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ΠΡΟΛΟΓΟΣ .

Εκατόν έβδομήκοντα χιλιάδες παιδία άπό εξ μέχρι δέκα 
έτών φοιτώσι νΟν εις τά σχολεία της στοιχειώδους έκπαιδεύ- 
σεως της έλευΟέρας και διακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες εις τά 
της δούλης Ελλάδος. Τά βιβλία, τά δποΐα άπό της πρώτης 
ημέρας της εις τά σχολεία ταΟτα φοιτήσεως αυτών μέχρι της 
τελευταίας, έπί τετραετίαν δλην, άνα χεΐρας εχουσιν, είνε τά 
αναγνωστικά. ΈντεΟΟεν άριδήλως καταφαίνεται δτι δέν είνε 
δλως άδεάφορον προς την άνάπτυξιν τοΟ ΈλληνικοΟ λαοΟ, αν 
ταΟτα είνε μετά τίνος έπιστημοσύνης ύπ’ άνδρών έπιστημόνων 
καί σπουδαίων συντεταγμένα ή είκή καί άλογίστως ύπδ άπαι- 
δεύτων καί των τυχόντων συγκεκαττυμένα.

Παρά τοΐς πεπολιτισμένοις εΟνεσι πάγκοινον είνε τό δόγμα 
καί πασίγνωστον δτι έν καλόν άναγνωστικόν βιβλίον είνε μία 
ειρηνική κατάκτησις τοΟ πολιτισμοί) καί δτι έν τοΐς βιβλίοις 
τούτοις πιστότατα αντικατοπτρίζεται άμα μεν ή κατάστασις 
των σχολείων των διαφόρων λαών, άμα δέ ή ούσία καί ή ποιο- 
της τής παιδείας, ήν αι έκασταχοΟ άνεπτυγμέναι καί κρατοΟ- 
σαι κοινωνικαί τάξεις παρέχουσι τψ λαώ, Ούτος δέ άκριβώς 
είνε καί 6 λόγος, δι1 όν παρά τοΐς εΟνεσι τοΐς προηγμένοις έν 
τφ πολιτισμψ ή σύνταξις τών τοιούτων βιβλίων θεωρείται ώς 
έργον ύψίστης σπουδαιότητος καί υπολαμβάνεται ώς ύπο- 
χρέωσις σεμνή καί ιερά τών οεινοτάτων έν τή έμπειρία τή σχο- 
λικ·?] καί τών άκροτάτων έν τή έπιστήμη τή παιδαγωγική καί 
τή λοιπή μαΟήσει τή άνΟρωπική.

Άδιάφορον προς τήν έΟνικήν παιδείαν δέν είνε, άν έν τοΐς 
πρώτοις βιβλίοις τών παίδων ένος δλου έθνους ή γλώσσα είνε 
άγοραία καί άνώμαλος ή εύγενής καί όμαλή. Άσήμαντον διά
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τήν έθνικήν άνάπτυζιν δεν είνε, άν τό περιεχόμενον των τοιού- 
των βιβλίων είνε εύτελές, ταπεινόν, μωρόν και άντιπαιδαγω- 
δικόν, ή γενναΐον, ύψηλόν, σπουδαιον και παιδευτικόν. Ά διά- 
φορον προς τήν πνευματικήν κα'ι ήθικήν τοΟ έθνους άνάπτυξιν 
δεν εινε, άν ή οικονομία τής ύλης των τοιούτων βιβλίων είνε 
κακότεχνος καί αλόγιστος ή έντεχνος καί λελογισμένη.

Ή  Μεθοδική άνεκήρυξε τα αναγνωστικά βιβλία των μικρών 
παίδων, καί ιδίως το πρώτιστον αύτών, το Άλφαβητάριον, ως 
τό μάλλον δυσεπίλυτον πρόβλημα αύτής. Καί δικαίως' διότι 
πάσα λέξις, πάσα πρότασις γραφόμενη έν τοΐς τοιούτοις βιβλίοις 
εινε, ή μάλλον πρέπει να είνε, απόρροια βαθείας καί γνήσιας 
άνθρωπικής παιδείας καί απαύγασμα συμπάσης τής Παιδαγω
γικής, συμπάσης τής Διδακτικής, συμπάσης τής Μεθοδικής. 
Κατά πάσαν λέξιν, κατά πάσαν πρότασιν γραφομένην έν αύτοϊς 
πρέπει συγχρόνως καί έπι τό αύτό πάμπολλα καί σπουδαιότατα 
ό γράφων νά έχη έν τφ νφ αύτοΟ παρόντα. Πρέπει συγχρόνως 
καί έπί τό αύτό νά εχη έν τώ νώ αύτοΟ παρόντα τον τελικόν 
σκοπόν τής ύλης παιδείας, τά ποικίλα έπιστημονικά μέσα τά 
συντελοΟντα εις τήν έπίτευξιν τοΟ σκοπού τούτου, τον καιρόν 
τον έκάστοτε πρόσφορον προς χρησιμοποίησιν έκαστου των ποι
κίλων τούτων έπιστημονικών μέσων, τήν εμφρονα καί λελογι- 
σμένην αλληλουχίαν πάντων τούτων, τήν βαθμίδα τής άνα- 
πτύξεως, εις ήν έκάστοτε διατελουσι τά φιλομαθοΟντα παιδά
ρια, τήν δύναμιν τής άντιλήψεως, τό είδος τοΟ ένδιαφέροντος 
καί τήν ιδιοφυίαν καί ιδιορρυθμίαν έκάστης των ψυχικών δυ
νάμεων τών εις έκάστην ηλικίαν προφαινομένων, τήν ποικίλην 
παιδευτικήν δύναμιν, ήν έκαστον τών ποικίλων στοιχείων, έκ 
τοΟ αθροίσματος τών οποίων συναποτελοΟνται τά αναγνωστικά 
βιβλία, κέκτηται, καί τήν ποιότητα καί τήν έντασιν τής ήθο- 
ποιοΟ καί άνδροποιοΟ δυνάμεως τής έγκατακεκλεισμένης άμα 
μεν έν τώ συνόλω πάντων τούτων τών έπί τό αύτό συνερχομέ- 
νων στοιχείων, άμα δέ έν τή παντοδαπή έγκαταπλοκή αύτών.

Πατήρ παίδων γενόμενος καί διδάσκαλος έπί μακρότατον 
χρόνον διατελέσας έσχον τήν εύκαιρίαν νά σπουδάσω πως τήν
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παιδικήν ψυχήν. ’Ασχοληθείς δέ το κατά δύναμιν και είς την 
θεωρίαν των κατά την παιδείαν των παίδων ποικίλων έπιστη- 
μονικών ζητημάτων συνέταξα πάντα τά άναγνωστικά βιβλία 
τά άναγινωσκόμενα έν τοις παρ’ ήμΐν σχολείοις τής στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως κατά τινας έπιστημονικάς άρχάς, ας ή μικρά 
μου πείρα και αί δλίγαι μου μελέται ώς όρΟοτέρας μοί ύπέδει- 
ξαν. Τέλειον και άμώμητον τδ εργον μου βεβαίως δέν είνε. 
Θά ήτο έΟνική άρά, αν πάσα ή έν τοις τοιούτοις πρόοδος τοΟ 
έθνους ημών κατά τον μακρόν χρόνον τής έν τώ μέλλοντι παρα- 
τάσεως τοΟ βίου αύτοΟ έγκατεκλείετο έν τουτοις τοις έμοΐς 
άναγνωστικοις βιβλίοις. Εινε δμως οπωσδήποτε κατά τινας έπι- 
στημονικάς άρχάς συντεταγμένα, και κατά τοΟτο τούλάχιστον 
δυναταί τις νά είπη δ'τι ύπερέχουσι πάντων των έν ήμΐν άνα- 
κυκλουμένων τοιούτων, άτινα είκή καί ώς ετυχε υπό των τυ
χόντων ώς έπί τό πολύ συρραπτόμενα άφθονα εις τό μέσον 
ήμών από τίνος χρόνου πανταχόθεν έπιπροχέονται.

Τά ούτωσί συντεταγμένα άναγνωστικά μου βιβλία τρις μέ
χρι τοθδε ύποβληΟέντα είς τούς παρ’ ήμΐν τελουμένους διαγω
νισμούς των διδακτικών βιβλίων τρις άπερρίφΟησαν, δλως τή 
αλήθεια αδίκως καί —  κατά την έμήν τούλάχιστον γνώμην —  
ούχί προς βελτίωσιν καί έξύψωσιν τής παρ’ ήμΐν χαμαί κειμέ- 
νης παιδείας τοΟ λαοΟ ήμών. Τέλεια —  έπαναλαμβάνω καί 
πάλιν —  καί άμώμητα βεβαίως δέν ήσαν τά βιβλία μου ταΟτα, 
αλλά καί ατελέστερα πάλιν καί άμαρτωλότερα τών βιβλίων 
τών είκαιοτέρων τών παρ’ ήμ,ΐν γραμματοδιδασκαλιδών, ών τά 
βιβλία έβραβεύΟησαν κατά τούς άλλοκότους τούτους διαγωνι
σμούς, βεβαίως ούτε ήσαν ούτε ύπ’ ούδενός τών παρ’ ήμΐν περί 
τά γράμματα άσχολουμένων είνε δυνατόν ποτέ νά πιστευΟή δ'τι 
ήσαν. Είνε δυστυχώς σμικρόν το έθνος ήμών καί γνωρίζομεν 
πολύ καλά άλλήλους. Ούοείς δε τών παρ’ ήμΐν ποιάν τινα κοι
νωνίαν προς τά γράμματα έχόντων είνε δυνατόν ποτέ νά πι- 
στεύση δ'τι τών κατά την Ελλάδα χαμ,αιδιδασκάλων πάντων, 
ών τά βιβλία κατά τούς διαγωνισμούς τούτους έβραβεύΟησαν, 
ή υποστάθμη είμαι έγώ, ούτινος τά βιβλία άπερρίφΟησαν.



Τρεις έκθέσεις ύπό τριών κριτικών έπιτροπών έγράφησαν διά 
τά τρις καταδικασθέντα αναγνωστικά μου ταΟτα βιβλία.Τούτων 
άναλυτικωτάτη πασών εινε ή πρώτη φέρουσα τάς ύπογραφάς 
τών κ.κ.  I: Σιμοπούλου, I. Άργυριάδου, I. Πρωτοδίκου, Σ. 
Δουκάκη, και Κ. Ζησίου. Ή  δευτέρα παρά τον νόμον δεν έδη- 
μοσιεύθη εΐσέτΓ επομένως μοί εΤνε άγνωστον το περιεχόμενον 
αύτής. Ή  δέ τελευταία φέρουσα συν τοΐς άλλοις και την ύπο- 
γραφήν τοΟ έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημιω καθηγητοΟ της φι
λοσοφίας κ. Χρ. Παπαδοπούλου «?νε βραχύτατη τις έπανάληψις 
όλιγίστων έκ τών απειροπληθών καταδικαστικών παρατηρή
σεων τής πρώτης.

Έπ'ι πάμπολλα ετη ώς διευθυντής διαφόρων διδασκαλείων 
διδάξας προς τοΐς άλλοις παιδαγωγικούς καί μεθοδικοΐς μαθή- 
μασι καί περί τών αναγνωστικών βιβλίων καί ύπόχρεως ώς έκ 
τοΟ έπαγγέλματός μου νά παρακολουθώ τά έκάστοτε παρ’ ήμΐν 
προφαινόμενα τοιαΟτα βιβλία, ,πολλάκις έσκέφθην τά σμικρά 
πορίσματα τών ολίγων μου παρατηρήσεων καί μελετών έπί 
τοΟ σπουδαιότατου τούτου τής έθνικής έκπαιδεύσεως αντικει
μένου νά έκθέσω δημοσία, βλέπων —  όσον έγώ έννοεϊται ήδυ- 
νάμην νά βλέπω —  ότι τούτο ήγνοεϊτο τέλεον ύπό τε τών παν- 
τοδαπών άλφαβηταριογράφων καί άναγνωσματαριογράφων, τών 
πανταχόθεν κατά τής έθνικής ημών έκπαιδεύσεως άγεληδόν 
έκάστοτε κατασκηπτόντων, καί ύπό τών ποικιλόμορφων κριτών 
αύτών, τών προπετώς άγαν πολλαχόθεν έκάστοτε εις τό σεμνόν 
τοΟτο εργον εισπηδώντων άπετρεπόμην όμως πάντοτε φοβού
μενος μη ό συνήθης θεωρητικός τύπος, καθ’ δν εδει νά διατυ- 
πωθώσι ταΟτα, φύσει ξηρός καί άφηρημένος, καθίστα άπροσ- 
πέλαστον τό εργον, ότε έξεπήδησεν εις τό μέσον ημών ή άνω 
ρηθεΐσα άναλυτικωτάτη εκθεσις τών κ.κ. Ζησίου, Άργυριάδου 
καί τών λοιπών δμοτίμων αύτοΐς κριτών.

Ή  εκθεσις τών κυρίων τούτων γέννημα πρωτοφανούς —  καί 
πάρ’ ήμΐν άκόμη —  άμαθείας, απειροκαλίας καί παχυνοίας, Γνα 
είς ταΟτα μόνον περιορισθώ, ήτο αύτόχρημα ΰβρις προς την 
έπιστήμην καί όνειδος τών παρ’ ήμΐν γραμμάτων, τό έπιστη-



μονικώς όρθόν καταρρυπαίνουσα καί έκφαυλίζουσα, τό έπιστη
μονικώς έσφαλμένον καλλωπίζουσα καί άποσεμνύνουσα' παρέ- 
χουσα δ’ δμως αφθονίαν παραδειγμάτων τού τε έπιστημονικώς 
άληθους καί τοΟ έπιστημονικώς ημαρτημένου ήδύνατο κάλλι- 
στα να χρησιμοποιηθή ώς βάσις εύρεΐα καί άσφαλής τελείας 
τίνος καί ζώσης περί των κατά τά αναγνωστικά, βιβλία των 
μικρών Έλληνοπαίδων παντοίων έπιστημονικών ζητημάτων 
πραγματείας, δυναμένης άμα μεν νά έξεγείρη τό ένδιαφέρον 
των φιλομαΟούντων, άμα δε νά παράσχη τοΐς εύπαιδεύτοις 
άφορμήν προς ορθήν έκτίμησιν καί έμβριθή μελέτην των τοιού- 
των ζητημάτων.

Τούτου ούτω τυχόντος εύκαιρον ύπέλαβον νά έργασθώ ύπέρ 
τής δντώσεως τοΟ άρχικοΟ μου σκοπού, νά έκθέσω δηλ. δημο
σία τάς περί των αναγνωστικών βιβλίων τών μικρών Έ λλη 
νοπαίδων όλίγας μου σκέψεις, μη φοβούμενος πλέον την έκ τής 
ξηρας καί άφηρημένης διατυπώσεως τελείαν αποτυχίαν τής 
έπιχειρήσεώς μου ταύτης. H  εκΟεσις αυτή τών χαριεστάτων 
κριτών ημών παρέχουσα έν μεγίστη αφθονία παραδείγματα τοΟ 
έπιστημονικώς όρΟοΟ καί ημαρτημένου θά ένέθετεν εις τάς άφη · 
ρημένας έπιστημονικάς θεωρίας αίμα καί σάρκας καί όστά καί 
ούτω θά έγίνετο τό δ'λον ζώόν τι έμψυχον καί κινούμενον και 
βοών, αείποτε άκμαΐον τό ένδιαφέρον έν τοΐς φιλομαθοΟσιν 
έκκαλοΟν.

Πρός έπίτευξιν δέ τούτου έχρησιμοποίησα πάσας άνεξαιρέτως 
τάς άπειροπληθεΐς κριτικάς δήθεν αποφάνσεις τών παραξένων 
τούτων κριτών καί δη ώς εξής’ Έλαβον άνά μίαν πάσας ταύ- 
τας, ανέλυσα έπιστημονικώς την αξίαν, κατέδειξα την ούσίαν 
καί έχαρακτήρισα την ποιότητα αύτών. Μετά ταΟτα έξέθηκα, 
άφορμώμενος έξ έκάστης αύτών, τάς οικείας έκάστοτε καί 
προσηκούσας έπιστημονικάς θεωρίας, άναλογιζόμενος δτι 6 φι
λομαθών εχων ούτως ύπ’ όψιν έκάστοτε τά παρ’ άλληλα παρα
τιθέμενα καί άλλήλοις αντικείμενα παραδείγματα τοΟ τε έπι
στημονικώς ημαρτημένου καί έπιστημονικώς άληθοΟς,μεγίστην 
ευκολίαν καί αρκετήν ευφροσύνην θά ήσθάνετο παρακολουθών



'τήν θεωρίαν των έκάστοτε προφαινομένων έπιστημονικών .ζη
τημάτων ό'σον άφηρημένη, ό'σον πολύπλοκος, όσον διεξοδική 
καί αν ήτο αύτη.

*Αν έπρόκειτο αμυνόμενος απλώς υπέρ τής βαναύσως περιυ- 
βρισθείσης έπιστημονικής αλήθειας νά καταδείξω την πρωτοφανή 
αμάθειαν καί απειροκαλίαν καί παχύνοιαν των κυρίων τούτων 
κριτών, αρκετόν θά ήτο νά άνεδημοσίευον αύτήν ταύτην την 
εκθεσιν αύτών, ώς εχει, άνευ ούδεμιάς παρατηρήσεως, άνευ 
ούδενός σχολίου.Ή  φαυλότης αύτής είνε τοιαύτη καί τοσαύτη, 
ώστε καί 6 δυνά.μενος νά άναγνώση μόνον καί ό εχων νοΟ στα
λαγμόν ένα μόνον καί 6 έν τή άγορα τραφείς ακόμη θά ήδύνατο 
ταύτην άναγινώσκων νά κατανοήση τά μέγεθος τής άμαθείας, 
τής απειροκαλίας καί παχυνοίας τών γραψά.ντων καί ύπογρα- 
ψάντων αύτήν" διαφλεγόμενος δμως υπό τοΟ πόθου νά συντε- 
λέσω τό κατά δύναμιν εις την περιστολήν τοΟ έσχάτως ύπερ- 
πλεονάσαντος παρ’ ήμιν κακοΟ, τοΟ νά θεωρήται τό εργον τής 
συγγραφής καί τής κρίσεως τών αναγνωστικών βιβλίων τών 
μικρών παίδων ώς έργον δυνάμενον νά συντελεσθή ύπό τών 
είκαιοτάτων χαμαιδιδασκάλων, τών δυναμένων νά άναγινώ- 
σκωσι καί νά γράφωσι μόνον καί τών γινωσκόντων ξηρούς τη/ας 
γραμματικούς καί συντακτικούς κανόνας μόνον, καί θεωρών ώς 
εργον ύψίστης έθνικής ώφελείας τό νά καταδειχθή καί παρ’ ήμΐν 
ή σπουδαιότατη σημασία, ήν κέκτηνται τά αναγνωστικά βιβλία 
είς τήν καθόλου άνάπτυξιν τοΟ έθνους, ύπολαμβάνων δέ προσέτι 
ώς καθήκον υψιστον πρός τε τήν έπιστήμην καί τό έθνος νά 
ύποδείξω —  έν τφ μέτρψ τών δυνάμεων μου —  όποΐά τινα πρέ
πει νά εϊνε τά πρώτα βιβλία τά παρεχόμενα είς τάς χεϊρας 
τών νεαρών παίδων, έάν μέλλωμέν ποτέ καί ήμεις έν τοΐς πε- 
πολιτισμένοις λαοις νά καταλογιζώμεθα καί γενναΐόν τι ύπέρ 
τής έθνικής έκπαιδεύσεως νά καταπράξωμεν, άνέλαβον τήν συγ
γραφήν τής παρούσης πραγματείας. Αύτη ούδέν τών παμπόλ- 
λων καί παντοδαπών στοιχείων, έκ τοΟ συνόλου' τών οποίων 
συγκροτούνται τά αναγνωστικά βιβλία,άθικτον έγκαταλείπουσα, 
έκχέεται είς τά ούσιωδέστατα τούτων μετά πάσης τής δυνα-



της άκριβολογίας, έναργέστατον εί πέρ τι και άλλο καΟιστώσα 
δτι ούτε ή συγγραφή των τοιούτων βιβλίων έκ των εύχερε- 
στάτων εινε ούτε ή περί αύτών κρίσις τού τυχόντος εργον εινε 
ούτε άδιάφορον δλως προς τον έΟνικον βίον εινε ή έπιστημονική 
αξία ή άπαξία αύτών.

Ή  πραγματεία μου αυτή άποτελεΐται έκ τριών μερών. Είς 
τό πρώτον μέρος γίνεται λόγος περί τής ουσίας έν γένει τών 
αναγνωστικών βιβλίων τών μικρών Έλληνοπαίδων και περί 
τής χρηστής καί φαύλης ποιότητος αύτών, διαφωτιζομένων 
πάντων τών οικείων τούτοις έπιστημονικών Θεμάτων διά παρα
δειγμάτων ειλημμένων εκ τε τών άναξίως βραβευθέντων καί έκ 
τών αδίκως κατά τον άνω μνημονευΟέντα διαγωνισμόν κατα- 
δικασΟέντων βιβλίων. Εν τώ δευτέρω μέρει γίνεται λόγος εί- 
δικώς περί έκάστου τών έμών καταδικασΟέντων έλληνικών ανα
γνωστικών βιβλίων, περί τού έμού δηλ. καταδικασΟέντος έλ- 
ληνικού ’Αλφαβηταρίου καί τών έμών καταδικασΘέντων έλλη
νικών άναγνωσματαρίων πασών τών τάξεων τών σχολείων τής 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, τιθεμένης ως βάσεως τής έπιστη- 
μονικής περί τών κατά τά βιβλία ταύτα έρεύνης τής έκΟέσεως 
τών άνω μνημονευΟέντων χαριεστάτων κριτών ημών. Έν τφ  
τρίτω μέρει περιλαμβάνονται τέσσαρες έπιστημονικαί μονογρα- 
φίαι περί τών τεσσάρων ούσιωδεστάτων στοιχείων, έξ ών συνα- 
ποτελοΟνται τά αναγνωστικά βιβλία τών μικρών Έλληνοπαί
δων, εις δύο βιβλία διηρημέναι.Τό πρώτον βιβλίον περιλαμβά
νει μίαν μονογραφίαν Οπό την έπιγραφήν « τό  έβνοκόν καί 
θρησκευτικόν πνεΟμ,α έν τώ φυσοογνωστ&κώ στοεχεέω  „ 
τών αναγνωστικών β^βλέων τών μ,οκρών έλληνοπαέδω ν  
έν ή άμα μέν καταδείκνυνται αί τών αρχαίων Ελλήνω ν καί 
τών καθ’ ή μάς δοκιμα>τέρων αλλοεθνών σοφών γνώμαι περί τής 
έξοχου παιδευτικής δυνάμεως τών φυσιογνωστικών μέν έν γένει, 
τών ζωογνωστικών δέ ιδίως μαθημάτων, άμα δε έκτίΟενται έν 
ποια τινι συστηματικότητα καί λεπτομέρεια αί περί τοΟ ψυχι
κού καί ηθικού βίου τών ζώων παρατηρήσεις τών αρχαίων 
Ελλήνων, πού μέν αί αύταί, πού δέ καί άνώτεραι τών παρα-
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ρατηρήσεων τών καΟ ή μάς περί τά τοιαΟτα σοφών καταφαι- 
νόμεναι. Τό όεύτερον βι^λίον έπ'.γραφόμενο ν « τό  εθνικόν zac 
Ο ρ'/,οζενπζόν πνε·3|<,* εν τω ήΟοΓΛίώ στοεχεέω των άνα- 
γνονιτςκων βιβλίο>ν των μ.&κρών Ίύλληνοπαίόο)ν » περι- 
λαμβάνει τρείς μονογραφίας Οπό τάσόε τάς έπιγραφάς' « Οί 
Αίσωπέ νον μύθοι,», ένθα καταοείκνυται άμα μεν ή μετά των 
‘Ομηρικών έπών συγγένεια αύτών, άμα όέ ή έκ τοΟ παναρ
χαίου · καί άοόλου ελληνικού πνεύματος άμεσος αύτών προέ- 
λευσις και γνήσια αύτών καταγωγή' «Τα παραμνβία», ένθα 
μετά λεπτομερή τινα άνάλυσιν των περί της παιοευτικής όυνά- 
μεο>ς αύτών παντοάυν γνοψ.ών των όοκιμο>τέρι»ν παιοαγω- 
γών και φιλοσόφων τοΟ τε άρχαίου και τού καθ’ ημάς κό
σμου καταοείκνυται το άντιπαιοαγωγικον της οι’ αύτών παι- 
οείας τών νεαρών παίοο>ν, καί τελευταίον « Λί πρωταν ήθικαί 
καν θρηακαντνκαί Ιόίαν», ένθα άναγράφονται περί έκάστης 
τούτιυν τά εν τε ταΐς *Αγίαις Γραφαίς και τοϊς Έ λλησι ποιη- 
ταίς και συγγραφεΟσι φερόμενα χωρία, περιληπτικώς προτασ- 
σομένου έκάστοτε έν τη καΟωμιλημένη γλοίσση τοΟ περιεχο
μένου αύτών. Έν τη μονογραφία ταύτη καταοείκνυται άμα μέν 
ή άγιότης καί τό μεγαλείον εκάστης τών ήΟικών καί θρησκευ
τικών τούτων ίόεών, άστινας πρέπει οί νεαρώτατοι τών είς τά 
σχολεία της στοιχειώοους έκπαιοεύσεως φοιτώντες,οί άναγνώ- 
σται τώ ν’Λλφαβηταρίων, νά γνο>ρίσο>σιν,άμα όέ ή έν τώ ΰψηλφ 
τοΟ άνΟρωπισμού εργω κοινοπραγία τούν Αγίων Γραφών καί 
τών ‘Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων. Τό τρίτον τούτο μέ
ρος, τό περιλαμόάνον τάς τέσσαρας ταύτας μονογραφίας, άπο- 
τελεΐ τον όεύτερον τόμ,ον τής παρούσης πραγματείας, ένώ τό 
πρώτον καί όεύτερον μέρος αποτελεί τον προίτον τόμον αύτής.

Τίς είνε ή έπιστημονική άξια τής πραγματείας ταύτης άλλοι 
είνε άρμόόιοι νά κρίνωσι. Τίνα έπίορασιν Οά ά,σκήση αύτη έπί 
τής έΟνικής παιοείας έγώ οέν είμαι 6 κατάλληλος νά υπολό
γισα». Έγώ ούναμαι ένταύΟα νά είπα» μόνον ότι ή σφοοροτάτη 
αποστροφή, ήν αισθάνομαι προς τά Ανοσιουργήματα, τά. έπί τών 
ήμερων ημών έν τή παρ’ ήμΐν έκπαιόεύσει τελούμενα, καί ό



διάΟερμος πόθος τοΟ νά συντελέσω—  δση μοι δύναμις—  εις τήν 
έξύψωσιν ταύτης, έπί τό έπιστημονικώτερον, τό έΟνικώτερον καί 
τό Ορησκευτικώτερον μεταπλασσομένης, ύπηγόρευσαν τήν σύν
ταξιν τής πραγματείας ταύτης.

Εί?ακρινώς δμολογώ δτι πολύ έπεΟύμουν νά άναγνωρισθή 
Οπό πάντων των περί τά έκπαιδευτικά άσχολουμένων δτι ή σύν
ταξις καί ή κρίσις των άναγνωστικών βιβλίων των μικρών παί- 
δων είνε εργον σπουδαιότατον καί έπιχείρησις ύπερβαίνουσα 
τάς δυνάμεις τοΟ τυχόντος χαμαιδιδασκάλου. Πολύ έπεΟύμουν 
έν εύρυτέρω κύκλω νά κατανοηΟή δτι οι Έ λληνες ποιηταί καί 
συγγράφεις δέν είνε αποθήκη ξηρών γραμματικών καί συντα
κτικών κανόνων, άλλ' εινε ταμεΐον σοφίας ποικιλωτάτης καί 
βαΟυτάτης καί ήΟικότητος άγνοτάτης καί ύψηλοτάτης. Πολύ 
έπεΟύμουν Οπό πάντων ανεξαιρέτως τών παρ' ήμίν’ περί τά 
γράμματα καί τήν έκπαίδευσιν άσχολουμένων βαθύτατα νά πι- 
στευθή δτι τά Ιερά ημών βιβλία δεν είνε δύστηνόν τι καί κα
κόζηλον μέσον βίου καί διαίτης τής παρ' ήμΤν έν άμαΟεία 
πρωτοφανε! καί έπονειδίστω μολυνομένης Ιερατικής τάξεως, 
άλλ' είνε πηγή διαυγεστάτη σοφίας βαΟυτάτης καί ήΟικότητος 
άγνοτάτης* δτι τά Ιερά ημών βιβλία καί οι άρχαΐοι Έ λληνες  
ποιηταί καί συγγράφεις είνε έντελώς τά αύτά, τέλεον ισοδύ
ναμα έν τώ εργω τοΟ άνΟρωπισμοΰ, κοινήν τήν καταγωγήν 
εχοντα, έκ τής αυτής πηγής άπορρέοντα, τών αύτών άκτίνων 
τής θείας Μεγαλειότητος άντανάκλασις, τών άκτίνων τοΟ άλη- 
ΟοΟς καί τοΟ άγαΟοΟ, άπό κοινοΟ τον νοΟν τής άνΟρωπότητος 
φωτίζοντα καί έξ ίσου τό ήθος αύτής έξανΟρωπίζοντα.

*Αν ή πραγματεία μου αΰτη συντελέση πως εις τήν διάδοσή 
καί τήν ορθήν έκτίμησιν τών γενναιοτάτων τούτων καί πάσης 
ορθής παιδείας άρχοειδεστάτων άληΟειών, καλώς* ή αρχική 
μου πρόΟεσις καί 6 τελικός μου σκοπός έστέφΟη Οπό έπιτυχίας. 
Αν δέ ούδαμώς πράς τοΟτο συντελέση, εύχομαι έκ μέσης καρ

διάς άλλοι δεξιώτεροι έμοΟ καί τελειότερον παρεσκευασμένοι 
νά έπιτύχωσι τοΟτο.

Είνε ύψίστη άνάγκη έν τψ προσεχεστάτψ μέλλοντι ή δλη'
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τοΟ έθνους ημών παίδευσις νά Οεμελιωθή έπ'ι των γενναιοτά- 
των κα'ι τά μάλιστα ήθοποιών καί άνδροποιών τούτων άλη- 
Οειών, άν μέλλη ποτέ νά έξέλθωμεν έκ τοΟ βαράθρου, είς δ 
πρωτοφανής έν τη ιστορία τών έΟνών κακοπολιτεία καί πονη- 
ροκρατία κατεκρήμνισεν' ήμας, καί νά μή άποσβεσθή το κλει
νόν γένος τών Ελλήνω ν μετά τής παναθλίας γενεάς ήμών’ 
άν μέλλη νά όρθοποδήσωμέν ποτέ καί ημείς έν τφ κόσμψ 
τούτψ καί νά καταπράξωμέν τι άντάξιον τών μεγάλων Ιστορι
κών παραδόσεων τοΟ έθνους ήμών καί άνάλογον τών πολλών 
καί εύγενών δυνάμεων τών συμφύτων τη φυλή ήμών.
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Πρόλογος σελ. γ '- ι β '

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩ Ν ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΛΩΝ  
ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Φ ΑΥΑΗ ΠΟΙΟΤΗΣ ΑΥΤΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

Γ ε ν ι κ ή  έ « κ ϊ κ 0Λ η ( Ι ι ς  τ ώ ν  κ α τ ά  τ ά  ά ν α γ ν ω ό τ ι κ ά  β ι β λ ί α  τ ώ ν  
μ ι κ ρ ώ ν  π α ί δ ω ν  κ α ι  Ι δ ί ω ς  τ ώ ν  Έ λ λ η ν ο π α ί δ ω ν ·

Ή  έν τή στοιχειώδει εκπαιδεύσει θέσις τών αναγνωστικών βιβλίων. —  Τών προβλη · 
μάτων της Μεθοδικής τό δυσκολώτατον ή σύνταξις αναγνωστικών βιβλίων διά τούς 
μικρούς παΐδας. — rH προς τούτο προαπαιτουμένη παρασκευή. —  Πλημμελείς 
άρχαί επικρατούσα ι κατά την σύνταξιν αυτών. — Τό άφηγητικόν και εγκυκλοπαι
δικόν σύστημα τής συντάξεως αυτών. — Ή  επί τό αυτό συγχώνευσις άμφοτέρων 
κατόρθωμα τής Μεθοδικής.— Ή  άπ’ αυτού άπομάκρυνσις παντός ύποκένου, ψυχρού 
καί βαναύσου κατόρθωμα τής Διδακτικής. —  Ή  άπ’ άκρου εις άκρον έπικράτησις 
τής εύγενείας τού Ελληνικού πνεύματος κατόρθωμα τής Διδακτικής. —  fH  οικο
νομία τής διδακτικής ύλης ψυχολογική. — Ή  υψηλή αξία καί αί ποικίλαι περιπέ- 
τειαι τών τοιούτων βιβλίων. — Τά αναγνωστικά βιβλία μόνον άναγνωστικά καί 
ούδέν πλέον. — *Η γλώσσα καθαρά καί ομαλή, απλή καί γνησίως Ελληνική. —  
Τά πολυειδή πλημμελήματα τών αναγνωστικών βιβλίων* τέλεια καί άμοΐμητα 
παραδείγματα τούτων τά εν τώ διαγωνισμώ τού 1894 βραβευθέντα τοιαύτα. — 
Τά έπίψογα καί τά επαινετά εν τοΐς αναγνωστικούς βιβλίοις. —  Ή  έπίδρασις τών 
αναγνωστικών βιβλίων επί τής παιδείας τών μαθητευόντων. . . . . . .  σελ. 3

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Ή  φ ι λ ο π α τ ρ ί α ,  ή  θ ε ο ύ έ β ε ι α  κ α ί  $ ά  λ ο ι π ά  
έ ι θ ο π ο ι ά  κ α ί  ά ν δ ρ ο π ο ι ά  β τ ο ι ^ ε ϊ α  έ ν  τ ο ι ς  ά ν α γ ν ω ό τ ι κ ο ϊ ς  β ι β λ ί ο ι ς  

τ ώ ν  μ ι κ ρ ώ ν  Έ λ λ η ν ο π α ί δ ω ν ·

(Κριτών ψευδολογία)

Ή  φιλοπατρία έξις τις καί διάθεσις τής ψυχής.— Ή  φιλοπατρία θριγκός ουσα τού ήθι· 
κού διακόσμου δύναται νά έδρασθή μόνον επί ήθους κεκαθαρμένου άπό πασών τών 
κακιών καί έπί προαιρέσεως έξηγιασμένης. — Έ ν  τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις τών 
μικρών παίόων δέον νά προηγώνται πάσαι αί ήθικαί άρεταί, νά έπηται δέ ή φίλο*
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πατρία,— Ή  αγοραία καί άγυρτική τής φιλοπατρίας άντίληψις καί ή Επιστημο
νική αυτής έκδοχή.— Ή  θεοσέβεια καί ή Επιστημονική αυτής έκίοχή. — Τά άνα- 
γνο^στικά βιβλία δέον νά διαπνέωνται άπ ’ άκρου εις άζρον δπό τής άγνοτάτης 0εο- 
σεβείας................................................................................................σελ. 45

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν

Ή  γ λ ώ ύ ό α  έ ν  τ ο ϊ ς  ά ν α γ ν ο χ ί τ ι κ ο ϊ ς  ( Η β λ ί ο ι ς  
τ ώ ν  μ ι κ ρ ώ ν  Έ λ λ η ν ο π α ί δ ο > ν .

' (Κριτών μεροληψία)

Περιπέτειαι των μοχθηρών καί τών χρηστών άναγνο)στικών βιβλίων έν χιόραις πονη- 
ροκρατουμέναις. — Μακράν αί άνορΟογραφίαι, τά γλο>σσήματα, τά βαναυσολογή - 
ματα, οί βαρβαρισμοί, οι σολοικισμοί, οι σωρισμοί, ή πλημμελής και ακανόνιστος 
στίξις, ή άτακτος και άρρυθμος συναλοιφή τών φωνηέντων. — Αί άνο>μαλίαι περί 
τούς τύπους τούς γραμματικούς, περί τούς σχηματισμούς τών λέξεων καί περί τήν 
Ερμηνείαν. ...................................................................................................... .... σελ. 60

ΚΕΦ Α Λ Α  ΙΟ Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν

Α ί  κ α κ ί α τ  τ ώ ν  ά ν α γ ν ω ύ τ τ κ ώ ν  β ι β λ ί ω ν  
τ ώ ν  μ ι κ ρ ώ ν  Έ λ λ η ν ο π α ί δ ο > ν ·

(Κριτών αδικία καί μοχΟηρία)

Α ί έν τοίς Άλφαβηταρίοις υποδειγματικαί λέξεις είκαίαι, χυδαΤαι καί πολυειδείς.— 
* Απουσία συλλαβικών ειδών ύπαρχόντων εν τή 'Ελληνική γλοίσση.— Παρουσία 
συλλαβών άνυπάρκτο>ν έν τή Ελληνική γλο/σση.—  Πρωθύστερα έν τώ συλλαβι
σμοί.—  Λέξεις ασυνήθεις καί γλωσσηματικαί καί βάρβαροι.— Χυδαιολογία γελοίιος 
άποσεμνυνομένη.—  Σωρισμός γλωσσικών ίδιυ/μάτο)ν.— ΑνορΟογραφίαι.— Προτά
σεις άπερινόητοι.— Προτάσεις άνόητοι και απειροκαλίας μεσταί.— Το πραγματο- 
γνιοστικόν και φυσιογνο>στικόν στοιχειον έν δυσαναλογία προς το ηθοποιόν.— Τά 
αναγραφόμενα ανακριβή, άπρεπή, άπερινόητα, παρένΟυρσα, σικχαμερά, ανάρμοστα 
άντιπαιδαγιογικά..................................................................................................σελ, 86

ΚΕΦ Α Λ Α  ΙΟ Ν  Π Ε Μ Π ΤΟ Ν

Τ ά  ο ά β ι ο ι δ έ β τ α τ α  β τ ο ι ^ ε ΐ α  τοΰ  π ε ρ τ ε ^ ο μ έ ν ο ν  
τ ώ ν  ά ν α γ ν ο χ ί τ ι κ ώ ν  β ι 6λ ί ο > ν .  Α ί  κ α κ ί α ι  κ α ί  α ί  ά ρ ε τ α ί  α ύ τ ώ ν ·

(Κριτών σπάνιος καί παράδοξος πονηριά)

ώύνοψις τών κακιών τών άναγνυ>στιζών βιβλίων.— Τ δ ’Αλφαβητάριο·/ καΟαρώς Ά λφα- 
βητάριον* ή οικονομία αυτού ευπαρακολούΟητος,λογική καί σαφής' ή ηθογραφία δα- 
ψιλεστέρα τής πραγματογραφίας καί φυσιογραφίας.— Ή  διδακτική ΰλη τών άνα- 
γνο>στικών βιβλίων προσαρμοζομένη εκάστοτε προς τήν βαθμίδα τής πνευματικής 
άναπτύξεο>ς τών μαΟητευόντυίν, — 'Η  διάλεκτος καθαρά τοίς ονδμασι καί τον Ε λ 
ληνικόν χαρακτήρα σοίζουσα.— Ή  σύνταξις ορθή καί άψογος.— Ή  φράσις σεμνή 
εύ'χαρις καί εύ'τονος.— Ή  Ερμηνεία εύγενής.— Πάντα τά έν τοίς άναγνιυστικοίς 
βιβλίοις γενναία καί σπουδής άξια* ή Ολη ή διδακτική πασα, τά διηγήματα, τά 
ποιήματα, τό φυσιογνωστικόν σ το ιχ ε ϊο ν ..................................................... σελ. 107



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦ ΑΒΗ ΤΑΡΙΟΝ  
ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜ ΑΤΑΡΙΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ  

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΩΣ

Α ' ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

Ή  τ έ ^ ν η  κ α ί  ή  μ έ θ ο δ ο ς  τ ώ ν  ’Α λ φ α β η τ α ρ ί ω ν .
Μόνον του τύπου στοιχεία έν τώ Άλφαβηταρίω. — Τά γένη καί εΐ'δη τών συλλαβών. 

— Μόνον λέξεις, ούδεμία συλλαβή άσημος καί οίλογος έν τώ Άλφαβηταρίω. —  Τά 
εν τοΤς πριύτοις μαΟήμασι διδακτέα γράμματα τακτέα κατά τάς φωνητικάς αυτών 
ιδιότητας* ή περί τά τοιαυτα λεπτολογία μικρόψυχον και άνιλεύΟερον. — Τάς 
λέξεις τακτέον έν τώ προίτο> μέρει τού Αλφαβηταρίου κατά τά γένη καί τά είδη 
τών συλλαβών, πρώτον τά άπλούστερα και ειτα τά συνΟετοίτερα.— Αί περί τής 
συντάξεα>ς τών ’Αλφαβηταρίων παντοΐαι Οεοίρίαι. — Αί εικόνες περιτταί καί έπι- 
βλαβεΐς συνήθως.-* Τά αινίγματα απαράδεκτα.— Τά παραμύθια απόβλητα.— Αί 
λέξεις έν τώ προπω μέρει τού ’Αλφαβηταρίου πλείονες τών φράσεων καί προ
τάσεων .................................... ............................................................... σελ. 157

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Τ ό  π ε ρ ιε ^ ό μ ε ν ο ν  τ ώ ν  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν  ’Α λ φ α β η τ α ρ ίω ν ·

Τό περιεχόμενον έν γένει.— Τό περιεχόμενον τών προτάσεαν, τών μύθων καί τών διη
γημάτων σπουδαιον καί γενναΐον, τό μήκος αυτών άδιάφορον.— Ή  λογική άνάγνωσις 
άσχετος προς τά μήκη καί ύψη τών άναγινα/σκομένον.— Ή  παιδευτική δύναμις 
τών μακρών προτάσεων, περίοδον/, μύΟο>ν καί διηγημάτον. — Λί παιδαγωγικαί 
άρχαί, καθ’ &ς εκλέγεται καί κατατάσσεται τό περιεχόμενον τούτο.— Τό πνεύμα 
τών ’Ιερών Γραφών καί τών άρχαίο>ν Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέαν έν τοΐς 
ΈλληνικοΤς άναγνωστικοΤς βιβλίοις.— Ή  σύνταξις Αλφαβηταρίου έργον δυσ/ερέ- 
στατον. — Τά Ελληνικά καί τά ’Ιερά γράμματα σήμερον έν Έ λλάδι. — Τά Γερ
μανικά καί τά ’Ελληνικά άναγνωστικά βιβλία, — ΙΙλεονεκτήματα τών ’Ελληνικών 
αναγνο>στικών βιβλίων.— Ή  τιμο/ρία τού κακού έν τοις άναγνο>στικοϊς βιβλίοις.— 
Τό κακόν εν τών στοιχείων του κόσμου.— Ί Ι  παιδευτική δύναμις του τιμο^ρουμέ- 
νου κακού.— Έπίχαρτον τό κακόν τιμα>ρούμενον.— Τό έν τοΐς μύΟοις πιθανόν καί 
άπίΟανον. — Ή  φιλοστοργία τών μητέραν έν τοΐς άναγνα/στικοίς βιβλίοις. — Ό  
μετασχηματισμός τών έίλλοΟεν έν τοίς αναγνωστικούς βιβλίοις παραλαμβανομέ- 

ναν. — Παραδείγματα άΟετήσεως πασών τών άλφαβηταριογραφικών αρχών καί 
παραδείγματα τηρήσεως αυτών. ................................................. ....  σιλ, 189



Β' ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΓΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΓΣ ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΕΩΣ

Ή  οικονομία του βιβλίου* τάξις καί διαίρεσις.— *Η εΰρεσις* ή υλη ή διδακτική γεν
ναία καί σπουδής άξια.— Ή  λέξις Οπτία καί επαγωγική καί περιρρέουσα τοις νοήμα- 
σιν, δ λόγος απλούς καί άφελής, τά κώλα μικρά καί κομματικά. — Διηγήματα, Αί- 
σώπειοι μύθοι καί ’Εκφράσεις τόπων, πραγμάτων, ζώων καί φυτών τδ πλεΐστον του 
περιεχομένου. *Η ερμηνεία αυτών σαφής καί* εναργής. Σαφήνεια.— Συντομία. Τό 
ευ, τό πρέπον, τό βέλτιστον πανταχοΰ καί πάντοτε* τό ξηρόν, τό στυγνόν, τό βραχύ 
ούδαμου καί ουδέποτε.— Χ άρις.— ΠιΟανότης. — Ή  παιδευτική δύναμις τής γεν
ναίας καί σπουδαίας διδακτικής ΰλης. — *Η προς τους βιγώντας καί πεινώντας ευ- 
σπλαγχνία* χειμών, πενία.— Έ ν πάσι τηρητέον τον τύπον τής συνήθους διαλέκτου, 
—  Τά ονόματα μήτε άπόρρητα καί έξω πάτου, μήτε άγοραΐα καί καπηλικά.— 
Όμοιότης έν τώ λόγω. — Τό άνάλογον έν τή λέξει.— Επιστημονική όρθότης καί 
ακρίβεια έν πάσιν. . ........................................................................................ σελ. 288

Γ' ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΠΣΜΑΤΑΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΓΣ ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΕΩΣ

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Υ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  

O i Α ίό ώ π ε ιο ι  | ΐ ν θ ο ι ·

Εισαγωγή, — Τό περιεχόμενον του Ελληνικού ’Αναγνωσματαρίου τής τρίτης τά* 
ξεως έν γένει. — Τό φυσιογνωστικόν καί ποιητικόν στοιχεΐον άναπόφευκτον καί 
παιδευτικώτατον. — Οί Αίσώπειοι μύθοι* χρησιμοποίησή αυτών έν πάσι τοΤς 
άναγνωστικοις τών μικρών παίδο>ν βιβλίοις, —  Ή  παγκόσμιος δόξα καί τιμή αυ
τών. — Ή  έξοχος παιδευτική καί βιωφελής αυτών δύναμις, — Ή  ψυχολογική 
διαίρεσις αυτών. — Τά πολύτιμα διδάγματα αυτών.— Μή περί πολλά έστωσαν 
αί πράξεις. — Φρονειν οί ταχείς ούκ άσφαλεΐς. — Σώφρονος άπιστίας ούκ έστιν 
ουδέν χρησιμώτερον βροτοΐς. —  Ού μετανοεΐν, άλλά προνοεΤν χρή τόν άνδρα τον 
σοφόν.—  Οί Αίσώπειοι μύθοι έν τών τιμαλφεστάτων κειμηλίων τών κληροδοτη- 
θέντων τώ άνθρωπίνω γένει Οπό του δαιμόνιου Ελληνικού πνεύματος. — Πόλις 
έίνδρα διδάσκει. — Ή  παιδευτική δύναμις τών τεχνικών καί θρησκευτικών μαθη
μάτων. — Πρώτον τοις παιδίοις μύθους. — ’Εν τοΐς άναγνωστικοις βιβλίοις τών 
μικρών παίδων ουδέν εκ τών Τερών μαθημάτων.— Ουδέν δημαγωγικόν.— Πολύ
τιμα διδάγματα τών Αίσωπείων μύθων* πείθεσθε τοις φρονιμωτέροις. — Ή  
σύνεσις πρώτιστον έν τώ βίω. — Ή  άλαζονεία καταγέλαστον καί ολέθρων. — Ό



Θεό* κολαστή*· τών υπερκόπων αγαν φρονημάτων. — Τό καλόν ούκ Ιν πλάθει 
άλλ1 εν άρετή. — Έ ν  τη όπερηφανεία απώλεια καί ακαταστασία. — Κακοί* μή 
προσομίλει.—Σιοφροσύνη αγαθόν, αφροσύνη κακόν.— "Εκαστος τό Ιαυτου έργον.— 
Πάντα πόνος τεύχει βροτοΐς μελέτη τε βροτείη. — Ύπέρκοπον μηδέν ποτ’ εί'πη* 
μηό'όγκον άοη μηδένα. — ΦΟείρουσιν ήθη χρήσΟ* όμιλίαι κακαί. —  Ή  πολ
λαπλή χρήσις τών αυτών Αίσωπείων μύθων, — Ή  έν τη εθνική παιδείφ αξία 
α υ τ ώ ν ............................................................................................................... σελ. 359

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Τ ά  δ ι η γ ή μ α τ α .
Τό περιεχόμενον τών διηγημάτων. Ή  προς τά ζώα πραότης. — ΓίνεσΟε εις άλλτίλους 

χρηστοί, εύ'σπλαγχνοι. — ’Αγάπα τον πλησίον σου ώς σεαυτόν. Ευγνωμοσύνη. Με
γαλοψυχία.— Αγάπη καί τρυφερότης προς τά πιστά καί ευεργετικά ζώα.—’Έργον 
δ1 ουδεν όνειδος, αεργιη δε τ’ όνειδος. — Εν έργω καί λόγω τίμα τον πατέρα σου 
καί την μητέρα.— Άοκνος άνηρ μέγ’ οίκον όφέλλει.—  Σπεύδε βραδέως.— Ούκ 
εστι μητρός ήδιον τέκνοις —Ίδιον τών ζώων έκτίνειν χάριτας τοΤς εύεργέταις. — 
Φρονείν οί ταχείς ούκ ασφαλείς.— Ου τοι τών έπειγομε'νων έστί τά πράγματα, άλλα 
τών ευ βουλευομένυ>ν.— Καλώς ποεΐτε τους κακοποιουντας υμάς. — Φιλοστοργία 
τών γονέων.— Λιμός πάμπαν άεργώ σύμφορος άνδρί.—  Εί δέ κεν έργάζη, τάχα σε 
ζηλοίσει άεργος. — Το ώχυ καί λαιψηρόν φρενών εις πημονάς καΟήκε πολλά δή 
βροτούς. — Ούδέν γλύκιον ής πατρίδος ουδέ τοκέων γίγνεται. — Ή  προ* τά Θηρία 
πραότης μελέτη πρός τό φιλάνθρωπον καί φιλοίκτιρμον. —  Ευσέβεια καί φιλο
πατρία ............................................................................................................... σελ. 433

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν

Ί Ι  γ λ & ό ό α .
ΤΊ γλώσσα πρέπουσα και άρμόζουσα πρός την πνευματικήν άνάπτυξιν τών νεαρών 

παιδιών. — Πάντοτε όμως εύγενής καί τόν Ελληνικόν τύπον διασώζουσα. — *Ή 
γλώσσα έκ τών γενικών καί συγκεχυμένων επί τά ώρισμένα καί τά καθ’ έκαστον. — 
Ί Ί  φράσις τών Αίσωπείων μύΟιυν άπλουστέρα καί άνεπιβούλευτος καί δεινότητο* 
άπάση* καί περιοδικής απαγγελίας άπηλλαγμένη, ολίγον τής έν τή συνήθεια όμι- 
λίας έξαλλάττουσα.............................................................................................. σελ. 475

Δ’ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΩΝ THE ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΛΞΕΩΣ 

ΤΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΙΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΤΣ ΕΚΠΑΙΔΕΓΕΕΩΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

Τ ό  σ ς ε ρ τ ε ^ ό μ ε ν ο ν  κ α ί  τ ι λ έ ξ ι ς  έ ν  γ έ ν ε ι .

Εισαγωγή.— Τό περιεχόμενον εν γένει.— ΟΓΟμηρικοί καί οί Ήσιόδειοι μύθοι.— Τών 
διδασκαλικών λόγο>ν κατά τό δυνατόν διάπτυξις. — Τό έν τή ποιήσει παιδευτικόν 
στοιχεϊον. Οί αρχαίοι "Ελληνες ποιηταί πατέρες καί ήγεμόνε* τή* σοφία* καί παι-



οευται του έθνους. Αποστοματισμός τών ποιημάτων. Ή  έν τοΐς ποιηταΐς παιδεία 
των αρχαίων καί των καθ’ ημάς Έλληνοπαίδων.— Τό πραγματογνωστικόν καί φυ- 
σιογνωστικόν στοιχειον* ή ποσότης αυτού. —-Κ ατά τάς εκφράσεις ζώων καί φυτών 
και των τοιουτων η οιήγησις έστω λεπτομερής, έναργώς καί σγεοόν υπ’ οψιν φέ- 
ρουσα τά εκφραζόμενα. Τά παραδείγματα κατά ταύτας.— Τά βέλτιστα άλλ* ού τά 
βΡαΧ.υτατα μή*η τιμητε'ον. — Τής έναργείας καί τής λογικής άνελίξεως
ενεκα εστιν οτε αναγκαία ή οιλογία. — Διά τό σαφώς ειπειν μήκους δεορ.εθα. — CH 
εν τώ λόγω δύναμις των σχημάτων, τής ταυτολογίας, τής άποφάσειυς καί καταφά- 
σεως, τής άντιΟέσεως, τής παλλιλογίας ή άναοιπλοίσεως καί του λέγειν το αυτό δια
νόημα θετικώς καί άρνητικώς. —  Δίς καί τρις τό καλόν, τό δέ κακόν ούδ’ άπαξ.— 
Λόγου μέγεθος ούχ ΰψει ουδέ μήκει κρίνεται αλλά δό γμ α σ ιν ..................σελ. 481

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
i

Τ ο ν  | ΐ ε γ έ θ ο ν ς  κ α ι  τ η ς  μ ε γ α λ ο ^ ν ΐ α ς  τ ω ν  ά ρ γ α ίω ν  
ΐιόρχοχ  π ά ν ό μ ικ ρ ο ν  κ α ί  έ ν  τώ  Έ λ λ η ν ι κ φ  ά ν α γ ν ω < $ |ΐα τα ρ ιω ·

Εισαγωγή. — Οι γέρανοι του Ιβύκου* "Ο,τι άν ποιής νόμιζε όραν θεούς τινας. — Ό  
ίερεύς τού Διονύσου Μακαρεύς* Ζευς πάντων έφορα τέλος. — Δάμων καί Φιντίας* 
"Ετερος αυτός ό φίλος έστίν.— Ή  Κοσμογονία, ή Θεογονία, ή Τιτανομαχία, 0 Τύ
φων τού Ησίοδου.— Ό  Ό λυμπος τού Όμήρου — Ό  Μουσηγέτης Απόλλων 
ο Πάν, αί Νύμφαι τού Όμήρου τε καί Ησίοδου.— Ό  'Ομηρικός κήπος των ανα
κτόρων του ’Αλκινόου .................................................................................... αελ. 515

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν

Λ έ ξ ι ς 9 εϋρε<Η ς9 ό ρ θ ό τ η ς  έ π ιό τ η μ ο ν τ κ η  τ ε  κ α ϊ  λ ο γ ι κ ή ·

Ή  λέξις τοΐς ύποκειμένοις πράγμασιν ανάλογος. — Τά πράγματα ορθά επιστημονικώς.
—  Ή  γυνή προς τάς έξωθεν θυραυλίας ασθενής. Γυναίκες άνδρών φιλοπενθέστεραι.
—  Ό  μέγας ’Αλέξανδρος εις τούς Μαλλούς. — Ανελεύθερον ή μικρολογία. — 
Φώτος Τζαβέλλας, έξοχο; τού υπέρ ανεξαρτησίας πολέμου ήρως. — Φορτικόν ή 
μωρολογία. —  Ή  Πραξιθεα του Ευριπίδου. —  "Ιβυκος ό κιθαρωδός. — Ή  σφα- 
γίς των θυμάτων. — Οί προς ά'γρια θηρία μαχόμενοι κύνες. — Οί Έκατόγ/ειρες.

. Ό Έ κ α τόγχειρ  Γύης.— Ε κάτη  ή ευμενής θεός των τιμίων καί εργατικών ανθρώ
πων. —  Τό Χάος κατά τήν Τιτανομαχίαν. — At Νύμφαι καί τά έπέραστα άντρα 
αυτών. —  Ό  Κολωνός τού Σοφοκλέους. — Ή  τρικυμία τού 'Ομήρου. — Ό  όγ
κος των άστρων καί τό σχήμα τής γης κατά τούς άρχαίους Έλληνας. — Ή  τάξις 
καί ή ακολουθία τής έξανθήσεως τών άνθέων κατά τόν Θεόφραστον. — Ή  άμετά- 

. βλητος τάξις τού κόσμου κατά τόν Ά ριστοτϊλην.— Επίλογος. . . . σελ. 537

Πίναξ τών καθ' ήμας ποιάν τινα σχέσιν προς τήν εκπαίδευσιν έχόντων'Ελλήνων σ. 605
Πίναξ τών πραγμάτων............................... .............................................................σεΧρ 0Q7
Παροράματα.............................................................................................................. σελ. 627
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Π ΡΩ ΤΟ Ν

Γ ε ν ι κ ί ι  έ π ι ύ κ ό π η ύ % ς  τ ώ ν  κ α τ ά  τ ά  ά ν α γ ν ω ^ η ^ ά  β ι β λ ί α  τ ώ ν  
μ ι κ ρ ώ ν  π α ί δ ω ν  κ α ί  Ι δ ί ω ς  τ ώ ν  Έ λ λ η ν ο π α ί δ ω ν .

fH έν τή στοιχειώδει εκπαιδεύσει Οέσις τών αναγνωστικών βιβλίων. — Τών προβλη
μάτων της Μεθοδικής τό δυσχολώτατον ή σύνταξις άναγνωστιχών βιβλίων διά τούς, 
μικρούς παΐδας. — *Η προς τούτο προαπαιτουμένη παρασκευή. — Πλημμελείς 

* άρχαί έπικρατούσαι κατά τήν σύνταξιν αυτών. — Τό οδηγητικόν καί έγκυκλοπαι- 
δικόν σύστημα τής συντάξεως αυτών. — *Η έπί τό αυτό συγχώνευσις άμφοτέρων 
κατόρθωμα τής. Μεθοδικής. — Ή  άπ’αύτου άπομάκρυνσις παντός ύποκένου, ψυχρου 
καί βαναύσου κατόρθωμα τής Διδακτικής. —  Ή  απ’ άκρου εις δίκρον Ιπικράτησις 
τής εύγενείας του Ελληνικού πνεύματος κατόρθωμα τής Διδακτικής. —  Ή  οικο
νομία τής διδακτικής Ολης ψυχολογική. — Ή  ύψηλή άξια και αί ποικίλαι περιπέ- 
τειαι τών τοιούτων βιβλίων. — Τά αναγνωστικά βιβλία μόνον αναγνωστικά καί 
ούδεν πλέον. — Ή  γλώσσα καθαρά καί ομαλή, απλή .καί γνησίως Ελληνική. — 
Τά πολυειδή πλημμελήματα τών άναγνιυστικών βιβλίων* τέλεια καί άμώμητα 
παραδείγματα τούτων τά έν τψ διαγωνισμό) του 1894 βραβευΟέντα τοιαύτα,—  
Τά έπίψογα καί τά έπαινετά έν τοΤς άναγνιυστικοΤς βιβλίοις. — *Η έπίδρασις τών 
άναγνιοστικών βιβλίων έπί τής παιδείας τών μαΟητευόντων.

Έσπούδαζον κατά το 1871 δαπάναις του εν ΆΟήναις προς διά- 
δοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων Συλλόγου έν τώ ΓΙανεπιστημίω τής 
Γοτίγγης φιλολογίαν και φιλοσοφίαν, οτε έ'λαβον το ύπ’ άριΟ. 66*2 καί 
ύπο ημερομηνίαν 20 Δεκεμβρίου 1871 έγγραφον αύτου, έν φ σύντοίς 
άλλοις άνεκοινουντό μοι καί ταΟτα: « Συνιστώμεν Ύ μιν την ιδιαιτέ
ραν σπουδήν τών την δημοδιδασκαλίαν άφορώντων, διότι αυτή είνε ή 
κυριωτάτη καί μάλιστα κατεπείγουσα τών άναγκών τής Πατρίδος».

Σεβόμενος τον Σύλλογον καί έν πάσιν όμογνωμονών αύτφ έπεδόθην 
πάραυτα εϊς τε την σπουδήν τών παιδαγωγικών καί εις τήν μελέτην 
τών κατά τά δημοτικά σχολεία.



Κ α τ ’ 'Απρίλιον του 1873 διεβίβασα τώ Συλλόγω υπόμνημα περ 
της κατά την Ε λλάδα  έκπαιδεύσεως* περί των μαθημάτων τουτέστι, 
καί των διδακτικών βιβλίων καί των παιδευτικών τρόπων καί τώ\ 
διδακτικών μεθόδων τών επιτηδείων, κατά την έμήν κρίσιν, προς την 
παιδείαν τών Έλληνοπαίδων. Ό  Σύλλογος άπαντών μοί εγραψεν εν 
τφ  ύπΤ άριθμ. 1174 καί υπό ήμερομ. 8 Μαίου 1873 εγγράφω αυ
τού: ((’Άσμενοι καί μετ’ επιστασίας διεξήλθομεν την περί της έν Έλ· 
λάδι ηθικής παιδεύσεως 'Γμ. μελέτην καί έπνινέσαμεν τον υπέρ τών 
μεγίστων του γένους συμφερόντων πεφωτισμένον ζήλον Υμών, κα
λούς τούς καρπούς αυτού έν τή πατρίδι προοιωνιζόμενοι. Διότι έγνω· 
μεν ότι ου μόνον βαθέως ένεκύψατε εις την έπίγνωσιν τών σπουδαίων 
της καθ’ ημάς κοινωνίας ζητημάτων καί εις την κατά τάς ύγιεστέ- 
ρας της νεωτέρας έπιστήμης άρχάς Θεραπείαν αυτών, άλλά καί την 
δύναμιν έχετε, ην νεανική καρδία, προς τά καλά όργώσα, παρέχει, 
ινα έπιτελούντες την ύμετέραν εντολήν τελεσφόρως συμπράξητε εις 
την πολυπόθητον ταύτην Θεραπείαν » . '

Μετά τινα χρόνον έτελείωσα. τάς εν Ευρώπη σπουδάς μου καί 
μετέβην κατά τό 1875 εις Θεσσαλονίκην, ένθα ό Σύλλογος άνέ- 
θηκεν εις εμέ την ίδρυσιν καί την διεύΘυνσιν τού εκεί Ελληνικού 
Διδασκαλείου.

Ά λ λ ’, ώς είνε εύνόητον, έλειπον πάντα, όσα ήσαν απολύτως αναγ
καία προς εύόδωσιν τού έΘνικού σκοπού, όν ό Σύλλογος δι* άλλων τε 
μέσων καί διά της ίδρύσεως τού Διδασκαλείου τούτου μετά μεγίστου 
ζήλου καί ενθουσιασμού έπεδίωκεν. Πασών δ’ όμως τών ελλείψεων 
έπαισθητοτάτη έγένετο ευθύς εν άρχή τής λειτουργίας αυτού ή έλλει- 
ψις ασμάτων καί διδακτικών βιβλίων κατά τάς άπαιτήσεις τής Μεθο- 
δικής συντεταγμένων. Ό  Σύλλογος, προς πάσαν βελτίωσιν πρόθυμος, 
άμα πληροφορηθείς ταυτα, την μέν παρασκευήν τών παιδαγωγικών 
ασμάτων άνέθηκεν εις τον κ. ’Άγγελον Βλάχον, περί δε τών διδακτι
κών βιβλίων έγραψεν έν τώ ύπ’ άριθ. 2230 καί υπό ήμερομηνίαν 28 
Ιουλίου 1876 πρός με έγγράφω αυτού: «Έγκρίνομεν όσα γράφετε 
περί διδακτικών βιβλίων, χρηστομάθειας (Lesebuch), Ιστορίας, παι
δαγωγίας κτλ. Ενταύθα ούδείς ημών δύναται νά άσχοληθή περί 
τοιαύτα, ούδ’ εις άλλον τολμώμεν νά άναθέσωμεν τό έργον, ώς μή 
εχοντες την βεβαιότητα τής επιτυχίας’ τό πρακπκώτερον Θά ήτο, αν 
τις τών αυτόθι διδασκάλων υπό τάς ΊΓμετέρας οδηγίας ή Υμείς αυτοί
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συνετάσσετε εν τι η πλείονα χρήσιμα διδακτικά βιβλία, τούτων δέ τήν 
ε'κτύπωσιν άνελάμβανεν 6 Σύλλογος».

Επόμενος τούτοις άπετάθην προς διαφόρους εύπαιδεύτους διδασκά
λους τών έν Θεσσαλονίκη Ελληνικών σχολείων και εις διαφόρους συμ,· 
μαθητάς μου εν Άθήναις διατελουντας καί παρεκάλεσα αυτούς περί 
τούτων. Παρά τινων έλαβον παρηγόρους τινάς ελπίδας ώς προς τήν 
σύνταξιν άριθμητικής, Ιστορίας, γεωγραφίας και τών τοιούτων διδα
κτικών βιβλίων, ούδαμόθεν όμως ούδεμίαν ώς προς τήν σύνταξιν τής 
«Χρηστομάθειας» (Lesebuch) του Συλλόγου. Ά λ λ ’ επειδή ταύτης ή 
ανάγκη ήτο ή μεγίστη πασών, έτόλμησα ό ίδιος να άποπειραθώ, κατά 
τό με'τρον τών δυνάμεών μου, νά άσχοληθώ εις τήν θεραπείαν αυτής.

’Αλλ' ή σύνταξις τοιαύτης « Χρηστομάθειας » , ή σύνταξις τουτέ- 
στιν 'Αλφαβηταρίου καί ’Αναγνωσματαρίου κατά τάς έπιστημονικάς 
άπαιτήσεις προς χρήσιν τών μικρών έλληνοπαίδων, τών μαθητευόν- 
των εις τά σχολεία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, είχον μάθη έκ 
τής άναγνώσεως παντοδαπών παιδαγωγικών συγγραμμάτων ότι ήτο 
έκ τών δυσχερεστάτων έργων καί έκ τών μάλλον δυσεπιλύτων προ
βλημάτων τής Μεθοδικής, διό καί άπήντησα προς τον Σύλλογον, ότι 
προθύμως άπεδεχόμην τήν γνώμην αυτού, αλλά τό πράγμα, τουλά
χιστον δι’ έμέ, δυσχερέστατον όν, άπήτει καί χρόνον μ,ακρόν καί με
λετάς πολλάς.

Έ κτοτε πάντα τον χρόνον, όστις ύπελείπετό μοι έκ τής δημοσίας 
υπηρεσίας, κατηνάλισκον εις τήν προς τό έργον τούτο προπαρασκευήν, 
προσπαθών νά παρασκευάσω έργον άντάξων τής τε πρός με έμπιστο- 
σύνης του έκπαιδεύσαντός με Συλλόγου, τής θε'σεως, έν ή τό γε νυν 
εχον εύρίσκεται ή τών τοιούτων πραγμάτων έπιστήμη καί τής έπι- 
δράσεως, ήν έπΐ τής παιδείας του λαού άσκούσι τά  τοιαυτα βιβλία.

Διεξήλθον έν πρώτοις τινά τών εις τά  Γερμανικά καί Ε λβετικά  
καί Αυστριακά δημοτικά σχολεία άναγινωσκομένων Αλφαβηταρίων 
καί 'Αναγνωσματαρίων καί έσημείωσα οσα τών διηγημάτων —  κατά 
τήν έμήν κρίσιν —  ήσαν ,παιδευτικώτερα καί όσα τών πραγρ.ατο-
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γνωστικών καί φυσιογνωστικών αντικειμένων διδακτικότερα καί παι
δευτικότερα* διεξήλΟόν τινας τών αρχαίων ‘Ελλήνων ποιητών καί 
συγγραφέο>ν καί έσημείωσα έκ τών ίν τούτοις περιεχομένων πραγμά
των, διηγημάτων, μύθων, ανεκδότων καί γνοψ,ικών όσα—  κατά την 
ίμην κρίσιν— ήσαν πρόσφορα διά έλληνόπαιδας πολύ μικρούς, 6— 10 
έτών* διέτρεξα το ‘Ελληνικόν λεξικόν του Passow καί έξέλεξα έκ 
τών έκεϊ άποτεΟησαυρισμένο>ν λέξεων έκείνας, αίτινες χρήσιμοι εις την 
σύνταξιν ‘Ελληνικού ‘Αλφαβηταρίου είνε καί έν τή καθ’ ήμάς γλώσσν) 
συνήθεις* συνέλεξα διά το πραγματογνωστικόν καί φυσιογνωστικόν μέ
ρος τά  προσφορώτερα —  κατά την έμήν κρίσιν —  ίκ του ‘Λριστοτέ- 
λους, του Θεοφράστου, του ΛΙλιανού, του Πλουτάρχου, του Ιίορφυ- 
ρίου, τών λυρικών ποιητών, του ΊΙσιόδου καί του ‘Ομήρου καί είχον 
ύπ’ δψιν δι’ αυτά ταυτα την Ζφολογίαν καί την Φυσιογνωσίαν τού κ. 
Σπυρίδιονος Μηλιαράκη, την Φυσικήν Ιστορίαν του κ. Ευσταθίου 11ο- 
νηροπούλου, την Βοτανικήν του κ. Κωνσταντίνου X. Μεταξά, την 
’Ανθοκομίαν του κ. Πέτρου Ν . Φιλαρέτου, τό Εγκυκλοπαιδικόν λε
ξικόν τών κ.κ. Μπάρτ καί Χίρστ, τό Conversations =  Lexicon τού 
Moyor, καί τά  Γερμανικά βιβλία NalurgcscliiclitshiIcier v. Dr. 
L. M0llor und II. Hesse, Pflanzen in Sitien, Sage und Gcscln- 
chto v. Fr. Warnko, Thiergeschichtcn v. Karl Oppcl, Allgc- 
inoino Thierscelekunde v. Schubert, Vorlcsungen (iber die 
Mensehen und Thierscele v. Wundt, καί Populate Aesthetik 
V. Lomcke. Τάς δέ έπιστημονικάς άρχάς τάς έπικρατούσας κατά 
την σύνταξιν τών άναγνο>στικών βιβλίο>ν τών μικρών παίδων καί την 
Ιστορικήν άνέλιξιν τής αλληλουχίας καί τής προόδου αυτών έμάνΟα- 
νον καί έξ άλλων μεν παιδαγωγικών βιβλίων, άλλ’ ιδίως έκ τών συγ
γραμμάτων τού Πλάτωνος, του ‘Αριστοτέλους, του Πλουτάρχου, τού 
Hein, του Klauwell, του Fechner, του Bdhme, τού Llibcn, του 
Hode, τού Schmid καί τού Kehr.

Κατά τό 1887 διωρίσΟην υπό τής ‘Ελληνικής Κυβερνήσεως μέλος 
τής πρώτης έπιτροπής τών κριτών τών διδακτικών βιβλίων τής κα- 
τωτέρας έκπαιδεύσεο>ς. Έ π ί τή ευκαιρία ταύτν) έξέΟηκα, όσον ή με
ρική αύτη αφορμή έπέτρεπε, τινάς τών περί αναγνωστικών βιβλίων 
γνωμών μου 1), αιτινες ήσαν σύμφωνοι μέν πρός τε τάς παρά τοίς

1) ’ΈκΟισις τής πρώτης έπιτροπής τών κριτών τών διδακτικών βιβλίων τής κατω- 
τέρας έκπαιδιύσιως, 9 Άπριλίοο 1888, οβλ. 1 -2 4 .

J



άρχαίοις Έ λλησι περί τούτων κρατούσας καί προς τάς τών άνω 
καταλεχθέντων νεωτέρων λογιών καί (/.εθοδικών, σφοδρά δε διάφοροι 
προς τάς παρ’ ήμΐν έν τοίς οίκείοις βιβλίοις έφαρμοζομένας.

"Οντως τά  παρ’ ήμΐν αναγνωστικά βιβλία είχον κάκιστα* τα  ’Α λ
φαβητάρια ήσαν πλημμελή καί ως προς την γλώσσαν καί ως προς τδ 
περιεχόμενον καί ως προς την οικονομίαν της διδακτικής ύλης. At 
οικεΐαι εκθέσεις άριδήλως μαρτυρουσι τούτο 1). Ταυτα έβασίζοντο έπί 
αρχής δλως έναντίας της ορθής* έβασίζοντο έπί της αρχής: ((‘Όο'ον 
μωρότερον κα\ παιδαριωδέσ'τερον τό περιεχόμενον κα\ otfov 
χυδαιότερα Λ ερμηνεία και βαναυαοτέρα Λ λέξις αύτου, 
τόαον καταλληλότερον διά τά παιδευόμενα παιδάρια», αντί 
να βασίζωνται έπί της μόνης ορθής αρχής: «Τό άριοΓτον είνε κυ
ρίως άρκετά καλόν διά τά παιδάρια» 2). Τά δε αναγνωστικά 
βιβλία, τά  προωρισμένα διά τάς λοιπάς τρεις τάξεις τών σχολείων 
της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, «οί Ήρωϊκοί χρόνοι» δηλ. «ή ’Οδύσ
σεια» καί « ό Ηρόδοτος», ύπ’ άνδρών άπειρων τών κατά τά  σχο
λεία καί την Παιδαγωγικήν καί Μεθοδικήν θεσμοθετηθέντα, ού μόνον 
ήστόχουν του παιδευτικού σκοπού, του διά τών αναγνωστικών βι
βλίων νυν έπιδιωκομένου, άλλά καί συνετέλουν εις τδ νά έκθεατρί- 
ζωσιν ημάς ένώπιον του παιδαγωγικού κόσμου ως αβέλτερους καί 
γελοίους.

Ουδενδς έθνους του πεπολιτισμένου κόσμου, ένθα η έκπαίδευσις 
δι’ υπουργών της Παιδείας συντελειται, ή τρυφερά νεολαία τρέφεται 
πνευματικώς διά μύθων καί παραμυθιών τών ηρωικών χρόνων της 
άρχαίας Ελλάδος καί της Όδυσσείας, ουδέ άναστρέφεται εν βίιρ 
εθνών βαρβάρων ώς έπί τδ πολύ καί πρδ πολλου έκ τής ιστορίας έκ- 
λιπόντων, οίος ό διά του Ηροδότου πρδ τών παιδαρίων έμφανιζόμε- 
νος. Τούτο μόνον εις τδ έθνος ημών συνέβαινε, τδ μεν ένεκα τής 
άγνοιας τών έκάστοτε Οεσμοθετούντων αά τοιαυτα, τδ δέ ένεκα τής 
άταλαιπωρίας καί τής φιλοκέρδειας τών γινωσκόντων μεν τδ άτοπον

1) "ΒκΟεσις τοδ 1884 « λ .  1-18. ΈκΟεσις του 1888 σελ, 1-24.
2) Mager παρά Kelir, Gcscliichte der Mctliodik, 1879, τομ. 2, σελ. 351. <<Fiir 

die Kinder isl das Deste gerade gul genug».
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καί παράξενον του πράγματος, έπαινούντων δε καί έπιδοκιμαζόντων 
προς ϊδιον τέλος τα  τοιαύτα’ διότι όσον πρόχειρος, όσον εύκολος εΐνε 
ή μετάφρασις (Αίας των απειροπληθών γαλλικών η γερμανικών παιδί' 
κών έκδόσεων της ’Οδύσσειας καί του Ηροδότου, τόσον δύσκολος 
εΐνε η σύνταξις βιβλίου άναγνωστικού τοΐς Εύρωπαΐκοίς παρεμφερούς. 
Τό πρώτον δύνανται εύχερώς πάνυ καί βιβλιοπώλαι αντί εκατοντα
δράχμου αμοιβής, καί οί πρώτοι τυχόντες γραμμάτοδιδασκαλίδαι να 
διαπεράνωσι, τό δεύτερον μ,όνον άνδρες εύ πεφυκότες, ελληνικής πα ι
δείας μεταλαβόντες καί τής Μεθοδικής καί τής Παιδαγωγικής εμπει- 
ροι καί δή μετά μελετάς μακράς καί πόνους ενδελεχείς. .

Δύο μεθοδικά συστήματα διακρίνονται εν τή ίστορίικ τής συντάξεως 
των αναγνωστικών βιβλίων τό άφ ηγτιτχκόν, καθ* δ περί εν πρό- 
σωπον ή περί εν γεγονός περιστρεφόμενον διά τής άφηγήσεως έξελίσ- 
σεται τό όλον ('Ροβινσών, Όδύσσεια κ τλ .), όπερ καί σΊ/γκεντρο)- 
TX1C0 V  λέγεται, ως συγκεντρουμ,ένου τού όλου περί τι πρόσωπον ή 
γεγονός, καί τό έγκνκλοπαχδχκόν, κα θ 'δ  αί πολλαπλαί σχέσεις, 
εν αις διατελεΐ ό άνθρωπος έν τφ  κόσμο) τούτω, αί σχέσεις αυτού 
δηλ. προς τον Θεόν, τον πλησίον καί την φύσιν έν προσφόροις διη- 
γήμασι, παροιμίαις, γνωμικοις, ποιήμασι, πραγματογραφίαις καί τοίς 
τοιούτοις απεικονίζονται καί καθορίζονται καί διευκρινίζονται έπί τφ  
σκοπώ, όπως έξελθόντές ποτέ εις τον βίον οί εν τούτοις παιδευόμ,ενοι 
δυνηθώσι νά διαβιώσωσιν έν άρμ,ονάκ μετά τών πολλαπλών τούτων 
στοιχείων τού Σύμ,παντος, ώφέλιμοι μεν οΰτω τή κοινωνία, άρεστοί 
δέ τφ  Θεφ γινόμενοι.

Τούτων τό έγκυκλοπαιδικόν άπό τών άρχαιοτάτων ήδη χρόνων έν 
χρήσει δν 1) καί ως άριστον υπό τού Πλάτωνος χαρακτηριζόμενον 2) 1

1) Πλάτων, Νόμοι 811 A  : Οί όέ έκ πάντων κεφάλαια έκλέξαντες καί τινας δλας 
ρήσεις εις ταύτό ξυναγαγόντες έκμανΟάνειν φασί 6εΐν εις μνήμην τιθεμένους, εί μέλλει 
τις άγαθός ήμΐν καί σοφός εκ πολυπειρίας καί πυλυμαΟείας γενέσΟαι.

.2) Νόμοι 811 I) : Τών γάρ οή πλείστο>ν λόγων, οΟς έν ποιήμασιν ή γύδην ούτως 
ειρημένους μεμάΟηκα καί άκήκοα, πάντων μοι μετριώτατοί γε είναι κατεφάνησαν καί 
προσήκοντες τά μάλιστα άκούειν νέοις* τω δέ νομοφύλακί τε καί παιδευτή παράδειγμα 
ουκ άν έ/οιμ ι, ιός οίμαι, τούτου βέλτιον φράζειν, ή ταύτά τε διδάσκειν παρακελεύε- 
σΟαι τοΐσι διδασκάλοις τούς παΐδας, τά τε τούτων έ/όμενα καί όμοια, αν άρα που
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έγένετο και εν τοις καθ'ημάς χρόνοις κοινώς παραδεκτόν παρά πάν
των τών διδασκάλων και παρά πασών τών Κυβερνήσεων πάντων τών 
έν πολιτισμω προηγμένων εθνών, Γαλλίας, 'Αγγλίας, Γερμανίας, Ε λ 
βετίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Δανιμαρκίας, Άρ.ερικής κτλ,. 
όμοφωνούντων καί πάντων τών όπωσουν άξιων λόγου παιδαγωγών.

Το δέ άφηγητικόν ή συγκεντρωτικόν υπό του H erb art εν χρόνοις 
προ πολλοΰ παρελθουσι καί δη καί μόνον διά την κ α τ’ οίκον διδα
σκαλίαν ύποδειχθέν 1) καί υπό του Z ille r ύποστηριχθέν 2) εμεινε 
μ.όνον, οσον έγώ τουλάχιστον γνωρίζω, θεώρημα ψιλόν, έν τή Έ ρ -  
βα ντιανή σχολή κατακείμενον, ύπ’ ούδενός πεπαιδευμένου διδασκάλου 
έφαρρ.οσθέν καί υπό ούδεμ.ιάς ούδενός πεπολιτισμένου έθνους Κυβερ- 
νήσεως θεσμοθετηθέν.

" Μόνον ένταυθα παρ’ ήμΐν καί μόνον κατά τούς τελευταίους πανευ* 
δαίμονας τούτους χρόνους τής εις τάς τριόδους ύπερεκχειλισάσης πα ι
δαγωγικής σοφίας τών παρ’ ήμΐν πολυμ.ούσων καί φιλοκάλων άλφα- 
βηταριογράφων καί άναγνωσμ,αταριογράφων καί υπουργών τής Π αι
δείας άπαρεμ.πόδιστον περιφέρεται.

Έ ν τοΐς έμοΐς Έλληνικοις άναγνωσματαρίοις προσεπάθησα— οση 
μοι δύναμις —  άμφότερα ταυτα τά μεθοδικά συστήματα νά συναρ
μόσω, συναπτών μέν επί τό αυτό τά πλεονεκτήματα άμφοτέρων, άπο- 
φεύγων δέ τά  μειονεκτήματα έκατέρου. Συγκεντρώσας δηλ. σύμπα- 
σαν την ηθοποιόν διδακτικήν ύλην, τά  διηγήματα τουτέστι τούς μύ
θους, τά ποιήματα, τάς παροιμίας, τά γνωμικά καί ει τι τοιούτον 
περί άρετάς τινας καί κακίας, τάς εις έκάστην ήλικίαν τών παιδαρίων 
έκάστοτε προφαινομ,ένας, καί παρενείρας μεταζύ τούτων τά  —  κατά

'

&
περιτυγ/άνη ποιητών τε ποιήματα διεξκον καί γεγραμμένα καταλογάδην ή καί ψιλώς 
ούτως άνευ του γεγράφΟαι λεγόμενα, άδελφά που τούτων τών λόγων, μή μεθιέναι 
τρόπιρ μηδενί, γράφεσΟαι δέ* καί πρώτον μεν τούς διδασκάλους αυτούς άναγκάζειν μαν- 
Οάνειν και έπαινεΤν, οΰς δ’ άν μή άρέσκη τών διδασκάλων μη γρήσΟαι τούτοις συνερ- 
γοΐς, ούς δ’ άν τώ έπαίνω συμψήφους εχη, τούτοις χρώμενον τούς νέους αύτοΤς παρα- 
διδόναι διοάσκειν τε καί παιδεύειν.

1) H crharl, A llgem eine P adagogik , G ottingen , έτ. 1806, σελ. 32, E in le i- 
tu n g : «8ο  glaube ich aus dieser m cincr E rfa h ru n g  (nach w elcher die L e- 
sung dor Odysscc andcrlhalb  Ja iirc  b ra tich lc j g e le n il zu haben , dass d iescr 
A nfang fur die P riv a l-E rz ieh u n g  cbenso au sfu h rb a r als heilsain is t . . . 
W a s  auf Schulen werden konrie, dariiber cn lscheide  ich n ich ts  ».

2) G ruudlcgung zur L ebre vom erziebenden U n te rrich t, L eipzig  1855, σελ. 
151, 155, 288-289, 428-429.
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ττ)ν Ι(Αην κρίσιν —  προσφορώτατα, ι(ς έκάστην των βα^ρ^ων της πνευ* 
ρ,σ.τεκη; άναπτύξεως των παίδων πραγ (λατογνο* στικά καί φυσιογνω- 
στικα μ.αΟηαατα, προέλαβον ά|/.α [Λεν τον διασκορπισμόν του πνεύ
ματος καί την κόπωσιν καί την ταραχήν, ην φύσει συνεπάγεται το 
παμ,ποίκιλον του περιεχομένου καί αί άθρόαι μεταβολαί 1), άαα δέ 
τον κόρον καί την πνευματικήν αμβλύτητα, ην φύσει συνεπάγεται η 
μονοτονία αυτού, περιστρεφόμενου αείποτε καί άκαταπαύστως περί εν 
καί το αυτό πρόσωπον η περί εν καί το αυτό γεγονός, άνευ ούΜεμιάς 
μεταβολής 2).

Οί ένδιατρίβοντες περί τά τοιαύτα, η οί άναγνόντες τουλάχιστον 
τα  οικεία έν τγ, G eschichte de r M ethodik τού K e h r3 ) δύνανται να

1) ’Αριστοτέλης, Προβλήματα 8 8 1 ,6 , 38: Τά δ1 έκ τού εναντίον εις τουναντίον 
πυκνά μεταβάλλει*/ κοπώδές Ιοτιν' συνήθειαν γάρ ούδετέριμ ποιεί, ο Ιστιν άκοπον.Άμ- 
φοίν δ' άμα ούκ Ινδέχεται συνήθειαν γίγνεσθαι.— Σιμπλίκιος, Έξήγησις εις Έπικτήταυ 
Εγχειρίδιο·/ κεφ. 4. έκδ. D iibner, σελ. 25, στ. 45: Ούτε γάρ τά σώμα ούτε η ψυχή, 
άταράχως ύποφέρει τάς άΟρόας μεταβολάς* είπερ καί αί των ώρών μεταβολαί, καίτο1 
ούκ άΟράο>ς άλλα κατ’ ολίγον γινόμεναι, όμως νοσήματα τίκτουσιν ώς επί το κλειστόν.

2) ’Αριστοτέλης, Ρητορική 4371, α, 25 : Και τά μεταβάλλει*/ ήδύ* εις φύσιν γάρ 
γίγνεται μεταβάλλειν τό γάρ αυτό αεί ύπερβολήν ποιεί της καβεστοισης έξεως· οΟεν 
εΤρηται » μεταβολή πάντο>ν γλυκύ».— Πολύβιος 39, Ια :  Ούκ αγνοώ διότι τινές επι
λ ύ ο ντα ι της πραγματείας, φάσκοντες ατελή και διερριμμένην ημάς πεποιείσΟαι την 
εξί^γησιν τών πραγμάτων. Ζητεί*/ δέ τούς φιλομαΟουντας τά συνεχές καί τά τέλος ίμεί- 
ρειν άκουσαι της προΟέσεως' καί γάρ την ψυχαγωγίαν καί την ώψέλειαν ούτω μάλλον 
συνεκτρέχειν τοίς προσέ/ουσιν. Έ μοί δ’ ου/ ουτω δοκει, τά δ’ έναντίον. Μάρτυρα δέ 
τούτο>ν επικαλεσαίμην αν αυτήν την φύσιν, ητις κατ’ ούο1 οποίαν τών αισθήσεων ευδο
κεί τοίς αύτοΐς επιμένει*/ κατά τά συνεχές, άλλ'άει μεταβολής έστιν οικεία, τοίς ο 1 αύτοίς 
έγκυρείν εκ διαστήματος βούλεται καί διαφοράς . . „ μάλιστα δέ περί την ψυχήν τουτό 
τις αν έοοι συμβαΐνον' αι γάρ μεταλήψεις τών άτενισμών καί τών έπιστάσεοιν οίον άνα- 
παύσεις είσί τοις φιλοπονοις τών άνδρών.— Πλούταρχος περί αδολεσχίας 504 D: Ό μ η 
ρος φεύγει καί φοβείται τάν εφεδρεύοντα παντί λόγοι κόρον, εις άλλα εξ άλλων διηγή
ματα την ακοήν άγων καί τή καινότητι τήν πλησμονήν αυτών παραμυΟούμινος' οι δέ 
άποκναίουσι δήπου τά ιίτα  ταις ταύτολογίαις οίσπερ παλίμψηστα διομαλύνοντες.—Μάξι- 
μ.ος ο Τύριος λόγ. 5, 6 :  Ποθεί άνθρωπος καί νύκτα μεΟ’ ήλιον, καί λιμόν μετά κόρον, 
καί δίψαν μετά μέθη ν' καν οφέλη ς αυτού τήν μεταβολήν, λύπην τήν ήδονήν ποιείς. — 
Μάρκος Άντωνίνος τών εις έαυτάν βιβλ. 7, 18 : Φοβείται τις μεταβολήν; τι γάρ δύνα- 
ται χωρίς μεταβολής γενέσΟαι; τί δέ φίλτερον, ή οίκειότερον τή τών όλων φύσει; — 
Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς περί συνΟέσεως ονομάτων κεφ. 12 : Καί γάρ ή μεταβολή 
παντός έργου ’/ρήμα ήδύ. — Αίλιανός περί ζοίων, Ε π ίλογος: Οίδα δέ ότι καί εκείνα 
ούκ Ιπαινέσονταί τινες. .  . ότι άνέμιξα τά ποικίλα ποικίλοις καί 6πέρ πολλών διεξήλΟον. 
Έ γοι δέ . . . τω ποικίλ ;> τής άναγνοίσεως τά εφολκόν Οηρών καί τήν έκ τών όμοιων 
βδελυγμίαν άποδιδράσκοιν, οίονεί λειμώνά τινα ή στέφανον ο'ιραίον έκ τής πολυχροίας 
ο>ήΟην δείν τήνδε ύφάναί τε καί διαπλέξαι τήν συγγραφήν.

3) "Εκδοσ, 1879, τόμ. 2, σελ. 439 -5 1 9 ,

— 10 —
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κρίνωσι τίνος αξίας κατόρθωμα τής Διδακτικής εινε τούτο καί δύναν- 
ται να άποφανθώσιν, άν άλλαχού που έγένετο τούτο καθ’ όλην την 
μακράν ιστορίαν των αναγνωσματαρίων άπό του έν Marpurg έν 
eret 1534 υπό του Valentin Ickelsamer έκδοθέντος πρώτου ανα
γνωστικού βιβλίου μέχρι του έν Neuwied έν έ'τει 1896 ύπο του 
Karl Theodor Schneider έκδοθεντος.

Κατόρθωμα τής Διδακτικής επίσης ούχί κατώτερον τούτου εινε —  
κατά την έμήν κρίσιν —  και τούτο* ότι εν ούδενί των τεσσάρων Ε λ 
ληνικών «αναγνωστικών μου βιβλίων άφήκα νά ύπεισδύστ) που κενόν τι 
ή ψυχρόν ή μωρόν ή χυδαιον ή άγοραΐον ή άπειρόκαλον ή βάρβαρον 
ή άγριον ή σικχαμερόν. Έ ν τοίς έμοις Έλληνικοις άναγνωστικοίς 
βιβλίοις πάντα τά  καταγεγραμμένα διδάσκουσί τι χρηστόν, πάντα 
εχουσιν ηθοποιόν και άνδροποιόν δύναμιν, διαμορφουντα την διάνοιαν 
και τό ήθος τών μικρών «αναγνωστών διά τε του περιεχομένου καί 
τής γλώσσης καί τής εύμεθόδου ψυχολογικής κατατάξεως τής διδα
κτικής ύλης. Τό τοιουτον, ώς οί έπαίοντες πείραν έχουσι, δεν εινε 
πολύ σύνηθες ουδέ παρά τοίς έξοχωτάτοις τών αναγνωστικών βιβλίων 
τών άλλων εθνών τών πολύ σοφωτέρων ημών.

'Γψίστης δέ έθνικής σημασίας, καί διά τούτο κατόρθωμα τής Διδα
κτικής ούχί έκ τών τυχόντων εινε, ότι έξ απαλών ονύχων δίδεται —  
κατά την έμήν κρίσιν πάντοτε — είς τούς τρυφερούς Έλληνόπαιδας 
γνησία εθνική πνευμ,ατική τροφή έκ τών ύψίστων ώς επί τό πολύ του 
δαιμόνιου Ελληνικού πνεύματος έρμ,ηνέων αμέσως άντλουμένη, έκ του 
Όμηρου, του 'Ησιόδου, τού Πινδάρου, τού Σοφοκλέους, τού Εύρι- 
πίδου, τού Πλάτωνος, του Άριστοτέλους, τών λυρικών ποιητών, του 
Πλουτάρχου καί τών τοιούτων μ,εγάλων παιδευτών σύμπαντος του 
ανθρωπίνου γένους. Οί μ.ικροί Έλληνόπαιδες, οί άναγνώσται τών Ε λ 
ληνικών τούτων άναγνωστικών βιβλίων, έξ απαλών ονύχων έΟίζονται 
νά βδελύσσωνται τήν κακίαν καί νά ζηλώσι τήν αρετήν, πνευμ,ατικώς 
ώς επί τό πολύ μ,ετά τών προσφορών Αισωπείων μ,ύθων καί μετά τών 
προσφορών ανεκδότων τού Αίλιανού, τού ’Ιάμβλιχου, του ΙΙορφυρίου



καί του Άριστοτέλους άναστρεφόμενοι. Έ ξ  απαλών ονύχων έθίζονται 
οί μικροί Έλληνόπαιδες να τιμώσι καί να θαυμάζωσι την καρτερίαν, 
την άνδρείαν, καί τον ηρωισμόν, πνευματικώς ώς επί το πολύ μετά 
των οικείων υψηλών διηγημάτων τού Αίλιανού, τού Ηροδότου, τού 
Πλουτάρχου, τού Άρριανού άναστρεφόμενοι. Έ ξ  απαλών ονύχων εθί
ζονται οί μικροί Έλληνόπαιδες να ένθουσιώσιν υπέρ της πατρίδος, 
διαφλεγόμενοι έκ των γενναιότατων περί ταύτης ρημάτων καί νοημά
των τού Αίλιανού, τού Ηροδότου, τού Πλουτάρχου, τού Εύριπίδου. 
Έ ξ  απαλών ονύχων εθίζονται οί μικροί Έλληνόπαιδες εις την αγά
πην της γενεθλίου χώρας αυτών καί εις την διάθεομον λατρείαν της 
σεμνής καί ίεράς Ελλάδος έν γένει άποθαυμάζοντες μέν εις τούς έπι- 
χαρίτως εκτεθειμένους κοσμογονικούς καί θεογονικούς καί λοιπούς τού 
Όμηρου καί τού Ησιόδου μύθους την μεγαλοπρεπή καί απαλήν φύσιν 
αυτής, καταγοητευόμενοι δέ έκ τών εξαίσιων καί καλλιπρεπών ύμνων 
τών ωρών τού έτους καί τών ερατεινών όρέων καί κοιλάδων καί λει
μώνων τής πατρίδος αυτών, υπό τού Πινδάρου, τού ’Αλκαίου, τού 
Σοφοκλέους, τού Όμηρου καί τού Ησιόδου ύμνουμένων, καί κατα- 
πλησσόμενοι έκ τού υψηλού Ελληνικού πνεύματος, τού διαφαινομέ- 
νου εις τάς περί τού παγκάλου τούτου κόσμου ιδέας τού Πλουτάρχου 
καί τού Άριστοτέλους 1).

’Από τής πρώτης σελίδος τού Ελληνικού αλφαβηταρίου μέχρι τής 
τελευταίας σελίδος τού Ελληνικού άναγνωσματαρίου τής τετάρτης 
τάξεως τό αυτό πνεύμα διήκει. Έ κ  τών ύπερεξακοσίων σελίδων τών 
αναγνωστικών τούτων βιβλίων τών μικρών Έλληνοπαίδων μία καί ή 
αυτή φωνή εξέρχεται μεγάλη καί ισχυρά ουράνιον βοώσα: « Ή  αρετή 
εινε ή βούλησις τής θεότητος, ή φύσις τό βασίλειον αυτής καί ό άν
θρωπος, τό σεμνότατον καί ύψηλότατον τών επί γής οντων, τέκνον 
τού Θεού. Ζηλούτε τό καλόν, τό όσιον, τό ευσεβές. Βδελύττεσθε τό 
αισχρόν, τό άνόσιον, τό ασεβές. Επιδιώκετε τό αγαθόν. ’Αποφεύγετε τό 
κακόν. Τηρείτε τά  πρέποντα έν τώ βίω. Φοβεϊσθε τον θεόν. Σέβεσθε 
τό άγιον θέλημα αυτού. Τιμάτε τούς γονείς.’Αγαπάτε τήν Ε λλάδα. 
Θαυμάζετε τό δαιμόνιον πνεύμα αυτής. Προσπαθείτε ημέρας καί 
νυκτός νά γίνητε άξια τέκνα Αυτής» 2).

1) Τδε άναλυτικώτερον πάντα ταύτα έν ταΐς σελίσι 201 -  257 της εμης πραγμα
τείας α^ΥΟλοι καί πράγματα».

2) ’Αριστείδης, τέχναι ρητορικαί A . Rhetor. Graec. εκδ. W alz , τόμ 3, σελ. 399.
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Κατβτάχθη Si το τοιουτον π6ρΐ6χό|/.6νον των Ελληνικών τούτων 
άναγνωστικών βιβλίων κατά τας διδακτικάς άρχάς του Άριστοτέλους 
και του Πλάτωνος, κατά τάς άρχάς τουτέστι τής ψυχολογικής δια- 
τάξ^ως τής διδακτικής ύλης 1), τής κατά φύσιν άναττύξεως των 
πνευματικών δυνάμεων 2), και τής συγκεντρώσεως 3),

έκδ. Speugel έτ. 1854, τδμ. 2, σελ. 503-504: Ειδέναι δε χρή οτι τών μεν συμβου
λευτικών ζητημάτων αί υποθέσεις αΓδε, τδ καλόν, τδ ευσεβές, τδ δσιον . , καί τα εναν
τία τούτοις . . τδ καλόν συνίσταται ώς δρω περιλαβεΐν έκ τών επαίνων τών αγαθών* 
ταυτα δέ έστι τδ ευσεβές, αί τιμαί, οί έπαινοι, αί μνήμαι, αί φιλίαι, αί πίστεις τών 
προγο'νων, αί δδξαι καί τά ύπάρχοντα τοΤς έργοις, α ου δεΐ καταισχύνειν, καί τδ τη- 
ρείν τά πρέποντα έν τώ βίω, οΤον ευταξίαν, απλότητα, αλήθειαν, φιλίαν . . . πρδς 
τούτοις συνίσταται τδ καλδν καί εκ του τά τών άλλων έπαινεΐν καί παραβάλλειν* 
καί δλως δσα κατ’ αρετήν καί αρετής έργα πάντα γάρ ταυτα του καλού, άντίκειται δέ 
τούτοις τά εναντία, τδ δέ ευσεβές συνίσταται έκ τής φυσικής παρατηρήσεως τών πρδς 
τους θεούς δικαίων καί νομίμων, τδ δέ όσων συνίσταται Ικ τής τηρήσεως τών δικαίων 
τών πρδς την πατρίδα καί την ταύτης πρδνοιαν, καί τούς γονείς καί τούς ευεργέτας 
καί παιδευτάς τούς κατά γης.

1) *0 Pestalozzi εν τώ συγγράμματι αυτού Lienhard und Gertrud (IV Theii 
§ 68, W W . τδμ. 4, σελ. 232 καί Schwanengesang W W . τδμ. 14, σελ. 32) 
αναπτύσσει την αρχήν τής ψυχολογικής ταύτης διατάξεως τής διδακτικής όλης* έκτοτε 
δέ φέρεται κοινώς έν τή ιστορία τής παιδαγωγικής ή γνώμη αΰτη ώς γνώμη του Pe- 
stalozzi. Ά λ λ ’ ή ιστορία τής παιδαγυ>γικής σφάλλεται εν τούτω* διδτι ταύτην τήν 
γνώμην πάμπολλα ήδη έτη πρδ τού Pestalozzi έχει έξενέγκη ό ’Αριστοτέλης διατυ- 
πώσας αυτήν έν τοις Μετά τά φυσικά (1012, 6, 34) λέγων ταυτα : « ’Αρχή λέγεται ή 
μέν δθεν ά'ν τις του πράγματος κινηθείη πρώτον . . .  ή δέ δθεν αν κάλλιστα γένοιτο 
έκαστον οιον καί μαθήσεως ονκ από τον πρώτον και της τον πράγματος αρχής 
ενίοτε όρκτίον, άΑΛ' οθεν ρασι άν μάθοι».

2) Ό  Comcnius έν τώ συγγράμματι αυτού Didactica magna (Γερμανιστί μετά- 
φρασις Die grosse Unterrichlsiehre, Padagogische Bibliothek von Karl Ri
chter, Leipzig 1872, σελ. 102-136 )> αναπτύσσει τήν παιδαγωγικήν αρχήν δτι ή 
άνάπτυξις τών πνευματικών δυνάμεων πρέπει νά γίνηται απαράλλακτα, δπως γίνεται 
έν τή φύσει ή άνάπτυξις τών φυσικών οντων* έπομένως ό παΐς πρέπει νά διδάσκηται 
καί νά μανθάνη πάντοτε ανάλογα πρδς τήν έκάστοτε βαθμίδα τής άναπτύξεως τού πνεύ
ματος αυτού. ’Έκτοτε ή ιστορία τής παιδαγωγικής ονομάζει τήν αρχήν ταύτην αρχήν 
τού Κομενίου. ’Αλλά προφανώς σφάλλεται' διότι πολύ πρδ τού Κομενίου έχει ήδη δ 
Πλάτων έξενέγκη τήν γνώμην ταύτην είπο>ν έν τή Πολιτεία αυτού 498 Β : « Δεΐ μει
ράκια μέν δντα καί παΐδας μειρακιώδη παιδείαν καί φιλοσοφίαν μεταχειρίζεσθαι* προϊού- 
σης δέ τής ηλικίας, έν ή ή ψυχή τελειούσΟαι άρχεται, έπιτεινεεν τά εκείνης γυμνάσια».

3) Ό Herbert έν τώ συγγράμματι αυτού Allgcmeinc Piidagogik (Gothingen 
1806, σελ. 83 καί εξ. 94. 103. 119. 124. 189. 1 9 3 -2 4 4 ) πολλά καί σοφά φιλοσο- 
φήσας « περί τού ποικίλου ένδιαφέροντος, περί τού ηθικού χαρακτήρος, περί τής συνδ- 
ψεως τών ποικίλων παιδευτικών σκοπών, περί τής διατηρήσεως τού ένιαίου τής άτομι- 
κδτητος έν τή ποικιλία τών μαθήσεων καί παιδευμάτων, περί τής συννοίας καί τού λογι
σμού, περί τής έν τή διδασκαλία αλληλουχίας καί συστηματικδτητος καί εύμεθοδίας καί
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Οΰτω δε οικονομ,ηθέντων πάντων τών στοιχείων, εκ του συνόλου 
των όποιων συναποτελουνται τά αναγνωστικά βιβλία τών μ,ικρών παί- 
δων, έγένοντο τά  Ελληνικά ταυτα ’Αναγνωσματάρια ού μ.όνον τε
λειότερα πάντων τών από της ίδρύσεως του Κράτους παρ^ ήμ,ΐν άνα- 
φανέντων, αλλά και ούκ ολίγων τών έν Γερμανία καί έν Έλβετάκ έν 
τιμ.*?ί νυν δντων έπιστηρ,ονικώτερα καί παιδευτικώτερα.

Οι έν Γερμανία έπιστήμονες παιδαγωγοί ειπον περί τούτων: « Τ α  
Ελληνικά άναγνωστικά βιβλία του κ. X. Παπαμάρκου άπο- 
τελουσι μέγαν προς τά πρόαω σταθμόν τών διά την τρυ- 
φεράν νεότητα καθορισμένων διδακτικών μέσο>ν» 1) έτίμη- 
σαν σφοδρά την αναλογίαν την τηρηθεΐσαν μεταξύ του ηθογραφικού 
καί πραγματογραφ*κου μ,έρους αυτών, έξηραν την πεδευτικην δύναμιν 
του περιεχομένου αυτών, εξετίμ/ησαν την οικονομίαν της διδακτικής 
ύλης, κατειδον τό υγιές θρησκευτικόν πνεύμα, τό διηκον δι’ αυτών, 
καί άπεφάνθησαν εύμενώς καί περί της γλώσσης αυτών 2).

*Ως τοιαυτα έχαρακτηρίσθησαν τά  Ελληνικά ταυτα αναγνωστικά 
βιβλία καί ενταύθα, παρ’ ημιν, ύπ’ άνδρών λογιών, μακράν τών κατά 
τους νυν χρόνους παρ’ ημιν κρατουντών μικροψύχώ/ μικροπολιτικών 
καί μικροδιδασκαλικών παθών άφεστώτων 3),
περί τής πορείας αυτής έθεμελίωσε πρώτος φιλοσοφικώς την έννοιαν τής «συγκεντροί- 
σεως», ώς ορθότατα παρατηρεί καί 6 ήμε'τερος Ζαγγογιάννης (Παιδαγωγούσα διδα
σκαλία, εν Άθήναις 1896, σελ, 84 περί τό ιέλος). Ταύτην την έννοιαν παραλαβών ό 
Ziller άνέπτυξεν αυτήν εν τώ συγγράμματι αυτού Grundlegung zur Lehre vom 
erziehenden Unterricht (Leipzig, 1865, σελ. 211. 312. 393. 401 - 407. 432),
καί κατέδειξε τον τρόπον τής εφαρμογής αυτής εν τή διδασκαλία τών διαφόρων εν τοΐς 
σχολείοις διδασκομένων μαθημάτων (αυτόθι σελ. 75. 93. 131. 138. 263. 312. 405- 
409. 426. 474 κτλ,). Εντεύθεν ή αρχή αυτή έχαρακτηρίσθη έν τή ιστορία τής παιδα
γωγικής ό;ς αρχή τήςΈρβαρτιανής σχολής* έσφαλμένως όμως* διότι πολύ προ του Her- 
bart καί του Ziller καί τών λοιπών όμοδοξούντων αύτοΐς νυν παιδαγωγών ό Πλάτων 
εν τή Πολιτεία αυτού 537 C. έχει ήδη διατύπωση ταύτην είπών: «Τά τε χνόηγ  μαθή
ματα παισίν έν τή παιδεία γενόμενα τούτοις σννακτεον είς avroxjnr οίκειότητος άλλή- 
λων μαθημάτων καί τής τού όντος φύσεως», ώς εύγενώς καί ό Willmann (Didaktik 
τόμ. 2, σελ. 192) ομολογεί καί άγαν φιλοτίμως ό ήμε'τερος Ζαγγογιάννης (ένθ. άν.) 
άναγράφει.
. 1) Padagogische Rundschau, 11 Heft, 1 November, 9 Jabrgang, Wien 

1895, σελ. 397: « Diese Lesebiicher bedeuten einen grossen Fortschritt der 
fur die Jugend bestirnmten Lernmittel».

2) Τδε Padagogische Sludien v. Rein, έτ. 1893, φυλ. 3, σελ. 166-169 , καί. 
τήν μετάφρασιν τούτων έν τή έμή πραγματεία «"Υθλοικαί πράγματα», σελ. 193-200·

3) "Αστυ άριθμ. 247. Εικονογραφημένη Ε σ τία  2, άριθμ. 56, σελ. 156-158, κτλ. 
άτινα πάντα ίδ. έν ταΐς σελ. 183- 192 τής έμής πραγματείας «ΤΓΘλοι καί πράγματα »,



Εισήχθησαν δέ ταΰτα άρα άναφανέντα πολλαχοϋ της δούλης Ελλά
δος καί πανταχοΰ της ελευθέρας, ένθα δεν έξησκήθη πίεσις υπό των 
καταφερορένων κατά της διαδόσεώς αυτών.

Ά λ λ ’ή άναγνώρισις αύτη της αξίας των Ελληνικών τούτων βιβλίων 
έξήγειρεν, ώς ήτο έπόρενον, πάντας τούς ζηρ,ιουρένους όπως δήποτε 
έκ τής έπικρατήσεως αυτών. Συνασπισθέντες δε έβόων και έκραύγα- 
ζον εν έφηρερίσιν, εν περιοδικόΐς συγγράρρασιν, εν ίδιαιτέροις φυλλα- 
δίοις, εν ταϊς αύλαις τών κρατούντων καί δυναρένων άνδρών τε καί 
γυναικών, ρέχρις δτου κατώρθωσαν τέλος πρώτον ρ,έν ύποφειδορένως 
όπωσουν, είτα δέ καί άπερικαλύπτως να κηρυχθώσιν επισήμων ταυτα 
ώς τα ατελέστατα πάντων τών κατά την Ε λλάδα  δροειδών βιβλίων, 
ώς έλλιπέστερα τών βιβλίων καί του τελευταίου τής Ελλάδος γραρ- 
ρ,ατοδιδασκαλίδου καί ώς επιβλαβή νά άποκλεισθώσιν έκ πάντων τών 
σχολείων τής έλευθέρας Ελλάδος, προκαθηγουρένων ρ,έν πάντοτε 
εις τον έντιρον τούτον άγώνα τών καθ’ ήρας ρεγαλοπραγρόνων κ. κ. 
‘Υπουργών τής Παιδείας, τιθερένων δέ άκαταπαύστως εις χρήσιν τών 
ράλλον έπαισχύντων καί έπονειδίσαων ρέσων.

Κατά το προπαρελθον έτος, δτε τδ πρώτον έπρόκειτο νά τελεσθή 
διαγωνισρδς τών διδακτικών βιβλίων, ύπουργδς τής Παιδείας ήτο 6 κ. 
Δηρήτριος Μ. Καλλιφρονάς. Τούτον κατώρθωσαν οι άκοίρ,ητοι ούτοι 
παρπληθεις άλφαβηταριογράφοι καί άναγνωσραταριογράφοι καί οί 
δροιοι τούτοις πολίτικοι φίλοι αυτών νά πείσωσιν δτι είνε απρεπές 
άνήρ τρηρατάρχης του υπουργείου —  ώς ήρην εγώ τότε —  νά είνε 
καί συγγραφεύς διδακτικών βιβλίων. Κατώρθωσαν νά πείσωσιν αύτδν 
δτι ή προκήρυξις του διαγωνισρ,ου, έπακριβώς όρίζουσα τδ περιεχόρε- 
νον τών αναγνωστικών βιβλίων κατάτε ποιότητα καί ποσότητα, συνε· 
τάχθη ύπ^ έρ.ου πρδς τά έρά βιβλία προσαρροσθεΐσα έπί τώ σκοπώ, 
δπως ρόνον τούτων ή έγκρισις καταστή δυνατή. Κατώρθωσαν νά πεί- 
σωσιν αύτδν δτι θά έκινδύνευεν ή υπουργική ύπόληψις αύτου, αν τυχδν 
έπί τών ήρερών του ένεκρίνοντο ταυτα. Κατώρθωσαν νά πείσωσιν αύ
τδν δτι ό κίνδυνος ούτος θά ήτο άφευκτος, αν κριταί διωρίζοντο άνδρες* 
έκ τών τά πρώτα παρ’ ήρΐν φερόντων έν τοΐς γράρρασιν, αξιοπρε
πείς δέ καί εύσυνείδητοι, οίτινες άπαξάπαντες έχαρακτηρίζοντο ώς 
προσωπικοί ρου φίλοι, δυνάρενοι τούτου ένεκα νά παρασυρθώσι καί 
νά καταστώσιν άσυνείδητοι!

Ό  κ. ύπουργδς τής Παιδείας άγνοών, ώς είκός, τέλεον τά κατά
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τά  άναγνωστικά βιβλία, ουδέποτε δΐ ούδαμόθεν μαθών δτι καί παν- 
ταχου του πεπολιτισμένου κόσμου, ένθα ή παιδεία άνθεί καί ακμάζει, 
διευθυνταί Διδασκαλείων καί άνώτεροι της έκπαιδεύσεως έπόπται καί 
σύμβουλοι τών υπουργείων τής ΙΙαιδείας δίνε συνήθως οΐ συγγραφείς < 
τών αλφαβηταρίων καί τών αναγνωσματαρίων 1) καί τών λοιπών 
διδακτικών βιβλίων* ουδέποτε δέ ούδαμόΟεν μαθών ότι παρά τοΐς ; 
πεπολιτισμένοις καί τοϊς είς τα  γράμματα προηγμένοις 2θνεσιν έπαί- . *
σχυντον καί έπονείδιστον θεωρείται συγγράφεις διδακτικών βιβλίων, 
καί μάλιστα αναγνωστικών, να είνε avOpowot αύτοδίδακτοι καί γραμ- 
ματοδιδασκαλίδαι τυχαίοι* ουδέποτε ούδενός πεπολιτισμένου έθνους 
άλφαβητάριον καί άναγνωσματάριον ίδών, μή έχων έπομένως ούδε- 
μίαν άμεσον άντίληψιν του όγκου αυτών καί τής ποσότητος του εν i 
αύτοίς περιεχομένου* ουδέποτε ούδαμόΟεν μαθών ότι ή ύλη ή διδα
κτική πρέπει να προσμετρήται έκάστοτε προς, τον χρόνον τής διδα
σκαλίας, ίνα μήτε έλλείπη μήτε περισσεύη ποτέ, καί ότι υπάρχει 5 
μέτρον τι προς τούτο* ουδέποτε έννοήσας ότι δέν αρκεί ή έπιτηδειότης 
έν τή απλή άναγνώσει, όπως τις γείντρ καί κριτής βιβλίων άναγνωστι- |
κών* ουδέποτε μαθών ότι οί κρίνοντες πλήν του ότι πρέπει να είνε |
άνδρες ευσυνείδητοι, ανάγκη νά είνε πάντοτε σοφώτεροι τών κρίνομε- ί
νων, ή τουλάχιστον ίσοι προς αυτούς 2)* αδυνατών δε νά διακρίννι f
το κοινόν άνΟρώπινον δίκαιον από τής προσωποληψίας, καί τό άλη- |
Οες από τής υποκρισίας, καί τό υπουργικόν άζίωμα από τής μικρό- \
ψυχίας, καί τό κοινή λυσιτελουν άπό τής άποσεμνυνομένης περιφι- 
λαυτίας* άγνοών δέ καί τά  άγενή μικροδιδασκαλικά καί μικροπολιτικά .1 

πάθη καί μή υποπτευόμενος τάς πλεκτάνας τάς τεχνηέντως περί αυ
τόν έξυφανΟείσας, άσυνειδήτως περιεπλάκη είς αύτάς, καί πονηροκρα- *

1) Σνγγραψεϊς ’Αλφαβηταρίων α'.) dnvtforral ΔιδασχαάεΙω ν. — Runk- 
witz, Jutting, Briitmort, Steger, Wolilrabc κτλ. κτλ. — 6'.) 'Ανώτεροι τή ς  
έ χ π α ιδ εν σ εω ς  έ π ό π τ α ι  11. Buhni εν Βερολίνω, Allois Fellncr, Anuslol'f, lle- 
goner .κτλ, κτλ.— γ\) Σύμβου.Ιο ι rou υπουργε ίου  τή ς  Π αιδείας Ludwig Wan- 
gomann εν α̂ξωνί̂ ι κτλ. κτλ. Σνγγραφιϊς Αναγνωσματαρίων. α'.) Λιευ- 
O vrta l  Δ ιδαο χο Α είω ν  Georg Richter, Erkolenz, Buckler W. Peter, Briin- 
liort κτλ. — 6'.) 'Α νώ τερο ι  τή ς  εχπ α ιδ εν ο εω c νπάΑΑηΛοι, σνμΟου.Ιοι τών υπ ο υ ρ 
γ ε ίω ν  τή ς  Ι Ια ιδ ε ία ς , σνμβον,Ιοι τοϋ Κ ράτους:  L. llaupl, Ed. Forster, Η. Ga
briel, Κ. Suprian, Ed. Bock, Wetzel, Monges, J. Menzel, G, Richter, K. 
Sohuinaun, R. Niedcrgcsass κτλ, κτλ.

2) Αριστοτέλης, Ιΐροδλήματα 950,6, 17: Επιεικώς δεί τους κριτάς, ά παρά διά
νοιαν Ιστιν ή μηΟέν χείρους τών άγωνιστών είναι rj κρείττους.

ί|ίί)ΰ-ι
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if τούμενος διώρισε, προς αίσχος της παιδαγωγικής έπιστήμης καί προς 
t: δνειδος των καθ'ημάς γραμμάτων καί προς ύβριν της έννοιας τών

διαγωνισμών, ως μέλος της έπιτροπής ταύτης των κριτών πρώτον 
πάντων παλιντριβή τινα χαμαιδιδάσκαλον, Ίωάννην Σιμόπουλον κα

ί λούμενον, στύππινόν τι γερόντιον, σκαιόν καί άβέλτερον, μεθ’ ού, ως 
είκός, πάντες οί κοινωνίαν τινά προς τα γράμματα έχοντες και έαυ- 

j τούς όπωσουν σεβόμενοι ήσχύνοντο νά συνεργασθώσιν. Εντεύθεν ό 
I διαγωνισμός έφαίνετο οτι θά άπετύγχανεν, ότε μετά πολλήν ζήτησιν
ί  εύρέθησαν οι κ κ. Ζησίου, Άργυριάδης, Δουκάκης καί Πρωτόδι

κος, άνθρώπια εύ μάλα άμουσα, της αυτής διανοητικής καταστά· 
σεως και της αυτής ηθικής ποιότητος του κατά προτίμησιν ύπό του 
κ. υπουργού της έκπαιδεύσεως έκλεχθέντος χαμαιδιδασκάλου κ. I . 
Σιμοπούλου.

! Καί οτι μεν ούδείς τούτων τών πέντε κυρίων ητο αρμόδιος προς
κρίσιν βιβλίων επιστημονικών καί συνθέτων, οια εινε τά  πρώτα ανα
γνωστικά βιβλία τών τρυφερών καί άπεφοκάκων παιδαρίων, πάντες 
οί παρ’ήμΐν ποιαν τινα σχέσιν προς τά  γράμματα έχοντες καί σωφρο- 
νουντες άνδρες κάλλιστα έγίνωσκον* διό καί πάντες ψκτειρον μέν τον 
κ. υπουργόν τής παιδείας, τον άναθέντα έργον τόσον σπουδαΐον εις 
άνθρώπους τόσον τυχαίους, έταλάνιζον δέ καί τούς τρυφερούς Έ λλη- 
νόπαιδας, ών ή πνευρ,ατική άνάπτυξις έκ τής κρίσεως τοιούτων άνθρώ- 
πων έξηρτήθη. *Ότι όμως οί έντιμοι ούτοι κύριοι κριταί έπί τοσουτον 
θά έξετραχηλίζοντο, ώστε έξ έ μ ,π α θ ε ε α ς  άνάνδρου καί έκ π ρ ο σ ω -  
π ο λ η ψ ία ς  άνδραποδώδους θά έστεργον έν τή έκθέσει αυτών, τή δήμο· 
σιευθείσγι έν τή έπισήμψ του Κράτους έφημερίδι, νά έκθεατρισθώσιν 
ώς ψεΟσταο καί ά ν α έσ χ υ ν το ο  καί ά σ υ ν ε έ δ η τ oc καί ε μ ,π λ η -  
κτοο , τούτο ούδείς άνέμενεν.

01 παράπληκτοι! Έ νφ  τό 3 άρθρον του οικείου Β ΡΛ  'νόμου ρητώς 
άνέγραφεν ότι α βραβεύουσιν οΐ κριταί τό άριστον τών υποβληθέντων 
βιβλίων συντάσσοντες ήτιολογημένην εκθεσιν προς τό ύπουργεΐον, δη- 
μοσιευομένην έν τή έφημερίδι τής Κυβερνήσεως)), οί φιλόνομοι καί 
έντιμοι ούτοι κύριοι άντί ήτιολογημένης έκθέσεως συνέταξαν σ"ι/νηγθ- 
ρ ΐαν μέν πλήρη διαστροφών καί ψευδολογιών καί σοφιστευμάτων υπέρ 
τών βραβευθέντων βιβλίων, λ ίβ ελ λ ο ν  δ ’ αυτόχρημα κατά τών μή βρα
βευθέντων. Πλημμελήματα τών βραβευθέντων βιβλίων προβεβον- 
λ ε ν μ έ ν ω ς  παρεΐδον, πλημμελήματα δεινότατα προβεβονλενμέ-
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νως ώς εξοχα παιδαγωγικά κατορθώματα άνεκήρυξαν, αμαρτή
ματα ουσιωδέστατα λεκτικά, πραγματικά, μεθοδικά, προβεβον- 
λεχ/μένως ώς άσήμαντα παραπτώματα και ώς ευκόλως διορθώ- 
σιμα εχαρακτήρισαν, παραβάσεις των διατάξεων των οικείων νόμων 
άπεσιώπησαν, ουτιδανά πράγματα ώς σπουδαιότατα κατορθώματα 
διετυμπάνισαν, επονείδιστους κλεψιλογίας ώς υπέρσοφους πρωτοτυπίας 
έπεφήμισαν προεπηλάκισαν δέ καί έξεμυκτήρισαν καί διέβαλον καί 
κατεσυκοφάντησαν τούς μη ευνοούμενους, άπεσιώπησαν τάς άρετάς 
των βιβλίων αυτών, απεικόνισαν έλλιπώς καί διαστρόφως τότε περιε- 
χόμενον καί την μορφήν αυτών, έδημιούργησαν αμαρτήματα άνύπαρ- 
κτα, έξετραγωδησαν αυτά* προσπαθούντες δέ νά διαστρέψωσι τα  
πράγματα ύπερέβησαν πολύ τά  έσκαμμένα. Έγραψαν ό,τι μόνον 
ψεναται καί άναίοτχνντοι καί άσννείδητοχ καί έμπληκτοχ δεν 
αισχύνονται νά γράψωσιν 1)

Έλαφράς εμβροντησίας εργον δεν ήτο η βράβευσες βιβλίων παρά 
τάς νομίμους διατάξεις συντεταγμένων!

Έβραβεύθη τό Άλφαβητάριον τού κ. Μιλτ. Βρατσάνου, όπερ 
περιέχει οδηγίας προς διδασκαλίαν, προσευχάς, αινίγματα, πίνακας 
προσθέσεως καί άφαιρέσεως, τον Πυθαγόρειον πίνακα, καλλιγραφικά 
δοκίμια 2 ) ,  παρά την επίσημον προκήρυξιν τού υπουργείου της 
παιδείας, όπερ ούτε ανέγραφε τοιαύτα ούτε ήτο δυνατόν ποτέ νά 
άναγράψη, άφού ούδέν μέν τούτων είνε οικεϊον τοΐς άλφαβηταρίοις, 
ώρίζοντο δέ αλλαχού τής αυτής προκηρύξεως πάντα ταύτα ώς ύλη 
διδακτική άλλων βιβλίων, καί δη τών οικείων εκάστω, τής Παιδαγω
γικής δηλ. καί Μεθοδικής, τού Προσευχηταρίου, τής ’Αριθμητικής 
καί τής Καλλιγραφίας 3).

Έβραβεύθη δ’ έπίσης καί τό τής Δ τ ά ξ ε ω ς  Άναγνωσματάριον τού 
κ. Άριστοτέλους Κουρτίδου, όπερ περιέχει σύντομον Ιστορίαν τής 
Ε λλάδος, παρά-τήν έπίσημον προκήρυξιν τού υπουργείου τής πα ι
δείας, ήτις ούτε ανέγραφε τοιούτόν τι ούτε ήτο δυνατόν ποτέ νά άνα- 1 2 3

1) Εκθέσεις κριτών τών διδακτικών βιβλίων, 1894, σελ. 10. 11. 30 - 32 καί σελ. 
8. 9. 13 - 20. 28 -  30. « Περικοσμουντες τά αισχρά, κιβδηλεύοντες τά άληθη, υγιές 8’ 
ουδέν ουδέ άδολον, ούδ1 εν τώ της φύσεως επιχωρίω μένειν εώντες», κατά τον Μάξι- 
μον τον Τύριον (28, 3).

2) "ΕκΟεσις ένθ. άν. σελ. 10.
3) Προκήρυξις εν άρ. 4. 7. Β , 1.
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γράψη, άφου μ εθ ο δ ικ ώ ς  μέν εΓνε σφοδρά Ισφαλμένον να παραμορ- 
φώνται τά  αναγνωστικό, βιβλία των παίδων εις συλλογας καί περι
λήψεις των διαφόρων μαθημάτων 1), σχολικώς δε περιττόν, άφου 
κατά τά επίσημα του Κράτους προγράμματα των μαθημάτοιν. των 
διδασκόμενων είς τά  σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, το μά
θημα της Ελληνικής Ιστορίας διδάσκεται άπο της Γ ' ηδη τάξεως 
άνά δύο ώρας την εβδομάδα, καί παιδαγο^γικώς ημαρτημένον, 
καθόσον ή συντομία, ην φύσει συνεπάγεται ή άντικανονικη καί παρά 
φύσιν εν τοϊς άναγνωστικοίς βιβλίοις ενσφήνωσις διδαγμάτων αλλο- 
τρίων αύτοΐς άπαμβλύνει την παιδευτικήν δύναμιν των μαθημάτων 
τούτων και εκφαυλίζει αυτά έν τη συνειδήσει των μικρών μαθη
τών 2). Ώ ς  νά μη ηρκει δε ή παρανομία αύτη προσετέθη είς αυ
τήν καί άλλη πολύ μείζων ταύτης. Έ νφ  ή έπίσημος προκήρυξις του 
υπουργείου άπήτει τά άναγνωστικά βιβλία νά είνε γεγραμμε'να είς

1) August Eduard Preuss, Preusser Kinderfrcund, h $ . 21, έ'τ. 1844 εν τώ 
προλόγω: «Άτοπον τό γινόμενον εν τοϊς άναγνωστικοίς βιβλίοις νά μεταβάλλωνται 
ταυτα είς συλλογάς πάντων των έν τοϊς σχολείως διδασκομένων πραγματικών μαθη
μάτων » (Compendium alter in die Schule gehorendcn Realien).— Karl 
Sellzsam, Deutsches Lesebuch, 1853, έν τώ προλόγω: «Άτοπον νά παραλαμβά- 
νωνται έν τοϊς άναγνωστικοίς βιβλίοις περιλήψεις τής ιστορίας, τής γεωγραφίας, τών 
θρησκευτικών μαθημάτων. Έ ν τώ άναγνωστικώ βιβλίο) δέν εινε ορθόν μαθήματα πραγ- 
ματογνωστικά νά έκτίθενται συστηματικώς ώς είς τά οικεία διδακτικά βιβλία » ( Keine 
Abrisse von Geschichte, Geographic, Rcligionslehre u.s.w. Das Lesebuch 
weder.. noch darf es ein Realienbuch in popular-systemalischer Anordnung 
sein).— Fechner, Die Gcschichle dcs Volksschul —Lcsebuches έν Kehr Ges
chichte der Methodik, 1879, τόμ. 2, σελ. 516 « Έ κ  τών άναγνωστικών βιβλίων μα
κράν πάντα δσα ύπομιμνήσκουσι τάς περιλήψεις καί τό ύφος τούτων. Τό άναγνωστικόν 
βιβλίον εινε βιβλίον άναγνωστικόν καί οχι εγχειρίδιου πάντων τών μαθήσεως άξιων »
(Das Lesebuch ist ein Lesebuch und kein Handbuch allcs Wisscnswiirdi- 
gen). Πρβλ. καί σελ. 513 έν αρχή.— Hugo Weber, Die Piiege nationaler Bil- 
dung, σελ. 93 έν τέλ. : « Τά πρώτα άναγνωστικά βιβλία ήσαν άθλιαι περιλήψεις πάν
των τών μαθημάτων » « Sammelsurien » καλούμενα κτλ.

2) August Eduard Preuss ένθα άν. « Τό άτοπον του νά μεταβάλλωνται τά βι
βλία είς συλλογάς τών είς τά σχολεία διδασκομένων πραγματογνωστικών μαθημάτων 
κεϊται έν τούτοις μάλιστα* έν πριυτοις ό χώρος τών άναγνιυστικών βιβλίων εινε πεοιω- 
ρισμένος, έπομένως ή έν αύτώ έ'κθεσις τών τοιούτιυν δύναται νά γείνη μόνον έν συντο
μία καί επιπόλαιους. Εντεύθεν δέ ή ύλη ή διδακτική άποβαίνει ξηρά καί ούδέν ένδια- 
φε'ρον τοϊς άναγινώσκουσιν εξεγείρει, ώς ή καθημερινή πείρα διδάσκει. ’Έ πειτα  διδα- 
σκομένων τών πραγματογνωστικών μαθημάτων έν ίδιαιτέραις ώραις μανΟάνουσιν ό,τι 
έξ αυτών πρέπει νά μάθωσιν οί μαθητεύοντες, καί άν λείπωσιν αύτά άπό τά άναγνω
στικά αυτών βιβλία. ΙΊρβλ. καί Fechner, ένΟ. άνωτέρ. σελ. 487, τά Οπ' άριθ, 1.

i
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γλώσσαν <l ά π λ τ ίν  fcal γν η σ ιο )ς  έ λ λ η ν ικ ή ν » , ol φιλόνομδι %, fcpt- 
τα ί έβράβευσαν το περί ου ό λόγος βιβλίον τούτο, ένω ο <τυγγραφείις 
αύτου, κατά την ιδίαν αυτών μαρτυρίαν, « ά κολου θώ ν  π α ιδ α γω  
γ ΐκ η  T1VI θ εω ρ ία  ( !) καθ’ ήν ό παις πρέπει νά διδαχθή εν τω άνα- 
γνωστικψ αύτου βιβλίω « ά ν τ α ς  ( ! )  τούς τύπους της πατρίου αύτου 
γλώσσης παρατίθησι τοιούτους εκ τε της λαλουμένης καί γραφομέ- 
νης νυν 7>.

Ή  θρασύτης καί ή παρανομία των εντίμων τούτων κριτών εινε 
ισοϋψής προς την αναισχυντίαν καί την ψευδολογίαν αύτών, τολμη- 
σάντων νά φλυαρήσωσι τοιαϋτα επαίσχυντα καί επονείδιστα φληναφή
ματα έν τφ  μέσω ημών περί τής γλώσσης τής προσηκούσης εις τά  
αναγνωστικά βιβλία τών ήμετέρων μικρών παίδων μετά ύπερεξηκον
ταετή ελεύθερον βίον, καί μετά πρόοδον άναντίρρητον πασών τών κοι
νωνικών τάξεων* Τών γαλατάδων λοιπόν καί τζομπαναρέων καί βαρ
κάρηδων καί αραμπατζήδων καί σαλεπτζήδων καί στραγαλατζήδων 
την γλώσσαν, άπομαθόντες την τών γονέων αύτών, πρέπει νά έκμάθωσι 
τά  τέκνα τών βασιλέων καί πριγκήπων ημών, τά  τέκνα τών υπουρ
γών, τών πρέσβεων, τών βουλευτών, τών Ιερέων, τών δικαστών, τών 
δημοσιογράφων, τών καθηγητών, τών διδασκάλων, τών αξιωματικών, 
τών υπαλλήλων, τών έμπορων, τών βιομηχάνων, τών τεχνιτών Ε λ λ ή 
νων ! Καί διά τ ί ; διά νά κορέσητε υμείς την άνανδρον εμπάθειαν 
υμών καί νά έπικαλύψητε υμείς τό επονείδιστον αίσχος υμών ! Ψευ- 
σται αναίσχυντοι καί εύήθεις! Πότε καί που καί υπό τίνος σωφρο- 
νοϋντος εξηνέχθη τοιαύτη απειρόκαλος καί βλάσφημος θεωρία περί τής 
γλώσσης τής έμπρεπούσης εις τά άναγνωστικά βιβλία τών μικρών πα ί
δων ; Καί αύτός ό W ackernagel, ό ένθερμος λάτρις τών τοπικών δια
λέκτων, δεν έξετραχηλίσθη επί τοσουτον, ώστε παροινών νά γράψη 
(ί δτι ό παίς πρέπει νά διδαχθή έν τω άναγνωστικώ αύτου βιβλίου 
π ά ν τ α ς ( ! )  τούς τύπους τής πατρίου αύτου γλώσσης». Περιωρίσθη 
μόνον νά προτείνν) την εις τάς έκασταχοϋ διαλέκτους συγγραφήν τών 
διδακτικών βιβλίων, καί πλέον ου 1).

’Από τών παλαιοτάτων ήδη χρόνων όμοφώνως πάντες οί περί τών 
τοιούτων σκεφθέντες προτείνουσι καί συνιστώσι τά εναντία τών ύμε-

1) Hugo Weber, ένθ, άν. σελ. 52-61, ένθα καί περί τών περί του γλωσσικού 
τούτου ζητήματος συνήθως παρεξηγουμένων γνωμών του Burgwardt καί Disterweg 
καί Miquel καί Hildenbrand.
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μέρων μιαριών: «Το γάρ έν τοΐς όνόμασιν άτακτεϊν, μελέτην εμποιεί 
του και εις τά  έργα άκοσμεΐν», λέγει Κλήμης 6 Άλεξανδρεύς 1). 
« Κλασσικόν άναντιλέκτως πρέπει να εϊνε έκαστον αναγνωστικόν κεφά- 
λαιον κατά τε την μορφήν και το περιεχομενον », λέγει 6 Hugo W e 
ber 2).» *Ως προς την γλώσσαν πρέπει τά  άναγνωστικά βιβλία να 
εϊνε ούτω συντεταγμένα, ώστε να δύνανται άμα μεν να πλουτίζωσι 
τον λεκτικόν θησαυρόν τών μικρών μαθητών, άμα δέ νά συντελώσιν 
εις την άνάπτυξιν του αισθήματος του γλωσσικού και του ύφους του 
λεκτικού αύτών», λεγει ό Kletke 3 ). « Τά έν τοις άναγνωστικοίς 
βιβλίοις εκτεθειμένα πρέπει ώς προς την γλώσσαν νά εϊνε τοιαυτα, 
ώστε νά εινε τέλεια καί άμώμητα ωραίας και εύγενους γλώσσης παρα
δείγματα», λέγει ό Karl Seltzsam 4 ). « Τ ά  αναγνωστικά βιβλία 
προορισμόν εχουσι νά διευκολύνωσι την κατανόησιν τής γραφομένης 
γλώσσης. Τούτο δέ εϊνε δυνατόν μόνον, όταν τά  εν αύτοΐς έκτιθέμενα 
εϊνε τέλεια και άμώμητα όρθοεπείας και καλλιεπείας παραδείγματα», 
λέγει 6 Schirhorn δ ).

Τά αυτά καί ό Schneider 6) καί ό Fechner 7) καί ό Raumer 8)

1) Παιδαγωγός βιβλ. 2, κεφ, 6, έ'κδ. Potter, σελ. 199.
2) ΈνΟ. άν. σελ. 136: «Klassisch soil allerdings jedes Lesestiick nach Form 

und Inhalt sein».
3) Fechner, ϊνΟ. άν. σελ. 494.
4) Fechner, έ'νΟ. άν. σελ. 498.
5) Fechner, ένθ. άνωτ. σελ. 499.
6) Fechner έ'νΟ. άν. σελ. 503: «Jedes Lesestiick bei allcr Einfachheit ein 

sprachlich vollendetes sein muss».
7) Fechner ένθ. άνωτ. σελ. 513: «Woraus sich von selbst als Forderung 

ergibt dass der Lescstoff 1) wirlkich die hochdeutsche Schriftsprachc in 
ihren manigfaltigen Formcn und dass er sie 2j in mustergiildiger Form dem 
Zbglinge darbiete.

8) Ilau m er, Geschichlc dcr P adagog ik , έκδ. 4, μέρος 3, σελ. 187, έν xrj σημ.
« Unscre Schuler den korrekten Gebrauch der Schrifssprache lernen sollen 
— αντόθ. σελ. 189: Das Lcscn wird gelert und geiibt an Proben der hoch- 
deutschen Schriflsprache. Die Mcthodc nothigt das Kind die Formen der 
Schriftsprachc in Mund und Ohr aufzunchmen. — αύτόΟ. σελ. 193: Das wer- 
den >vir allerdings sagen kiinnen, dass jene uberwiegend unbewusste 
Ancigung der Schriflsprache vorzgweise den Charakter der cinfachslen und 
untersten Gattung von Elemcntarschulen bildet.—αύτόΟ. σελ. 198 : In der 
Schule haben wir allerdings nur die Schriftsprachc zu lebren. Πρβλ. καί 
σελ. 194. 199 εν τέλει και 200 περί τύ μέσον,



καί πάλιν 6 Hugo W e b e r  1) καί ό Baur2) καί αυτός ακόμη ό 
οργανικός νόμος ό διέπων τά  κατά την Πρωσσίαν σχολβία της στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως 3) καί αυτοί ακόμη ούτοι οί κ.κ. κριταί, όταν 
υπολαμβάνωσι τούτο συμφέρον αύτοίς 4 ).

'Έ γκλημα δε τιμωρούμενον υπό του ποινικού νόμου 5) διέπραξαν 
οί φιλόνομοι ούτοι κριταί τολμήσαντες έν τη έπισημότητι της αρχής 
αυτών νά διαβιβάβωσι προς την προϊσταμένην αυτών αρχήν γεγονότα 
όλως ψ ε υ δ ή , διαβεβαιώσαντες ότι ((τό ’Αλφαβητώριον του κ. Μ.Βρα- 
τσάνου διακρινεται διά την μεγίστην επιμέλειαν καί τό εύμέθοδον μεθ* 
ου είνε συντεταγμένον», ένώ αυτοί ούτοι έν τη αύτη εκθέσει ένυπογρά- 
φως χαρακτηρίζουσιν αύτό ώς τέλειον άμέθοδον καί ώς έξάμβλωμα διά
νοιας έν άποσυνθέσει διατ'ελούσης καί ήθους φύσει άπειροκάλου καίάπαι- 
δεύτου, τοιαυτά τινα λέγοντες : ((Έ ν  τη του άλφαβήτου διδασκαλία

1) Hugo Weber, ενθ. άνωτ. σελ. 92 εν τέλ. Nur, weun. . .  eine grossere 
Vertrautheit mit den Formen und dem Geiste der hochdeutschen Sprache 
noch mebr als bisher durch die Schule und zwar durch das Lesebuch in der- 
selben gefordert wird, diirfen wir hoflfen, dass das Niveau einer gesunden 
nationalen Bildung sich stetig hebt κτλ. και σελ. 56: «Aus diesem Grunde 
soli die Mundart nicht Schulsprache sein.

2) Έ ν  Schmid’s Encyklopadie des gesammten Erziehungs =  und Unter- 
richtswesens έκδ. 2, τόμ. 9, σελ. 663, έν τω άρθρω «Vaterlandsliebe»: Der na- 
ehste und hauptsachliste Zweck des Unterrichts in der Mutersprache ist, 
die Schuler mit der neuhochdeutschen Schriftsprache moglichst vertraut zu 
machen. Sie ist einmal die Schulsprache . . in der Volkschule und zumal 
in der Dorfschule wird man sich zunachst begnugen miissen, wenn die Kin
der sie nur richtig lesen verstehen und sie richtig schreiben lernen; zum 
richtlgen hochdeutsch sprechen κτλ.

3) Allgemeine Verfugung (iber Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preus- 
sischen Volkschule, άρθρ. 26, Das Lesebuch: «Unter diesen (Lesebiichern) 
aber verdienen diejenigen den Vorzug,welche in ihrer Form correct sind» κτλ.

4) ’Έκθεσις σελ. 18, β έν τέλει: «'Υπό την της γλώσσης έποψιν τά αναγνωστικά
βιβλία του δημοτικού σχολείου όφείλουσι νά έθιζωσι βαθμηδόν τους παΐδας του λαού 
εις την κατανόησιν της γραφόμενης γλώσσης, όπως ουτω καταστήσωσιν εις αυτους προ- 
σιτάς καί χρησίμους τάς έν τη γλώσση ταύτη εΓτε πρωτοτύπως. είτε εκ μεταφράσεων 
έκτιθεμένας ώφελίμους εις τό έργον των ή ψυχαγωγικάς η δπως δήποτε άλλως καλάς 
καί έξοχους γνώσεις καί ιδέας». .

5) Άρθρ. 393: "Αν έν γνώσει παρέστησε ψευδή γεγονότα ώς αληθή κτλ.
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• εισάγονται λέξεις υποδειγματικοί τε καί άλλαι τρισύλλαβοι 1) —  έλλεί:
j πούσι παραδείγματα της η ν  καί τών καταχρηστικών διφθόγγων καλού-
J μενών —  ένω η δίφθογγος εΐ εν τφ  τετάρτω μαθήματι είσάγεται, προ-
! φαίνεται αύτη έν τφ  δευτέρφ —  at επιγραφαί των κεφαλαίων δεν συμ-
j φωνουσι πάντοτε προς τό περιεχόμενον αυτών —  αί διδόμεναι άπο-
' κρίσεις δέν συμφωνουσι προς τάς τεθειμένας έρωτήσεις —  λέξεις τινές
j προσβάλλουσι την ευαισθησίαν των παίδων —  προτάσεις τινές είνε
| έσφαλμέναι —  ό συγγραφεύς δέν διακρίνεται έπί πολλή άνθηρότητι —
j τινές λέξεις πρέπει να εκτριβώσιν, άλλαι να διευκρινηθώσι καί άλλαι
j  να μεταρρυθμισθώσιν » 2).
j Ταυτα οί κ. κ κριταί, καίπερ τοιαύτην άναίδειαν έπιειμένοι καί εν
j τοιαύτν) άμαθεία κυλινδούμενοι ! *Αν δέ οί έντιμοι ούτοι κύριοι ησαν
| έμπειροί πως τών κρινομένων πραγμάτων και είχον όλιγωτέραν την
| άσυνειδησίαν καί πλειοτέραν την αίδημοσύνην, θά έλεγον καί προχει-

ρότατα θά άπεδείκνυον ότι cc άπό τής συστάσεως του Κράτους, άπό 
τών πινάκων τουτέστι του Κοκώνη καί του Δραίκη καί του Κωνσταν- 
τινίδου καί του Ραφτάνη μέχρι τών ’Αλφαβηταρίων του Παυλάτου 
καί του Μισιτζή καί αύτου άκόμη του κ. Π. Π.Οικονόμου, ούτε άτε- 
λέστερον ούτε πλημμελέστερον του βραβευθέντος τούτου έν τοΐς καθ’ 
ημάς χρόνοις αναγνωστικόν βιβλίον άνεφάνη ποτέ.

Τό βραβευθέν τούτο του κ. Μιλτιάδου Βρατσάνου Ά λφ αβητά- 
ριον 3) άπό τής επιγραφής αύτου « Μεθοδικόν Ά λφαβητάριον» 4)

1) Καί τετρασύλλαβοι καί πεντασύλλαβοι ώς « αβάκων» «έζεμάτησα» κτλ. ας οί 
κ. κ. κριταί έν τή όξυδερκεία αυτών τή πνευματική καί τη εύσυνηδησία αυτών τη κρε· 
τικη δέν είδον.

2) ΈκΟεσις ένΟ. άν. σελ. 10.
3) Μιλτιάδου I. Βρατσάνου, διδάκτορος της φιλοσοφίας καί παιδαγωγικής του έν 

Λειψία Πανεπιστημίου, καΟηγητοΰ της διδακτικής έν τώ Άρσακείω καί πρώην Διευ- 
θυντού του έν ΆΟήναις Διδασκαλείου καί γενικού έπιθεωρητού τών δημοτικών σχολείων 
Μεθοδικόν Άλφαβητάριον, περιέχον τό κυρίως Άλφαβητάριον καί τό Αναγνωσματάριου 
της προίτης τάξεως τού δημοτικού σχολείου, βραβευθέν έν τώ διαγωνισμοί τών διδα
κτικών βιβλίων τού 1894, έν Άθήναις παρά τώ εκδότη Σ.Κ .Βλαστώ , 1894, σ. 1 -1 2 8 .

4) Ή  επιγραφή «Μεθοδικόν Άλφαβητάριον, περιέχον τό κυρίως Άλφαβητάριον καί 
τό Άναγνωσματάριον τής προίτης τάξεως τού δημοτικού σχολείου » εινε διττώς έσφαλ- 
μένη, λογικώς καί πραγματικώς. Ό  τίτλος « Μ εθ ο δ ικ ό ν  Ά λ φ α β η τ ά ρ ιο ν »  λογι- 
κώς Οά ήτο ορθός, άν λογικώς ήτο δυνατόν νά υφίστατο καί τό αντίθετον αυτού : « Ά μ έ -  
θοδον Α λ-φαβητάρίον » . Τα Αλφαβητάρια δέν διαιρούνται εις «μεθοδικά καί 
αμέθοδα», άλλ* εις Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, καί οΟτω καθεξής. 'Ή  εις μικρά 
καί μεγάλα, συνεπτυγμένα καί ανεπτυγμένα κτλ.Έ πειτα  ή οικεία προκήρυξις τουΎπουρ·
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μέχρι της τελευταίας αύτου σελιδος εινε πλημμελέστατον 1 ).
Τ α  παντοΐα μεθοδικά και λεκτικά αμαρτήματα· ή χρήσις του- 

τέστιν άπομεμονωμένων στοιχείων του αλφαβήτου καί συλλαβών , 
φωνών τινων άσήμων καί άλογων, δι’ ών μόνον τά κτήνη προς άλ- 
ληλα συνεννοούνται 2 ), ή απειρόκαλος καί άπάνθρωπος κατάχρη-

γείου (Προκήρ. Α. 2, &') έζήτησεν « Άλφαβητάριον διά τους μαθητάς τής κατωτάτης 
τάξεως των σχολείων τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» καί όχι « Άλφαβητάριον τής 
πρώτης τάξεως του δημοτικού σχολείου », ώς επιγράφεται τό βοαβευθέν.’Ενταύθα δυοΐν 
θάτερον* ή εινε τό βιβλίον ούχί τό αίτηθΕν υπό του Υπουργείου, Επομένως παρανό- 
μως έγένετο δεκτόν εις τον διαγωνισμόν και ετι παοανομώτερον έβραβεύθη, ή διατελεΐ 
έν άγνοια ό έπιγράψας αυτό τής διαφοράς των δρων «στοιχειώδης έκπαίδευσις» καί 
«δημοτικόν σχολεΐον » . ’Αγνοεί τουτέστιν δτι «στοιχειώδης έκπαίδευσις» εινε γένος, 
ώς είδος περιλαμβάνουσα τά γραμματοσχολεΐα, τά γραμματεία καί τά δημοτικά σχο
λεία, τό δΕ « δημοτικόν σχολεΐον» εινε Εν μο'νον των τριών ειδών των σχολείων των 
περιλαμβανόμενων εν τωγένειτής «στοιχειώδους εκπαιδεύσεως». Κατά ταύτα τόβιβλίον 
τούτο τό βραβευθέν πλημμελέστατα επιγεγραμμένον ούδαμώς εινε υποχρεωτικόν διά τά 
γραμματοσχολεΐα καί τά γραμματεία.

1) Έ ν  τή τελευταία αύτου σελίδι, τή 128, περιέχονται προβλήματα τής αριθμη
τικής καί δ Πυθαγόρειος πίναξ. Ούδεμία άνάγκη νά εϊνέ τις παιδαγωγοί, άρκεΐ νά Ιχη 
τον κοινόν νουν, και πάραυτα δύναται νά κατανοήση δτι προς τήν Εννοιαν καί τον προο
ρισμόν του ’Αλφαβηταρίου ούδΕν κοινόν έχουσι τά άριθμητικά προβλήματα καί δ Πυθα
γόρειός πίναξ. Υπήρχε καιρός καθ' δν άσαφή ήσαν τά κατά τά ’Αλφαβητάρια. Ά λλ’ 
αγώνες ύπερτριακοσιετεΤς κατώρθωσαν σαφώς νά καθορίσωσι τήν τε ύλην τήν διδακτι
κήν και τήν οικονομίαν αυτής, συνωδά τή λογική καί ταΐς άπαιτήσεσι τής παιδαγωγικής 
Επιστήμης. Κατά τους χρόνους τής άμαθείας, ενεκα τής κενότητος τών φρενών τών 
Άλφαβηταριογράφων καί τής απορίας ύλης διδακτικής δαψιλούς καί εύστοχου, χάριν 
τής πληρώσεως τών κενών, κατελαμβάνετο δ χώρος διά πλήθους στοιχείων του αλφα
βήτου άπομεμονωμένων, διά σμήνους συλλαβών άσήμων καί άλογων, διά πνιγηρών επα
ναλήψεων τών αύτών στοιχ είων, τών αύτών συλλαβών, τών αύτών λέξεων, τών αύτών 
φράσεων, έλαμβάνετο ή ύλη εκ τού μαγειρείου, έκ τού Εστιατορίου, έκ τής αγοράς, εκ 
τών επίπλων τού σχολείου, εκ τού μαθήματος τού θρησκευτικού, εκ τής γεωγραφίας, έκ 
τής αριθμητικής, εκ τής καλλιγραφίας, άνεκυκώντο πάντα ταύτα είχή καί ώς ετυχεν, 
έρρίπτοντο ειτα εις τινας σελίδας, ετιτλοφορούντο διά τών σεμνοτέρων ονομάτων καί 
ούτως εχοντα έδίδοντο εις τάς χεΐρας τών μαθητών ώς 'Αλφαβητάρια (Πρβλ. Kehr, 
Fechner, Rein εις τάς οικείας μονογραφίας).Πάντα ταύτα τά πλημμελήματα αιώνων 
τριών καί ετι πρός ενώσας επί τό αύτό δ εύπαίδευτος κ. Μιλτιάδης Βρατσάνος καί 
παρουσιάσας ταύτα ώς «Μεθοδικόν Άλφαβητάριον», ενώπιον κριτών, επίσης ώς αύτός 
εύπαιδεύτων, ήξιώθη τής ύψιστης τιμής νά παρουσιάση εις τον επιστημονικόν κόσμον τό 
έθνος αύτού ευρισκόμενον σήμερον εκεί, Ενθα προ τριών αιώνων εδρίσκοντο τά λοιπά 
έθνη, καί νά γείνη τυμβωρύχος εκτρωμάτων σχολικών άπό πλείστων ήδη ετών εις τά 
ανήλια βάθη τού παρεληλυθότος χρόνου έμοεβυθισμένων.

2) 'Αριστοτέλης, Ποιητικ. 1456, β, 34 : Συλλαβή δε* έστι φωνή άσημος έξ άφώνου 
καί φωνήεντος ή πλειόνων άφώνων καί φωνήν Εχοντος. Πλάτων, θεαίτητος 205 Ε  : 
Ε ί δέ γε εν τε καί άμερε’ς, δμοίως μεν συλλαβή, ώσαύτως δέ στοιχεΐον άλογόν τε καί



χρησις αυτών 1), ή εν ένί καί τφ  αύτφ (Λαθήματι άνάμιζις έτερογε- 
νών καί ετεροειδών συλλαβών 2), η έν ένί καί τφ  αύτφ μαθήματι

άγνωστον. — Πλάτων Πολιτ. 396 A. καί Β. 397 Λ : ΊΙοιητέον δ’ ούδέν τούτων ουδέ 
μιμητήν Γππων χρεμετισμούς, ταύρων μυκηθμούς, ποταμών ψόφους, θαλάσσης χτύ
πους, προβάτων καί κυνών καί ορνέων φθόγγους. — Lotze, Mikrokosmus, έκδ. 2, 
τομ. 2, σελ. 223 καί 224, ένθα αί φωναί των κυνών, τών γαλών, τών αγελάδων καί 
τών προβάτων ( r ch f n ). — Fechner, Der erste Leseuntericht, 1878, σελ.146 : 
« Εύνοητον ότι πρέπει τοιαύται μόνον λέγεις νά πλάττωνται καί νά άναγινώσκωνται, 
αιτινες σημασίαν τινά έχουσιν (Ηνομα όε ίση φωνή σύνθετή σημαντική. ’Αριστοτέ
λης, έ'νθ.άνωτ.). Πρέπει τις νά φείδηται τών μικρών παιδιών καί νά μη παρέχη αύ- 
τοΐς αλόγους καί άσημους συλλαβάς. Εινε άπαρηγόρητον νά παρατηρή τις ότι μεθ’όλον 
τον ύπερεκατονταετή αγώνα τό πάμμωρον τούτο της Διδακτικής πλημμέλημα, οί συλ
λαβικοί ύλαγμοί (Silbengebell), ενιαχού άντηχούσιν εϊσέτι»,

1) Στοιχεία τού ’Αλφαβήτου άπομεμονωμένα πάμπολλα, περί τά εξακόσια. — Συλ- 
λαβαί οέ καθ’ έαυτάς υφιστάμεναι 902 , ίκαναί άναντιλέκτως ου μόνον την διάνοιαν 
τρυφερών παιδαρίων νά παρασαλεύσωσιν, αλλά καί τον νουν τών ήνδρωμένων νά δια- 
στρέψωσιν. Άναγνώσατε ώς τά παιδάρια μεγαλοφώνως καί δή 500 - 600 φοράς τά 
έν βραβευθέντι Άλφαβηταρίω ταύτα: «ς ς ς ς (σελ. 7), ρ ρ ρ ρ (σελ. 9 ), γ  γ  γ  γ 
(σελ. 13) κτλ. κτλ. καί 902 φοράς τοιαύτά τινα ζ - α ζα α -  ζ αζ ζ - ι ζι κτλ. (σελ. 
30), ρ - ωξ ρώξ (σελ. 31), χ  - η χη ν - α να χη - να, ή χήνα, χυρ χωρ χερ εχ 
(σελ. 33), α -  ι - ξ α -  ι αι αι - ξ αϊξ ή αϊξ (σελ. 38), α -  υ τι α - υ αυ, τι, αυτί τό 
αυτί. (σελ. 45), γ -  χν γχν μ - βρ μβρ μ - πρ μπρ ν -  δρ νδρ ν -  τρ ντρ κτλ. κτλ. 
κτλ. Άναγνώσατε, λέγω, μεγαλοφοίνως, «>>ς εινε καταδεδικασμένα τά κακοδαίμονα τρυ
φερά τέκνα ημών νά άναγινοίσκωσι τάς 1400 φοράς έπαναλαμβανομένας ταύτας ξηράς 
συλλαβάς καί τά Ιπαναλαμβανόμενα ταύτα ξηρά στοιχεία του άλφαβήτου καί εϊπατε 
άν κατά την ώραν τής άναγνώσεως τούτων διαφέρετε τών χρεμετιζόντων ίππων καί 
μυκιυμένων ταύρων καί βληχωμένιον προβάτων* καί ύλακτούντων κυνών τού Π λάτω
νος, καί είπατε έν τή αποκτηνώσει 6μών ταύτη σταλαγμόν άνθρωπίνου νου τηρούν- 
τες άν οιαφέρουσιν αί άναρθροι καί άγράμματοι βραβευθεΐσαι αύται φωναί τών του 
Πορφυρίου» βαρβάρων καί κυνικών καί βοϊκών φωνών» (περί άποχ. έμψ. 33) ή τής 
τού Αίλιανού «ζωικής πολυφθογγίας, βρυχηθμών, μυκηθμών, -χρεμετισμών, ογκηθμών, 
βληχηθμών, μυκασμών, ώρυγμών, ύλαγμών, άρραγμών, κλαγγών, ροίζων, κριγμών, 
τραυλισμών» (περί ζ. 5, 51 ), τών τού Lotze «φωνών τών κυνών καί γαλών καί 
αγελάδων και προβάτων» (ένθ. αν.), καί μετά ταύτα κρίνατε άν έ'χη ή δεν έχη δίκαιον 
δ Fechncr (ένθ.άν.) καλών τάς τοιαύτας θηρομιγεΐς φωνάς S i lb en g eb e ll t καί ό G ra - 
ser (ICehr, G eschiclite der M ethodik, 1879, τόμ. 2, σελ. 398, περί τά μέσα) έν 
μεγίστη αγανακτήσει βοών: «’Ίλιγγος καταλαμβάνει άκόμη καί τούς ήνδρωμένους, καί 
αλλοφρονει καί ό στερεώτατον τόν νουν εχων άνήρ, εάν καί έπί ολίγα μόνον λεπτά τής 
ώρας δύο ή τριών σελίδων τά γλωσσικά ταύτα έκτριύματα επισκοπεί* τέλεον δέ σα
λεύεται 6 εγκέφαλος αυτού καί έξίσταται τών φρενών, όταν μεγαλοφώνως άναγινώσκη 
ταύτα. Τά δέ δυστυχή νεαρά τέκνα ήμών, άτινα έπί έβδομάδας ολας 6, 8, 12 σελίδας 
με τάς άναρθρους ταύτας βλακείας βασανίζονται, πρός ας αί ώρυγαί τών θηρίων παρα- 
βαλλόμεναι εινε γλώσσα τών θεών, τί γίνονται,* ».

2) II. χ . έν τώ λ '  μαθήματι, σελ, 4, δύο γένη συλλαβών έπί τό αυτό; « ι - ν  ιν, ν - ι



η  —

παράκαιρος έπί το αυτό άνάμιξις λέξεων ποικιλλουσών κατά τον 
άριθριόν των συλλαβών 1 ) , ή περί τλν άνάλυσιν αυτών άλογία 
είκαιότης καί κακοτεχνία 2), ή κατά την κατάταξιν αυτών άλογία 
καί άριεθοδία 3 ) ,  αί παραλήψεις ουσιωδέστατων καί παμπόλλων 
άναγνωστικών στοιχείων 4), αί ΰπερψυχροι καί πνιγηραί έπαναλή-

νι». Έ ν  τώ ε ' μαθήματι, σελ. 9, τρία γένη συλλαβών έπί τό αυτό: « τ -υ  τυ υ - τ  υτ 
ρ -ος ρος » χτλ. χτλ.

4) Π . χ . ευθύς έν τψ β ' μαθήματι, σελ. 5, δισύλλαβοι καί τρισύλλαβοι λέξεις έπί τό 
αυτό: «υιυϊ vrl vrior». Έ ν τψ ι ' μαθήματι, σελ. 14, δισύλλαβοι, τρισύλλαβοι και 
τετρασύλλαβοι λέξεις έπί τό αυτό: « θύρα, πιθάρι, παραθύρια. Έ ν  τώ κγ* μαθή- 
ριατι, σελ. 30, δισύλλαβοι, τρισύλλαβοι, τετρασύλλαβοι και πεντασύλλαβοι λέξεις έπί 
τό αυτό: «Ζώα, δίποδα, ζιζάνια, έξεμάτισα» χτλ. κτλ.

2) Π . χ . έν σελ. 11 άναλύετατ ή συλλαβή πυ. π -υ  καί μετά δύο σειράς αναλύεται 
καί πάλιν π -υ . Έ ν  σελ. 19 άναλύεται ή συλλαβή ρα ρ -α , άφού πρότερον όϊς μέν 
δπέστη τήν δοκιμασίαν ταύτην έν σελ. 12 καί 17, όεχαχαιεγγεάχις δέ προ τούτου 
έπανελήφθη έν διαφόροις λέξεσιν* έν τή λέξει θύρα (σελ. 14) Ιξάκις, έν τη λέξει παρα
θύρι (σελ. 14) άπαξ, έτι κατεγράφη έν ταϊς λέξεσι χνγάρα καί χόραχας (σελ. 15), έν 
ταΤς λέξεσι ράπαγογ, παραθύρι, χνγάρα, χόραχας (σελ. 16), έν τή λέξει Αύρα έπανε
λήφθη (σελ. 17) πεντάκις καί έγράφη έντήφράσει ή χαθαρά γαλή (σελ. 18) κτλ. κτλ.— 
Περαιτέρω έν σελ. 7 παρατάσσονται άνευ άναλύσεως αί λέξεις σός ονος κτλ. καί γίνε
ται άνάλυσις τοιούτων συλλαβών μετά δύο σελίδας, έν τή σελ. 9 : ρ -ος ρος τ-ον  τον. 
— *Έτι περαιτέρω έν σελ. 11 αναλύονται αί συλλαβαί ριπ πιρ, πορ, ών ούδεμία χρή- 
σις γίνεται καί δεν αναλύεται ή συλλαβή πις ής χρησις γίνεται π. χ . έν τή λέξει ριπίς 
κτλ. κτλ.

3) Π . χ . έν σελ. 41 αί λέξεις αί περιέχουσαι τήν δίφθογγον ου εινε 18* τούτων 
πρώται πασών έρχονται αί δυσκολώταται βονς rove πονς *αί τελευταία ή εύκολωτάτη 
πασών πον. Έ ν  σελίδ. 6 καταγράφονται αί δύσκολοι λέξεις σνς σόςογοςχαί έν σ3λίδι 
13, μετά 7 σελίδας δηλ. αί εύκολοι λέξεις γάτα παΥΪ καί μετά σελίδ. 26 (σελ.32) ή 
λέξις χέρι. Έ ν  σελιδ. 6 άναλύεται ή δύσκολος συλλαβή σνς καί μετά 6 σελίδ. (σελ. 
12) ή εύ'κολος συλλαβή πα. Έ ν  σελίδ. 64 προηγείται ή άνάλυσις τής δυσκολωτάτης 
τών λέξεων σπλάγχνον καί έπεται ή άνάλυσις τής πολύ ταύτης εύκολωτέρας λέξεως 
δένόρον. Έ ν  σελ. 60 προηγούνται αί δύσκολοι λέξεις οχληρός οπλήν σφραγϊς καί 
μετά μίαν σελίδ. (σελ. 61) αί εύκολώτεραι τούτων βιθλίον εθρεζεν. Έ ν σελ. 56 φέρε
ται « οι άταχτοι μαθηταια καί μετά δύο σελίδας διδάσκεται τό χτ. Έ ν σελ. 55 
φέρεται «της μητρός» καί μετά 4 σελ. διδάσκεται τό τρ (σελ. 59). Έ ν σελ. 55 
φέρεται πλοΐον καί μετά 3 σελ. (σελ. 58) διδάσκεται τό π λ . κτλ. κτλ.

4) Λείπουσιν έκ τής σελίδ. 54, ένθα διδάσκονται «δύο σύμφωνα έν μέσω λέξεων 
χωριζόμενα έν τώ συλλαβισμώ» έξ εί'δη, τάδε: λκ λτ μψ νδ ρβ ρσ. Λείπουσιν έκ τών 
σελίδ.^57 καί 61, ένθα τό 6 γένος τών συλλαβών, διδάσκεται, δ έστιν αί συλλαβαί αί 
άρχόμεναι έκ δύο συμφώνων συνεκφωνουμένων, εί'δη δέκα καί τρία, τά εξής: δν Ολ κν 
κμ σμ τλ τμ φλ χθ γμ θμ τν χμ . Λείπουσιν έκ τών σελ. 60 καί 63, ένθα τό 7ον γένος 
τών συλλαβών διδάσκεται, δ έστιν αί συλλαβαί αί άρχόμεναι έκ τριών συμφώνων συνεκ
φωνουμένων, εί’δη τρία τά έξής: σθμ σχν σχρ. Λείπουσιν έκ τής σελ. 64, ένθα ό βρα- 
βευθείς Άλφαβηταριογράφος διδάσκει «τρία σύμφωνα έν μέσω λέξεων χωριζόμενα έν



—  η —

ψεις 1), το άσυμφυλον των προς άσκησιν προκε+ένων προς το Ιν οίς 
και δι’ ών ή άσκησις έπιδιώκεται 2), ή ελλειψις πάσης αναλογίας 3), 
ή χρήσις λέξεων άνυπάρκτων, γλωσσηιχατικών καί απηρχαιωμένων 4), 
η άπηχές καί άπφδον μελωδούσα ανυπέρβλητος και άπάνθρωπος λε
κτική δυσαρμονία 5), τα  κύρια ονόματα πόλεων, άνθρώπων κτλ. έντε-

τω συλλαβισμοί (!) εΓδη δύο τάδε: ρκτ. μπτ. Οΰτω δέ κατορθοΰται πλήθους παμμε- 
γίστου λέξεων την άνάγνωσιν οί μαθηταί του ’Αλφαβηταρίου τούτου νά μη μάθωσι* 
πασών δηλ. των λέξεων των όμοιειδών ταύταις: χαλκός Αλκιβιάδης, ψάλτης έφαλ- 
τήριον, γαμψός κομψός, ένδυμα ένδεκα, βάρβαρος μάρμαρον, μυρσίνη άρσεν, θλίβο
μαι αθλητές, κνήμη τέκνον, λικμώ ακμών, σμήνος κόσμος, τλήμοιν άτλας, τμήμα 
ατμός, φλύαρος τυφλός, χΟές ιχθύς, τάγμα πράγμα, αριθμός βαθμός, φάτνη φάτνωμα, 
αιχμή αιχμηρός, άσθμα ασθμαίνω, ισχνός κάτισχνος, αισχρός αίσχρότης, άρκτος 
αρκτικός, πέμπτος άμεμπτος.

1) Στοιχεία του αλφαβήτου άπομεμονωμένα, συλλαβαί άσημοι καί άλογοι, λέξεις 
άπομεμονωμέναι, οράσεις καί προτάσεις αί αύταί, εΰρηνται μέ/ρι πνιγμονής έπανα- 
λαμβανόμεναι. Οΰτω π. χ . τό στοιχεΤον γ  άπομεμονωμένον εΰρηται έν τη σελίδι 13, 
ένθα διδάσκεται, 17 φοράς Ιπαναλαμβανόμενον : γ γ γ γ γ καί οΰτω καθεξής* ή άλογος 
καί άσημος φωνή η  εΰρηται άπό τής 3 - 5  σελίδος 26 φοράς κτλ. κτλ. Ή  λέξις ir i  
έν τρισί σελίσι ( 3 - 5 )  φέρεται 26 φοράς : υνί, υνί, υνί κτλ. κτλ. Έ ν  σελ. 10 έπανα- 
λαμβάνονται πάσαι αί προ αυτής λέξεις : rtv i vri vrior κτλ. Έ ν σελ. 16 γίνεται τό 
αυτό : Τά nria  τά vria νάη  κτλ. προστιθεμένων καί των πρό αυτής φράσεων καί 
προτάσεων : ό χαχός χόραχας, ό γάτος άγαπα τόν τυρόν. Έ ν  σελίδι 22 γίνεται τό 
αυτό ως προς τάς λέξεις καί εν σελ. 23 τό αυτό ώς προς τάς φράσεις καί προτάσεις. 
Τά αυτά γίνονται καί έν σελ. 34, 37, 50 κτλ. Καί οΰτω κατωρθώθη τέλος, προς 
δόξαν τής Ελληνικής εύπαιδευσίας καί τής κριτικής όξυοερκείας, δ,τι μέχρι τουδε 
έν τή Ιστορία τής Μεθοδικής δεν είχε κατορθωθή* νά γραφώσιν έν ΰπερπέντήκοντα 
σελίσι Αλφαβηταρίου καί δή καί έν τοΐς κεφαλαίοις τοΐς έπιγραφομένοις «Λέξεις χαϊ 
φράσεις» ανθρώπινοι μεν φωναί, δ έστι λέξεις διάφοροι 410, θηρομιγεΐς δέ όίρυγαί, 
δ έστι στοιχεία του αλφαβήτου άπομεμονωμένα καί συλλαβαί άσημοι καί άλογοι δπερ-
τριπλάσιαι* 902 +  5 0 0 = 1 4 0 2  !

2) Π . χ . έν σελ. 58 πρόκειται νά γείνη ή άσκησις του πν. Γίνεται δ’ αυτή ό>ς έπε- 
τ α ι : π - ν πν πν - ο πνο η πνο η ή πνοή . . ο νότος είνε θερμός ! ! κτλ. κτλ.

3) ’Έναρθρα έν τή αυτή συστοιχία μετ' άνάρθριυν π. χ . σελ. 13 «ό γάτος, γάτα , 
γαρίς, παγίς> τό πανί κτλ. κτλ. Σελ. 49 τ - ή τ - ι  μ - ή καί πάλιν τ - ω  να ω μή 
τονιζόμενα.

4) Π . χ . ή ϊδδιξ, ό χάδδιχος κτλ. (V8. έκθεσ. σελ. 10, β περί τό μέσον). Τούτων 
ή λέξις ε ο ο ιξ  δέν εΰρίσκεται οΰτε εις του Βυζαντίου τό Ιλλην. λεξικόν οΰτε είς του 
Pape οΰτε είς του Passow οΰτε είς τον Θησαυρόν του Ερρίκου Στεφάνου οΰτε είς 
του κ. Κουμανούδη την Συναγωγήν των αθησαύριστων λέξευ^ν. — Ή  λέξις κάδδ% · 
^ ο ς  δεν εΰρίσκεται είς του Ερρίκου Στεφάνου τον Θησαυρόν, εΰρίσκεται δέ έν τοΐς 
λοιποΐς λεξικοΐς καί σημειοΰται ώς λέξις ίδιάζουσα τοΐς άρχαίοις Λάκωσι, σημαίνουσα 
μέτρον τι διά τά γεννήματα χωρούν k χοίνικας. Ταΰτα δέ διά παιδάρια έξαετή έν 
Έλλάοι κατά.τά 1895 μετά Χριστόν ζώντα 1

- 5) Έ ν τω αύτω μαθήματι, π. χ . έν τφ η ',  σελ, 12, έπί τό αυτό ; «Iίπιον πατάτα



λώς πόρρω τής παιδικής σφαίρας κείμενα 1), το Ιτερόμορφον των αυ
τών ονομάτων 2), αι εκ συστήματος άνορθογραφιαι 3), αί εξ άταλαι- 
πωρίας άνορθογραφιαι 4), ή χυδαιοφωνία 5), τά  άνελλήνιστα 6), καί 
τά  τούτοις παρόμοια μεθοδικά καί γλωσσικά αμαρτήματα, προς δε το 
άτερπές καί στυγνόν των πραγμάτων, τά διημαρτημένα, τά πεπα- 
τημένα καί πεπλυμένα καί μυριόλεκτα, τά φορτικά καί συρφετώδη 
καί αγοραία, τά ληρώδη καί γραώδη καί μειρακιώδη, τά  άγενή καί 
χαμαιτυπή καί ύπόκενα, τά  ψυχρά καί ξηρά καί αδιανόητα, τά ρυ
παρά καί μισητά καί μιαρά καί ειδεχθή καί δυσανάσχετα, ή πτω 
χεία εις αισθήματα καί έννοιας, ή αγροίκος παχύνοια καί άμβλύνοια, 
ή νοσηρά φλυαρία, ή καπηλική χυδαιοφροσύνη, ή ηθική άνικανότης, 
ή πνευματική κενότης καί τά  τούτοις παρόμοια τής ανθρώπινης διά
νοιας καί του άνθρωπικού ήθους νοσήματα έλέγχουσι μέν τό βρα- 
βευθέν τούτο Άλφαβητάριον τού κ. Μιλτ. Βρατσάνου ως τό χωρι
στόν πάντων των άπό τής ίδρύσεως τού Ελληνικού Βασιλείου παρ’ 
ήμϊν άναφανέντων καί ως τό άχρειέστατον πάντων των καθ1 όλην 
τήν Ιστορίαν τής Μεθοδικής προκυψάντων, καθιστώσι δε αυτό δργα- 
νον τελειότατον καί έπιτηδειότατον άπομωρώσεως, άναισθησίας, καί 
άνδραποδωδίας των τε διδασκάλων των διδασκόντων τούτο, καί των 
μικρών Έλληνοπαίδων τών διδασκόμενων αυτό, καί έγκολάπτουσιν εις 
τό μέτωπον τού εν τω μέσω πεπολιτισμένων λαών διαβιούντος έθνους 
ήμών στίγμα βαθύ δημοσίας άπαιδευσίας, απειροκαλίας καί χυδαίο 
φροσύνης 7).

γά η  ό ναός τό ράπαγογ τα ϊα τα ποτά τά σϊτα σαγϊς τό σιτάρι» (! !) κτλ. κτλ. 
Έ ν τω αύτω τμήματι τού αυτού βιβλίου: γδούπος^ πΧήχτρογ ρόχτρογ νσπΧηζ 
αμβροσία χονς οδούς κάρα ϊρια μίτος χέρας ριπϊς πυράς ανχηγ γιτωγ άρουρα 
ϊς σνς ρά( ρώ( . . . καί ψωμάς άΧογόμνια (ωγάρι βαρεΧι Χάδι (ρασόΧι 
παΥΪ πιθάρι χαρότο χόραχας χοτα χήΥα βώδι στραβός φωΧι Μ  υ ι υ ' ι χοίρος 
μονγκρίζων.

1) Οίον* 'Ίδη Τάρας Ζέα ΉΧίαρος Πάρις "Ηρα χτΧ. χτΧ.
2) Π . χ . έν τω αύτω μαθήματι: ψαΧϊς ψαΧίδι, vyI 15ν/ον, ό πίθος τό πιθάρι^ 6 

Χίμβος η Χέμβος (σ. 55. 56).
3) ΟΤον σελ. 13 «ό γάτος αγαπά του τνρόγ», σελ. 43 πέτα, σελ. 45 φυσδ, κτλ. 

Τά άρχικά γράμματα πασών τών περιο'δων άπό σελ. 1 3 -6 5  μικρά αντί κεφαλαίων.
4) Ροξάνη Ώροπός πονς τρύπα σύκον γαχι) βώδι κτλ. κτλ.
5) Π . χ . τυρί μάτι μντι αυτί χέρι πόδι ποδιά κτλ. κτλ.
6) Π . χ . σελ. 54 όποιος εχει θάρρος, σελ. 49 παρέχουσιτ επαίγονς τφ έπιμε- 

Χεϊ μαθητη, σελ. 22 ροδέα μέ ρόδα, σελ. 40 ροιαί μέ ρόδα κτλ. κτλ.
7) Grenzboten, 1893, άριθ. I I , σελ. 552: « Ό  βουλόμενος νάκατβμάθτ) τό δήμο·
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Ποιου δι’ ονομα του Θεού άλλου Ιθνους συγγράφεις καί κριταί, 
ποιου άλλου έθνους υπουργοί ήδύναντο νά είνε τόσον αναίσθητοι, 
τόσον άστοργοι, όσον οΐ παρασχόντες εις την τρυφεράν νεολαίαν του 
έθνους ημών διά του πρώτου αυτών βιβλίου ώς πνευματικήν τρο
φήν ληρήματα γραώδη, Ιρεσχελίας αγοραίας, καί βδελυρίας ναυτιώ- 
δεις, ώς τά τοιαυτα του βραβευθέντος Αλφαβηταρίου; Έχω δύο 
χέρια καί δυο πόδια (σελ. 33) — Είθε νά γείνω γέρων (43)— 
ό πατήρ είνε καλός χορευτής ( 1 7 )—ό γείτων έχει μεγάλα 
γένεια(43) — μέ έπόνεοεν ό ώμος (56) — ό πατήρ μου έχει 
πολλά κτήματα (58) — φώς φανάρι (26) — ράψε κότ̂ ε* κόψε 
ά̂\̂ τε (29) — χαίρε έταίρε(39) — χύνε ύδωρ τη αύλη(49)—  

τω κήπω φύτευε λαχανικά (49) — βάλλω γόμφους είς τήν 
θανίδα(55)—ή άλήθεια άνήκει τη άρετη(4ΐ) — άμα έπεοεν 
Λ ύσπληξ έτρεξαν οι δρομείς(63) — η κουρά του διακόνου 
(41) — πέραοαν τάφώτα(30) — ό όνος έφαγε τά άχυρα (33)
— μία κόρη ήγάπα τά μήλα (20 καί 23) — ό γάτος άγαπα 
τον τυρόν (13) — έγώ άγαπώ τά καλά φαγητά(26^— έγώ 
άγαπώ τά ώά(25) — και πάλιν έγώ άγαπώ τά ώά(35) — άγα
πώ πολύ τά ώριμα ζίζυφα (30) — άγαπώ τά ξηρά σύκα 
(30) — άγαπώ τά μαύρα μούρα (53) —άγαπώ τά ψητά τ̂ τάρχα 
(29) καί πάλιν: άγαπώ τά ψητά ψάρια (36)— έφαγα γάλλον 
ψητόν (29)— κοιλίαι αίγών καί βοών (40) — το πάχος του 
χοίρου λέγεται λαρδί (87) — ή φέτα, το τουλουμίοιον καί το 
κεφαλίοιον είνε διάφορα είδη τυριών (Έκθεσ. σ. 10) — ό παίς 
ουτος φογχαλίζει, όταν κοιμάται (55) — μέ τήν ξύατραν 
ξυόμεθα(63) — ό όνος διώκει τάς μυίας μέ τήν ούράν(44)
— άηδιάζω πολύ τάς μυίας (4 4) — αί μυίαι μολυνουοη τά 
φαγητά (44) — ό παίς ό όποιος πιάνει τάς μυίας μέ τάς 
χείρας είνε φυπαρός (4 4) — αί φθείρες είνε βρωμερά ζωύ
φια (59)— άπό τήν φίνα έξέρχεται ή μύξα (99) κτλ. κτλ.

Έ ς κόρακας! Ταυτα δ* εστι πλεΐν ή ναυτίαν. Βραβείου ή έμπτυ-

τικόν σχολεΤον χώρας τίνος, ας λάβη άνά χείρας τά ίν αυτοις χρησιμοποιούμενα άνα- 
γνωστικά βιβλία. Ταυτα είνε είς υψιστον βαθμόν χαρακτηριστικά του πολιτισμού του 
λαού τής χώρας ταύτης κτλ. κτλ. Ίδ ε  τά αυτά καί Ιν τη υποσελίδιο) σημειώσει ττ$ς 
166 σελίδος του παιδαγωγικού συγγράμματος του Rein, Piidagogische Studicn, ϊτος 
\k, τεύχος τρίτον.



β(Α&ν καί λακτιο|Αάτο>ν tlvt άζιοι ol τοιαυτα διινώς άπόζοντα δια
νοητικά κινίβριια ίριυγόρ,ινοι |/.α|/.|/,άκουΟοι; ΕΙν* δί άουνίίδητότίρο* 
έπΐ της γης άνθρωποι άλλοι των κριτών τών ά£ιο>οάντ<ι»ν βραΙ>ιύο*ως 
τοιαυτα ίγκιγάλου (/,υζώδους ίκκρί|λατα γλοιώδη ; Μόνον δέ η 1 if) 
« λ .  τοϋ ’Αλφαβηταρίου τούτου — καί άν Γλιιπον δηλ. πάντα τά  ίν 
ταΐς λοιπαΐς ά(/.αρτή|/.ατα —  ήδύνατο δικαίο,ς νά προκαλία/, την χρή- 
(ϊΐν της άοτραγαλο>τής (χάοτιγος κατά τών νώτων τών ΙΙαφλαγόνων 
κριτών καί τοΟ (ϊραβιυΟίντος |i.i/H vov αυτών ’Αλγαβηταριογράφου.

Τίνος 6θ|/.ου<τίας πρίπιι τις νά ilvt ίι/.πΐ'ρορηρ,ένος ώττι νά καταν- 
τήσνΐ ν0ν, |/.ιτά ύπιρτριακοοιιτιϊς αγώνας ύπΐρ τής ίπικρατήτιως τών 
λογικών καί τών ορθών νά γράψη, ή πότον πρέπιι νά ilvt άβιλτιρος 
ό κριτής ίκιϊνος, 2οτις κρίνιι νυν, έν φΟίνοντι ΙΟ'ι* αίώνι, βραβιύτιως 
άξιον άναγνοιοτικον (Ιιβλίον, διά παίδας τρυφιροΰς προωρισρ.ίνον, ίν ψ 
ιίνι καταγιγρα|Α|/,ίνα καί τάδι (οιλ. 120) :

1) "Armpn πιίτρα ξόξααπρη, κΓ ιίπ’ τΛν ίίλιο ξεξααπρό- 
τερη.

2) ΤΑ βράχο, βράχο Ανέβαινα ν' £τρο)γα βραχάαφακτα.
3) Μιά iv.vXna\h yxAvfio)τή, μολυδοκανδαλογλυπτοπε- 

λεκητή' και ποιός την ίμολυάοκανδυλογλι/πτοεπελέκηαε; 
— ‘Ο γυδς τού μολυδοκανδυλογλαπτοπελεκητού.

ύ) Ό παπας δ παχύς έ^αγε παχειά <|>ακή. — Γιατί, παπα 
παχύ, έφαγες παχειά <|ακή;

5) Μάρπτε, α^ίγξ, ν.λώι)/, ζβι/χ()ηδόν.
6) ϋέου  ζάμι|/, χΟώ πλήκτρον, αφίγξ,
7) Κναζβί, χΟύπτης φλεγμΐ/ δρδι[ι 1). 1

1) Τά 6πΛ τοίις αριΟμ. 5 - 7 ,  κακώς τά πλιΤατα άντιγραφ/ντά {μάρπηη χαΐ Αχι 
μίιρπη , ζ&ψ καί Α/ι (άμψ, χΟωγ καί Α/ι ^0ώ , (ρΧίγμόη x*l iy  t (j)Xtyfd% Sponjr 
xal fr/jL Ap6\Jr) ίϋρψται καταγραμμένα  παρά KX*f(/ivrt τφ  Άλιξανδρ*? (ϊτρ ω μ α - 
πΧς, βιβλ. 5, κ*φ. Η, Μ ,  Po tio r, « λ .  073-075, Μ . Παρ(*. σιλ. 5 0 0 -5 7 1 , ϊ*8. 
MigrKi xo'jA. 2, « λ .  73, 70, 77, Η0), ΙΟΤνίί δέ βήματα Φρυγικά παράξίνα καί παρα- 
χικο(ΐ.[4.έν« τής παλαιας Ομολογίας αΐνιγματώδ·/} καί άνιρμήνιυτα, λ<ίγια παράαημα ίπι- 
ψαλλάμινα ύκό τοϋ λαofJ ιίς τά; καΟαραίους iu/άς τών μάντιων καΟαφο'ντων τά( 
πόλεις 6π/ί λοιμοΟ, ώς (/.αρταριί h Κλήμης Xiym  (ΚνΟ, ά ν ,): « *Ακολλά8ωρο( A 
ΚίρκυραΙος τοΑί ατίγονς τούςΰι Οπό Βράγ/ou άνα^ωνηΟ^ναι τοΟ μάντιω^ λ^γ«ι Μ(λη- 
σ/ου( καΟαίροντοί άηό λοφ.οΟ, Ό  μίν γάρ imppalmv τό πλήθος δάφνης χλαδοις προ-



άσυνειδησία τών κ. κ. κριτών καταφαίνεται προσέτι και εκ της 
άλλης πράζεως αυτών, ε κ  της βραβεύσεως του‘Αναγνωσματαρίου της

κατήρχετο του ύμνον ώδέ πως* Μέλπετε, ώ παΐδες, Έκάεργον καί Έκαέργαν* επέ
ψαλλε δέ ως είπειν ό λεοίς, Βέδυ, Ζάψ, ΧΟών, Πλήκτρον, Σφίγξ, Κναξζβί, ΧΟύπτης, 
Φλεγμός, Δρώψ. Μέμνηται της ιστορίας καί Καλλίμαχος έν Ίάμβοις» .—  Περί τών 
αυτών κα\ δ Πορφύριος (Πορφυρών του φιλοσδφου περί του κνάξ, ζβί κτλ. Ιρμηνεία): 
«Καί έτερα δε πλεΤστα τοιαΰτα διά των κδ' στοιχείων άπαρτίζοντα ϊδιον σκοπόν εΰ- 
ρομεν, ο!ον βέδυ, ζάψ» κτλ. κτλ. Έ ν  γένει δέ τους τοιούτους βατταρισμούς καί συρι- 
γμούς καί κριγμους καί κλωσμούς καί γρυλλισμούς, τούς τοιούτους άσημους καί άδιαρ- 
Ορώτους σωρούς των στοιχείων του αλφαβήτου, τά τοιαυτα κακοσύνΟετα καί δυσεξέ- 
λικτα καί δύσφθογγα καί κακέμφατα, τά τοιαυτα άρρυθμα καί δύσηχα ταΤς των γραμ
μάτων άντιτυπίαις τάς άκοάς τραχύνοντα στοιχειωτικά συνονΟηλεύματα οί αρχαίοι 
έκάλουν υπογραμμούς παιδικούς, υπογραμμούς, χαΑινους (Κλήμης ένΟ. άνωτ. 
έκδ. Potter σελ. 675. έκδ. Παρισ. σελ. 571. έκδ. Mignc τόμ. 2, σελ. 86 Α ) : «Α λλά  
καί τρίτος ύπογραμμός φέρεται παιδικός* μάρπτες» κτλ. (’Ίδ . καί Grasberger, Er- 
zichung und Unterricht in klassischen Alterthum, 1875, Theil II, σελ* 303, 
υποσελ. σημ. 1. Richard Bentley, Opuscula philolog. σελ. 492, Epistola ad 
Joann Milium. Wowcr de Polymathia σελ. 39. Bernardy, Romisch. Litt* 
σημ. 42* Krause, Gymnastik und Agonistik der Ilellcnen τόμ. 1, σελ. 633* 
Migne έν τή υποσελιδίω σημ. τής 7S σελίδ. του 2 τόμου τής ύπ*αυτού έκδόσεως του 
Κλήμεντος του Άλεξανδρέως. τά έμά άρθρα 'Λνάγηοαις καί ''Απαγγελία εν τα> 
Έγκυκλοπαιδ. λεξικοί τού Μπάρτ καί Χίρστ, ένθα καί περί των χαλινών καί φωνα- 
σκών)* διότι παν άλλο βεβαίως είνε οί κακόστομοι καί βαρβαρόστομοι λαρυγγισμοί καί 
φαρυγγισμοί ούτοι, αί Οηρομηγεΐς ό)ρυγαί καί οί απαίσιοι γρυλλισμοί ουτοι ή ψ ρ ά -  

υ>ς χαίρει τιτλοφόρων αυτά ό χαριτόφωνος εστεμμένος ’Αλφαβηταριογράφος 
τού Ελληνικού έθνους.Ταύτα καί τά τοιαυτα ό Bentley (ένΟ.άνωτ.) καλεΐ r i d i c u l a , 
barbara  el in fa ce l la  verba  (γελοία, βάρβαρα καί άκομψα ονόματα), ό Grasberger 
(ένΟ. άνωτ.) W o rtco n g lo m era t ,  καί Kolperige B u c h s ta b e n v e r b in d u n g e n  (σωρόν 
λέξεων καί τραχεΐαν άντιτυπίαν τών γραμμάτων), ό δέ Fcchner (ε. ά. σελ. 116) 
aben leu r l isch en  S ilbengcbc ll (τερατοίδη συλλαβικόν ύλαγμόν), κατά τού οποίου καί 
σφοδρότατα αντεπεξέρχεται* διότι όπως παρ’ ήμΐν έν φΟίνοντι 19ν αίώνι εύρέΟη Ιμ- 
βρόντητος Άλφαβηταριογράφος καταγράψας έν τω Άλφαβηταρίο) αυτού τά τοιαύτα 
φωνητικά έκτρώματα, οΰτω καί έν Γερμανία, άρχομένου τού αίώνος τούτου ευρέθησάν 
τινες, (Christian Henirich Wolke, Erstes Lcsebuch, Berlin und Leipzig, 
1820, σελ. 4 0 -  41) γράψαντες έν τοίς Άλφαβηταρίοις αυτών τά εφάμιλλα τοΐς ήμε-% 
τέροις «βραχόσφαχτα ζΰνχθηδότ χγα£ζ61 ζάμψ μολυβοχαΥδνλογλυπτοπελεχρ- 
τόν ταύτα *. Bibiblobra, Kiklekrukna, Ksikseksuksa, Chichlenchlanchra, Pfi- 
pfapfropfa, Schliscbmoscbnusschwa, Spisplospruspla κτλ. κτλ. άτινα εν σφο
δρά καί αγία αγανακτήσει « abcnteurliche Silbengebell» άπεκάλεσεν ό άνΟροίπινα 
τά νεύρα καί φυσιολογικώς λειτουργούντα τον ρτόμαχον έχο>ν αγαθός Fcchncr.

Ά λ λ ’ έν Γερμανία οί τοιούτοι Άλφαβηταρωγράφοι στιγματίζονται ο>ς την άνδρα- 
ποδώδη τρίχα έν τή ψυχή αυτών έχοντες καί παραδίδονται εις την κοινήν καταφρόνη
σή * ενταύθα όμο)ς στεφανούνται καί Οησαυρίζουσιν. Διό καί οί τοιούτων στεφάνων έφιέ· 
μενοι καί τοιούτου πλούτου διψώντες Άλφαβηταριογράφοι, οί παρεμφερείς πως κατά 
την εύμουσίαν καί εύπαιδευσίαν τω νύν εστεμμένο), δέν εινε άσύμφορον κατά τούς προ-

— 31 —



— 32 —

Δ ' τάξεως του κ. Άριστοτέλους Κουρτίδου 1). Τούτο ώς πρός 
το περιεχόμενον καί την γλώσσαν παρά την προκήρυξιν του υπουρ
γείου γενόμενον, ώς άνω έσηριειώθη, καί προχειρότατα εϊκη καί ώς 
ετυχε συγκαττυθεν ου (/.όνον βραβεύσεως άξιον δεν ητο, άλλα παν 
τουναντίον* κατακρίσεως πικροτάτης καί στιγ[/.ατισ|/.οϋ καυστικω- 
τάτου.

Καί αυτοί οί κ. κ. κριταί άκό(/.η, ρ,εβ’ δλην την (/.εροληψίαν καί 
άσυνειδησίαν αυτών, δεν ήδυνήθησαν νά άποκρύψωσι μέχρι τέλους 
καθ’ ολοκληρίαν τά  δεινά επιστημονικά αύτου αμαρτήματα. Καί 
αυτοί ευρον καιρόν νά ψέξωσι την γλώσσαν αύτου ώς άνελλήνιστον 2) 
τό περιεχόμενον αύτου ώς έπιστηρ-ονικώς ψευδες καί ώς παιδαγωγι-

σεχεΐς διαγωνισμούς νά πλουτήσωσι τον λογικότητος καί ευαισθησίας καί γλαφυρίας με
στόν τούτον πίνακα διά τε των παρ’ Ώριγένει (Κατά πασών αιρέσεων έλεγχος, βιβλ. 5, 
κεφ. 8.14. 20, έκδ. M iller, 1851, σ. 107.129.144) ((υπέρογκων τούτων Λόγων της 
παμποικίλου σοφίας τής των Περατών αίρέσεως» καί τών «θαυμασιωτάτων» Σηθειανών 
καί «τών έφευρετών κενής τέχνης γραμματικής» Νασσηνών: «ΚανΛαχαν σανλαυσαν 
ΣοχΛάν ζεησάρ Ονωάβ Ονώ Ον Α οαϊ Χορζάρ Νεβρόη Βένα Μίσυρ Άστράμψονχος 
ΚαρφασημεοχεΙρ Έχχαβάχαρα φάος ρνεντης περεηφιχόλα καί τών τούτοις όμοιων 
«αρρήτων ά μόλις μετά πολλου πο'νου μυούνται οί άφρονες.»— Καί διά τών παρ' Άρι- 
στοφάνει (’Όρνιθες 1615, 1628. 1678) εύστόμων Tpt6aXXtxc&v βατταρισμών ναβαισα- 
τρεν σαννάχα βαχταριχρονοα χαλάνι χόραυνα καί μεγάλα βασιΛίναϋ' καί διά τών 
παρ’ αυτψ τε (Θεσμοφοριάζουσαι 1007) καί τώ Λουκιανώ ('Αλέξανδρος ή ψευδο
μάντης 57) μεμουσωμένων Σκυθικών γρυλλισμών : « (ενίγχι χαχάσχις εχοντο τή 
γέροντο Άρζαμονςία— Μόρφι εδάργονλις εις σχιήν χνέγχιχραγχ Λείψεις φάος: 
Έστωσαν δε βεβαιότατοι περί του στεφάνου , αρκεί νά τύχωσι κριταί μουσοφί- 
λητοι, ώς οί βραβεύσαντες τά βραχόσφαχτα καί τά ζδνχθηδόν καί τά ζάμψ καί τά 
φλεγμω  καί τά χναξζβί στόματος υπό υομουσίας άπαίσιον γρυλλίζοντος."Ινα δέ μηδέ 
κατ' ό'ναρ διαφιλονεικήση τό γέρας ό γράψας τό έστεμμένον έμοΐυβοχονδνλογλυπτοε- 
πεΛέχησε, άς γράψη αυτός τό παρ’ Άριστοφάνει (Σφήκες 505) ορθροφοιτοσυκοφαντο- 
δικοταλαιπώρων, τό παρ’ Άθηναίω (14, 617ε) του Πρατίνα όλεσισιαλοκάλαμον λαλα- 
βαρυόπα παραμελορυθμοβάταν καί τό παρ' Άριστοφάνει (Έκκλησιάζουσαι 1168) ανυ
πέρβλητον κατά την χάριν καί την γλαφυρίαν τών επί τό αυτό συνελθουσών έβδομή- 
κοντα καί έννέα συλλαβών; ΛοπαδοτεμαχοσεΛαχογαλεοχρανί'Ολειψανοδριμυποτριμ- 
μαιο σιλφιο παραομελζτο χαταχεχυμενο χιχλεπιχοσσυφοφαττο περιστερ αλεχζριονο - 
πτεχεφαλλιοχιγχΛοπεΛειοΛαγωοσιραιοβαφητραγανοπτερνγων. Τότε ό κότινος εινε 
βέβαιος, υπερβέβαιος, άρκει κριταί νά είνε Άργυριάδαι, Ζησίου, Δουκάκαι, Πρωτόδικοι, 
Σιμόπουλοι καί παρόμοια τούτοις υεια θηρία έν άμαθεία μολυνόμενα,

1) Αριστοτέλους Π . Κουρτίδου διδάκτορος τής φιλοσοφίας Ελληνικόν άναγνω- 
σματάριον προς χρήσιν τής Δ ’ τάξεως τών δημοτικών σχολείων βραβευθέν έν τώ δια- 
γωνισμώ τών διδακτικών βιβλίων κατά τον Β Φ Λ ' νόμον, εν Άθήναις εκ τού τυπο
γραφείου τής Ε στίας 1894, σελ. 1 -  191.

2) Έκθεσ. σελ. 31 β \  «Παρατιθέμεθα δε έκ τών λεκτικών άφαλμάτων τάδε. . . 
(έπονταί τινα μεθ’ δ ) : «Κατόπιν από την ανοησίαν» ή φράσις ανελλήνιστος. . .

\
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κώς πλημμελές και την οικονομίαν της διδακτικής ύλης ώς μεθοδι- 
κώς έσφαλμένην 1). Άλλα τά συστατικά παντός διδακτικού βιβλίου, 
καί μάλιστα αναγνωστικού ταύτα είνε* η γλώσσα, η ύλη ή διδακτική 
καί ή οικονομία αυτής. *Όταν δέ ταυτα πλημμελώς έχωσι, τό βι- 
βλίον μόνον κατακρίσεως καί άπορρίψεως άξιον είνε. Τούτο είνε λογι
κόν καί αύτόδηλον.

Τά δέ φερόμενα προτερήματα αυτού, ώς οί κ. κ. κριται ύπολαμ- 
βάνουσι καί ονομάζουσι ταύτα, «ή  συντομία δηλ. καί τό εύπερίγρα- 
φον των άναγνωσρ,άτων, ή άφε'λεια καί ή χάρις καί τό έντονον των 
πραγματογραφιών καί των διηγημάτων καί ή άρίστη εκλογή των 
παροιμιών καί τών ποιημάτων » 2), καί έπί τη υποθέσει ότι ταύτα 
ούτως εχουσι, καί δτι ή άπόφανσις αύτη τών κ. κριτών είνε σύμφωνος 
πρός τε τήν αλήθειαν καί τάς παιδαγωγικάς άρχάς καί τά  παιδα
γωγικά διδάγματα, καί οχι σοφιστική τις εύρεσιολογία παχεια κριτών 
κακόμηχάνων, ήλιθίως προσπαθούντων νά συγκαλύψωσι*τήν κακοήθη 
αυτών μεροληψίαν καί νά καλλωπίσωσιν αυτήν δ^ έπιστημονικών 
τερθοειών μερ.ουσωμένων δήθεν 3), πώς δύνανται ταύτα, μ ο ρ φ ο λ ο - 
γ ΐκ ά  μόνον προσόντα τών διδακτικών βιβλίων δντα, νά άπαμβλύνωσι 
τήν φαυλότητα τών ούοΊωδών προσόντων, τής γλώσσης, τής ύλης 
τής διδακτικής καί τής οικονομίας αυτής ; Τήν φαυλότητα βιβλίου 
αναγνωστικού, φαύλην τήν γλώσσαν, φαύλην τήν διδακτικήν ύλην, 1 2 3

1) ΈκΟεσ. σελ. 32, α : «Καλόν κρίνομεν νά άφαιρεΟώσιν ώς ακατάλληλα ή έν σελ. 
94 διήγησις» ο « Εξυπνος Σωτήρης» έπίχαρις μέν άλλ' ούδέν διδάσκουσα, καί ό έν 
σελ. 110 μύθος του Κοραή «Μέθυσος πατήρ καί ό υιός», νά κατασπαρώσι δέ καταλ
λήλως έν τω κειμένω αί πραγματογραφίαι καί τά ποιήματα, όσα άλλεπάλληλα φέρον
ται έν τω άναγνωσματαρίω » (!)

2) ΈκΟεσ. σελ. 32, β. ’
3) Πλήν τών ενσυνειδήτων τούτων καί εύπαιδεύτων καί μεμουσωμένων κριτών πας 

άλλος κριτής συγγραφέα άναγνιυστικου βιβλίου επί τοσουτον άναίσΟητον καί άπειρό- 
καλον καί άπαιδαγοίγητον καί άψυχολόγητον, άποτολμήσαντα τόσον βαναύσως νά 
εξύβριση τήν κοινήν άνΟρωπίνην αί'σΟησιν, οίστε νά μεταφέρη εκ τών μύθων του Κο
ραή τον υπ1 αριθμόν 25 (σελ.509) «Μέθυσος πατήρ καί υιός», Οά'απέκλειε του άγώ- 
νος ώς βδελυρόν καί μιαρόν, καταισ/ύνοντα τά γράμματα καί υβρίζοντα τήν κοινήν 
ορΟροφροσύνην 1 Τις τόν κοινόν νουν καί τήν κοινήν ευαισθησίαν εχων ήδύνατο νά 
σκεφΟή νά παράθεση πρός άνάγνοίσιν τρυφερών, άπλάστων καί άπειροκάκων παιδα
ρίων τά παμβδέλυρα ταϋτα καί παμμίαρα; « Αέν έντρέπεσαι, έλεγε πρός τόν υιόν του 
μέθυσος πατήρ, νά πίνης τόσον πολύ ; ΙΙάτερ μου, άπεκρίΟη κλονούμενος άπό τήν 
με'Οην ό υιός, φοβούμαι μή φανώ καταφρονητής σου, εάν δέν μιμούμαι τάς πράξεις 
σου» Αίσχος εις τήν Ε λλάδα καί τους παιδαγοιγούς καί τούς κριτάς αυτής. Αίσχος!

3
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ψαύσην την οίκονομ,ίαν αυτής έχοντος, μ,όνον το πυρ Suvatat να άπ0- 
καθάρη, ούδαμώς δ’ ουδέποτε ή δήθεν οΤτντομχα καί το δήθεν εύπε- 
ρ ίγ ρ α φ ° ν καί ή δήθεν άφέλεχα καί ή δήθεν χα ρχς καί το δήθεν 
έ ν το ν ο ν  των αναγνωσμάτων, καί όσα άλλα αοιαυτα πλάττοντες τό 
στόμα οί κ. κριταί τερατεύουσιν.

Ά λλα  πλήν τούτου τό βραβευθέν τούτο βεβλίον, προχειρότατα είκή 
καί ώς ετυχε συγκαττυθέν καί μετ’ άφελείας πρωτοφανούς έν ούκ 
ολίγοις έξ άλλων, καί δή των πλείστων ετε καί νύν ζώντων συγγρα
φέων, συληθέν, ήτο ούχί βραβεύσεως, άλλα στιγματισμού πάγκοινου 
άξιον, ίνα δίδαγμα πάσι τού λοιπού καταστή «ότι έκαστος έκ των 
ιδίων αυτού πόνων καί 
πει να διάγη» 1).

Ούδέν των άπό τής ίδρύσεως τού Κράτους μέχρι τούδε αναγνω
στικών βιβλίων συνεκολλήθη προχειρότερον καί είκαιότερον τού βρα- 
βευθέντος τούτου βιβλίου τού κ. Άριστοτέλους Κούρτίδου. Ούδέν !

Έ ν  ποώτοις έλήφθησαν έκ διαφόρων βιβλίων, καί ιδίως έκ των 
έμών Ελληνικών αναγνωστικών βιβλίων, διά τό προχειρότερον, καί 
έκ τής συλλογής τού Passow ((Τραγούδια Ρωμαίικα» ποιήματα 
καί μύθοι έμμετροι 41, άποτελούντα 1363 στίχους, ό έστι περί τάς 
46 σελίδας, όπερ έστί τό */4 τού όλου βιβλίου, καί συνεκολλήθησαν 
είκή καί ώς έτυχεν 2). 'Έ πειτα  έλήφθησαν έκ τής πρώτης τυχούσης 
ιστορίας τής Ελλάδος διάφορα κεφάλαια πληρούντα περί τάς 18 σε
λίδας 3). Μετηνέχθησαν έκ «τώνΉρωϊκών χρόνων τής άρχαίαςΕ λλά
δος», βιβλίου αναγνωστικού τού αυτού κ. Κουρτίδου, χρησιμεύοντος 1 2 3

1) Πολύβιος 9, 2, 2 : Τά άλλότρια λέγειν ώς ίδια. . πάντων έστίν αΐ'σχιστον.— 
Κλήμης ό ’Αλεξανδρεύς, Στρωματεις βιβλ. 1, κεφ. 20, εκδ. Potter, σελ. 377: Α δι
κεί ο σφετερισάμενος τά τών άλλων καί ώς ιδίαν αύχών την εαυτού δό£αν αύξων καί 
ψευδόμενος την αλήθειαν. Ούτος χΧεπζης Οπό τής Γραφής ειρηται. . ήδη δέ ό κλέ
πτης οπερ υφελόμενος έχει, αληθώς έχει, καν χρυσίον ή, καν άργυρος, καν λόγος.

2) Οι κ. κ. κριταί έν τή ’Εκθέσει αυτών, σελ. 32, α ; « Καλόν κρίνομεν . . νά έγ- 
κατασπαρώσι χαζαΧΧήΧως έν τώ κειμένω . . τά ποιήματα όσα άΧΧεπάΧΧηΧα φέρον
ται έν τώ άναγνωσματαρίο)».

3) Οί θεοί τών αρχαίων Ε λλήνω ν— ’Αγώνες — τό ελληνικόν έθνος — Διάδοσις 
του Χριστιανισμού Βυζαντινή αυτοκρατορία— Άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως — 
Οί Έλληνες υπό τούς Τούρκους — ’Εκκλησία, Μοναι, Σχολεία— Άρματωλοί καί 
Κλεφταί' Ναυτιλία και έμπόριον— Σουλιώται — Παραμοναί τής Έ λλ . Έπαναστά·
σεως Εκρη£ις τής Ελλ. Επαναστάσεως— fO θάνατος του Διάκου.— Τό Χάνι 
τής Γραβιας.

ουχί συλών τ α  αλλότρια τον βίον αυτού πρέ-



αλλοτδ &ιά τού< μα θήτας τής Β ' τάζεως, κεφάλαιά τινα πληρουντά 
περί τάς 10 σελίδας 1). ΈκλεψιλογήΟησαν δε', που μέν κατά λε'ζιν 
μεταγραφέντα, που δε καί έλαφρώς μεταποιηθέντα, που δέ καί οικτρώς 
—  δπως μη άναγνωρισθώσι δήθεν —  εκταμέντα καί άλογίστως μετα- 
ταχθέντα καί κακοζήλως έπιμηκυνθε'ντα καί παραμούσως βραχυν- 
θε'ντα 2), σκαιώς δέ καί άγροίκως τούτου ένεκα έναπειροκαληθέν.τα 3) 
καί άντιπαιδαγωγικώς διαστρεβλωθε'ντα εκ της ((Φυσικής ιστο
ρίας» του κ. Μηλιαράκη, « 6 Φθίνΐξ»4), έκ των Δανικών Παρα
μυθιών του κ. Βικε'λα <c ή Σακκορράφα » 5), έκ του Γεροστάθου 
του άοιδίμου Δέοντος Μελά cc ό Ζαχαρίας και ό παραλυτικός 
πλούσιος» 6) — «άκρ/ίι και παρακμή της Ελλάδος» 7) — 
τά λιμνάζοντα ύδαταδ) — ό μικρός Κώστας 9) — Λ έλεημο-

1) Αρετή καί κακία— Δημήτηρ καί Τριπτόλεμος— Δαίδαλος καί ’Ίκαρος. —  Νυν 
οί αυτοί μαΟηταί εν τω αύτω σχολείω άναγινιύσκουσι δίς τά αυτά αναγνώσματα, άπαξ 
εν τοΐς «Ήρωϊκοΐς χρόνοις» του κ. Κουρτίδου έν τη Β ' τάξει, καί άπαξ έν τω Α να
γνωσματαρίου της Δ ' τάξεως αυτού. Τδ έν ένεκρίθη δπουργούντος του κ. Δημ. Κ αλ- 
λιφρονα, τδ έτερον ύπουργούντος του Δημ. Πετρίδου. Πρότυπον όντως έκπαιδεύσεως 
άνάλογον των προτύπων προϊσταμένων αυτής!

2) Έρμογένης περί μεθόδου οεινότητος, εκδ. W a lz , τόμ. 3, σελ. 429. έκδ. Spen- 
gel, τόμ. 2, σ. 445, § 24 : Περί του λεληθότως τά αυτά λέγειν η εαυτω ή άλλοις 
μή οοκοΰντα τούτο ποιεΐν. — Του τά αυτά λέγειν η εαυτω ή άλλω τινί μη δοκεΐν τά 
αυτά λέγειν διπλή μέθοδος, τάξεως μεταβολή, καί μήκη καί βραχύτητες' ή δέ αυτή 
καί του παραφράζειν μέθοδος* ή γάρ την τάξιν μεταβαλεϊς, ήπερ εκείνος έχρήσατο ή 
τδ μέτρον. Εί'περ γάρ διά μακρών εκείνος, ταΰτα έν βραχέσι συνελών λέγεις, ή τδ 
εναντίον.

3) Διονύσιος ο Άλικαρνασσεύς, Περί άρχαίο>ν βητόρων υπομνηματισμοί — Δείναρ- 
χος, κεφ. 7 : ΙΙασι τοΐς άρχετύποις, αυτοφυής τις έπιπρέπει χάρις καί ώρα' τοΐς S’ 
άπό τούτων κατεσκευασμένοις, καν επ’ άκρον μιμήσεως έλΟωσι, πρόσεστί τι δμως τδ 
έπιτετηδευμένον καί ούκ έκ φύσεως υπάρχον. —  Πλούταρχος έν βίω ΓΙοπλικόλα, κ. 15, 
σελ. 105: Εν δε Ροίμη πληγέντες — οί κίονες —  αΰθις καί άναξυσΟέντες ού τοσουτον 
εσχον γλαφυρίας, οσον απώλεσαν συμμετρίας τού καλού, διάκενοι καί λαγαροί φανέντες.

4) Σ . Μηλιαράκη Φυσική ιστορία πρδς χρήσιν τών δημοτ. σχολείων, τεύχ. πρώ
τον, 1890, σελ. 21 — Κουρτίδ. Άναγνιυσμ. σελ. 111. /

5) Δ. Βικέλα Παραμύθια Δανικά, μεταφρ. 1884, σελ. 52 — Κουρτίδ. Άναγνωσμ. 
σελ. 53.

6) ΓεροστάΟης έτος 1882, τόμ. 1, σελ. 30 — ’Αναγνωσματάριου Κουρτίδου σελ. 
104, υπό την επιγραφήν «ΤΙ άξια τής Ογείας».

7) ΓεροστάΟης ετ. 1881, τόμ. 2, σελ. 82. — Άναγνωσμ. Κουρτίδ. σελ. 89, Οπό 
την έπιγραφήν « Τά χρήματα».

8) ΓεροστάΟ. τόμ. 1, σελ. 83.— Κουρτίδ. Άναγνωσμ. σελ. 76.
9) ΓεροστάΟ. τόμ. 2, σελ. 122 .— Κουρτίδ. Άναγνωσμ. σελ. 56 «Τδ άρχοντόπου- 

λον και ό μικρός Κώστας».
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αύνη της τυφλής 1)— ό Βασχγκών καχ Λ μητηρ τον 2). Έ κ  
του ’Αναγνωσματαρίου του κ. Χαρίση Πουλίου <( ό Πάππος καχ ό 
εγγονος 3), έκ του εμού ’Αλφαβηταρίου «οχ δυο ξυλοκόποχ» 4), 
έκ του έμου Έ λλην. ’Αναγνωσματαρίου της Β' τάξεως «Λ <|θ)λεά 
των Πελαργών 5). —  Έ κ  του έμου Ελληνικού ’Αναγνωσμα
ταρίου της Δ ' τάξεως τα διηγήματα: ό εύφυίχς δχκασ'ττχς— τό 
πέταλον — η καλή χρησχς των χρημάτων. Οί Αισώπειοι μύθοι 
Σκύλος πλεονέκτης— Γεωργός καχ Πελαργός — Λέων καχ 
Άλώπηξ — Τά τέκνα τον Γεωργόν.— Έ κ  των φυσιογνωστικών, 
οίκτρώς άποκοπέντων καί άντιπαιδαγωγικώς παραμορφωθέντων. Ό  
χππος— ό άετός— η γάτα— η αχξ. — Τό δλον δέκα καί τρία 6).

Ταυτα πάντα πληρουσι σελ. 112 του βραβευθέντος ’Αναγνωσμα
ταρίου του κ. Άριστοτ. Κουρτίδου έκ των 191 του δλου βιβλίου 
αύτου , συμπληρωθέντος έκ τον προχεχρον έκ των Γερμανικών 
’Αναγνωσματαρίων του Wetzel, Clemen, Wirth, Sostmann, Βδ- 
ckler, του παρ’ ημΐν εγκυκλοπαιδικού λεξικού καί εϊ τίνος άλλου 7).

1) Γεροστάθης ετ. 1880, τόμ. 3, σελ. 43.— Κουρτίδ. Άναγνωσμ. σελ. 28.
2) Γεροστάθ. τδμ. 3, σελ. 43. — Κουρτ. Άναγνωσμ. σελ. 15 «'Ο Ουάσιγκτον καί 

ή μήτηρ του »,
3) Χαρίση Πουλίου, Νέον Άναγνωσματάριον, τεύχος πρώτον, τάξις Β ', εν ΆΟή- 

ναις 1881, σελ. 95.—  Κουρτίδου Άναγνωσματάριον, σελ. 8 «Πάππος καί εγγονος».
4) X. Παπαμάρκου Ελληνικόν Άλφαβητάριον, 1893, σελ. 70.— Κουρτίδου Άνα- 

γνωσμ. της Δ ' τάξεως, σελ. 69 α δ Έ ρμης καί δ ξυλοκόπος».
5) 'X. Παπαμάρκου Ελληνικόν Άναγνωσμ. διά τους μαθητάς τής Β ' τάξεως κτλ. 

1892, σελ. 5 .—  Κουρτίδ. Άναγνωσμ. σελ. 4 «Φιλοστοργία πελαργού».
6) Άντιπαράθες του εμού Ελληνικού Αναγνωσματαρίου τής Δ 'τάξεω ς, ετ. 1892 

τάς σελίδας κατά σειράν 108. 136. 137. 54. 65. 12. 135. 97. 49. 68 καί 27 πρός 
τάς του Αναγνωσματαρίου του κ. Κουρτίδου (έκδ. 1894) επίσης κατά σειράν τάσδε: 
70. 84 (τό πέταλον καί τά κεράσια). 89. 68 (δ πλεονέκτης κύων). 114. 95. 26 (οί 
υιοί του Γεωργού). 49. 65. 117. 24."Οταν έπιστή δ καιρός νά δημοσιευθώσιν εν ήμι- 
κλάστοις σελίσιν εν αντιπαραβολή τά πρωτότυπα, εξ ών ή σύλησις έγένετο, καί τά δπό 
του κ.Κουρτίδου συληθέντα, τότε θά προκύψωσιν εις τό φως συν καί άλλαις τισί κακίαις 
καί μικροπονηρίαι τινές αρκετά κωμικαί.

7) Wetzel - Schumann, Scluillesebuch, Ausgab. A. Berlin, 1891, II  Theil, 
σελ. 34, άριθ. 49: «Ehre Vater und Mutter» τό εν σελ. 9 του άναγνωσμ. του κ. 
Κουρτίδου εκχυδαϊσθέν « Ό  αξιωματικός Καλόκαρδος» — Ditlein, Deutsches Volks- 
schullesebuch, Ausg. C. Band I, Mistelstufe, «σελ. 24, άριθ. 43: Gespen- 
Sterfurcht» το εν τω αναγνωσμ. του κ. Κουρτίδου εν σελ. 121 εκφαυλισθέν «Τό 
φάντασμα». Wirth, Deutsches Lesebuch fur die hohere Tochterschiilen, μέ
ρος τρίτον, έτος 1879 εν σελ. 70, υπ’ άριθ. 51 «Der geheilte Kranke», τό εν 
σελ. 101 του βραβευθέντος αναγνωσματαρίου εκφαυλισθεν «Γ0  ίατρευθείς άρρωστος»

»



Και το βιβλίον το ούτωσί προχείρως συγκαττυθέν καί ούτωσί έν- 
τέμιως κλεψιλογηθέν έκρίθη άξιον έπαίνων διά την πρωτοτυπίαν 
αυτού καί άξιον βραβείου διά τάς πρωτοφανείς έν τφ  παιδαγωγικφ 
όρίζοντι έξοχους άρετάς αύτου ! 1).

Καί των όλιγίστων τούτων ή μνεία καθιστα περιττήν, νομίζω, 
την περαιτέρω άνάλυσιν τής έκθέσεως των έντιμων τούτων κριτών. 
"Ανθρωποι βραβεύοντες βιβλία παρά τούς κειμένους νόμους συντε
ταγμένα, βιβλία άπειροκαλίας καί κενολογίας μεστά, βιβλία άνελ- 
λήνιστα την γλώσσαν, άντιπαιδαγωγικά τό περιεχόμενον, αμέθοδα 
την οικονομίαν, έκ του προχείρου συρραφέντα, εξ αρπαγής συγκατ- 
τυθέντα, είνε άξωι ούχί καταλογισμού τών κρίσεων αυτών, άλλά 
στιγματισμού πάγκοινου καί καταδιώξεως ποινικής. Αμφιβάλλω άν 
από τής ίδρύσεως τού Ελληνικού Βασιλείου έδημοσιεύθη ποτέ έν τή 
έπισήμο) αυτού έφημερίδι έγγραφον τής έκθέσεως ταύτης τών εντίμων 
τούτων κριτών μάλλον ασύστατον και μάλλον κακοήθες. 'Αμφιβάλλω 
άν άπό τής ίδρύσεως τού Ελληνικού Βασιλείου έξεθεατρίσθησαν επί 
μη εύόρκω εκπληρώσει τών καθηκόντων αυτών δημοσίορ άνθρωποι

— Έ ν τ?) αυτή σελ. του αύτου Γερμανικού Άναγνυ>σματαρίου υπ άριΟ. 49: « E in e  
H and w achsl die andcrc»  το έν σελ. 22 έκ/υδαϊσΟέν καί άποβαναυσωΟέν 6πό του 
κ. Κουρτίδου « Τιυνα-/έρι νίβει τάλλο ».— F rie rd r. S ostm ann , D cntsches Leso- 
buch, Jena , 1864, σελ. 485, άριΟ. 296: Die E rfin d u n g  der B uchdriickerkunst 
το έν σελ. 129 τού ’Αναγνωσματαρίου τού κ. Κουρτίδου «*0 έφευρέτης της τυπο
γραφίας»— Bocklcr und F ritz , D eutsches L cscbuch fur die M itlclstufc dcr 
V olksscliulc, 1874, σελ. 75, άριΟ. 83 καί σελ. 79, άριΟ. 87 Der G cizige und  dcr 
Afle και «D as blinde R oss» τα έν σελ. 90 τού Αναγνωσματαρίου του κ. Κουρ
τίδου « Ό  πίθηκος καί ό φιλάργυρος» καί « Ό  τυφλός ίππος». Έ κ  τού άλλου τόμου 
τού Αναγνωσματαρίου fur die O berstufc der V olkscliu le  τών αυτών B ockler 
και F ritz , 1873, σελ. 166, αριΟ. 123: «D ie G licder dcs L cibcs» , τό έν τώ Α να 
γνωσματαρίου του κ. Κουρτίδου έν σελ. 22 «Τά μέλη τού σώματος» κτλ. κτλ.— ΑΙ 
πραγματογραφίαι άλας, έλαία, άμπελος τού Άναγνωσμ. τού κ. Κουρτίδου έκ τού 
Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού του Μπάρτ καί Χίρστ υ>ς έπί τό πολύ, καί οΰτω καθεξής' 
προ/νειρότατα καί άταλαιπωρότατα.

1) ’ΈκΟεσις κριτών σελ. 31 α, περί τό μέσον: «*0 ποιούμενος συλλογήν έπιτυγή 
τοιούτων — ποιημάτων — Ιπαίτον ποΙΛου κρίνεται άξιος» — καί σελ. 3 2 : «Ά λλά  
προεερεΐ τό Αναγνωσματάριου τούτο πολύ μίν του τρίτου τών κρινομένων — δηλ. τού 
έμού — πλεΐστον δέ τών δύο άλλων — διό ή επιτροπεία βραβεύει αυτό επί τριετίαν» 
(σελ. 1).
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τών έντιμων τούτων κριτών πλειότερον. Βέβαιον οιχως είνε δτι 
παρεσχέ^νίσαν ύπο τών γενναίων τούτων κυρίων τοΐς τρυφεροΐς παι~ 
δίοις του έθνους ήι/.ών βιβλία αναγνωστικά πάντων τών άπδ τής 
ίδρύσεως του'Κράτους μέχρι τουδε παρ' ήμιν άναφανέντων τα χεί- 
ριστα 1).

4) Τό χείριστον τών από της ίδρύσεως του Ελληνικού Βασιλείου μέχρι τουδε 
παρ* ήμΐν αναφανέντων Αλφαβηταρίων ήτο τό του κ. Π . Π . Οικονόμου (Άλφαβη- 
τάριον ή ή πρώτη ανάγνωσις εντός μηνός διδασκόμενη κατά μέθοδον άπλουστάτην 
προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων ύπό Π. Π . Οικονόμου, διδάκτορος τής φιλοσο
φίας, π. Αιευθυντού του Διδασκαλείου Αθηνών, γενικού διευθυντου τής δημοτικής Έκ- 
παιδεύσεως εν τώ 'Υπουργείω τών Εκκλησιαστικών κτλ. ’Έκδοσις δεκάτη τετάρτη, 
1ν Άθήναις εκ του τυπογραφείου τών καταστημάτων Άνέστη Κωνσταντινίδου, 1895, 
σελ. 4 - 4 8 ) .  Αί εν τούτω άνωμαλίαι του λεκτικού, ή απειροκαλία, ή κενολογία, ή 
χυδαιολογία, αί μωρολογίαι, τά βαρβαρόφωνα, τα άνελλήνιστα, τά σικχαμερά καί τά 
παρόμοιά τής τε Παιδαγωγικής και τής Λογικής καί τής κοινής ευαισθησίας πλημμε
λήματα κατακλυσμός ! Ά λλα τά του βραβευθέντος καί πολύ πλειότερα είνε καί πολύ 
βαρύτερα τούτων.— Καί εν τω Άλφαβηταρίω του κ. II. Π.Οικονόμου άναγινώσκονται 
«1C ύς συς (T7)q φώρ ψήν χϊς ψϊζ χθων φρην χρως ψήνες ψώρες χΐες μυες 
πόρρω βυσσός» καί παραπλεύρως «ψωμί ζνρϊ ψάρι πόδι χατζής γ,ουχοντσι Τα- 
σίτσα Νιχολέττα Λεμονίτσα Βενετίτσα μπουχάλι μπαμπάς μπόλιχος ζεμπίλι τοιμ- 
πουν μάγχας γχαρίζω » κτλ. κτλ. Α λλά κατά την έμήν κρίσιν, υπέρτερα είνε κατά 
την ανωμαλίαν τά εστεμμένα χάδδιχος εδδιξ χάρα γδούπος ριπίς χαρότο στραβός 
φώλι υ ι υ ϊ  μουγχρίζω του βραβευθέντος ’Αλφαβηταρίου. — Καί έν τώ Άλφαβητα
ρίω του κ. ΓΙ. Π . Οικονόμου άναγινώσκονται: «ό μπαμπάς μας έναν ονον ήγόρα- 
σεν —  τάς τσίχλας τρώγομεν ψητάς— τήν μυτζυθραν χάμνομεν με γάλα — γχά, 
γχά, γχά εγχάριζεν ό ονος μ α ς — αί γλαυχες φωνάζουν χονχουνιάου, χονχον  
νΐάον» κτλ. κτλ. Α λλά  — κατά την εμήν κρίσιν ύπερέχουσι κατά την φαυλό- 
τητα καί την βδελυρίαν τά εστεμμένα: « ό ονος ϊφαγε τά άγυρα — άγαπώ τά 
ψητά ψάρια — η φέτα, τό τουλονμίσιον χαί τό χεφαλίσιον είνε διάφορα εϊδη 
τυριών — ό παΐς ούτος ρογχαλίζει— τό πάχος τον χοίρου λέγεται λαρδί — χοι- 
Χιαι αιγών χαϊ βοών —  ό χοίρος ερχεται μουγχρίζων» κτλ. κτλ. Δυσδιάκριτον 
δέ πως μένει μόνον τίνα είνε τά φαυλότερα καί βδελυρώτεοα τά τού κ. Π . Π . Οικο
νόμου «Δυο γαϊδάροι μαλώνανε σε ζενη αχυρώνα» (σελ. 42, υπ’ άριθ. 4) καί ή 
«ψώρα» αυτού, (σελ. 14, σειρά 13) ή τά τού εστεμμένου Άλφαβηταριογράφου ααί 
φθείρες εινε βρωμερά ζωύφια » καί ή «μυζα » αυτού. — Έ κ τού οτι όμως, κριταί 
φιλόκαλοι, γλαφυράν την διάνοιαν έχοντες, ώς οί κ. κ. Άργυριάδηο, Ζησίον, Σιμό· 
πουλος καί Σ α έστεψαν τάς φθείρας καί τάς μυζας τού κ. Βρατσάνου, Γσως δύνα- 
ταί τις νά άποκλίνη μάλλον πρόο την γνώμην οτι αί ύπό τοιούτων τετυλωμένων καί 
ρυπαρών χειρών εστεμμέναι βδελυγμίαι αυται εινε πολύ βδελυρώτεραι τών «γαϊδά
ρων» καί τής «ψώρας» του κ. Π . Π . Οικονόμου. Καί οΰτω μένει τό βραβευθεν 
τούτο Άλφαβητάριον εν πάσι φέρων τά πρωτεία τής φαυλότητος καί βδελυρίας.

"Οτι δέ τούτο είνε άτελέστερον έν πάσι, καί κατά τήν γλώσσαν δηλ. καί κατά την 
λογικήν καί κατά τήν Μεθοδικήν καί τών πινάκων τού Κοκώνη ακόμη, οιτινες άμα τή 
ιδρύσει τού Κράτους παρ’ ημών άνεφάνησαν, αρκεί εις απλούς διαφυλλισμός τών υπό



Σέργιου X. Ραφτάνη έν Ζακύνθω χατά το 1878 άνατυπωθεισών «Πινακίδων Ιχ τών 
Πινάκων» αυτού δήλον νά καταστήση. Έ ν πρώτοις ή ορθογραφία των πινάχων τού
των εινε τελειότερα. Ενταύθα τό άγαπ ίί τού εστεμμένου Άλφαβηταριογράφου εινε 
άγαπα  (σ. 33), τό εστεμμένο·/ σύκον και βώδι αυτού, ενταύθα εινε σύκον (σ. 23) κα^, 
βψδι (σ.29), η εστεμμένη «ροδέα μ ϊ ρόδα» και αί έστεμμέναι «ροιαΐ μ ϊ ρόδα», αυτού, 
ενταύθα εινε «η ροϊδεά φερει καρπόν ρόιδα » (σελ. 32) κτλ. κτλ. "Επειτα τά εστεμ
μένα άπόντα είδη των συλλαβών δν Ολ κν τλ σμ φλ χΟ σΟμ κτλ. ενταύθα εινε παρόντα 
(σελ. 12 καί 20), ό εστεμμένος κυκεών των διαφόρων γενών τών συλλαβών ενταύθα 
δεν υπάρχει. Ενταύθα τά γένη τών συλλαβών εινε διακεκριμένα απ' άλλήλων. Έ ν  τώ 
5 πίνακι (σελ. 9) π. χ . εινε τό έ'ν γένος αβ απ αφ κτλ. καί έπειτα έν τώ πίνακι 6 
(σελ. 10) τό ά'λλο γένος βα πα φα κτλ. "Επειτα αί έστεμμέναι μωρολογίαι καί βρω- 
μολογιαι ούδαμου αναφαίνονται ενταύθα. Έ δώ  ούτε ο εϊθε νά γείνω γέρων» ούτε 
α πέρασαν τά φώτα» ούτε ράψε κόψε' κόψε ράψε» ύπάρχουσιν ούτε ρογχαΛητά 
ούτε τουΛονμήσια τυριά ούτε Λαρδιά ούτε φθείρες ούτε μΰξαι άναφαίνονταί που. 
Έ δώ  άπό της 20 σελ. οΟεν άρχονται αί λέξεις, μέχρι της 80, ένθα τελειόνουσιν οί 
πίνακες ούτοι, πάντοτε τοιαύτά τινα άναγινοίσκονται: «ή συκη φέρει καρπόν σύκα καί 
ή μηλέα μήλα. — Τά φυτά κάμνουν άνθη μεταξύ τών φύλλων— Ό  υιός αγαπά τον 
πατέρα.— Ό  καλός και φρόνιμος μαθητής ζή πάντοτε εύτακτα. Ά γαπα καί τούς άλλους 
μαΟητάς (σ. 33)» κτλ. κτλ. Οί έκατόγχειρες κοιταί καί ό εστεμμένος κύκλωψ τών 
παρ’ ήμΐν Άλφαβηταριογράφων έξεσφενδόνισαν τά πρώτα παρ’ ήμΤν γράμματα όπι
σθεν τών χρόνων τής ίδρύσεως τού Κράτους καί έρριψαν αυτά εις τούς χρόνους τούς 
όπισθεν τού πρώτου άναμορφωτού τών Αλφαβηταρίων Valentin Ickelsamcr κειμέ
νους, εις τούς χρόνους δηλ. τούς προ του 1527 μ. X.

Αλλά καί τό έτερον τών έστεμμένων διά τών αβρών χειρών τών φιλοκάλων κριτών 
Ζησίου καί Σ α δεν υστερεί τό καθ’ Ιαυτό τού Αλφαβηταρίου τούτου. Ά πό τής ίδρύ
σεως του Κράτους έν τή άνωτέρα τάξει τών σχολείου τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
άνεγινώσκοντο κατά χρονολογικήν σειράν μέχρι τής βραβεύσεως τού Αναγνωσματαρίου 
του κ. Άριστοτέλους Κουρτίοου τό Ψαλτήριον, τό Εύαγγέλιον, αί Πράξεις τών 
Αποστόλων, ο ΓεροστάΟης καί ό Χριστόφορος τού Λ. Μελά, τό Έγχειρίδιον τής 

Έ λλ . 'Ιστορίας τού ΓΙαπαρρηγοπούλου, ο 'Ηρόδοτος καί τό έμόν τής Δ ' τάξεως 
Έ λλ . Λναγνωσματάριον. Εν αύτοίς ούτε ή λεκτική άνοψαλία ούτε τά ανελλήνι
στα, ούτε οί μέθυσοι πατέρες καί -υιοί, ούτε οί έξυπνοι Σωτήρηδες, ούτε αί γαβάθαι καί 
τά χυμένα φαγητά εις τά τραπεζομαντηλα τού Γερομήτρου, ούτε αί σακορράφαι αί έκ 
του βορβόρου τών αύλακίων βαθύτατα περί τής ούδενείας τών εφημερίδων καί τών 
λοιπών έγκοσμίιον πραγμά:ο>ν μετά τών σπασμένιον ύαλίων τών εν τώ αύτώ βορβόρω 
κατακειμένιυν συμφιλοσοφουσαι τού έστεμμένου Αναγνωσματαρίου τού κ. Κουρτίβου 
προφαίνονταί που. Τά ανώμαλα ταύτα καί ανελλήνιστα καί ψυχρά καί ξηροκακόζηλα 
καί άτεχνα καί αμέθοδα καί άρπακτικά καί παράνομα, εκ τού αθροίσματος τών οποίων 
συναπαρτίζεται τό εστεμμένου τούτο βιβλίον τής Δ ’ τάξεως, νυν τό πρώτον άπό τής 
ίδρύσεως του Κράτους έν τοίς παρ’ ήμϊν προίτοις γράμμασιν αναφαίνονται πάντα 
δμοΰ έν ένί καί τώ αύτώ βιβλίω άθροισΟέντα (πρβλ. Κουρτίδ. Άναγνοισματ. σελ. 8.
9. 43. 53).

Περί συγγραφέων τόσον άναισθήτων καί άπειροκάλων εύκαιρά πως είνε τά του Διο- 
νυσ. τού'Λλικαρνασέως (περί συνθέσεως ονομάτων κεφ. 18) τάδε; «Ο ιςδέ μή έγένετο 
πρόνοια τούτου τού μέρους, οί μέν ταπεινάς, οί δέ κατακεκλασμένας, οί δ’ άλλην τινά 
αισχύνην ή άμορφίαν έχουσαν έξήνεγκαν τάς γραφάς. 7Ων έστι πρώτός τε καί τελευ
ταίος καί μέσος δ Μάγνης σοφιστής Ήγησίας* υπέρ ού, μά τρν Δία καί τούς άλλους
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Τ α δ’ έ(λα αναγνωστικά, βιβλία άπ$ρρίφθησαν 1), εί καί οί έπαινοι 
οί έκφυγόντες εκ της γραφίδος των έντίαων τούτων κριτών ησαν τοι- 
,οϋτοι καί τοσοΰτοι, ώστε καί διπλής καί τριπλής βραβεύσεως —  εί 
δυνατόν —  ήσαν άξια.

Οί ευσυνείδητοι καί έντιμοι κ. κ. κριταί είπον πολλά καί μεγάλα 
περί αυτών. Είπον δ τι είνε μετ’ έπιμελείας πεφιλοπονημένα 2). Είπον 
δτι καί ή ύλη ή διδακτική, τα  ποιήματα τουτέστι καί τα πεζογρα
φήματα καθ’ ύλην καί είδος είνε ά ψ ογα  καί έτη  τ ύ χ η ,  ορθά καί 
π ρ ό ο ψ ο ρ α  πρός τον σκοπόν ον προτίθενται, δτι ό λόγος είνε λίαν 
έπχμεμελημένος και άκριβης, ή ερμηνεία οταψτις, εύκολος,

θεοί)ς άπαντας, ούκ οιδ* δτι χρή λέγειν, πότερον τοσαύτη περί αυτόν άγαισθησία καί 
παχΰζης, ώστε μή συνοραν, οιτινές είσιν εύγενεις καί αγενείς ρυθμοί, ή τοσαύτη Θεο~ 
βλάθεια καί διαφθορά των φρένων, ώστε είδότα τούς κρείττους,έπειτα αίρεΐσθαι τούς 
χείρονας; δ καί μάλλον πείθομαι. Άγνοιας μέν γάρ έστι καί τό κατορθούν πολλά- 
χού* πρόνοιας δέ μηδέποτε. Έ ν  γούν ταις τοσαύταις γραφαΐς, ας καταλέλοιπεν ό άνήρ, 
μίαν ούκ αν ευρόι τις σελίδα συγκείμενην ευτυχώς* εοικε δέ ταύτα όπολαβειν εκείνων 
κρείττω, καί μετά σπουδής αυτά ποιειν, εις α δι* άνάγκην άν τις εμπεσών εν λόγω 
σχεδίυρ δι* αισχύνης έθετο φρόνημα έχων άνήρ.

1) ’Έκθεσ. σελ. 1 : <ι Η  επιτροπεία . . εκ των Αναγνωσματαρίων της Β ' τάξεως 
έγκρίνει κατά τό άρθρ. 3 τού νόμου έπι εν έτος τό τού Χαρισίου Παπαμάρκου, 
εκ δέ των Αναγνωσματαρίων της Γ '  τάξεως έγκρίνεί ωσαύτως κατά τό ρηθέν 
άρθρον τού αυτού νόμου τό Άναγνωσματάριον τού αυτού Χαρισίου Παπαμάρκου επί 
εν έτος . . ή επιτροπεία βραβεύει επί τριετίαν τό Άλφαβητάριον τού Μ. Βρα- 
τσάνου . . εκ δέ των Αναγνωσματαρίων τής Δ ' τάξεως ή επιτροπεία βραβεύει . . 
τό τού Άριστοτέλους Κουοτίδου επί τριετίαν». Καί παρακατιών, σελ. 14, περί 
τού επί εν έτος έγκριθέντος βιβλίου μου τής Β / τάξεως «Τό Άναγνωσματάριον τού 
κ. X . Παπαμάρκου είνε πολύ ύπέρτερον των δύο άλλων Αναγνωσματαρίων». 
Λοιπόν τό Άλφαβητάριον τού κ. Βρατσάνου καί τό Άναγνωσματάριον τού κ. Κουρ- 
τίδου βραβεύονται επί τριετίαν, τό εμόν τής Β 'τάξεως, δπερ «είνε πολύ ύπέρ
τερον των άλλω ν» έγκρίνεται μόνον δι1 έν έτος. Διά τ ί ;  Τό διά τί μόνον νά 
νοηθή δύναται, νά λεχθή 0έν δύναται, ή καί άν δύναται, ό περί τούτου λόγος θά ήτο 
μάκρος καί σφοδρά σκανδαλώδης, διό επί τού παρόντος προτιμότερον νά σιγηθή. Θά 
έλθη καί αυτού 6 καιρός. 'Ω ς πρός δέ τό βιβλίον μου τής Γ ' τάξεως, αφού επί μακρόν 
οι κ. κ. κριταί έκόπτοντο οί δύστηνοι μη δυνάμενοι νά πράξωσιν άλλως ένεκα τού νόμου 
ή νά εγκρίνωσι τά τής Γ ' τάξεως επί εν έτος, (διότι έσχον την ατυχίαν οί δύστηνοι 
αντίπαλός μου φιλονεικών τό γέρας νά είνε μόνον εις δημοδιδάσκαλος δευτεροβάθμιος, 
ουτινος ούτε τό όνομα ούτε τό βιβλίον ήτο δυνατόν νά καλλωπισθώσί πως) έξεθύμαναν 
καί αυτοί προτάζανζες εν τή εκθέσει αυτών τήν περί τού εμού βιβλίου κρίσιν — δπερ 
εί'θισται νά γίνηται επί των έχόντων ύποδεεστέραν αξίαν — καί κηρύξαντες αυτό έν 
σελ. 20 « άνάζιον εισαγωγής εις τά δημοτικά σχολεία».

2) νΕκθεσ. σελ, 8, β ' περί τό τέλος: «Περί τού Αλφαβηταρίου τούτου δπερ 
μετ’ έπιμελείας πεφιλοπόνηται» (!).



ά φ θονος  καί εΰΌ'τροφος 1). Είπον ότι ή εκλογή καί ή τάζις τής 
ύλης εϊνε μετ’ έπιμελείας καί ακρίβειας πεφιλοπονημένη. Είπον δτι 
τα  άρθρα έκ τής Ιστορίας τής Ελληνικής είνε πολλά καί καλά, ή 
ζήτησις τής ύλης έκ του Ελληνικού μύθου, επαινετή, τά  σοφά περί 
τού κόσμου διδάγματα των αρχαίων ((δι’ ών 6 Ελληνόπαις γίγνεται 
φρονηματίας » , επαινετή, ή φιλοπονία καί ή έπιμέλεια ή καθ’ δλον το 
βιβλίον κατάδηλος, καί ή εύγε'νεια τής γλώσσης άζία έπαίνου 2).

’Αλλά τούτων των προτερημάτων ούδεν υπάρχει άνώτερον, προ- 
κειμένου περί διδακτικών βιβλίων καί μάλιστα αναγνωστικών διό 
καί τά ούτω πεπροικισμένα βιβλία άλλαχού, δπου οί κριταί οι κρί- 
νοντες είνε άνδρες ευσυνείδητοι, αίδούμ.ενοι μ,έν εαυτούς, αίσχυνόμενοι 
δε τήν κοινωνίαν, άλλαχού, δπου οί υπουργοί τής παιδείας είνε άν
δρες δντες είς θέσιν νά έ'χωσι ποιάν τινα έπίγνωσιν τού υψηλού άξιώ- 
ματος αυτών καί τών σπουδαίων αυτών καθηκόντων, άλλαχού, λέγω, 
τά  τοιαύτα βιβλία δεν άπορρίπτονται, άλλά βραβεύονται καί στεφα- 
νούνται μ,άλιστα διά τήν μ,εγίστην έκδούλευσιν, ήν παρέχουσιν είς τήν 
δημοσίαν έκπαίδευσιν, καί διά τήν υψηλήν τιμ,ήν, ήν περιποιούσιν εις 
τά γράμματα τού έθνους αυτών.

Τά δέ ψεγόμενα ταύτα, δτι δήθεν έν τφ  Άλφαβηταρίω μου «ούχί 
έπιτυχώς προετάχθη τό α τού ο, έζ ού έν τή γραφή παράγετα ι)) —  
δτι δεν παρατίθενται στοιχεία τού αλφαβήτου τής τε γραφής καί τού 
τύπου —  δτι φράσεις μακραι έγκατασπείρονται —  δτι πολλοί τών μύ
θων (τών Αισωπείων δηλ.) εινε άπίθανοι (!) —  δτι ενιαχού ή πονηριά 
τιμωρείται σκληρώς 3 ) —  δτι έν Έ λλάδι δεν χιονίζει —  δτι εν Έ λλάδι 
δεν γίνεται παγετός —  δτι έν Έ λλάδι δεν ύπάρχουσι π τω χο ί— ότι 
πρέπει νά γράφωμεν « ό ήλιος έδει» καί δχι « ό ίίλιος έδυο'εν » 
— οτι τά τερετίζω λέγεται μόνον έπί τών τεττίγων — δτι ή φωνή 
τών χηνών δεν είνε « κλαγγή » —  δτι ή λέζις « λόχμη » είνε μόνον 
άρχαίον ποιητικόν ονομα— δτι ό κολοιός είνε ή κουρούνα καί δχι ή 1 2 3

1) ΈκΟεσ. σελ. 13, β, περί τάς ά ρ /ά ς : «ΙΙερί δέ της ποιότητος παρατηρούμεν 
τάδε· Τά μέν ποιήματα μετά προσοχής Ικλελεγμένα έκ τών δοκιμωτέρων ποιητών 
εινε &ψογα καί έπιτ'νχή, τά δέ πεζογραφήματα καθ’ ύλην καί είδος είνε ορθά καί 
πρόσφορα προς τόν σκοπόν δν προτιΟενται. Καί 6 μίν λόγος είνε Χίαν έπιμεμεΧημέ- 
roc, καί όκριΰι)c » κτλ.

2) Έκθεσις σελ. 28 καί σελ. 32.
3) Έκθεσις σελ. 9, δ κ. Άργυριάδης, καθηγητής τών Έ λλην. γραμμάτων εν τή 

Έιζαρείο) σχολή, δ υπογεγραμμένος,
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καρακάξα—  δτι το στρουθίον δεν είνε ωδικόν πτηνδν 1) —  oxt τά 
πραγματογνωστικά κεφάλαια ούδαμώς προς τον σκοπόν των ανα
γνωστικών βιβλίων συντελουσιν —  δτι οί Αίσώπειοι μύθοι μόνον εν τη 
κατωτάτη τάζει του δημοτικού σχολείου είνε έπιτετραμμένον νά διδά- 
σκωνται — δτι οί Αίσώπειοι μύθοι δέον νά άντικατασταθώσιν εις τά 
σχολεία διά της ‘Αγίας γραφής, του Ευαγγελίου καί της πατρίου 
ημών ιστορίας— δτι δ Αίσωπος δούλος ών καί έκ δούλων καταγόμε
νος προετίμ,α νά λέγη* συγκεκαλυμμ,ένην την άλήθειαν, ην οί Έ λ λ η 
νες ως πολίται ελευθέρου Κράτους πρέπει νά άποφεύγωσιν ως ήκιστα 
αξιοπρεπή— δτι οί Αίσώπειοι μ,υθοι εν τοΐς πλείστοις είνε πράξεων 
καί σκέψεων ποταπών καί κακών διδάσκαλοι —  δτι ηθικόν ύψος, κάλ
λος καί πνεύμα χριστιανικόν δεν υπάρχει εν αύτοίς— δτι έν τοίς διδα- 
κτικοίς βιβλίοις τών εξαετών καί έπταετών παιδαρίων δεν πρέπει νά 
γράφωμεν άπό τότε άπό έκεχ άπό μακράν, άλλ’ έκτοτε έκεχ- 
θεν μακρόθεν—  δεν πρέπει νά γράφωμεν «δεν ητο καλά δεμέ- 
νον » αλλά «δεν ητο στερεώς προσδεδεμένον»— δχι «δλη η 
περχονσία έχάθη » αλλά συμπασα η περχουσία κατηναλώθη 
κατεσπαταλήθη κατησωτευθη— δχι «ποτέ δεν έφευγεν άπό 
πλησίον τον», άλλ’ « οάδέποτε άπεμοικρυνετο άπ’ αύτοϋ», 
δχι « συμφερώτερον αλλά συμφορώτερον η μάλλον συμφέ
ρον 2 )—  δτι έν τώ Άναγνωσματαρίω τής Δ ' τάξεως τά ποιήματα 
είνε ολίγα καί ή πραγματογνωσία είνε πολλή —  δτι έν μ.ια σελίδι ή 
λέξις αδουσι φέρεται τρισκαιδεκάκις —  δτι τινά τών διηγημάτων καί 
τής πραγματογνωσίας είνε μακρά— δτι τά πτηνά δεν ϊπτανται, αλλά 
κολυμβώσιν —  δτι ό Ησίοδος, ό Ευριπίδης, ό Σοφοκλής είνε χαριέ- 
στεροι καί ποιητικώτεροι έν τοϊς ποιήμασιν αυτών ή έγώ ό Ά να- 
γνωσματαριογράφος έν τή προς χρήσιν παιδαρίων δεκαετών παρα
φράσει α ύ τώ ν (!)3 )  —  ταύτα τά ψεγόμενα καί τά τούτσις παρόμ,οια, 
λέγω, καί έπχ τ η  υποθέσεχ δτχ ήσοιν ορθά, ούδαμώς είχον την 
δύναμιν νά άπαμ,βλύνωσι τά έξοχα προτερήματα, δσα καί αυτοί ακόμη 
οί κύριοι κριταί, καίπερ τοιούτοι δντες καί ουτω διακείμενοι, δεν

4) Έκθεσις σελ. 13, δ χ. Ίω . Πρωτόδικος, καθηγητής τών Ελληνικών γραμμά
των εν ταΐς στρατιωτικαΐς σ/ολαΐς, ό υπογεγραμμένος.
. ' 2) Έκθεσις σελ. 1 4 - 2 0 : 6  κ. Ίωάν. Σιμόπουλος, παμπάλαιος Ελληνοδιδάσκαλος, 
ό υπογεγραμμε'νος.

3) ’Έκθεσις οελ. 2 8 -3 0 , ό κ. Κ . Ζησίου, πρώην καθηγητής τών Ελληνικών 
γραμμάτων έν τη Έιζαρείω σχολή, δ υπογεγραμμένος.
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ήδυνήθησαν νά άποκρύψωσιν. Ά λ λ ’ όταν, (ώς καί τοις άκρφ δακτύλφ 
μόνον γραμμάτων άψαμένοις δήλον είνε), πάντα ταυ τα, τα  ώς αμαρ
τήματα δεινά υπό των κ. κριτών χαρακτηρισθέντα, ούδέν άλλο είνε 
ή χονδροειδέστατα ψεύδη και τερατώδη αμαρτήματα και βαναυσό- 
ταται ύβρεις κατά τής έπιστήμης και τού κοινού άνθρωπίνου νού, 
ένεκα άγνοιας έπαισχύντου καί έμπαθείας κατάπτυστου καί αναίδειας 
κυνικής προελθόντα, πώς δύναται νά χαρακτηρισθή ή τοιαύτη πρά- 
ζες, ή καταισχύνουσα τό σεμνόν άξίωμα τών κριτών, ή περιυβρίζουσα 
την Ιερότητα τής έπιστημονικής αλήθειας, ή έξευτελίζουσα τά  παρ’ 
ήμιν γράμματα ;

Άλλοίμονον πώς κατήντησεν 6 τόπος ημώ ν! Νά έργάζησαι έπί 
εικοσαετίαν, νά συλλέγης ώς μέλισσα ό,τι άνθηρόν έχει ή Ελληνική 
καί ή Ευρωπαϊκή φιλολογία, νά συνάρμοζες πάντα ταΰτα όσον ενδέ
χεται ψυχολογικώτερον, νά συγκροτήζ έξ αυτών τά έπιστημονικώ- 
τατα , τά  παιδευτικώτατα, τά Ελληνοπρεπέστατα τών έν τώ έθνει 
ήμών καί πολλαχου άλλαχου του πεπολιτισμένου κόσμου άναφανέν- 
των άναγνωστικών βιβλίων τής τρυφεράς νεολαίας, νά άνακηρύσσων- 
ται ταυτα υπό τών έν Εύρώπ*/) σοφών ώς έξοχα προϊόντα τον 
εΐόονς τούτον τον έπιατητοϋ 1)καί έπειτα νά έρχωνται οί πρώ
τοι τυχόντες άξεστοι καί άβέλτεροι χαμ.αιδιδάσκαλοι, εις Ά ργυριά- 
δης, είς Δουκάκης, είς Πρωτόδικος, είς Ζησίου, εις Σιμόπουλος, νά 
άρπάζωσι τά βιβλία ταυτα έκ τών χειρών τών μικρών Έ λληνοπαί- 
δων καί νά δίδωσιν είς αυτούς ώς πνευματικήν τροφήν τά τουλού
μι σΊα τνριά καί τά  ρογχαλητά καί τάς φθείρας καί τάς μύξας 
του κ. Μ. Βρατσάνου καί τους μεθύαονς πατέρας κα\ υιούς 
καί τονς έξυπνους Σωτήριδες καί τα'ις γαβάθαις καί τά χυ
μένα ζουμιά καί τά τραπεζομάντηλα του Γερομητρου καί 
τήν κόπρον καί τά  περιττο)ματα του κ. Κουρτίδου !

'Αλλά, α θ α υ μ α σ τό ν  ο ύ δ έ ν » , δύνανται μ,ετά του Επιχάρμου 2)

1) Padagogische Rundschau, ένΟ. άνωτ. — Padagogische Sludien ν. Rein. 
ενΟ. άνο>τ.

2) Άπόσπασμ. στίχ. 213 χέξ. Mullach, Fragmcnla Philosophorum Graeco* 
rum, τόμ 1, σελ, 142.
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οί τα τοιαΰτα παρ,βδέλυρα εκ του πυώδους αυτών ψυχαρίου έξερευ- 
γόριενοι εστεμμένοι τοΟ Ελληνικού έθνους Άλφαβηταριογράφοι καί 
’Λναγνωσρ-αταριογράφοι περί τών κριτών αυτών να εΐπωσι:

Θαυμαστόν ούδέν άμέ ταΰθ’ οϋττω λέγειν 
καχ άνδάνειν αύτοχσΊν αύτοί/ς καχ δοκεχν 
καλώς πεφιίκεχν. καχ γάρ ά κύων κυν'χ 
κάλλχστον εχμεν φαχνέταχ καχ §οΰς §οί, 
δνος δέ δνω κάλλχατόν έσ'τχν, ύς δ’ ί/χ. ,



• -■ <r<’v-v * * *T’

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

Ή φιλοπατρία^ ή θεοσέβεια καί τά λοιπά  
ίιθοποιά καί άνδροποεά «Στοιχεία ίν  τοϊς άναγνωότικοϊς (ίιβλίοις 

τών μικρών Έ λληνοπαίδω ν.

(Κριτών ψευδολογία) -1).

Ή  φιλοπατρία ίξις τις χαί διάθεσις τής ψυχής.— Ή  φιλοπατρία,Οριγχός ο5σα του ηθι
κού διακόσμου δύναται νά ΙδρασΟή μόνον έπί ήθους κεκαΟαρμένου όπό πασών των 
χαχιών χαί έπί προαιρέσεως έξηγιασμένης. — Έ ν τοΐς άναγνωστικοίς βιβλίοις των 
μικρών παίδων δέον νά προηγώνται πασαι αί ήΟιχαί άρεταί, νά επηται δε ή φιλο
πατρία.— Ή  αγοραία χαί άγυρτική τής φιλοπατρίας άντίληψις καί ή έπιστημο- 
νιχή αυτής έχδοχή.— Ή  θεοσέβεια καί ή επιστημονική αυτής έχδοχή.— Τά ανα
γνωστικά βιβλία δέον νά διαπνέωνται ά π ' άκρου εις άχρον υπό τής αγνότατης Οεο- 
σεβείας.

Έ χουσι γεγρα|Α|/.ένα Ιν τή εκθε'σει αυτών, περί τοΰ Ελληνικού 
μου Αναγνωσματαρίου τής τρίτης τάζεως προκειμένου, ot έντιμοι 
κ. κ. xptxat συν τοϊς πολλοϊς άλλοις ( σελ. 18) καί τάδε τά χον
δροειδέστατα ι(;εύδη :

«Τό Άναγνωόματάριον τοιίτο εϊνε άνάξιον νά χρηδιμεύδμ ώς τό 
κύριον άνάγνωδμα των Έλληνοπαίδων. 01 δύο φωτοβόλοι άότέρες, 1

1) Βραδύτερον εν τόπφ χαταλληλοτέρω — έν τω δευτέρω μέρει της παρούσης πρα
γματείας— Οά έχτεΟώσι πάντα τά είδη τής χαχοηθείας, τής ατιμίας χαί τής αμα- 
θείας των χ. χ. κριτών τούτων. Έ π ί τοδ παρόντος μόνον γεύματος χάριν Οά έκτε- 
Οώσιν ένταύΟα όλίγιστά τινα παραδείγματα τής ψενόολογίμς, τής μεροΛηψίας, τής 
μοχθηρίας'%αλ τών παρομοίων τούτοις κακιών αυτών, όπως 1'όο>σιν οί παρ’ήμΤν κηδό- 
μενοί πως του βαρυδαιμονουντος τούτου Εθνους τίνος ηθικής ποιότητος καί τίνος δια
νοητικής καταστάσεω; δύνανται Εστιν δτε νά εινε οί παρ’ ήμϊν υποκρυπτόμενοι Οπό τό 
σεμνόν αξίωμα τών διδασκάλων τής Ελληνικής νεολαίας, καί πόσον του λοιπού πρέπει 
νά προσέχωσιν οί κρατούντες, όπως μη ρίπτωσι τά άγια τοϊς κυσίν.
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οίτινες όφείλουσι νά φωτίζωσι την όδόν της ύγχους δημοτ. έκπαχδεύ- 
σεως η Θ ρ η σ κ ε ί α  και  ή Π α τ ρ ί ς ,  διά τον συγγραφέα του κρχνομέ- 
νου Άναγνο^Οματαρίου — και τό λέγομεν μετ’ ενδομύχου ημών λύ
πης 1 )— είνε έσβεσμένοχ. ’Ελλείπει άπό του §χβ?νίου αυτου το θρη
σκευτικόν αίσθημα και Ή πρός την πατρίδα άγάπη. .  Ούδ' αύτΐι κάν 
ή γλ,υκεΐα λέξχς Πατρχς άπαντα δυστυχώς έν τώ Άναγνωσματαρίφ 
τούτο). . διό καί άδύνατον εινε να έννοήσμ τις εκ μόνου του περιε
χομένου αύτου άν έγράφη δι’ Έλληνόπαιδας».

Ταυτα εινε γεγραμμένα εν τη σελ. 18, άφού οί ίδιοι είχον ηδη 
γράψη καί υπογράψω έν μεν τν) σελίδι 15 τάδε* «Το δε κεφάλαιον 
τό έπιγραφόμενον ό « θ ε ό ς »  περιλαμβάνει τάς έξης παραγράφους:

1) Αχ τέσσαρες ώραχ τον έτους,
2) Ό Κόσμος καχ ό Θεός,
3) 'Ύμνος προς τον Θεόν (ποίημα),
4) Εύχαρχστχα πρός τον Θεόν (ποίημα).

- Έ ν δέ τη σελίδι 8 τάδε : Τό β ' μέρος (του ’Αλφαβηταρίου) τό 
παρασκευαστικόν της λογικής άναγνώσεως περιλαμβάνει δώδεκα κεφά
λαια έπιγραφόμενα . . . .  Κεφ. 12. «fO  © ε  ό ς » , έν ω περιέχονται 
τάδε τά  μέρη : Ό  Θεός δλα τό γνωρίζει—Ό  Θεός όλα τά 
βλέπεχ—  Ό  Θεός φροντχζεχ δχ’ δλα τά πλάσματα του — 
'Ύμνος πρός τον Θεόν (ποίημα) —  Ό  Θεός έκαμενδλον 
τον κόσμον —  Ό  ’Οφθαλμός του Θεού (ποίημα) —  Ευλο
γητόν τό δνομα του Θεού 2). Έ ν δέ τη σελίδι 28 τ ά δ ε :
((Τό .’Αναγνωσματάριον τούτο (δηλ. τό έμόν της Δ ' τάξεως) εκ 
σελίδων τριακοσίων τριάκοντα πέντε συγκείμενον διηρηται εις επτά 
κεφάλαια έπιγραφόμενα . . « Ά ρ ε τ α ι  δχάφοροχ» . . α Φ ε λ ο π α -  
τ ρ £ α » , (έν ώ κεφαλαίω περιέχονται τάδε: Ό  Θεμ,σ,τοκλης καί ή 
μάχη τών Άλεκτρυόνων (Αιλιανός) —  Αί μητέρες των Λακεδαιμο
νίων (Α ίλ ιανός)— Ό  Σουλιώτης Τζημας Ζέρβας— Ό  Λυκιδης καί 
οί ’Αθηναίοι ( Ηρόδοτος) — Οί Σπαρτιάται Σπερθίας καί Βουλις 
(Η ρόδοτος) —  Λάμπρος καί Φωτός Τζαβέλλας— At Σπαρτιάτιδες 
υπέρ της σωτηρίας της Σπάρτης (Π λούταρχος)— Ή  βασίλισσα τών

1) Μένανδρος, άπόσπ.179, έκδ. K ock, C om icorum  A lticorum  F r a g m e n ta r y .
3, σελ. 52 : Ούδέν πέπονΟας δεινο'ν, αν μη προσποifj. — Κωμικών αδέσποτα, άπο'σπ. 
346, K ock, αυτό0. σελ. 473: "Οταν ποιων πονηρά χρηστά τις λαλη | καί τον παρόντα 
πλησίον μη λανθάνη, | διπλάσιος αύτώ γίνεται ή πονηριά.

2) Χαρισίου Παπαμάρκου Ελληνικόν ’Αλφαβητάριον, σελ, 101 - 109,
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$ ’Αθηνών Πραξιθέα ( Ευριπίδης)— Ό  βασιλόπαις των Θηβών Μενοι* 
κεύς (Ευριπίδης) —  ‘II ήρωΐς τής Λήμνου Μαρούλα (Προβελέγγιος)

| ί  — Φωκίωνος ή τελευταία παραγγελία προς τον υίόν (Αίλιανός)—  

,Γ Έμβατήριον (ποίημα) —  Ή  γή τής Ελλάδος (πο ίημα)). Έ ν δε τή 
ί' σελίδι 28 τάδε: «Το Άναγνωσματάριον τούτο περιέχει πολλά καχ 

καλά άρθρα έκ της 'Ιστορίας της Ελληνικής. Τά περί ήλιου 
! και σελήνης, άστρων και γής κατά τούς άρχαίους Έ λληνας . . .
| Ταυτα έπαινουμ,εν, διότι δι’ αυτών ό Ελληνόπαις γίνεται φρονη-
| ματιας μανθάνων οτι πολλά σοφά οι πρόγονοι αύτου είπον περί τών

φυσικών φαινομένων, ών ή μελέτη καί ή έπιστημονική έρευνα κακώς 
υπολαμβάνεται μόνον τών νεωτέρων εθνών έργον».

Νυν ερωτώ* τίνος ποιότητος αρά γε νά είνε ή ψευδολογία αύτη ! 
Νά συμβαίνω άρά γε καί εις άλλο έθνος, διδάσκαλοι τής νεολαίας 
χυδαιότατοι ψεΰσται καταφωρώρ-ενοι, νά μή έκρίπτωνται πύξ καί λάξ 
έκ τών διδασκαλικών αυτών θρόνων, ους τόσον ασεβώς μολύνουσιν ;

Ώ ς προς την φιλοπατρίαν δι’ όλου μου του βίου έπρέσβευσα τά  
του Πλάτωνος 1): « Μητρός τε καί πατρός καί τών άλλων προγό
νων απάντων τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτε- 
ρον καί έν μειζονι μοίρα καί παρά θεοίς καί παρ’ άνθρώποις τοΐς νουν 
εχουσιν». Έξεδηλώθη δέ τούτο ού ρ.όνον κατά τον πολυχρόνιον διδα
σκαλικόν μου βίον 2), άλλά καί κατά τον έπιστημονικόν 3)* καί δη 
επί τοσουτον, ώστε άνδρες σοφοί έν Γερμανία καί Γαλλία, μακράν 
τών παρ’ ήμιν μικροπολιτικών καί μικροδιδαο'καλικών παθών 

“ ' Ιστάμενοι, κρίνοντες τά επιστημονικά μου ταυτα έργα πλέον ή άπαξ 
άνεφώνησαν : «Διάπυρος ένθουσιαο'μός ύπέρ της εύτυ^ίας 

I της πατρίδος άποπνέει έξ έκαστου στίχου αυτών» 4).*
·: Τούτον τον διάπυρον ένθουσιασμόν υπέρ τής ευτυχίας τής πατρί

δος θέλων νά έμφυσήσω καί εις τάς άπαλάς ψυχάς τών μικρών Έ λ -  
ληνοπαίδων ανέλαβον την σύνταξιν τών εις τον διαγωνισμόν τούτον 
πεμφθέντων Ελληνικών αναγνωστικών βιβλίων. Ά λλά διδαχθείς έκ 

ί Φιλοσοφίας καί τής Παιδαγωγίας ότι ή φιλοπατρία είνε έξις τις

έ?’
;V' 1) Κριτών 51 Α.
|  2) Toe της έμής πραγματείας «ΛΤ6λοι καί πράγματα» σελ. 25 - 102.
% 3; ΈνΟ. άν. σελ. 110-164.
I  4) Padagogischcs Archiv, Stettin, 1886, Heft 1, σελ. 57: aGlilhende Degei· 
|  slerung fur das Heil des Vaterlands spricht aus jeder Zeile».

fe
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καί διάθεσις 1) δυναμένη νά έγγεννηθη εν τη ψυχή, μόνον όταν 
καθαρθη αΰτη εκ των κακιών, καί έθισθη έν ταϊς άρεταις καί πλη- 
ρωθη φρονήματος 2) καί έξαγιασθη η προαίρεσις 3). Πιστεύων έπί- 
σης δτι πασών τών διαθέσεων της ψυχής αύτη εινε ή λεπτότατη 
καί άκροτάτη, καί φανταζόμενος αυτήν ως αποτελούσαν την κο
ρυφήν της. πυραμίδος, ην συναπαρτίζει ό ηθικός διάκοσμος, έγνων 
διά τών υπό του ορθού νου καί της Ψυχολογίας καί της Μεθο
δικής υπαγορευόμενων μέσων νά εμφανίσω προ του πνεύματος τών

1) Lotze, Vorlcsungen: Psychologic § 50, σελ. 46: «Ebenso muss man 
unterscheiden die Gennnungen, d. h. bestandige Vefassungen des Ge- 
miiihs, die daraus hervogehen, dass auf gewisse Vorstellungsinhalte ein 
fur allemal ein bestimmter Werth gelegt ist: sie sind dahcr z. B. From- 
migkeit Oder Valer landslide, nicht selbst cinfache bestimmte Gcfuhle, son- 
dern Ursachcn, aus denen nach Lage der Umstande die verschiedcnartig- 
sten Geflihlc cntspringen konnen.— Ό 'Αριστοτέλης την φιλοπατρίαν κατατάσσει 
έν τοϊς καλοις ('Ρητορική Α, 9, 1866, α, 33 καί Ιξ .) : Καλόν μεν ούν έστιν ο άν 
δι’ αυτό αιρετόν όν επαινετόν ή, ή δ άν αγαθόν δν ήδύ ή δτι αγαθόν . . φανερόν γάρ 
δτι άνάγκη τα τε ποιητικά τής άρετής εινε καλά . . καί τά άπ* αρετής γινόμενα. . καί 
έφ’ δσοις τά άθλα τιμή καλά . . καί δσα μή αυτού ένεκα πράττει τις τών αιρετών, καί 
τά άπλώς άγαΟά, δσα ύπέρ τής πατρίδος τις έποίησε παριδών τό αύτου.

2) Fichte, Reden an die deutsche Nation, 8 Rede, W W. 1846, τόμ. 7, 
σελ. 377 καί Ι ξ .: Wcr nicht znvordersi sich als ewig erblickt, der hat tiber-. 
haupt keine Liebe, und kann aucb nicht lichen ein Vaterland, dergleichen 
es fur ihn nicht giebt (καί πάλιν αύτόΟ. σελ. 383 περί τό τέλ.),

3) Άρριανός, Έ πικτ. διατρ. βιβλ. 2, κεφ. 29, 15: Καθόλου γάρ (μή έξαπατάσθε) 
παν ζωον ούδενί ούτως ωκείωται, ώς τφ  ίδίω συμφέροντι/Ο τι άν ούν προς τούτο φαί- 
νηται αύτω έμποδίζειν, άν τε άδελφός ή τούτο, άν τε πατήρ, άν τε τέκνον, άν τ ’ ερω
μένος, άν τ ’ εραστής, μισεί, προβάλλεται, καταράται. Ούδέν γάρ ούτω φιλειν πέφυ- 
κεν, ώς τό αυτού συμφέρον* τούτο πατήρ, καί άδελφός, καί συγγενής, καί πατρίς, καί 
θεός. "Οταν ούν εις τούτο εμποδίζειν ήμίν οί θεοί δοκώσι, κάκείνους λοιδορουμεν, καί 
τά ιδρύματα αυτών καταστρέφομεν, καί τούς ναούς έμπιπρώμεν* ώσπερ ’Αλέξανδρος 
έκέλευσεν έμπρησΟήναι τά Άσκληπεΐα, άποΟανόντος του ερωμένου. Διά τούτο, άν μεν 
έν τω αύτφ τις 6rj τό συμφέρον, καϊ τό όσιον, καί τό καλόν, καϊ πατρίδα, καί γο
νείς, καϊ φίλους, σώζεται ταϋτα πάντα' άν δ’ αλλαχού μεν τό συμφέρον, άλλα- 
χον δέ τους φίλους, καϊ την πατρίδα, καϊ τους συγγενείς, καϊ αυτό τό δίκαιον, 
οιχεται ταντα πάντα, καταβαρονμενα υπό τον συμφέροντος. "Οπου γάρ άν ή τό 
εγώ, καί τό έμόν, εκεί άνάγκη ρέπειν τό ζωον* εί έν σαρκί, έκει τό κυριεύον είναι* εί 
έν προαιρέσει, εκεί είναι’ εί εν τοις εκτός, εκεί. Εί τοίνυν έχει είμι εγώ, όπου ή 
προαίρεσις, ονΓω μόνως κάϊ φίλος εσομαι οιος δει, καϊ υιός καϊ πατήρ. Τούτο 
γάρ μοι συνοίσει, τηρεΐν τον πιστόν, τον αιδήμονα, τον ανεκτικόν, τον άφεκτικόν, καί 
συνεργητικόν, φυλάσσειν τάς σβέσεις.Άν δέ άλλαχού μέν έμαυτόν. Οώ, αλλαχού δέ τό 
τό καλόν, ούτως ισχυρός γίνεται ό 'Επικούρου λόγος, άποφαίνων ή μηδέν είναι τό κα- 
λον, η, ει αρα, το ενοοςον.
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νεαρών Έλληνοπαίδων καί νά αναπτύξω ολον τούτον τον διάκοσμον 
τον ηθικόν πρότερον, καί ειτα έπ’ αύτου, ως έπί κρηπΐδος απαρασά
λευτου, να θεμελιώσω την φιλοπατρίαν. Ταϋτα γνους ενεφάνισα και 
ανέπτυξα, βαίνων κατά τάς παιδαγωγικάς άρχάς άπο των προσεχε- 
στέρων επί τά άπωτέρω και άπο των ευκολωτέρων επί τά  δυσκολω- 
τερα, κατά τά τέσσαρα Ελληνικά μου αναγνωστικά βιβλία κατά, 
σειράν τάς ήθικάς άρετάς .της σωφροσύνης, της φιλαλήθειας, της τ ι-  
μιότητος, τής εύπροσηγορίας, τής ευγνωμοσύνης, τής ευσπλαγχνιας, 
τής φιλοστοργίας των γονέων προς τά  τέκνα, τής ευσεβειας των τέ
κνων προς τούς γονείς, τής φιλαδελφίας, τής θεοσεβειας, τής φρονη- 
σεως, τής αύταρκείας, τής εύθύτητος, τής γενναιοψυχίας, τής φιλερ
γίας, τής ιδιοπραγρ,οσύνης, τής μετριοφροσύνης, τής φιλανθρωπίας, 
τής μεγαλοψυχίας, τής πίστεως καί αφοσιώσεως, τής αγάπης, τής 
πραότητος, τής όμονοίας, τής άλληλοβοηθείας, τής υπομονής, τής 
πρόνοιας, τής οικονομίας, τής καρτερίας, τής άνδρίας, του ηρωι
σμού, επόμενος μέν τφ  Άριστοτέλει 1) καί τφ  Πεσταλότσγι 2), ύπο- 
βάλλων δε ούτω θέμεθλον άπαρασάλευτον εις τον θριγκόν του ηθικού 
διακόσμου, εις την φιλοπατρίαν.
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Όρμώμενος δέ έξ επιστημονικών αρχών, άς Ικ των μεγαλονου- 
στέρων συγγραφέων του άρχαίου καί του νέου κόσμου ήντλησα καί άς 
έν πάσν) δυνατή λεπτομερείς έν τή παιδαγωγική μου μονογραφίς 
«Περί του σκοπού τής εκπαιδεύσεως τής Έλληνίδος νεολαίας» έξέ- 
θηκα, έγνων την φιλοπατρίαν νά ύποθάλψω εις τάς ψυχάς των νεα
ρών Έλληνοπαίδων, ούχί διά του άγοραίου καί άγυρτικου τρόπου,

1) 'Ρητορική 4366 α, 24: Φανερόν γάρ δτι ανάγκη τά τε ποιητικά τής άρετής 
εινε καλά (προς αρετήν γάρ) καί τά απ’ άρετής γενόμενα, τοιαυτα δέ τά τε σημεία 
τής άρετής καί τά έργα.

2) Uebcr Geselzgebung,W W.v.3cyflarth,1870/c. 8, σ,162: Der Burger muss 
allgciucin und vorzuglich fur Weil) und Kind, fur Freund und Cruder, fur 
Nachbar und Gemeindegenoss sorgen Icrncn . .  Der VaterUuidsgci.sl unsercr 
Vorfahren halte in dieser engen Bildung seine ersle Nabrung ; aber jelzt 
sc h w a tz e n  unserc uub/irtigcii Knabcn in alien Winkcln von den Bediirfnis* 
sen des Steals, folgen weder Vater, nocb Muller, verspolten die Unscbuld, 
bcschimplen das Alter... und das wahre Wobl eines jeden Landes isl si- 
cher geiabrdet κτλ. ΙΙρβλ, του αύτοΰ καί τά έν τή πραγματεία αύτοΟ τή έπιγραφο- 
μένη «Kin Schweizcr Blatl» 33, 3. W W . το'μ, 7, σελ. 329, λεγόμενα.

4
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tou συνήθως παρά τοίς παρ’ rjjxtv Άλφαβηταριογράφοις καί Άναγνω- 
σματαριογράφοις έν χρήσει, διά του « Καί ’σεις τους Τούρκους σφά
ζατε, τον τύραννον σπαράξατε» δηλ. καί διά του α Μάννα σου λέω 
δεν (Απορώ τούς Τούρκους νά δουλεύω. Θά πάρω το ντουφέκι |Αου νά 
πάω νά γείνω κλέφτης » , καί διά της αντιγραφής δύο τριών σελίδων 
έκ του πρώτου τυχόντος εγχειριδίου της Ελληνικής ιστορίας 1), αλλά 
διά (λέσων υπό του λογισμού, της όρθογνωμοσύνης, της φιλοσοφίας 
καί της παιδαγωγικής επιστήμης ύπαγορευομένων. Μέ τά  σπαθιά, με 
τούς Τούρκους, μέ τά  αίματα, μέ τάς σφαγάς καί τούς σπαραγμούς 
νά άποβαρβαρωθη μόνον ή διάνοια των τρυφερών Έλληνοπαίδων 
καί νά άποθηριθ)θη τό ήθος και νά έκχνδαϊσθη ή αίσθητικότης 
αυτών δύναται, ουδέποτε όμως ούδαμώς νά άναφλεχθή έν ταις ψυ- 
χαίς αυτών διάπυρος άγάπη καί θείος ερως προς την μεγαλώνυμον 
καί αγίαν αυτών πατρίδα 2). Τούτο δύναται εις άπαλάς ψυχάς νά 
γείνη μόνον, όταν διά τών γοητευτικωτάτων χρωμάτων παρασταθή 
αύταίς ο ιερός ούτος τόπος έν κάλλει καί μεγαλοπρεπείς άπαστρά- 
πτων, όταν άπεικονισθή ή σεμνότάτη Ελλάς ώς εστία τών καλών 
τεχνών, ώς κρυσταλλώδης πηγή, έξ ής άνέβλυσεν ή διαυγεστάτη έν 
άνθρώποις σοφία, ώς ήλιος μεσουρανών εις τό στερέωμα τό πνευμα
τικόν, έξ ου λαμπροτάτη καί θαλπνοτάτη άκτινοβολεί ή έν άνθρώ- 
ποις ήμερότης καί μεγαλοψυχία 3).

1) "Ο ,τι καλείται σήμερον φιλοπατρία,είναι κατά τό πλεΐστον χυδαιον φύραμα παν
τοίων φληναφημάτων. Ή  άγυρτική αυτή φιλοπατρία έκδηλούται δι* εθνικών κενοδο
ξιών. Δέν δεικνύεται οι* έργων, αλλά διά παφλασμάτων. * Η επίπλαστος αΰτη καί κενή 
φιλοπατρία χειρονομεί, εκπέμπει κραυγάς, ωρύεται άπελπιστικάς ώρυγάς. 'Η τοιαύζη 
φιλοπατρία εϊγε μία τώγ μεγαλητέρωγ αρώγ, εξ οσωγ εϊγε όνγατόγ γά έσχήψωσί 
ποτέ έπϊ χώρας τιγός. Sm eilz.

2) ’Αριστοτέλης Πολιτικ. 1338, β, 17: Ούτε γάρ εν τοΐς άλλοις ζώοις οϋ'τ’ επί τών 
εθνών όρώμεν την άνδρίαν ακολουθούσαν τοΐς άγριωτάτοις άλλα μάλλον τοΐς ήμερω- 
τέροις καί λεοντώδεσιν ήθεσι. Πολλά δ’ έστι τών εθνών, α προς τό κτείνειν καί πρός 
την άνθρωποφαγίαν εύχερώς έχε ι. . . άνδρίας ο' ού μετειλήφασιν. . . ώστε τό χαλογ 
άλλ* ού τό θηριώόες δεΐ πρωταγωνιστεΐν ού γάρ λύκος ούδέ τών άλλων θηρίων τι 
άγο^νίσαιτο άν ούδένα καλόν κίνδυνον, αλλά μάλλον άνήρ άγαθός.

3) Πλάτων, Έπινομίς 987 D: Τόδε γε μην διανοηθήναι χρή πάντ’ άνδραΈλληνα, 
ώς τόπον έχομεν τόν τών Ελλήνων πρός αρετήν έν τοΐς σχεδόν άριστον* τό ο’ επαι
νετόν αυτού χρή λέγειν, ότι μέσος άν εί'η χειμώνων τε καί τής θερινής φύσεως . . .  λά- 
βωμεν δέ, ώς ό τι περ άν Έλληνες βαρβάρων παραλάβωσι κάλλιον τούτο εις τέλος 
απεργάζονται.—- Τίμαιος 24 C : Ταύτην ούν δή τότε ξύμπασαν τήν διακόσμησιν καί 
σύνταξιν ή Άθηνά προτέρους 6μάς —  τούς Αθηναίους — διακοσμήσασα κατώκισεν, έκ·
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Τ ο ύ το  δ* βγω έπεχβ ίρη σ α  κ α ί π α ν τ α χ ο υ  μέν τώ ν  Ε λ λ η ν ικ ώ ν  μου  

α να γν ω σ τ ικ ώ ν  β ιβ λ ίω ν , κ α θ ’ δσον π α ιδ α γ ω γ ικ ώ ς  δεν ή το  έσ φ α λ μ έ- 

νον, ά λ λ ’ ιδ ίω ς έν τ ω  Ά ν α γ ν ω σ μ α τ α ρ ίφ  τ ή ς  Δ '  τ ά ξ ε ω ς . Έ ν  γλ ώ σ σ η

λεξαμένη τον τόπον εν ώ γεγένησθε, την ευκρασίαν τών ωρών εν αύτώ κατιδούσα δτς 
φρονιμωτάτους άνδρας οί'σοι* ατε ούν φιλοπόλεμος τε καί φιλόσοφος ή θεός ούσα τον 
προσφερεστάτους αυτή μέλλοντα οί'σειν τόπον όίνδρας, τούτον έκλεξαμένη πρώτον 
κατώκισεν. ψκεΐτε δή ουν νόμοις τε τοιούτοις χρώμενοι καί έτι μάλλον ευνομούμενοι 
πάση τε πάπας ανθρώπους ύπερθεθΛηχότες αρετήν χαθάπερ είχός γεννήματα χαΐ 
παιόενματα θεών όντας. ποΛΛά μίν ουν υμών χσΧ μεγάΛα έργα τήςόε τής πό- 
Λεως . .  . θαυμάζεται. — Θεόφραστός, Χαρακτήρες, Προοίμιον : ’Ή δη μέν καί πρότε- 
ρον πολλάκις έπιστήσας την διάνοιαν έΟαύμασα, Ισως δέ ουδέ παύσομαι Θαυμάζων, τί 
γάρ δήποτε, της Ελλάδος υπό τον αυτόν αέρα κειμένης, καί πάντων τών Ελλήνων 
ομοίως παιδευομένων, συμβέβηκεν ήμΐν ού την αυτήν τάξιν τών τρόπων έχειν.—  ’Ισο
κράτης, Πανηγυρικός, κεφ. 13, σελ. 50 e :  Τοσουτον δ’ άπολέλοιπεν ή πόλις ημών 
περί τό φρονείν καί λέγειν τούς άλλους άνΟρώπους, ώσ6' οί ταύτης μαθηταί τών άλλων 
διδάσκαλοι γεγόνασι, καί τό τών Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά 
τής διανοίας δοκεΐν είναι, καί μάλλον "Ελληνας καλεΐσΟαι τούς τής παιδεύσεως τής 
ήμετέρας ή τούς τής κοινής φύσεως μετέχοντας.— Θουκυδίδ. 2, 41, 5 : Περί τοιαύτης 
ουν πόλεως οίδε τε γενναίως, δικαιουντες μή άφαιρεΟήναι αυτήν,μαχόμενοι έτελεύτησαν, 
καί τών λειπομένων πάντα τινά είκός έΟέλειν υπέρ αυτής κάμνειν. — Καί παρακατιών 
αύτόΟ. 4 3 : Καί οιδε μέν προσηκόντως τή πόλει τοιοίδε έγένοντο* τούς δέ λοιπούς χρή 
άσφαλεστέραν μέν εύ'χεσθαι, άτολμοτέραν δέ μηδέν άξιουν την εις τούς πολεμίους διά
νοιαν εχειν,σκοπούντας. . μάλλον την τής πόλεως δύναμιν καθ’ ημέραν έργω Οεωαένους 
καί έραστάς γιγνομένους αυτούς, καί όταν υμΐν μεγάλη δόξη είναι, ενθυμούμενους ότι 
τολμώντες καί γινώσκοντες τά δέοντα καί έν τοΐς έργοις αίσχυνόμενοι άνδρες αυτά έκτή- 
σαντο, καί οπότε καί πεΐρά,του σφαλείεν, ού'κουν καί την πόλιν γε τής σφετέρας άρετής 
αξιοΰντες στερίσκειν, κάλλιστον δ’ έρανον αυτή προϊέμενοι. — Αισχύλος, Ε π τ ά  επί 
Θήβας 1.10 καί έξ.: ΓΙολΤται.. | υμάς δε χρή νυν, καί τον έλλείποντ’ έτι | ήβης άκ- 
μαίας καί τον έξηβον χρόνω, | βλαστημόν άλδαίνοντα σώματος πάλιν | πόλει τ ’ άρή- 
γειν καί θεών εγχωρίων | βωμοΤσι, τιμάς μή ’ξαλειφΟήναί ποτέ | τέκνοις τε, Γή τε μη- 
τρί, φιλτάτη τροφω* j ή γάρ νέους ερποντας εύμενεϊ πέδω [ άπαντα πανδοκούσα παι
δείας ότλον, έΟρε'ψατ’ οίκητήρας άσπιδοφόρους, | όπως γένοισΟε προς γρέος πιστοί 

τοδε. — Σοφοκλής, ’Αντιγόνη 182: Καί μείζον όστις άντί τής αύτου πάτρας | φίλον 
νομίζει, τούτον ούδαμου λέγω.— Ευριπίδης, Ψοίνισσαι 358, D in d o rf : ’Α λλ’ άναγ- 
γκαίως έχει | πατρίδος Ιράν άπαντας.— Τυρταίος, ΎποΟήκαι 10, B ergk , τόμ. 2, 
σελ. 13 : ΤεΟνάμεναι γάρ καλόν επί προμάχοισι πεσόντα J άνδρ’ αγαθόν περί ή πά
τριοι μαρνάμενον. . . | θυμώ γής περί τήσδε μαχώμεΟα , . | Ονήσκωμεν ψυχέων μηκέτι 
φειδόμενοι. — "Ομηρος Ί λ . Μ 243 : Είς οιωνός άριστος άμύνεσΟαι περί πάτρης.—* 
Ίλ . Ο 494 : ός δέ κεν ΰμεων βλήμενος ήέ τυπείς θάνατον καί πότμον έπέσπη, | τε- 
Ονάτω* ού' οί άεικές άμυνομένο» περί πάτρης j τεΟνάμεν.— Αισχύλος, Π έρσαι402:7 Ω 
παϊοες Ελλήνων,Ι'τε, | έλευΟερουτε πατρίδ’, έλευΟερουτε δέ | παίδας, γυναίκας θεών τε 
πατρώων έδη, Οήκας τε προγόνων* νυν υπέρ πάντων άγων. — Μακκαβαίων Λ , 1,
51 : ΜνήσΟητε τών πατέρων ημών τά έργα ά έποίησαν έν ταΐς γενεαΐς αυτών, καί βέ- 
ξασθε δόξαν μεγάλην καί όνομα αιώνιον.— S ch ille r, die R auhcr IV , 1 : Sei m ir 
gegriisst, V atcH ands - E rdc  κτλ .— Ilo th e , T heologische E rh ik , 2 A uil. I I ,
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t  βύγενεϊ» καί έν « ερμηνεία σαφεΐ, εύκόλω, άφθόνιρ καί εύστρόφω» 1) 
κατέλεξα τά κάλλη καί την μεγαλοπρέπειαν της φύσεως καί τής 
χώρας τής πατρίδος ήμών, άνθολογήσας ταύτα εκ των υπό των καλ- 
λιρρημόνων ποιητών αυτής, του Όμηρου καί του Ησιόδου καί του 
’Αλκαίου καί του Πινδάρου καί του Σοφοκλέους καί του Εύριπίδου 
περιγραφών του εαρος, του θέρους, του χειμώνος, του Όλυμπου, 
του Παρνασσού, του Κολωνού. Παρέστησα την καταπληκτικήν καί 
άγρίαν μεγαλοπρέπειαν τών θυελλών καί καταιγίδων καί λαιλάπων τής 
Ελληνικής ατμόσφαιρας, σταχυολογήσας ταυτα εκ τών περί τής Τ ι
τανομαχίας καί του Τυφώνος μύθων του Ησιόδου. Παρέστησα την 
άποστίλβουσαν έκ τού γλυκυτάτου φωτός έρασμίανΕλληνικήν γήν,τάς 
δροσεράς κρήνας καί πηγάς, τους χλοάζοντας λειμώνας καί τάς έρατει- 
νάς νάπας αυτής, εκθέσας τούς περί τού Πανός καί τών Νυμφών 'Ομη
ρικούς καί Ήσιοδείους μύθους καί τήν υπό τού Αίλιανού περιγραφήν 
τών Τεμπών. ’Απεικόνισα τήν αίγλην τής Ελληνικής φύσεως, τήν 
άπαστράπτουσαν έκ τών γλυκυτάτων τόνων τής λύρας τού ’Απόλλωνος 
καί τών καλλιμόλπων ασμάτων τών Μουσών, τήν άποστίλβουσαν έκ 
τών Ιρασμιωτάτων άντηχήσεων τών έν Όλύμπω εύθύμ.ως όρχουμένων

σελ. 433: So ist das nachsle und urspriinglichste Objeckt der Vaterlandsliebe 
eben dieser Boden, auf dem das Volk erwachsen ist. κτλ.— Reinhardt, Sy
stem der christichen Moral, τόμ. 1, σελ. 709: Unser Herz empGndet Liebe 
gegen das land, in welchem wir geboren und erzogen sind, und gegen das 
Volky zu welchem wir geboren; beide Arten von Empfindungen fasst man 
unler dem Natnen der Vaterlandsliebe zusammen.—Werner, System der 
christlichen Etliik τόμ. 3, σελ. 610 καί εξ.: Bedurfniss und Gewohnhait des 
Vaterlandes, Dankbarkeit gegen seine Wohllhaten und Segnungen, Be- 
g e is te r u n g  f i l r  seine M ach t u n d  Grosse sind die drei Grundbestimmungen, 
welche sich in der Seele eines jeden Patrioten auseinander herausbilden 
und ibn mit unlosiichen Banden an die geliebte vaterlandische Heimat 
fesseln κτλ.—  Πρβλ. καί Πλάτων. Μενέξ. 237 C καί εξ.— Λυσίου Έπιτά®. 3, σελ. 
190.—  Ύπερείδ. Έ πιτάφ. εκδ. Blass, Lipsiae, 1881, σελ. 53, 54, 56, 67.— Δεί- 
ναρχ. κατά Δημοσθένους 109,110.—Bormann, Padagogik fur Volksschullehrer, 
4873,σελ. 146 καί 166.—Hugo Weber, ενθ. άνωτ σελ. 107. Baur, Grundzugeder 
Erziehungslehre, εκδ. 3, Giessen 1876, σελ. 241 - 256. Schmid, Encyklopadie 
κτλ. Έ ν  τω άρθρω Vaterlands- Liebe, εκδ. 2, τόμ. 9, σελ. 644-,670 καί ιδίως σελ. 
646-649. — Της έμής πραγματείας «Περί του σκοπού της εκπαιδευσεως τής Έ λλη - 
νίδος νεολαίας» σελ. 28L — Του έμου λόγου «Περί του αληθινού τής Έλληνίδος νεο
λαίας διδασκάλου » σελ. 29 - 36.

1) Κριτών Έκθεσ. σελ. 13, β καί 32 β.
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θεών του κάλλους καί των χαρίτων,εκθέσας τούς περί του ’Απόλλωνος 
καί των Μουσών 'Ομηρικούς καί Ήσιοδείους μύθους. Έξέθηκατήν παρά 
τφ  Αίλιανφ ευψυχίαν καί καρτερίαν τών Λακαινών,τού ίδενοφώντος του 
’Αθηναίου καί του Φωκίωνος του χρήστου, την παρ’ Ήροδότψ ύψη— 
λοφροσύνην τών Αθηναίων καί την μεγάθυμον εθελοθυσίαν του Σπερ- 
θίου καί του Βούλιος, την παρά ΓΙλουτάρχω εύτολμίαν καί μεγαλο
ψυχίαν τών υπέρ της σωτηρίας της Σπάρτης κατά του Πύρρου άγω* 
νιζομένων Σπαρτιατίδων, την παρ’ Ευριπίδη ύψηλοτάτην πατριωτι
κήν πράξιν της βασιλίσσης τών Αθηνών Πραξιθέας καί την γενναιο- 
τάτην υπέρ της πατρίδος αύταπάρνησιν του βασιλόπαιδος τών Θ η- 
βών Μενοικέως, τό παρ’ Αρριανφ ευθαρσές έν τοΐς δεινοΐς καί δυσέκ- 
πληκτον υπό φόβων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τό έν τη Ελληνική 
ίστοpic* εύτολμον προς τούς κινδύνους, τό θάρσος καί την άνδραγα- 
θίαν της ήρωίδος της Λήμνου Μαρούλας, τής Δέσπως, του Τζήμα 
Ζέρβα, του Λάμπρου καί τού Φώτου Τσαβέλλα. Κατέδειξα τοΐς τρυ- 
φεροις Έλληνόπαισιν ό,τι καί τών παρ’ήμΐν ήνδρωμένων ολίγοι γινώ- 
σκουσι. Κατέδειξα δηλ. έκ τού Αριστοτέλους καί τού Πλουτάρχου 
παραλαβών ταύτα, ότι πολύ πριν ή άναφανώσιν 6 Γαλιλαίος καί ό 
Κοπέρνικος, οι μεγάλοι πρόγονοι ημών, Θαλής ό Μιλήσιος, Φιλόλαος 
6 Κροτωνιάτης, Ήρακλείδης ό εξ Ήρακλείας, Έ κφαντος ό Συρα- 
κούσιος καί Αρίσταρχος ό Σάμιος είχον ήδη εις τον κόσμον έξαγ- 
γείλη ότι ή γή εϊνε σφαιδοειδής, ότι περιστρέφεται περί τον έαυτής 
άξονα καί δη από δυσμών προς άνατολάς, ότι περιφέρεται περί τάν 
ήλιον καί δη κατά ((λοξού κύκλου».

Πόσον δέ ταύτα καί τά τοιαύτα γενναιότατα καί Ελληνοπρεπέ
στατα άναγνώσματα δύνανται νά άναφλέξωσι πάσαν Ελληνικήν ψυ
χήν, άριδήλως καταφαίνεται έκ τού ότι καί αυτοί οί κ.κ. κριταί,καί- 
περ π η λ ω  (Τεσαγμένοι τη ν  'ψ ηχην, δέν ήδυνήθησαν μέχρι τέλους 
νά καταπνίξωσι την εις τά  βάθη αυτών έξεγειρομένην φωνήν τού 
δικαίου καί τού ορθού, άλλ’ έπιλαθόμενοι τής άναισχύντου περί «φ ι
λοπατρίας» ψευδολογίας αυτών, ως τινα αυτόματα καί μάλ* άκοντες 
άνεφώνησαν 1): α Ταύτα έπαινοΰμεν, διότι δι’ αυτών ό Ελληνόπαις 
γίνεται φρονηρ,ατίας μανθάνων ότι πολλά σοφά οι πρόγονοι αυτού 
είπον περί τών φυσικών φαινομένων, ών ή μελέτη καί ή έπιστημο- 
νική έρευνα κακώς υπολαμβάνονται μόνον τών νεωτέρων εθνών έργα».

1) Έκθεσις σελ, 28,
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Ταύτα ώς προς τον ενα « των φωτοβόλων άστέρων » , ώς προς την 
« Π α τ ρ ίδ α » , ής η έν έμοί άπόσβεσις έβύθισεν εις λύπην βαθείαν την 
μεγάλην και γενναίαν ψυχήν κριτών μουσοφιλήτων καί χαριτοφώ- 
νων, Σιμοπούλων, Ζησίων καί Σ α$, ών σύμπας 6 μέχρι τούδε βίος 
ολοκαύτωμα εις τον βωμόν της Πατρίδος προσηνέχθη ! 1).

Ώς προς δε την θρησκείαν, ήτις άποσβεσθεΐσα και αύτη έν έμοί 
έβύθισε την χριστιανικήν καρδίαν των μοχθηρότατων κριτών τούτων 
εις βαθεΐαν λύπην, δΓ όλου μου του βίου έπρέσβευσα, έδίδαξα και 
έγραψα ό,τι παρά του Πλάτωνος, του Άριστοτέλους, του Ζαλεύκου, 
τού Άρριανού και τών 'Ιερών Γραφών έ'μαθον.

Έ μαθον δε παρά μέν τού Πλάτωνος τάδε: « Ό  μέν δη Θεός, 
ώσπερ καί ό παλαιός λόγος, αρχήν τε καί τελευτήν και μέσα τών 
όντων απάντων έ'χων, ευθείς περαίνει κατά φύσιν περιπορευόμενος* 
τφ  δ’ άεί ξυνέπεται δίκη τών απολειπόμενων τού θείου νόμου τιμω- 
ρός, ής ό μέν εύδαιμονήσειν μέλλων έχόμενος ξυνέπεται ταπεινός καί 
κεκοσμημένος, εί δε τις έξαρθείς υπό μεγαλαυχίας ή χρήμασιν έπαι- 
ρόμενος ή τιμαίς ή καί σώματος εύμορφέ άμα νεότητι καί άνοια: 
φλέγεται την ψυχήν μεθ’ ύβρεως, ώς ούτ’ άρχοντος ούτε τίνος ήγε- 
μόνος δεόμενος, άλλά καί άλλοις ίκανός ήγείσθαι, καταλείπεται έρη
μος Θεού, καταληφθείς δέ καί έ'τι άλλους τοιούτους προσλαβών σκιρτφ 
ταράττων πάνθ’ άμα, και πολλοΐς τισιν εδοξεν είναι τις, μετά δέ 
χρόνον ού πολύν ύποσχών τιμωρίαν ού μεπτήν τή δίκη εαυτόν τε 
καί οίκον καί πόλιν άρδην άνάστατον εποίησεν. —  Έ ν τφ  γνωστφ 
τελευταία ή τού άγαθοΰ ιδέα καί μόλις όράσθαι, όφθεΐσα δέ συλλο- 
γιστέα είναι ώς άρα πάσι πάντων αύτη ορθών τε καί καλών αιτία, 
εν τε όρατφ φώς καί τον τούτον κύριον τεκούσα, εν τε νοητφ αυτή 
κυρία αλήθειαν καί νοΰν παρασχομένη, καί ότι δει ταύτην ιδεϊν τον 
μέλλοντα Ιμφρόνως πράξειν ή ίδί<£ ή δημοσί^ » 2).

Παρά δέ τού Άριστοτέλους τά δ ε : «Ταύτα χρή περί Θεού διανοεΐ- 
σθαι δυνάμει μέν δντος ισχυροτάτου, κάλλει δέ εύπρεπεστάτου, ζωή

1) Πλάτων, ’Απολογία Σωκράτους 24 C: Έ γώ  δέ, ώ ά'νδρες Αθηναίοι, άδικειν 
φημι Μέλητον, δτι σπουδή χαριεντίζεται, ραδίως εις αγώνας καθιστάς ανθρώπους περί 
πραγμάτων προσποιούμενος σπουδάζειν καί κήδεσθαι, ών ούδέν τούτω πώποτε εμέλησεν,

2) Πλάτων, Νόμοι 715 Ε -  716 Ο. Πολιτεία 517 Β.



δέ άθανάτου, άρετή δέ κρατίστου, διότι πάση φύσει γενόμενος άθεώ- 
ρητος ά π ’ αυτών τών έργων θεωρείται» 1.

Παρά δέ του Ζαλεύκου τάδε: «Τούς κατοικοΰντας την πόλιν καί 
την χώραν πάντας πρώτον πεπεΐσθαι χρή καί νομίζειν θεούς είναι, 
καί άναβλέποντας ές ουρανόν καί τον κόσμον καί την έν αύτοΐς δ ια- 
κόσμησιν καί τάζιν* ου γάρ τύχης ούδ’ ανθρώπων είνε δημιουργή
ματα* σέβεσθαι δέ τούτους καί τιμφν, ώς αίτιους όντας άπάντων 
ήμίν άγαθών τών κατά λόγον γιγνομένων, έκαστον ούν έχειν καί 
παρασκευάζειν δεί την αύτου ψυχήν πάντων τών κακών καθαράν* ώς 
ού  τ ιμ ά τ α ι θεός ί /π ’ ά νθ ρ ώ π ο ι; φ α ι/λο υ , ουδέ θεραπεύεται δα- 
πάναις ουδέ τραγωδίαις άλίσκεται, καθάπερ μοχθηρός άνθρωπος, 
άλλ’ αρετή καί προαιρέσει τών καλών έργων καί τών δικαίων. Διό 
έκασ τον  δε ι ε ίς  δ ύ ν α μ ιν  ά γα θ ό ν  ε ίν α ι κα ι π ρ ά ξ ε ι κ α ι π ρ ο α ι-  
ρέσει τον  μ έλ λ ο ν τα  έσ εσ θα ι θ εο φ ιλ ή  . . "Οσοις δέ μή ράδιον 
προς ταυτα την ορμήν πεπεΐσθαι, τήν δέ ψυχήν εχουσιυ ευκίνητον 
προς αδικίαν, ώδ* ήμίν παρηγγέλθω πάσι τοίς τοιούτοις πολίταις και 
πολίτισι καί ζυνοίκοις, μεμνήσθαι θεώ ν ώ ς  ο ν τω ν  καί δ ίκ α ς  έ π ι-  
π ε μ π ό ν τ ω ν  τ ο ϊς  ά δ ίκ ο ις»  2).

Παρά δέ του Άρριανοΰ τά δ ε : « Γεγόναμεν υπό του Θεού πάν- 
τες προηγουμένως, καί Θ εός π α τ ή ρ  έσ τι τώ ν  άνθρώ πο>ν. Ό  
τοίνυν τή διοικήσει του κόσμου παρηκολουθηκώς, καί μεμαθηκώς 
ότι τό μέγιστόν καί κυριώτατον καί περιεκτικώτατον πάντων τουτ’ 
εστι τά σύστημα τό έξ ανθρώπων καί Θεού, α π ’ έκείνου δέ τά  σπέρ
ματα καταπέπτωκεν ούκ είς τον πατέρα τόν εμόν μόνον, ούδ’ είς τον 
πάππον, άλλ’ είς άπαντα μέν τά  επί γης γεννώμενά τε καί φυό
μενα, προηγουμένως δ ’ είς τά  λογικά —  ότι κοινωνεΐν μόνον ταυτα 
πέφυκε τφ  θεφ τής συναναστροφής, κατά τόν λόγον έπιπεπλεγμένα 
—  διά τί μή εϊπη τις αυτόν . . ν ίό ν  το υ  Θ εο ί) ; » 3).
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1) Περί Κόσμου προς Αλέξανδρον 399, β, 19.— Τά αυτά χαί Λουκάς 18, 17. 
Ματθαίος 19, 26. Ζαχαρίας 8, 6. ‘Ιερεμίας 39, 17. Ίώβ 42, 2 .— Παύλος πρός Τιμό
θεον Α ' 6, 17.— Ματθαίος 5, 48.— Ιωάννης 1, 18.

2) Mu Mach, F ragm en ta  philos. Grace, τόμ. 1, σελ. 542, άπόσπ. 10. Ίω άν. 
Στοβ. ΆνΟολ. 44, 20. — Τά αυτά καί Γένεσις 1, 1. 31. 2, 1. — Βασιλειών Β ', 19, 
15. — Ψαλτόριον 101, 26. 113, 11. 134, 5.— ’Ιωάννης 1, 1. — Πράξεις τών ’Απο
στόλων 14, 15. 17, 24.— ΓΙαΰλος πρός ΚορινΟίους Α ',  8, G.— ’Ιάκωβος 1, 26 -2 7 . 
2, 14. — Παύλος πρός Έφεσίους 4, 20 - 24.

3) ’Επίκτητου διατριβαί 1 ,3 ,  1. 1 ,9 ,  4 -7 .— Τά αυτά καί Ματθαίος 5, 9. Παυ-
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Λοιπόν, κατά τάς άρχάς ταύτας ανέπτυξα τάς περί Θεοϋ καί της 
θρησκείας γνώμας μου καί πολλάχου (Λεν αλλαχού των έργων (Λου 1), 
μάλιστα δε έν τοίς Έλληνικοΐς μου τούτοις αναγνωστικούς βι- 
βλίοις.

Οί 'ψενσ'ταχ, όταν είνε μόνον κακοήθεις καί δεν είνε συγχρόνως 
καί μ ω ρ ο ί, ψεύδονται περί πραγμάτων, ών ή αλήθεια είνε πως δύσ- 
κολον να έξελεγχθή, είτε διότι αί άποδειξεις είναι δυσεύρετοι, είτε 
διότι οί γινώσκοντες την άλήθειαν δεν εύρίσκονται έν τοίς ζώσιν η 
είνε μακράν του τόπου, ένθα ό ψεύστης. ’Αλλά τό να ψεύδηταί τις 
περί πραγμάτων, ών την αλήθειαν αυτός ούτος ό ψεύστης ό(χολογεϊ, 
ή πάντες προχειρότατα δύνανται να ίδωσι, τότε ή πνευματική καί 
ή ηθική αύτη κατάστασις, εξεστηκυία τής κατά φύσιν έξεως, δεν 
είνε, ώς πλανώμενος ό ’Αριστοτέλης, λέγει «άναχΟχνντία πλέον» 2), 
άλλ’ είνε δαιμονοβλάβεια καί δή ή υπό των φρενολόγων cclnsania 
m o ra lia »  καλούμενη 3).

Ό  αυτός κριτής ό έν σελίδι 18 τής Ικθέσεως αυτού γραφών περί 
τού Αναγνωστικού μου βιβλίου τής Γ ’ τάξεως ότι ((έλλείπει άπό 
τού βιβλίου αυτού τό θρησκευτικόν αίσθημα» ειχεν ήδη γεγραμμένα 
έν σελ. 14 καί 15 τής κρίσεως αυτού τάδε: ((Ή  ύλη αύτη διαιρεί
ται εις 12 κεφάλαια έπιγραφόμενα ως εξής: Α \  . . Β ' κτλ. ζ“', ό 
Θεός» καί παρακατιών « 2 .  Προ της Παναγίας» καί ολίγον 
περαιτέρω : ((Τό δε κεφάλαων τό έπιγραφόμενον «fO  θ ε ό ς »  περι
λαμβάνει τάς εξής παραγράφους :

1) Αχ τέοοαρες ώραχ τον έτονς.
2) Ό κόσμος καχ ό Θεός.

λος προς Ρωμαίους, 9, 8. 8, 14 και 16 -1 7 . ΓΙρος Έφεσίους 5, ’Ιωάννης
Επιστολή Α \  3, 1 - 3 .  Πλούταρχος εν βίω Άλεξάνδρ. κ. 27 σελ. 681.

1) Πρβλ. τά αναλυτικά Προγράμματα των μαθημάτων πάντων των ειδών των 
σχολείων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως εν τω τμήματι των θρησκευτικών μαθημά
των. —  Τό Παράρτημα των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων, σελ. 76 - 82. — Τής 
πραγματείας μου «Περί του σκοπού τής έκπαιδεύσεως τής Έλληνίδος νεολαίας» ιδίως 
τάς σελ. 89 - 9 1 .— Τής πραγματείας μου «"Τθλοι καί πράγματα» τάς έν σελίδι 194 
και 200 υποσελίδιους σημειώσεις. — Τής διατριβής μου «Περί τών τριττών ειδών τής 
ψυχής παρά ΙΙλάτωνι» τάς σελίδ. 22 - 26.

2) 'Ρητορική 1380, α, 19: « Αναισχυντία τό τά φανερά άρνεΐσθαι».
3) ’Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχ. 1149 α, 4 : Πάσα γάρ δπερβάλλουσα και 

άφροσύνη καί δειλία καί άκολασία καί χαλεπότης αί μέν θηριώδεις, αί δέ νοσηματώ- 
δεις είσίν.



3) 'Ύμνος πρός τον Θεόν (ποίημα).
4) Εύχαριοττία προς τον Θεόν (ποίημα)».
Ερωτώ  νυν πάντα σωφρονουντα, πάντα μη έ'χοντα σεσαλευμένον 

τον έγκέφαλον δηλ. ό 'Αριστοτέλης έχει δίκαιον καλών το νοητικόν 
και ηθικόν τούτο νόσημα « ά να κ λ χ νν τ ία ν  » , η εγώ, χαρακτηρίζων 
τοί-το ώς δαιμονοβλάβειαν καί θεωρών αυτό ως την φρενίτιδα νόσον 
την υπό τών φρενολόγων « insan ia  m o ra lia )) καλουμένην;

'Από της πρώτης σελίδος του Ελληνικού μου 'Αλφαβηταρίου μέχρι 
της τελευταίας του Ελληνικού ρ,ου 'Αναγνωσματαρίου τή ς -Δ ' τ ά -  
ξεως ώς ευώδες θυμίαμα άνυψουται ό αίνος πράς τον Θεόν καί δή εν 
τόνω ύψηλοτάτω :Ό  κόσμος είνε τό βασίλειον της θεότητος 1), ό ηθι
κός νόμος είνε ή βούλησις αυτής 2) καί ό άνθρωπος ' είνε τέκνον του 
Δημιουργού του Παντός 3).

Έ ν ταύταις δέ ταΐς τρισί γνώμαις, κατά την περί Θεού φιλο
σοφίαν, κεϊται σύμπασα η θρησκευτικότης 4). 'Αλλ’ αί γνώμαι αύται 
πανταχοΰ τών Ελληνικών μου αναγνωστικών βιβλίων προφαίνον- 
ται. Πανταχοΰ 6 Θεός παρίσταται ώς 6 δημιουργός του κόσμου, ώς 
ό αίτιος της περικαλλούς αύτοΰ διακοσμήσεως, ώς άγαθός, δίκαιος, 
προνοών περί τών άνθρώπων, έπιβλέπων επί τάς πράξεις αυτών, 
ετάζων τάς καρδίας αυτών, χαίρων έπί ταίς άγαθαϊς αυτών πράξεσιν,

1) Σ ιράχ 18, 4 : Ό  ζών εις τον αιώνα εκτισε τά πάντα κοινή . , . Κύριος . . .  δ 
οίακίζων τον κόσμον έν σπιθαμή χειρός αυτοί» καί πάντα υπακούει τώ Οελήματι αύτου* 
αυτός γάρ βασιλεύc πάντων εν κρατεί αντου.— Τά αυτά καί Πράξεις ’Αποστόλων 
17, 24. Πλάτων Νόμοι 991 -992 . Κλήμης 6 Άλεξανδρεύς, ΣτρωματεΤς 5, 11 , Εκδ. 
Potter, σελ. 692.

2) ’Ιερεμίας 9, 24: Έ γώ  είμι Κύριος ό ποιων έλεος καί κρίμα καί δικαιοσύνην Ιπί 
της γης. ότι ir tovtoiq τό θέλημα ριου, λέγει Κύριος.— Τά αυτά καί Λευϊτικόν 18, 
1 - 5 .  ΙΙαυλος πρός ’Ρωμαίους 12, 2.

3) Ιιοάννης Α ’ 3, 1 - 3 : ’Ίδετε ποταπήν αγάπην όέδωκεν ήμΐν δ πατήρ, ί'να τέκνα 
Θεοΰ κληΟώμεν . . . αγαπητοί, νυν τέκνα θεόν ίσμέν. Τά αυτά καί ΙΙαυλος πρός 
Έφεσίους 5, 1 Άρριανός Επίκτητου διατριβαί 1, 4 - 6 .

4) Lotze, V orlesungen , G rundziigc dcr R elig ionsph ilosoph ie  § 89, σελ. 
92 : «Drei S alzen , welclie w ir als die charak lc rischen  U ebcrzcugungen jeder 
religiOsen- A u f fa s s u n g ,  im G cgensatz  zu blosscr Vestancles - W e lta n s ich t betra- 
cblen k o n n e n :

1) Die silllicbcn  G esetzc bezeichnen w ir als den Willen Goltes;
2) Die einzelnen e n d l ic h c n  Geislcr n iclit als N atu rp roducte , sondern  als 

K in d er  G oltes;

4) Die W irk lich k e it n ich t als blossen W c ltla u f , so n d ern  als e in  R eich  
Goltes,
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τιμωρών τάς κακός αυτών αράζεις τά  κακά αυτών β ρ ό μ α τ α ,  
διοικών το τύμ,-παν μετά σοφίας- εν τάζε', αναλλοίωτη καί τταγκάλερ' 
παντα /ου , ίν τε τφ  Έλλα,νικφ αλ^αβηταρί^ καί εν τοίς Έ λληνα 
κοίς άναγν ωτματαρίοε^ ττ,ς τε ίευτε'ρας καί ττ,ς τριττ,ς καί τα,ς τε - 
τάρτκς τάξεως. ΓΙαντα/οΟ 1). 'Αλλά «κακοί μάρτυρες άνΟρώττοΜην 
οφθαλμοί καί ώτα β α ρ β ά ρ ο ν ς  έ/όντων», κατά τον ‘Ηρά
κλειτον.

Mr, ζκττ,ττ, &έ τις νυν τό αίτιον τ/,ς τοταόττ,ς Α θ ικ η ς έ ξ α χ ^ ε ιώ - 
αεο)ς τών κυρίων τούτων κριτών. Το αίτιον τούτο κείται εις τότον 
παχυν βόρβορον έμβεβυΟιτμενον, ώστε 6ά καταρρυπανΟώοι μεν οί αει* 
ραπτόμενοι ΙκείΟεν νά έζαγάγωοιν αυτό, βά άποζνιγώτι ίε  οττο της

1) 'RXXrtYixbr ΆΧ^αβητάρτογ,&Ζ. τετάρτη,4893 Ιν τοίς σελίσιν 47, 2 4 ,2 7 .3 2 , 
54, 57, 58, 69, 72, 74, 76, 79, 84, 88, 92, 94, 97, 99, 400, Ό λον τό Ι Β ' κεφά
λαιο·/, τό έπιγρα^όμενον * Ό  θ ε ό ς »  άπό σελ, 401 -109 ,— ΈλΧ^ηκύγ *Αγαγγο>- 
σμαζόρτατ όιά zobc μαΟητάς tfjt Atvtepa; zaftmc, κτλ, Ιγκρώέν κτλ, 4894, Ιν τα2ς 
σελίσι 3, 44. 42, 45, 23, 37, 44, 42, 43, 53, 60. 75, 84, 85, 86, 98, 400, 407. 
408. 445. 446, 424. 422, 423. 424, 425. 426,— *EXXrfrix0r 'Ara’(Yv>op,atapis/r 
Αώ, zobc μ,αθηζάς rf/c ζρίζης ζάξίο>ζ κτλ, Ιγκρώεν κτλ, 4894, Ιν τοίς σελίσι 4, 9. 
45. 47, 48. 49. 22, 32, 34, 35. 43. 47, 49. 70. 74, 84. 85. 87, 88. 94, 92, 404. 
403. 404, 406. 409, 440, 442. 443, 424. 425. 429, 434. 437, 445, 447, 448* 
149. 483, καί όλου τό Εβδομον κε^άλαιον τό έπιγρα^όμενον *'0 θίός» από σελ, 7 9 -  
8 4 ,— ’Από τοότου 3έ ακριβώς τον Αναγνωσματαρίου λίγουσιν ot ημίτεροι κ, κ, κρι- 
ταί ότι « Ο Μ  inti, ζό βρ'η O'/Λυτιχότ αϊαθημαΠΙη Τό Έλλ/,νικόν ’Αναγνωσματάριου 
ττ[ς Δ ' τάξεως 6πεβλ?^>η Ιν y cιρογρά^'μ εις τόν διαγωνισμόν, μη εγκριδεν δέ δεν Ιξε- 
τυπώ4η, τοότου Ενεκα, Επειδή πάσα παραπομπή εις τό χειρόγραφον είνε δυσεξέλεγκτος, 
άρκουμαι ενταύθα εις τ%ν μαρτυρίαν ανζ&ν taiuttr zCyr evovmSrito/r xpiz&r, ofct~ 
νες ομολογουσιν ev σε) ίδι 28 τ /Ji κρίσεως αυτών τάδε: * Περιέχει δέ , ,  , ποιήματα 
δέκα Επτά καί μίαν ή0ιχι)γ διδασκαλίαν \ntpl β/οϋ*.— Ουτω δηλ. ηόδόκησαν Ιν τ?[ 
ίκρσ, αυτών πολυμουσίγ οί Ικ τζς διδασκαλίας τών Ελληνικών γραμμάτων απορών - 
τες Εντιμοι καί Έλληνομσ/ίέστατοι κ, κ, κριταί νά τιτλο?ορτ{σωσι tf,v Ιν τφ  « Κόσμο* 
πρός Άλέξανδρον» περί τ^ς άϊδιότητος τον Σόμπαντος 6ψηλην ΕκΟεσιν τον A ριστο- 
τέλους καί τ^ν Ιν τφ  44 άποσκάαματι (4476, α, 34) τών ?!/γγραμμάτο>ν αντον, 6κό 
τον ΚικΙρωνος ίέ ημΤν κεριαο/;εΐταν περιώνυμον |y τξ fifavoffy «καλλιλογικ^ν από· 
όιιξιν περί της Οπάρξεως το2» θεοί?», άτινα — κατά τφ  Ιμοί όυνατόν — ουναρμολορ{- 
σας ΙξΙΟηκα ίν τώ Ε λληνική  μου άναγνοίσραταρ^ τ^ς Τετάρτης τάξεως 6πό τ^ν 
Ιπ ιγρ α ^ ν . « Ό  Δημιουργός του κόσμου λ, —  Περί 31 τ^ί Ιπιστημονικης άξιος τζς 
Ινεμρείας μου ταότης επιΟ. τά 6πό του Ζενοφώντος καί του Peetalozzi )^γό- 
μχνα, —  Εενοφώντ, Άπομνηρκν, 4, 3, 43; Έξαρκεί σοι τά Εργα αυτών όρώντι σέβε- 
σΟαι καί τιμάν τούς Οεοός,— Pcstalozzi, Abend.slunde einee En«iedler«; W  W . 
τόμ. 4, σελ, 62, § 75 ; Glaufie an Golt! Du biet nicbt Polge und Renultat 
gobildeter W ei*»beit, du biet reiner Sion der Einfali, borcbendee Ohr der 
Uri«cbuld auf den H u t dcr Natur — daee Gotl- Valer j»t.
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Ik της διαταράζεως του βορβόρου τούτου άναδοθησομένης δυσωδίας 
οι Ιπιθυμουντες να Εδωσιν αυτό. *Ίσως εΧθνι ποτέ ό καιρός καί τού
του, καί τότε καί ό μάλλον έμπειρος της παρ* ήμιν άθλίας κατα- 
ύ τ ά ύ ε ω ς  θά καταπλαγή εκ του μεγέθους της έξαχρειώοεως, 
εις ην περιέστησαν τα καθ ήμόές.

ΈπΙ του παρόντος ας περιορισθή ό λόγος εϊς τςνας αλλας επιζή
λους ιδιότητας τής τε διανοίας καί του ήθους τών πρωτοφανών τού- . 
των κ.κ. κριτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ ΡΙΤ Ο Ν

*11 γλώόΰα έν τοίς άναγναχίτικοϊς §ι6λίοις 
τών μικρών Έ λληνοπαίδων

(Κριτών μεροληψία)

Περιπέτειαι των μοχθηρών καί των χρηστών άναγνωστικών βιβλίων εν χιύραις πονη- 
ροκρατουμέναις.— Μακράν αι άνορθογραφίαι, τά γλωσσήματα, τά βαναυσολογή- 
ματα, οί βαρβαρισμοί, οί σολοικισμοί, οί σωρισμοί, ή πλημμελής καί ακανόνιστος 
στίξις, ή άτακτος καί άρρυθμος συναλοιφή των φωνηέντων.— Αί άνωμαλίαι περί 
τους τύπους τούς γραμματικούς, περί τούς σχηματισμούς τών λέξεων καί περί τήν 
Ιρμηνείαν.

« Καί γάρ δει διαιτητάς^άλλ* ούκ άντιδίκους είναι τούς μέλλοντας 
το άληθές κρίνειν ίκανώς)), λέγει δ ’Αριστοτέλης 1). ’Αλλα τί κοινόν 
λύρ^ και δνψ ; Ή  εύθύτης καί ή τιμιότης τί κοινον έχουσι προς αν
θρώπους άγεννεις καί πλαγίους τάς ψ υχάς;

Προκειμένου περί της βραβεύσεως του Αναγνωσματαρίου του κ. 
Κουρτίδου λέγουσιν (σελ. 31 α) « Ει καί έχει δέ καθόλου τδ Ά να - 
γνωσματάριον τούτο καλώς, όμως εν τοις καθ’ έκαστον δ συγγραφεύς 
αυτού υποπίπτει εις σφάλματα ε'ύχερέσ 'τατα δ υ ν ά μ εν α  ν ά  δ ιο ρ - 
θω θώ οα . . . Παρατιθέμεθα δέ έκ τών διορθωτέων λεκτικών σφαλ
μάτων τ ά δ ε . . .»  Περαιτέρω (σελ 3 2 ): «*Όσον δ’ άφορ^ εις την λοι
πήν τού Αναγνωσματαρίου τούτου ύλην κ α λό ν  κ ρ ινο μ εν  νά  άφαι- 
ρεθώ οΊν  ώ ς  ά κ α τ ά λ λ η λ α  η διήγησις δ α έξυπνος Σωτήρης)) καί 
δ μύθος τού Κοραή ((μέθυσος πατήρ καί υιός)), ν ά  έγκα τα απαρώ σ 'ΐ 
δέ κ α τα λ λ ίχ λ ω ς  έν τώ κειμένψ αί πραγματογραφιαι καί τα  ποιή
ματα όσα Α λ λ ε π ά λ λ η λ α  φ έρ ο ντα ι εν τψ Άναγνωσματαρίω . . . 
Ά λλα  ταύτα μεν μ ικ ρ ά  είνε σφάλματα καί ε ύ χ ε ρ ώ ς  δ ιο ρ θ ο ϋ ν - 
τ α ι )) κτλ. κτλ.

Λοιπόν* μ ικ ρ ά  σφάλματα είνε ή χυδαιότης καί τδ άνώμαλον τής 
γλώσσης, τδ άντιπαιδαγωγικδν τής ύλης, καί τδ άψυχολόγητον καί

ί) Περί Ούρανοΰ 279, 9r '



άμέθοδον τής οικονομίας αυτής (!) Ά λλα τότε τίνα, παρακαλώ, είνβ 
τα μεγάλα; Έ π ε ιτα  « εύχερώς διορθοϋνται ταϋτα» λέγουσι. 
Πώς εύχερώς, άφου πρέπεt νά μεταβληθη η γλώσσα, νά άντικα- 
τασ'ταθη ή ύλη η διδακτική και νά άλλοιωθη ή οικονομία αυτής ; 
Τούτου δέ γενομένου τι μένει πλέον εκ του βιβλίου; Τ ί δε αυτοί ώρί- 
σθησαν νά βραβεύσωσι ; Τό βιβλίον τό προ των όμμάτων αυτών, η 
τό βιβλίον τό έν πάσι μεταβληθησόμενον; Τ ά  αυτά καί ετι μωρό- 
τερα καί κακοηθέστερα προκειμένου περί της βραβεύσεως του ’Αλ
φαβηταρίου του κ. Βρατσάνου. Περί αύτου λέγουσι (σελ. 10 καί 11) 
«Ό του ’Αλφαβηταρίου τούτου συγγραφεύς περιπίπτει είς τό 
Αμάρτημα ότι εν τη του Αλφάβητου διδασκαλία εισάγει λέξεις 
ύποδειγματικάς τε καί άλλας τρισυλλάβους . . Έ ν  τη τών διφθόγγων 
διδασκαλία παρατηρουμεν ότι έλλείπουσΊ παραδείγματα της η υ  
καί τών καλούμενων καταχρηστικών α η ω. Έ ν ω δέ ή δίφθογγος 
εΐ εν τώ τετάρτω μαθήματι διδάσκεται, προφαίνεται αύτη έν τώ 
δευτέρω (« ο ί παχείς χο ίρο ι»). . . Καί έν τώ τετάρτω δέ μέρει αί 
έπιγραφαί τών κεφαλαίων «πώς είνε τά  πράγματα» καί « τ ί πράτ- 
τουσι τά πράγματα» ο ύ τε  όρθώς καθ’ ήρ.άς τίθενται καί πρός 
τινας τών παρατιθεμένων προτάσεων δεν άνταποκρίνον'ται πάν
τοτε δεόντως. Ενιαχού δέ καί αί αποκρίσεις δέν συμφωνούσι 
πρός τάς έρωτήσεις . . . Α λλά καί λέξεις τινές καί προτάσεις ήδύ- 
ναντο καί έπρεπεν εκείναι μέν διά κομψότερων νά άντικαταστα- 
θώσι η καί νά παραλειψθώοΊν, αύται δέ όρθότερον νά διατν- 
πωΟώαΐν . . . άρθρα τινά τής πραγματογραφίας είνε μακρότερα 
τού δέοντος. . . ό συγγραφεύς δέν διακρίνεται πάντοτε επί άνθηρό- 
τ η τ ι . . ,  παρέλιπε νά περιγράψη διά βραχέων καί τινα τών συνηθε- 
στέρων παρ’ ήμίν κτηνών » κτλ. κτλ.

Στιγματίζεται δηλ. τό βραβευθέν τούτο βιβλιάριον ώς έλλιπές καί 
άστοχον κατά την διδακτικήν ύλην, ώς άμέθοδον κατά την οικονο
μίαν, ώς άγοραιον καί καπηλικόν κατά την λέξιν, ώς σόλοικον καί 
βάρβαρον κατά την σύνθεσιν, ώς άλογίας μεστόν τό περιεχόμενον. 
Ταύτα καταφανέστατα προκύπτουσιν έκ τής έπ ιΟ η μ ο υ  έκθέσεως 
τών κ. κριτών. Καί έν τούτοις οί κύριοι ούτοι έ'σχον την Α να ίδε ια ν  
νά είπωσιν «εύχερώς νά άκοφύγη ήδύνατο τούτο, ευκόλως ήδύναντο 
νά θεραπευθώσιν έκείνα, ήδύναντο καί νά παραλειφθώσιν ή άλλως 
πως νά διατυπωθώσιν άλλα, προσαρρ,όζεται ό συγγραφεύς, δ ΰ η  αύτω



δ ύ ν α μ χ ς , προς την πνευματικήν των μικρών παίδων άνάπτυξιν, 
άλλα καίπερ τοιουτον δν τδ ελεεινόν τούτο Άλφαβητάριον ή επιτρο
πεία ομ .οφ ώ να> ς Ιπί τριετίαν κατά τον νόμον β ρ α β ε ύ ε ο » .

Έ χ ε ι  η δεν έχει ενταύθα τον τόπον του τδ του Διφίλου:
« Ό ς  δ’ ουτ’ έρυθρι&ν οιδεν ούτε δεδιέναι, τά  πρώτα πασης της 

άναιδείας εχει;»  1)
Νυν άντιστρόφως, προκειμένου περί τών έμών βιβλίων λέγουσι: 

«Περί δέ της ποιότητος παρατηρουμεν τάδε* τά  μεν ποιήματα μ ετά  
προσοχής έκλελεγμένα εκ τών δοκιμωτέρων ποιητών εινε άψογα 
καί έπιτι/χή, τά  δέ πεζογραφήματα καθ1 ύλην καί είδος εινε ορθά 
καί πρόσφορα πρδς τδν σκοπόν, δν προτίθενται. Καί δ μέν λόγος 
εινε λίαν έπιμεμελημένος καί άκριβής, ή δέ ερμηνεία. . εινε 
σαφής, εύκολος άφθονος καί εύστροφος, αλλά καίπερ 
τοιουτον δν, ή επιτροπεία δεν βραβεύει αυτό» 2).

Περαιτέρω* προκειμένου περί του άναγνωστικου μου βιβλίου τής 
τέταρτης τ&ξεως λέγουσιν : Έπαινουμεν αύτδν (δηλ. εμέ) διά την 
έ π ιμ ε λ ή  εκλογήν και τ ά ξ ιν  τής ύλης καί την εύ γέν ε ια ν  τής γλώσ- 
σης, βραβεύομεν δμως τδ Άναγνωσματ&ριον τού κ. Κουρτίδου 3), 
καίπερ έχοντες την πεποίθησιν δτι εινε π α νά θ λ ιο ν  , άφου εινε 
άντιπαιδαγωγικδν την ύλην, άμέθοδον την οικονομίαν καί μιξοβάρβα- 
ρον την γλώσσαν 4). Πράττομεν δ1 ούτω τδ μέν ίνα μη διαψεύσωμεν 
τδν Σέξτον τδν Εμπειρικόν ειπόντα ποτέ 5): «Σύες δέ ήδιον βορβόρω 
λούονται δυσωδεστάτω ή υδατι διειδεί καί καθαρώ», τδ δέ ίνα συμ- 
μορφωθώμεν πρδςτάς οδηγίας τού Σοφοκλέους είπόντος ποτέ (άπόσπ. 
2 6 ) . «Σ υ  δ’ αύτδς ώσπερ οί σοφοί τά  μέν δίκα^ επαινεί, τού δέ 
κερδαίνειν έ'χου».

Περί έμού δέ προσωπικώς λέγουσι τά  σεμνότατα ταύτα μετ’έξο
χου γλυκυθυμίας : « Έ ν  αύτφ ευχαρίστως παρατηρειται ή . . . καλή 
γραφή και ή δλιγότης τών άνορθογραφιών » 6), (πρόκειται δηλ. περί 1 2 3 4 5 6

1) Ά πόσπ. 135, Kock, Comic. Attic, frag. Τόμ. 2, σελ. 579.
2) Έκθεσις σελ. 13 περί του έμου Έ λλην. Άναγ/ωσματαρίου της Β 'τάξεω ς κα* 

Έ κ θ . σελ. 1.
3) Έκθεσις κριτών σελ. 32 καί 1.
4) ’Έκθεσις κριτών 3 0 -3 2  ίδε καί άνωτέρω σελ. 60-61.
5) Πυρρωνειων 6ποτυπώσεων Α. 56, έ'κδ. Bekker, σελ. 14, στίχ. 22.
6) Έκθεσις σελ, 28. Του κ. Ζησίου λόγοι.



Του έν χειρογράφψ καθυποβληθέντος Ελληνικού μου άναγνωσματα- 
ρίου της τετάρτης τάζεως).*Ωστε έλάβομεν ενα έπαινον δ ιά τ ή ν κ α λ -  
λΊγρα^ιαν τον άντιγραφέως και δια τάς όλίγας αύτου ανορθογρα
φίας, ών δμως— σημειωτέον και τούτο καλώς— ούδεμία ούδαμου ανα
γράφεται. —  Και αλλαχού : (( Ά λλα  καί ορθογραφικά σφάλματα 
δεν έλλείπουσιν άπδ του κρινομένου βιβλίου. *Ως ησθάνετο αντί 
ησθάνετο, όλόγλυκο αντί όλόγλυκο, ώά άντί ώ ά ! )κ τ λ .  Καί άλλα
χου: « Ένω δέ καί ό άπαΐδευτότατος των Ελλήνων λέγει . . . 6 
συγγραφεύς του Αναγνωσματαρίου ( δηλ. εγώ ) έπιθυμεί νά βλέπιρ 
τον Ελληνικόν λαόν συντάσσοντα τά  συγκριτικά μετά τής από καί 
αιτιατικής» 2) κτλ. Καί άλλαχου : « Ό  πιθανώς υπό μονάχου τίνος 
του μέσου αιώνος συντεθειμένος μύθος cc Άλέκτορες », 6 οποίος κατά 
τον σοφόν Κοραήν α μάς παρασταίνει με τής Ιεράς γραφής μαρτυρίαν 
την πολυγαμίαν ή άληθέστερον την κτηνώδη επιμιζίαν ώς άμοιβήν 
διδομένην άπά τον Θεόν εις τούς ταπεινόφρονας » ούδ’ αυτός 6 μύθος 
άπεκλείσθη άπό του ’Αναγνωσματαρίου. Ό  μύθος τελευτή ώς γνω
στόν, ώς εξής: «Κ αί παρευθύς άετός καταπτάς ήρπασεν αυτόν* ό δέ 
έν σκότω κεκρυμμένος άδεώς εκτοτε Ο ^λεέοας ε π έ β α ε ν ε ν  ». Ό  μύ
θος δηλοί ότι «Κύριος υπερήφανες άντιτάσσεται, ταπεινοίς δέ δίδωσι 
χάριν ». Καί είνε μεν αληθές ότι ό συγγραφεύς παρέλιπε ν’ άναπτύξν) 
την τελευταίαν φράσιν του μύθου: « Ό  δ’ έν σκότφ κτλ.»* δεν παρέ- 
λιπεν όμως νά άποδώστρ καί την έν έπιμυθίω αυθις αύτανακλωμένην 
ιδέαν ταύτην του ηθικολόγου μυθογράφου διά του έξής:

«Ό Θεός είνε τεχνίτης 
τούς μεγάλους ταπεινόνεχ 

' καί τούς ταπεινούς ύι|/όνει,

Ό τ ι  ένταυθα ή ταπεινοφροσύνη κακώς έννοείται καί ή υπό του 
Θεού ένεργουμένη άνύψωσις τών ταπεινοφρόνων ετι χείρον είνε φανε
ρόν» 3). Καί άλλαχου: « Ό  συγγραφεύς έπιλανθανόμενος ότι τό

1) ’ΈκΟεσις σίλ. 20. ό κ. I . Σιμόπουλος ό υπογεγραμμένος.
2) ’ΈκΟεσις σελ. 19. ό αυτός κ. Σιμόπουλος 6 υπογεγραμμένος.
3) ’ΈκΟεσ. σελ. 17. ό αυτός κ. I. Σιμόπουλος ό υπογεγραμμένος.— "Οστις καί έπ» 

έλα*/ιστον γνωρίζει τον καθ’ ήμας στενόν διδασκαλικόν κύκλον άμα άναγνώση την έκ- 
Οεσιν την φέρουσαν υπογραφήν « I. X. Σιμόπουλος» πάραυτα Οά διακρίνη τούς γρά- 
ψαντας αυτήν. fIi έν αυτή σχολαστικότης, ή απ’ αρχής μέχρι τέλους τής άναλύσεως 
τών Αίσωπείων μύθων καί του γλωσσικού στοιχείου του έ^ου βιβλίου διήκουσα, ώς καί



μέρος τούτο εινε παρασκευαστικόν της λογικής άναγνώσεως περί τε 
την οικονομίαν της ύλης καί περί την κατασκευήν των φράσεων καί 
των περιόδων δεν τηρεί το προσήκον μέτρον » 1). Καί αλλαχού: « Ό  
ήμέτερος συγγραφεύς —  εγώ δη λ .—  παραφράσας αυτό καί διαλογι- 
κώς μάλιστα εις 5 όλας σελίδας ηφάνισε διά τής μακρολογίας πάσαν 
την τού ποηοματίου χάρ ιν)) 2). Καί άλλαχού: «Δυστυγώς όμως 
ούτε ό σκοπός τού ’Αναγνωσματαρίου τίθεται υπό τού συγγραφέων 
όρθώς, ούτε ό τρόπος καθ’ ον επιδιώκει τούτον επιτυχής» 3). Καί 
άλλαχού: «Κ αί τα  πλειστα μέν των ποιημάτων είνε καλά καί καλώς 
εχουσιν έκλεχθή ύπό τού κ. συγγραφέως, άλλ’ έπρεπε πολλω πλείονα 
νά παρατεθώσι* διότι ό κ. συγγραφεύς, εϊπερ τις καί άλλος γνωρίζει 
βεβαίως ήλίκην εχουσι τά  καλά ποιήματα ήθοποιόν δύναμιν» 4). Καί 
άλλαχού τό διαβόητον έκεινο άρχέτυπον τής φιλαλήθειας: «Οί δύο 
φωτοβόλοι άστέρες,οιτινες όφείλουσι νά φωτίζωσι την οδόν τής υγιούς 
δημοτικής έκπαιδεύσεως ή Θρησκεία καί ή Πατρίς, διά τον συγ
γραφέα τού κρινομένου ’Αναγνωσματαρίου . . είνε έσβεσμένοι» 5).

ή μωρία και τό άλλόκοτον των παιδαγωγικών δήθεν δοξασιών τών Ιν αυτή άναγεγραμ- 
μένων περωρίζουσι τον κύκλον τών γραψάντων εις δύο ή τό πολύ τρεις, κατά την γνώ
μην τών επαϊόντων τονc σχοάαστιχωτίρονς και μωροζέρονς τών παρ’ήμιν αύτοκαλου - 
μένων Ελληνιστών καί Παιδαγωγών, οίτινες— αν δεν άπατώμαι— διδάσκουσιν εις τό 
ιδιωτικόν Λύκειον του κ. I. X . Σιμοπούλου, ή τουλάχιστον συνηθέστατα μετ’ αυτού 
επικοινωνούσιν. Ό  κ. Σιμόπουλος ούδεμίαν κοινωνίαν προς ούδεμίαν επιστήμην σχών 
ποτε,άτε σύμπαντα τον βίον αυτού περί την Θήραν νέων πλουσίων καί την ψυχεμπορι
κήν καί μαθηματοπωλικήν καταναλώσας, καλή τη πίστει άνέθηκεν, ώς φαίνεται, 
την σύνταξιν της κρίσεως εις τούς κυρίους εκείνους. Τούτο άριδη'λως καταφαίνεται καί 
εξ άλλων μέν πολλών, άλλ1 ιδίως εκ τού 5τι, καίτοι τέλεον άπαίδευτος ό κ. Σιμόπου- 
λος, έχει όμως αγωγήν τινα καί ορθόν τινα νούν επομένως ήτο αδύνατον τόσον μωρά 
καί τόσον ψευδή αυτός νά γράψη, οία είνε τά άναγεγραμμένα εν τη κρίσει τη φερούση 
την υπογραφήν αυτού. Αΰτη εινε ή πρώτη έντύπωσις, ήτις γεννάται εκ τής πρώτης άνα
γνώσεως της κρίσεως ταύτης. "Οτι όμως την ύπ1 άλλων συνταχθεΐσαν έκθεσιν ταύτην 
ούδ* άνέγνωσέ ποτέ ό ύπογράψας αυτήν μεμουσωμένος καί έντιμος ούτος κύριος, κατα
φαίνεται άριδήλως έκ τής αίσγρορρημοσΰνηα τής ενταύθα έκκενωθείσης. Ό  κ. I. X. 
Σιμόπουλος έχει σύζυγον, έχει τέκνα, έχει ιδιωτικόν Λύκειον, είνε επί τέλους γέρων. 
’Αδύνατον λοιπόν, εάν ήτο εν γνώσει τού πράγματος, νά έπέτρεπέ ποτέ νά φέρη τό 
ονομα αυτού έκθεσις, έν ή ήσαν γεγραμμένα: « 'Ο όε εν σχόζω χεχρνμμένος άόεώς 
ΙΙχτοιε θηΑείαιο επεβαινεΥν. ’Αδύνατον!

1) ’Έκθ. σελ. 9. Ό  κ. Άργυριάδης ό υπογεγραμμένος.
2) ΑύτόΟ. σελ. 13. Λόγοι τού κ. Πρωτοδίκου.
3) ΑύτόΟ, σελ. 15. Ό  κ. Σιμόπουλος ό ύπογεγοαμμένος.
4) Αύτόθ. σελ. 29. Λόγοι τού κ. Ζησίου.
5) νΕκθ. σελ. 18. Ό  κ, Σιμόπουλος 6 υπογεγραμμένος.
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Άνακηρύσσομαι λοιπόν άνά πάσαν την Ε λλά δα  νυν,κατά την Ιξοδον 
ήδη έκ του βίου, άφου δύο Διδασκαλεία ίδρυσα, τρία διηύθυνα, την 
δημοτικήν έκπαίδευσιν εν τε τη δούλη καί τη έλευθέρ^ Έ λλάδι επί 
μακρότατον χρόνον διηύθυνα, υπέρ τούς 500 διδασκάλους έδίδαξα, 
υπέρ τάς 20 μονογραφίας καί διατριβάς περί διαφόρων παιδαγωγι
κών καί σχολικών καί φιλοσοφικών άντικειμένων συνέγραψα, την 
παρ’ ήμίν παιδαγωγικήν καί σχολικήν κίνησιν έν Ευρώπη σεβαστήν 
κατε'στησα, άνακηρύσσομαι, λέγω, νυν έπισήμως από τών στηλών 
τής έπισήμου έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής Ελλάδος άνά πάσαν 
τήν Ε λλάδα  ύπ1 ανθρώπων, οιτινες ουδέ εν Άλφαβητάριον, ουδέ εν 
Άναγνωσματάριον Επιστημονικόν έχουσιν ίδη ποτέ* ύ π ’ ανθρώπων 
οιτινες ουδέ μίαν σελίδα τής Μεθοδικής και τής Παιδαγωγικής καί 
τής Ψυχολογίας έχουσιν άναγνώση ποτέ* ύπ1 άνθρώπων οίτινες ουδέ 
εν παιδάριον εξαετές εχουσι διδάξη ποτέ, ή ίδη ποτέ όρθώς διδασκό- 
μενονύπ’ άνθρώπων γραμματοδιδασκαλιδών αυχμηρών καί υποξύλων, 
υπό ενός Σιμοπούλου, δι* δνομα του Θεού ! ! καί ενός Άργυριάδου 
καί ενός Πρωτοδίκου, καί ενός Ζησίου, καί ένός Δουκάκη ώς ό ά π α ΐ-  
δευτότατος τών Ελλήνω ν, ώς άνορθόγραψος, αίσχρολόγος, 
φυπαρογράψος, άμαθης της Παιδαγωγικής, άδαης της Μ ε
θοδικής, άγευστος της Ψυχολογίας, άπειρος του σχολικού 
βίου, άψιλόπατρις, άθρησκος! !

Πολύ δικαίως καί πολύ φυσικώς. «Ό μίλου γάρ άχρηίου ούδέν εστί 
άσυνετώτερον ουδέ ύβριστότερον ί) .

’Αφόρητος έστιν εύτυχών μαστιγίας, 
βασιλείς έγένοντο οι πριν δντες αίπόλοι 2).

Καί τούτου άλλο ετι κακοηθέστερον καί μα>ρότερον.
Περί του έμού άναγνωστικοΰ βιβλίου τής τρίτης τάξεως προκειμέ- 

νου οΐ αύτοσχεδιάζοντες ούτοι ίδιώται θρασύτατα άποφαίνονται: αΧρή- 
σις έκλεκτών τινων μύθων προς διδασκαλίαν έπιτρέπεται, ώς γνω
στόν, JJ.0VOV έν τη κατωτάτη τάξει τών δημοτικών σχολείων,

1) Ηρόδοτος 3, 81.
2) Κωμικών αδέσποτα, άπο'σπ. 487, Kock 3, 498.

5
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ο υ δ έ π ο τ ε  δέ έν ταίς ανώτερους καί μάλιστα έν τνί Γ ' καί τνΐ 
Δ ')).— Έ ν  τούτοις η άπόφανσις αυτή, η καταδικάζουσα τό έμόν 
βιβλίον, δεν έκώλυσε τούς έντιμους τούτους κυρίους νά κρίνωσι βρα
βείου άξιον, διά την Δ ' τάξιν (/.άλφιτα, τό ’Αναγνωσματάριον του 
κ. Κουρτίδου·, όπερ « περιέχει δεκαεννέα μύθους, ών εξ έμμε
τρ ο ι!»  1). Περαιτέρω* ό μύθος «Γεωργός καί Πελαργός», ευρισκό
μενος εν τφ  έμφ Άναγνωσματαριφ της Γ ' τάξεως, στιγματίζεται 
ούτως : « ’Αμφιβόλου ηθικης αξίας είνε 6 μύθος Γεωργός και Πε
λαργός», λελωβημένος δε ό αυτός υπό τού κ. Κουρτίδου εις τό βρα- 
βευθέν αυτού ’Αναγνωσματάριον μετατοπισθείς, εξυμνείται ούτως: 
« Ή  αύτη δ ’ αφέλεια καί τό άπλαστον παρατηρεΐται καί εν τοΐς μύ* 
θοις « τά  δύο άροτρα καί Γεο^ργός καχ ΙΙελαργός» 2).—  Επίσης 
οί μ-ύθοι «Χελώνη καί άετός» κα: « Κόραξ καί άλώπηξ», έν τφ 
έμφ Άναγνωσματαρίω της Γ ' τάξεως ευρισκόμενοι, στιγματίζονται 
καί έκμυκτηρίζονται οί δι/αμοΐροι ούτως: « Ό  μύθος Χελούνη καχ 
άετός » διδασκόμενος είς παίδας βλάπτει μάλλον αυτούς διά τού 
κακού παραδείγματος τού αετού λίαν σκληρώς τιμωρούντος την ανοη
σίαν της χελώνης* ηδύνατο δέ διά τούτο νά επιγραφή μάλλον «θά
νατος είς τούς άνοήτους,—  διά τού μύθου «Κόραξ κα\ άλούπηξ » 
οί παίδες ημών θέλουσι διδαχθη μάλλον την χαμέρπειαν, την κολα
κείαν, την υποκρισίαν, τον έγωϊσμον καί επί τέλους την αναίδειαν», 
.άνάπηροι δέ καί λελωβημένοι οί αυτοί έν τφ  βραβευθέντι ’Ανα
γνωσματάριο) της Δ ' τάξεως τού κ. Κουρτίδου κατακείμενοι έπευφη* 
μίζονται καί εξυμνούνται οί μακάρχοχ ούτως: « Ή  αύτη άφέλεια 
παρατηρεΐται είς τούς μύθους, όποιοι « τά  δύο άροτρα», «Γεωργός 
καί Πελαργός.» καί πάν,τες οί έμμετροι, Χ ε λ ώ ν η  καχ άετός — Κό
ραξ κα\ άλούπηξ . . . Διά της βραχυλογίας δέ καί δι* άφελείας 
ούχί έξεζητημένης, άρμοζομένης δέ είς την παιδικήν διάνοιαν, ο συγ- 
γραφεύς κατορθοί τέρπθ)ν νά δ ο δ ά σ κ ^  άμα άναστρεφόμενος μετά 
των παίδων ως πατήρ ευμενής μειλιχίως καθοδηγών είς την αρε

τήν καί εις τον έρ ω τα  μάλιστα τής πατρέδος, δν διά παντός 
μέσου έξά πτει! » 3). 1 2 3

1) ’ΈζΟεσις κριτών σελ. 15 καί σελ. 30.
2) ’ΈκΟεσ. κριτών σελ. 17 καί σελ. 31 α, έν άρχξ.
3) ’ΈκΟεσις κριτών σελ. 16 καί σελ. 31 α, έν άρχ?[. 30 α, περί τό μέσον.— Ά να

γνωσματάριον του κ. Κουρτίδου, πίναξ των περιεχομένων, έν τέλει.



Κύνεος νόος, κύνεον κέάρ ! « Ό  δ* ά να χδ ίις  έκ τίνος ώνομάσθή 
των άλλων άλλ’ ή όταν τά μήτε οντα μ ητ’ άν γενόμενα ταΰτα τολμ^ 
λέγειν St’ ά να χσ χνντχα ν ; όπερ ούτος π ο ιε ί;»  λέγει ό Δημοσθέ
νης καί συμπληροΐ ό Πλάτων: «Τό γάρ την του βελτιονος δόξαν μη 
φοβεϊσθαι δχά θ ρ ά σ ο ς , τούτ 'αυτό  έστι σχεδόν ή  π ο ν η ρ ά  ά ν α ι-  
σ χνντχα »  1).

’'Αλλο* εις 1033 μεγάλου μεγέθους χειρογράφους σελίδας, έζ ών συν- 
εκροτουντο τά εις τον διαγωνισμόν ύποβληθέντα έμά Ελληνικά ανα
γνωστικά βιβλία εύρέθησαν ό Έκατόγχειρ Γύης ως Β ν η ς  άντιγε- 
γραμμένος, τό όλόγλυκο ώς όλόγλυκο , τδ σκύλος ως σκνλος, τό 
μύρον ώς μύρον, τδ ερριμμένος ώς έριμμένος τδ λάθος ώς λάθος, τό 
ήσθάνετο ώς ησθάνετο καί ευθύς μεγάλη τη φωνή άνεκηρύχθην άνά 
πάσαν την Ε λλάδα  ώς Α νορθόγρα φ ος 2).

Τδ δέ βραβευθέν Άλφαβητάριον μόνον έκ σελ. 120 συγκείμενον 
καί τούτων έντύπων, εί καί βρίθει άνορθογραφιών καί μάλιστα έπ£ · 
τ ^ 8 ε ς  χάριν του συστήματος του συλλαβισμού των πλείστων γενο- 
μένων, ώς α ό γάτος άγα πά  τδν τυρδν» (σελ. 1 3 ) — «δμοιος τον 
δμοιον ά γα πά»  (σελ. 4 0 ) — «ή μυια πετά »  (σελ. 43 ) —  «τδ θέρος 
φυσά» (σελ. 4 5 )— «Ουκον» (σελ. 15) —  «βώ δι»  (σελ. 27) κτλ. 
χαρακτηρίζεται ώς « διακρινόμενον διά τε την μεγίστην επιμέλειαν 
καί τδ εύμέθοδον, μεθ’ ου είνε συντεταγμένον ».

Είς δέ τδ βραβευθέν αναγνωστικόν βιβλίον τής τετάρτης τάξεως 
του κ. Κουρτίδου, ούδεις λόγος περί άνορθογραφιών γίνεται, διότι 
Ισως κατά τούς αμερόληπτους τούτους κ. κ. κριτάς δεν είνε άνορθο- 
γραφίαι τά «έτρύποι/ν —  οί ιχθύς (πάντοτε) —  ημέραν τινα— κρό
τον τινα — τδν πλούτον του —  τό βήμα του— τδ σώμα σου —  τής 
Κηφισιάς — εν Στρασ-βούργψ—  ίίπιος —  κτυποϋσι (κτυπαΐ άλλα- 
χού),— μίγμα —  έπικινδυνΟτάτη — εις τάς κλίτνας —  κ λ ίμ α —  
φοχνιξ —  λικμίση —  έπλημμύρίσε —  εύωδώσεως —  ρόγας —  μαρα
μένα —  ύγχεόαν —  ώ Σόλον, Σόλον, Σόλον, Σόλον (τετράκις) 
κτλ. κτλ.
. Περαιτέρω* ό πάντοτε νηφάλιος, πολύς δέ έ ν τ ή  χρηστότητι κ. 
Ζησίου, περί τού έρ,ου αναγνωστικού βιβλίου τής τετάρτης τάξεως 1

1) Δημοσθένης κατ’ Άριστογείτονος 68, σελ. 790.’— Πλάτων, Νόμοι 701 Β.
2| ΈκΟεσις σελ. 20, Οπογεγραμμένος ό κ. I. X. Σιμόπουλος. σελ. 28, Οπογεγραμ- 

μένος ό κ. Ζησίου.
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Αροκειμενου, λέγει (σελ, 58 α): « Έ ν  αύτώ ευχαρίστως παρατηρείται 
η άπηκριβωμένη τάξις . . καί ή δλιγότης των ανορθογραφιών» καί 
πλέον ου . . Παράδειγμα ανορθογραφιών ούδέν επάγεται. Πλήν δε 
τούτου έλησμόνησεν έν r ?\ διακρινούση αυτόν νηφαλιότητι καί ευσυνει
δησία καί δρθοφροσύνη δ,τι αλλαχού περί ’Αναγνωσματαρίου επίσης 
της τετάρτης τάξεως, άλλ’ δχι εμού πλέον, άλλ1 άλλου, αύτδς ό 
ϊδιος έγραψε (σελ. 24 , α) «Κ αί περί μ,έν τών ανορθογραφιών ούδένα 
ποιούμ,εθα λόγον είκάζοντες δτι αύται εινε έργον τού άντιγραφέως 
καί δτι δ συγγραφεύς δέν ήδυνήθη νά επισκόπηση τό βιβλίον». «Καί- 
TOt χρη ταύτά περί τών αυτών ομοίως φαίνεσθαι γινώσκοντας » , κατά 
τον Θουκυδίδην (3 , 56, 7), προφανώς μη ένθύμηθέντα τδ τού Δη
μοκρίτου 1): «Αί περί τι σφοδραί δρέξιες τυφλούσιν εις τάλλα την 
ψυχήν», λησμονήσαντα δε μάλιστα καί τα  άλλοτε ύπ’ αυτού τού 
ίδιου ρηθέντα 2 ): «άπλώς τε αδύνατον καί πολλής εύηθείας, δστις 
οϊεται τής άνθρωπειας φύσεως δρμωμένης προθύμως τι πραξαι άπο- 
τροπήν τινα έχε tv ή νόμ,ων ίσχύι ή άλλω τω δεινώ», καί μη άναλο- 
γισθέντα τάύπδ τού Δημοσθένους άριστα άποτυπωθέντα: «Τούτο γάρ 
έστιν ό συκοφάντης, αιτιάσασθαι μεν πάντα, έξελέγξαι δε μηδέν» 3).

Περαιτέρω* περί τών έν τώ Άλφαβηταρίω μου λέξεων προκειμένου 
οι κ. κ. κριταί λέγουσιν. «Ύπάρχουσιν έν αύτφ λέξεις πάμπολλοι 
σπά/νχαχ καί τοϊς παιδαρίοις άγνωστοχ και άκατανόητοχ. Τοιαύ- 
ται δέ λέξεις έστωσαν αύται δλίγαι έκ τών πολλών: « ί/λακη τα- 
νΰω οπώρα §νας θχίελλα μΰωψ πελεκάν νήσσα έποψ 
ποταμός πχτυς γχτψ όρψώς γαμψός α/αχνα £οχά χοϊκός αύ- 
χίιν άλχεύς άγυχά βληχώμαχ ισχυρός λχκμώ ακμών κρα- 
νον πτίλα μυκηθμός πχ/θμην γλαυξ άσθμα έσθλός ψάσγα- 
νον ψάραγξ σϋρχγξ ψόρμχγξ ψάρυγξ ρύγχος ηλίθχος χρυσο- 
μηλολόνθχον ». Τό δλον 39 4).

4) Άπόσπ. 82, έ'κδ. Mullach, Fragmenta Philosophorum Graecorum τόμ.. 
1, σελ. 345.

2) Θουκυδίδης 3, 46, 7.
3) Προς Εύβουλίδην σ. 1309.
4) Έ ν  πρώτοις τών 39 τούτων λέξεων ούδεμία εινε σπαγία, Πασαι είνε συνηθέ- 

σταται εις την γραφομένην και εις την γλώσσαν τών παρ’ ημΐν βιβλίων. Έ πειτα  ουδέ-



Περί δέ των έν τφ βραβευθέντι Άλφαβηταρίφ του κ. Μ. Β ρα- 
τσάνου λέξεων λέγουσι μεν οτι «καί λέξεις τινές καί προτάσεις ηδύ- 
ναντο καί έπρεπεν ε’κειναι μέν διά κομψότερων να dvTVKCiTClcrc α
θώο  ̂ν η καί να παραλείφθώοΤν, αύται δε ορθότερον νά διατυ- 
πωθώσι. ToiaOxat δ'εινε at κάδδΐ^ος!! ή έδδΐξ(Ρ) τυλιττω(Ρ) φάττα 
κ τλ » , δεν λησμονουσιν δμως δτι προαποφασισμένον ήτο νά βραβευθγί 
αυτό, καί έπανορθουντες το κακόν, λέγουσι παρακατιών (σελ. 1 1 ) 
« παρατίθησιν. . . λέξεις εύληπτους— τάς δέ λέξεις καί τάς φρά
σεις εχει άφελείς».—  « Ά λ λ 1 άνοια μετά κακίας τό δοκεΐν εάν τις 
αυτός επιμύτρ, μηδέ τούς πέλας όράν )), είπε ποτέ 6 Πολύβιος ( 4 ,2 7 ,7 ) .

Τριάκοντα καί εννέα λέξεις παρέθηκεν ό κατά τον Πολύβιον « άνους 
καί κακός» κ. Άργυριάδης, ινα δείξγι την ,φαυλότητα των λέξεων του 
έμου ’Αλφαβηταρίου καί τέσσαρας μόνον, ίνα δείξη την φαυλότητα 
του βραβευθέντος ’Αλφαβηταρίου, καί τούτο μέλλοντος νά εκτυπωθη 
καί εις τάς όψεις καί άλλων νά έ'λθγ). Καί εινε μέν άληθές ότι «ή  
κάδδιχος καί η έδδιξ» μόνον θά ηρκουν, ινα καταδείξωσι την φαυ- 
λόλητα του βραβευθέντος τούτου Αλφαβηταρίου, άλλά χάριν της

μία τούτων εΤνε ακατανόητος, διότι ούδεμία τούτων εινε όνομα ουσιαστικόν άφτ)ρημέ- 
νον, άτινα γενικώς πάντα εινε κατά την μικράν ηλικίαν άκοτανόητα. ’Έ πειτα  πλημ
μέλημα μέγιστον εινε νά διδάσκωνται τά παιδία μόνον γνωστός λέξεις. Ο σκοπός του 
σχολείου οΰτω δεν έπιτυγχάνεται, ή ύπαρξις τού διδασκάλου εινε περιττή, καί ή άνά- 
πτυξις τής διανοίας των παιδαρίων εινε ανέφικτος, καθότι αΰτη πέφυκε νά άναπτύσ- 
σηται μόνον, δταν εις τά γνωστά καθ’ έκάστην προστίθενται καί Ηγνωστα. Αί λέξεις 
« τανύω οπώρα θύελλα μύωψ αλιεύς πελεκάν ποταμός όρφώς ισχυρός ηλίθιος γαμ
ψός κράνον λικμώ ακμών» ούτε σπόνιαι ούτε άκατανόητοι ού'τε άγνωστοι εινε* 
προσετέΟησαν ενταύθα σοφιστικώ τω τρόπω, μόνον χάριν έξογκώσεως τού δήθεν κακού. 
At λέξεις αί άγνωστότεραι τοΐς παισίν « αύχήν φάσγανον φάραγξ σΰριγξ φόρμιγξ φάρυγξ 
ρύγχος καί πτίλα » ούτε σπάνιαι εινε ούτε ακατανόητοι* Ιρμηνευόμεναι δέ καί έν τω 
κειμένω (σελ. 26. 60. 63. 64) γίνονται καί αύτοις τοίς παισί γνο^σταί.— Αί λέξεις 
«νήσσα καί χρυσομηλολόνΟιον» εινε ήδη γνωσταί έκ τής πραγματογνωσίας (ίδε Ά να - 
λυτ. πρόγραμ. τετραταξ. άρρένων σελ. 19). Μένουσι νύν τά ονόματα των ζώων « βύας 
έποψ γύψ ύαινα και γλαύξ», at φωναί αυτών «υλακή βληχή μυκηθμός» καί τά δέν
δρα « πίτυς και ροιά». Ταύτα πλήν τών κακοβούλων καί μωρών ούόείς δύναται νά 
εί'πη οτι εινε σπάνιαι λέξεις καί ό,τι άλλο ό έντιμος καί άγχίνους κ. Άργυριάδης λέ
γει. Μόνον αί λέξεις χοϊκός καί ίσθΧός δύνανταί πως νά χαρακτηρισΟώσιν ώς σπά
νιαι καί τοΐς παισίν άγνωστοι* ουδέποτε όμως υκ άκατανόητοι. Ά λλά δυστυχώς τό 
Άλφαβητάριον μεταξύ τών σκοπών, ο’ύς επιδιώκει εινε καί ή άπόκτησις τής εξεως έν 
τή άναγνώσει τών έντυγχανόντων αύτώ. Λέξεις δέ εις άς νά ύπάρχωσιν επί τό αυτό 
τά φωνήεντα ο καί ι .χωρίς νά συνεκφιυνώνται καί λέξεις ένέχουσαι τό σθΧ δεν ύπάρ- 
χουσι πολλαί έν τή Ελληνική γλώσση, άίστε νά ούναταί τις νά εινε έλεύΟερος έν τή 
εκλογή αυτού. Τούτο ό εύπαίδευτος ό κριτής δέν έπρεπε νά άγνοή.
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Ιαυτου τχμης τουλάχιστον επρεπεν ό κ. κριτής πρώτον νά μη παρα- 
λείψγ) τάς λέξεις αυτού « αύχΐχν φυγχος και όπωρχκά», άφου 
κατέλεξεν ηδη ταύτας έν τφ  καταλόγψ των έμών αμαρτημάτων· 
δεύτερον νά μη χαρακτηρίση τάς λέξεις αύτου ως άφελεχς, άφου 
υπάρχουσιν έν αύτφ αΐ λέξεχς «ξέξασπρη, βραχόσφακτα, μο- 
λυόοκονδυλογλυπτοπελεκητίχ κναξβχ ζάμψ και τά  άλλα απαί
σια εκείνα γλωσσικά εκτρώματα' τρίτον νά μη χαρακτηρίσω ώς εύ
ληπτους τάς λέξεις « συναυλία θραϋσις πόθος κάλλος άγνοχα 
είδος» κτλ. τέταρτον νά μη άποσιωπτόση τάς 902 άσημους και 
άλογους συλλαβάς, αιτινες φύσες κεναι ούσαι, είνε άκατανόητοχ 
καί ίκαναί, ώς και αλλαχού ελέχθη, νά άποβλακώσωσιν δχι μόνον 
τον νουν εξαετών καί επταετών παιδαρίων, αλλά καί άνδρών πολύ 
στερεώτερον τον νουν εχόντων* πέμπτον νά μη άποκρύψϊ) τάς λέξεις 
« συς ϊς ρχπίς (5άξ, (5ώξ)>· έκτον νά μη κλείσ-ρ τούς οφθαλμούς 
καί νά προσποιηθη ότι δεν εί^ε δήθεν τάς λέξεις « σϊτα πυρός μί
τος σφιγξ χοϋς χθων γδούπος άρουρα αχθυχα άββας κλίμα 
μνά ύσπληξ » κτλ. κτλ.

Συνφδά δέ τούτοις καί ό άλλος επίσης νουνεχής καί έντιμος Κύ
ριος, ό αείποτε νηφων κ. Ζησίου , περί τού ’̂ Αναγνωσματαρίου μου 
της τ ε τ ά ρ τ ^ ς  τάξεως προκειμένου , γράφει (σελ. 29): «"Αλλο 
σφάλμα τού κ. συγγραφέως περί την έκθεσιν τών έν τφ  βιβλίφ 
αυτού? άναγνωσμάτων εινε η χρήσις ενίοτε λέξεων της αρχαίας 
γλώσσης, αιτινες δεν είνε απαραίτητοι διά τούς πα ίδας» . Ώ ς 
τοιαύτας δέ αναγράφει τάς λέξεις cc βυρσα, γράστχς, μέτω- 
πον συννεφές, γΓχ αρόσιμος 1) τεχνητευματα , έπχτεχνη- 
ματα, καλλχλαμπέτης ΐίλχος 2 ) , δέλφακες, κρότωνες 3), 1 2 3

1) 'Η  λέξις βύρσα έμφανίζεται εν τω χοινοτάτω βίω ώς μέρος τών εν τοΐς στόμασι 
πάντων φερομένων λέξεων : βvpσoόi\|rηc, βνρσοδεψεΐον. *Η λέξις γράστις είνε ευ
νόητος, ώς δμόηχος τη χοινοτάτη λέξει «γρασίδι». Τό μέχωποτ τό σύγνεφά εύνόη- 
τον, χαΟότι πάντες λέγομεν «μέτωπον συννεφιασμένον ».

2) Οί ΣχύΟαι χαί οί Παφλαγόνες μόνον δεν δύνανται νά έννοήσωσι τάς λέξεις ταύ
τας, πιθανόν δε χαί τις οίνω υποβεβρεγμένος* αλλά τά εις τά παρ* ήμΐν σχολεία της 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως φοιτώντα παιδάρια ούτε Σχύθαι είνε ούτε Παφλαγόνες ούτε 
οίνω δποβεορεγμένα.

3) Αί δύο αυται λέξεις σπάνιαι όντως ουσαι εξηγούνται εν αύτω τω χειμένω. Ά πο- 
ζών δέ εχ τής διδασχαλίας τών Ελληνικών γραμμάτων ό χ. Ζησίου δεν έπρεπε νά 
άγνοή τά'τού Διονυσίου του 'Αλιχαρνασσέως περί παρομοίων περιπτώσεων λεγόμενα 
(Τέχνη βητοριχή 10, 10): Έ τ ι  χάχείνο πλημμέλημα έν τή λέξει, τ^ύπό φιλοτιμίας



εύοργηοάα 1) νάπας, λόχμας 2) ίτποπέρκάζει πέρί τών σταφυ- 
λών, φριμάσ^ονται πιφί τών ίππων προ κειμένου » καί πλέον ου 3).

Έ ν τή άγχινοί^ δέ καί τή υγεία του ήθους τή διακρινούσν) αυτόν 
έλησμόνησεν οτι αυτός ό ί'διος έβράβευσεν (« ή  επιτροπεία βραβεύει», 
εκθ. σελ. i ) Άλφαβητάριον— καλώς σημειωτέον τούτο, Ά λφαβη- 
τάριον καί οχι Άναγνωσματάριον τής τετάρτης τάξεως—  εν φ περιέ- 
χονται συν ταις άλλαις καί αί λέξεις « τ α  Οντα ΐτοτπληξ π υ ρ ό ς  ϊ ς  
οτϋς £>ώξ έδδ ιξ  κ ά δ δ ιδ ο ς»  κτλ. κτλ. ' ' ' *

Ταΰτα καί τα τοιαυτα είνε έργα ήκιστα έ ν τ ίμ ο ις  καί οίοφοίς 
άνδράσι καί πώγωνι πολεώ καί βαθεΐ πρέποντα, έντιμοι κ. κ. κρι- 
ταί. Ταυτα, άλλαχου προκαλουσι τούς έμπτυσμούς τής κοινωνίας καί 
την τιμωρίαν τής πολιτείας, όπως καί παρ’ήμιν άλλοτε έγίνετο* άλλ*

Ήδη νυν αιδώς μύν έν άνθρώποκην όλωλεν, 
αύτάρ άναιδείη γαιαν έπισ'τρέφεται. 
βέβακε δ’ όρκων χάρις, ούδ’ έτ’ αίδώς

πάσι χρήσθαι τοΐς (σπανίοις) όνόμασι πανταχοΰ τον καιρόν μή προστιΟέντά οίον λέγω 
Ιστορικόν που όνομα διαλεκτικόν ποιητικόν εκ τραγωδίας ή κωμωδίας φΟέγγεσΟαι όνομα... 
ούχ ώς ούκ έστι που καί διαλεκτικόν όνομα καί Ιστορικόν καί πολιτικόν εν τοΐς ποιητι- 
κοΐς βιβλίοις άλλ’ έπίστασΟαι δεΐ καί τον Καιρόν της χρώσεως καί τήν διοίκησιν 
εστι δέ ή διοίκησις εκείνη τό προεζηγήσασθαι χαΐ τοΐς προζαχθεΐσίΥ η έτζιφερομ^ 
γοις ονσι γνωρίμοίς άφαγίσαι τι)γ χαιγότητα του όνόματος.

\ ) Ή  λέξις αΰτη ευνόητος ούσα είνε άναγεγραμμένη έν τώ κατακρινομένυ» βιβλία» 
μου μόνον ώς επιγραφή κεφαλαίου.

2) Λέξεις γνωστόταται εκ τής πραγματογνωσίας των προηγουμένων ετών καί έκ των 
στοιχειωδών εγχειριδίου τής φυσικής ιστορίας, περί ών αλλαχού τα είκότα* διότι καί 
οίλλος, επίσης έκ των Ελληνικών γραμμάτοιν άποζών μεμουσα>μένος κριτής, ό κ. 
Πρωτόδικος, επαναλαμβάνει μετά πολλής έλαφρότητος τά αυτά. Καί άλλο»ς δέ φλυα
ρεί ό ΓΙλάτων λέγιον «τοΐς παιδαρίοις έστι διδάσκαλος ό φράζο>ν;».

3) Αί λέξεις αυται δηλοΰσι πράγματα καί καταστάσεις· ούδεμία δέ τοιαύτη λέξις εινε
δυσνόητος· δυσνόητοι λέξεις διά τά μικρά παιδία εινε μόνον αί δηλωτικαί ποιοτήτωγ 
χαϊ ίόιοζήτωΥ. ΙΙλήν δέ τούτιον τά περί ου λόγος πράγματα ταυτα αδύνατον νά έκ- 
φρασΟώσιν άλλως έν γλοίσση άπΑη καί γνησίως 'ΕΑληΥΐχη, υ»ς άπαιτεΐ δ Νόμος, 
δι’ ού καθορίζονται τά κατά τά άναγνο»στικά ταΰτα βιβλία. "Ωστε δυοΤν Οάτερον ή πρέ
πει τις νά μεταχειρισθη προς δήλο»σιν τούτων λέξεις βαρβάρους, αΐτινες έπίσης εινε 
άγνο»στοι εις τά παιδάρια, διότι τά δι’ αυτών δηλούμενα πραγμαια εινε άγνωστα, fj 
πρέπει νά μείνο>σιν άγνωστα τά πράγματα ταυτα είς τά παιδάρια.. Ταυτα δέ διά τί; 
Τήν άπόκρισιν άς τήν 0ο»ση δ κ. Ζησίου, διότι ούδείς λογικός άνΟρο»πος δόνάται νά 
δώση αυτήν. Ό  δέ κ. Ζησίου κατεδείχΟη έκ τής κρίσεοίς τρυ ταύτης οτι εινε σοφώτε- 
ρος άφ* ότι μέχρι τοΰδε Οπελαμβάνετο, ( · · ,, .



Έλλάδι τα μεγάλα μένει, αίθερια δ1 άνέπτα.— 
’Αλλά των χρηστών έχει τιν1 επιμέλειαν και Θεός 1).

Περαιτέρω* ό αυτός κριτής, ό κ. Ζησίου, άποκρούων εκ του ’Ανα
γνωσματαρίου μου τής τέταρτης τ&ξεως τάς καθωμιλημένας δη
μώδεις λέξεις α τά  κακομοίρα, μαρούλια, κουρέλια» ( ! )  2) 
καί τον συμφυρμόν αυτών μετά λέξεων ατπανιωτάτων τής αρχαίας 
γλώσης ώς απρίν όμως τρυπώοΓωΟ'ΐν εκεί έδεσαν εις τό ακρον μιας 
φόκας εν έρυθρόν μανδήλιον καί έστερέωσαν ττν ρόκαν έπί τής 
χιονοσκεπούς καλύβης —  ήκουσαν έξω τον βύαν νά μυκάταΐ(!) 
καί την θύελλαν νά μαίνηται» 3), έπιλέγει* 'α Τ αύτα  ήδύναντο νά 
λείπωσι καί νά μη άπολέσν) μηδέν ή ευγένεια τής γλώσσης, ήν μετα
χειρίζεται έν τω ’Αναγνωσματαρίω αύτου ό κ. συγγραφεύς» 4).

1) Θέογνις 6 4 7 .— Ευριπίδης Μήδεια 439. — Μένανδρος άπόσπ, 379. Cock τόμ. 
3 , σελ. 109.

2) Ή  λέξις κουρέλια, ήτις αναγράφεται ενταύθα, επί τώ σκοπώ δπως γείνη ή παρα- 
τήρησις του κ. κριτου εύπροσωποτέρα, ο ν δ α μ ο ίτ  των τεσσάρων άναγνωστικών μου 
βιβλίων φέρεται. Ό  κ. κριτής άπλούστατα ψεύδεται. Μόνον έν τω τήςβ 'τάξεω ς 
Ιλληνικω Άναγνωσματαρίω μου έδόθη αφορμή νά γείνη χρήσις τής έννοιας ταύτης, 
άλλα καί έκεΐ (Γδ. σελ. 36 έν αρχή) έγράφη «πώς τολμάς νά ζητήσης ένα άρτον 
άντ1 αύτου τού ράκους ,* »

3) Καί ενταύθα ψεύδεται δ κ. Ζησίου. Γεγραμμένον εινε « έκει δέ καθήμενα τά 
δυστυχή ήκουσαν έξω τον βύαν νά φωνάζη καί τήν θύελλαν νά μαίγηται». — Τό 
πράγμα εινε τόσον χαρακτηριστικόν τής ποιότητος τών ιδιορρύθμων τούτων κριτών, 
ώστε πας βδελυσσόμενος τό ψεύδος ανάγκη νά Ιδη τό πράγμα έν τω έντύπω Έλληνικώ 
μου Άναγνωσματαρίω τής τετάρτης τάξεως, έκδ. 1892, σελ. 135, περί τό μέσον, έν 
τω στίχω 14 από των άνω.

4) ’Αλλά πλήν τής « ενγενείας » δέον ή λέξις νά στοχάζηται καί τού πρέποντος. 
Πάντες οί Έ λληνες τεχνογράφοι μια φωνή έφιστώσι τήν προσογψ τών περί τούς 
λόγους άσχολουμένων εις τό σπουδαιότατον τούτο στοιχεΐον αύτού.—Διονύσιος δ Ά λ ι-  
καρνασσεύς περί συνθέσεως ονομάτων κεφ. 20 : «Ε ις έτι καταλείπεται λόγος δ περί 
τον πρέποντος, ει τι έργον άτυχεΐ τούτου τού μέρους, εί καί μή τού παντός, τού 
κρατίστου γ1 άτυχεΐ. Πρεπον έστί τό τοΐς υποκειμένοις άρμόζον προσώποις τε καί 
πράγμασιν, ώσπερ ή έκλογή τών ονομάτων, ή μέν τις αν είή πρέπουσα τοΐς ύποκειμέ- 
νοις, ή δέ απρεπής, οΰτω δή που καί ή σύνθεσις.— ’Αριστοτέλης,'Ρητορική 1409, α,
1 0 : Τό δέ πρέπον έξει ή λέξις, έάν ή παθητική καί τοΐς υποκειμένοις πράγμασιν ανά
λογος. Τό δέ άνάλογόν έστιν, έάν μήτε περί εύόγκων αύτοκαβδάλως λέγηται, μήτε 
περί εντελών σεμνώς^ μηδ’ έπί τω εύτελεΐ όνόματι έπή κόσμος. — Δημήτριος περί 
Ερμηνείας κ. 276. Walz, Rhetor. Graec. τόμ. 9, σελ. 113. Spengcl, τόμ. 3, σελ. 
320: Πειράσθαι δέ τά ονόματα πρεπόντως λέγειν τοΐς πράγμασιν.— Διονύσιος δ Ά λι- 
καρνασεύς περί τής λεκτικής Δημοσθένους δεινότητος, κεφ. 12: Ούχ άπαντα δέ γε τά 
πράγματα τήν αύτήν άπαιτεΐ διάλεκτον* άλλ' έστιν ώσπερ σώμασι πρέπουσά τις έσθής,
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Λοιπον κατά τον κ. κριτήν, άπορρίψεως άξιον eivs το Αναγνωστι
κόν βιβλίον δπερ έκ τής δημώδους καθωμιλημένης ανέγραψε τάς λέ
ξεις «κακομοίρα μαροι'λχα τρνπόνω £όκα καί μανδήλχον». 
"Αλλαι δεν αναγράφονται, των έκ ψευδολογίας προελθουσών έξαιρου-

ουτω χαί νοήμασι άρμόττουσά τις ονομασία. Τό δε Ιχ πάντων ήδύνειν τάς άκοάς εύ- 
φοίνων τε καί εύλέκτων όνομάτυ^ν εκλογή ού πανταχού χρήσιμον. Έρμογένης, Προ- 
γυμνάσματα 10, έκδ. Walz. τόμ. 1, σελ. 47. Spengcl, τδμ. 2, σελ. 16: Άρεταί 
δε ε’κφράσεως μάλιστα μεν σαφήνεια και ένάργεια . . . έτι μέντοι συνε(ομοιοΰοθαι τά 
τής φράσεως οφείλει τοΐς πράγμασιν άν άνθηρόν τδ πράγμα, έστω καί ή λέ£ις τοιαύτη, 
άν αυχμηρόν τό πράγμα, έστω καί ή λέξις παραπλήσια. — Θέων, ΙΙρογυμνάσματα 
11, έκδ. Walz, τόμ. 1, σελ. 242, Speilgel, τόμ. 2, σελ. 119. Άρεταί δέ έκφρά- 
σεως αιδε,-σαφήνεια μέν μάλιστα καί Ινάργεια . . . Τό δέ όλον συνεζομοιουσθαι χρή 
τοΐς ύποκειμένοις τήν απαγγελίαν, ώστε εί μέν εύανΟές τι εί'η τό δηλούμενον, εύανΟή 
καί τήν φράσιν είναι* εί δέ αυχμηρόν ή φοβερόν ή όποιον δή ποτέ, μηδέ τά τής Ερμη
νείας απάδειν τής φύσεως αυτών.— ΑύτόΟ. 10, Walz τόμ. 1, σελ. 237, Spcngel 
τόμ. 2, σελ. 116: Πρεπουσι δέ λόγοι καί τόποις καί καιροΐς . . . καί μην καί αυτά 
τά πράγματα έκαστα έχει πρέπουσαν Ερμηνείαν. Ταύτης δ1 άν εγκρατείς γενοίμεθα, 
εάν μήτε περί μεγάλων πραγμάτων ταπεινώς λέγωμεν, μήτε περί μικρών ύψηΧώς, 
μήτε περί εντεΧών οεμνώς, μήτε παρί δεινών έκλελυμένως, αλλά τό πρεπον έκάστιμ 
τών πραγμάτων άποδιδώμεν στοχαζόμενοι άμα καί τον άρμότζοντος τώ τε προσώπω 
καί τώ τρόπω καί τώ χρόνιο καί τή τύχη καί Ικάστω τών προειρημένων.—  Αριστοτέ
λης περί ποιητικής, 1459, α, 4 : Έ σ τ ι δέ μέγα μεν τώ Ικάστω τών είρημένων πρε- 
πόντως χρήσΟαι. . . τούτο ούτε παρ’άλλου έστι λαβεΐν ευφυΐας τε σημεϊόν εσζιν ». —  
Άπρεπϊς  δΟεν καί άνάρμοσζον καί άφυίας σημεΐον Οά ήτο, άν έν λόγω σφόδρα Χιτΰρ 
αντί μαρούλια έγράφετο θρίδακες ή θριδακίνη' άντί ετρύπωσεν, έγράφετο όττείσερ- 
πυσεν ή υπεισεδυ' άντί καχόμοιρα έγράφετο βαρυδαιμονοϋντα> δύσμοιρα, μέΧεα, 
όϊζηρά, βαρυν τόν δαίμονα είΧηγόζα, οϊς 6 δνσπόνηζος δαίμων &γαν βαρύς ίνή- 
Χαζο. Καί νυν εύκαιρον να άκουσΟή καί παρ’ ήμΐν τό πανταχού αλλαχού, όπου αίδιυς 
νενόμισται, υπό του Διονυσίου τού Άλικαρνασσέως επί άναλόγου τή ήμετέρα περί- 
στάσει είρημένον ; « Ά  δέ γε Αισχίνης περί του ΔημοσΟένους γράφει συκοφαντών . . . 
τοτέ μέν ιός πικροΐς καί περιέργοις όνόμασι χρωμένου, τοτέ δ’ ώς άηδέσι καί φορτικοΐς, 
ραδιας έχει τάς απολογίας . . . Εί ουν μή κατά τόν οίκεΤον καιρόν τή πικραινούση 
διαλέκτορ χρώμενον άπεδείκνυεν αυτόν, ή πλεονάζοντα έν αυτή καί τής ποσότητος άστο-
χούντα, εικότως άν ώς άμαρτάνοντα διέβαλλεν. *0 δέ τούτων μέν ουδέτερον έχει δει- 
κνύναι, κοινώς δε διαθάΧΧει. . . εί μέν ού; τήν άκαιρίαν ή τόν πλεονασμόν τής έξηλ- 
λαγμενης Ερμηνείας διασύρων, καί ταυτα είρηκεν ώς του ΔημοσΟένους περί εκάτερον 
αυτών άμαρτάνοντος, ψεύδεται προφανώς. Ό  yap άνήρ έν μέν ταΐς δημηγορίαις καί 
τοΐς οημοσίοις άγώσι προς τό μέγεθος καί τό άξίωμα τών υποθέσεων άποβλέπων, κέ- 
χρηται τή τοιαύτη κατασκευή πολλάκις* εν δί τοΐς ίδιωτικοις Χόγοις, ovc περί μ ι
κρών συμζ>οΧαίο)Υ ίδιώζαις άνθρώποις εγραψε, τήν κοινήν καί συνήθη Χέξιν im -  
τηδεύει. . . ταυτα μέν ούν εγκώμια τής ΔημοσΟένους δεινότητος οντ4, ώς αμαρτή
ματα φέρων Αισχίνης, ούκ,άληΟώς μέν, εύλόγως δ’ Ισως, έχθρός ών, καί ούδϊν ΗΧΧο 
διαθάΧΧειν δυνάμενος, άπερισχεπτως, ώς εγώ κρίνω, συκοφαντεί. (Περί τής λεκτι
κής ΔημοσΟένους δεινότητας, κεφ. 55 καί 56).



μένων.—  Περαιτέρω* είνε σπανιώταται αί εκ της αρχαίας Έ λλην. 
γλώσσης έν αύτω καταγεγραι/μ,έναι λέξεις cc έρυθρός καί χιονο
σκεπής».— Καί τέλος είνε καταδικαστέος ό «σωρισμός» 1)τών 
λέξεων ατρυπόνο) £>όκα— έρυθρός χιονοσκεπής». Λέγει τ ι 
πλέον τούτου ό κ κριτής; Ή  εκθεσις είνε πρόχειρος καί δύναται ό 
βουλόμ,ενος να άναγνώσ/j την κριτικήν ταύτην παρατηρησιν.

Ερωτώ* είνε κριτής ό κατακρίνθ3ν μεν δια τοιαυτα δήθεν λε
κτικά παραπτώματα τό εν βιβλίον, διότι ετυχε να είνε έμόν, ύπερε- 
παχνών δε τό άλλο, διότι ετυχε νά μη είνε έμόν, τέλειον όμως καί 
ανυπέρβλητον παράδειγμα πλην καί άλλων καί λεκτικής ανωμαλίας 
καί χυδαιότητος καί βαρβαρότητος όν ; Είνε κριτής ό έκλέγων έκ 
του προς βράβευσιν προωρισμένου βιβλίου, Θησαυρού αυτόχρημα οντος 
άκυρολογιών, σολοικισμών, μίξεως άκριτου τών άμίκτων, συγκλώ- 
σεως τών άσυγκλώστων, καί ως σφάλματα λεκτικά —  καί ταύτα Stop· 
θωτέα μάλιστα άποκαλών —  μόνον τα  ολίγα καί απλά ταύτα « ό 
ήλιος εινε πάντα ζεστός— ύγιείαν — κατακουρασμένος— 
κατόπιν άπό την άνοησίαν —χάνδρας— έμαζεύθηκαν νά 
κάμουν μεγάλο ταξεΐδι — άραδιασμένας — τό ίδιο χο3ρίον», 
αποκρύπτει δε τά  πάμπολλα καί παναίσχιστα ά λλα ; Τά είδεν, 
όταν διηξηρχετο τό βιβλίον; Ά λλα  τότε διά τί τά παραλείπει; 2) 
Δέν τά  είδεν; Α λλά πού είχε τους οφθαλμούς του, η μάλλον εις 
ποιαν κατάστασιν διανοητικήν διετέλει, όταν διεξηρχετο ταύτα ;

Δύναται δε άνθρωπος σωφρονών καί νηφάλιος νά μη αίσθανθη βδε
λυγμίαν βλέπων καί άκούων λεκτικά αίσχη οια τά βραβευθέντα 
ταύτα  τού Αναγνωσματαρίου τού κ. Κουρτίδου; «ό πατέρας ή 
μητέρα τά παιδιά μου τά άδέλφια κουμπάρε ζ/υχογυιός 
άφεντόπούλο σκλάβος την λεβεντιά άπολίτευτοι πανιά 
πλάτη σούβλα τραπεζομάντηλον μούχλα καρφίτσα γαβάθα 
χέρι ραβδί χορτάρι κομμάτι διαμάντι κονδύλι ύωμι λιθάρι

4) V o lk m an n , H erm agoras, 1865, σελ. 2 i6  : ούτως άναγινώσκεται νυν τό παρά 
Κυντιλιανώ ( In s tit . 8, 3, 69) φερόμενον χοιησμός, δι οϋ σημαίνεται ή άνάμι?ις 
τών διαλέκτων της Αττικής μετά της Δωρικής καί ’Ιωνικής καί Αιολικής. Όμοίαν 
ταυτη 6εο>ρεΤ ο Κυντιλιανός καί την άνάμιςιν του υψηλού καί ταπεινού, του άρ'/αίου 
καί του νέου, του ποιητικού καί του δημώδους.

2) Κορνούτος, τέχνη 'Ρητορική 122, 108: Παράλειψις δ1 εστι τών βλαπτόντων 
ήμας αμνηστία. Όλιγάκις μεν ούν τελέως κατασιωπήσομεν, εάν 0έ μή συγχωρώμεΟα 
παρά του άντιδικου, θέντες αυτά παρά τάξιν Ιπιθολώσαντες ερουμεν,
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αύλάια ξυλάκι κοντόν ήμουν είχαν κάνω μαζεύω πεζεύω 
στρεφογυρίζεο στενοχωρηθείς ξενιτευμένος φαντασμένος 
καταλασπεομένος προσέξετε (5ίφετε δοκιμάσετε Αγριοκυτ- 
τάζονται ραγίζεται Απεκρίθηκα σκάπτω εύρηκα, αύγό σπα
σμένο, εκατό δραχμάς, πρόστυχη εργασία, φορτηγάς άμά- 
ξας, μακρύ μακρύ, μέ συμπάθειο, ό δείνας καί τάδε, ση
μαντικόν υποκείμενον, κατηραμένε κλέπτη, ίδέ κα\ ένα 
πέταλον, Αλύπητα κτυπουσε, κάμποσον καιρόν, έν (3αβδί 
έως τό Ανάστημά του, πάρε το, θά μου έταίριαζε πολύ, 
αυτό μου πάγει, πάγει καί αύτό, πάγει ό θησαυρός μου, 
τό έλαβεν είς ύποληψιν, έκείνος δμως διά εύχαριστώ, πον
τικός μίιν άρκούμενος, έστεκα παράμερα, κάνω μία γα
βάθα δταν μεγαλο5σω νά σάς δίνω να τρώγετε σί/ και Λ 
μητέρα — άν έγγίσης μόνον αύτό τό χορτάρι, θά έχης νά 
κάμης μέ έμέ — δοκιμάσετε νά σπάσετε — πριν μάθω νά 
πλέκω καλάθια, καί κερδίζω μέ τύν κόπον μου τό ι|/εομί 
μου, έγύριζα είς τούς δρόμους καί έδιακόνευα. Ενθυμού
μαι τους περιφρονητικούς λόγους των διαβατών, τάς ή,μέ- 
ρας κατά τάς όποιας έτρεχα Ημίγυμνος καί Ανυπόδητος 
Από θύρας είς θύραν καί τάς νύκτας τού χειμώνος · έπλά- 
γιαζα χωρίς νά φάγεο. Ή καρδιά μου σπαράζεται κτλ. — 
Αναρριχάται είς τά έξάρτια καί λύνει καί δένει τά ιστία — 
η ευεργεσία δσον μυστική είνε τόσερ μεγαλειτέραν Αξίαν 
έχει — Αραδιασμένας έπείνο) είς τά κατάρτια — έκτοπι- 
στικά πτηνά. . αι άκανθυλλίδες, αΐ Αηδόνες, τά ορτύκια, 
οι κόσσυφοι, οι σπίνοι, οι κούκοι, οί γερανοί, οι κύκνοι, 
αι άγριόχηναι, αΐ Αγριόπαπιαι καί πολλά άλλα. — Αλλ’ τι 
μαγείρισσα Αντί νά την φνφη έσταξε βουλοκέριον . . καί 
έπειτα προσήλεοσε δι’ αύτης τό μαντήλιόν της έπί τού στΛ· 
0ους — καί. . κόκκους, οι οποίοι μ ’ έδαιμόνισαν . . καί έν 
Αστραπτερόν κόκκαλον — δέν βλέπετε πώς έχεοθηκα είς 
την λάσπην διά νά τον έβγάλεο Από τό χανδάκι καί έκείνος 
δι’ Ανταμοιβήν μού έδωκε τίιν γροθιάν. — αι, συ παληό- 
παιδο — αΐ, συ, κουφάλα ! . . καί έξηκολούθησα νά μαζεύω 
φαδίκια — έσκόρπιζαν παντού κάτι πού λέγεται Ανθρακικόν 
οξύ .— άχ, μητέρα, είπε φελλίζουσα ii Ελένη είς τό μα-
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γειρειό είνε ένα φάντασμα, έν άσπρο φάντασμα.—έγώ δέν 
άπλώνω χέρι είς ξένον πράγμα* θά παραδώσω ψυχήν μιαν 
Λμέραν* και έπειτα χρήματα άδικα κερδημένα δεν πιάνουν 
τόπον — μη μέ άφήσετε νά πέσω κ α τά  γης, κα\ έπειτα δεν 
θά είμπορητε νά μ1 είίτρετε» καί πάμπολλα άλλα όμοδίαιτα τού· 
τοις καί πάντα οια έκ τριόδου.
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Ά λ λ 1 αν έν τη σκοτοδίνη καί τη παραζάλη αυτού δεν κατώρθωσε 
νά διακρίνη τα λεπτεπίλεπτα ταΰτα παραπτώματα του ελληνος 
λόγου ό ουδέποτε καρηβαρών κλεινός των Ελληνικών γραμμάτων 
διδάσκαλος κ. Ζησίου, άλλα τι παθών η τι μαθών δεν ήδυνήθη νά 
ΐδη τά  χονδροειδέστατα περί την στίξιν καί την συναλοιφήν των 
φωνηέντων πλημμελήματα; Πλημμελήματα μη άπαντώντα ουδέ 
είς τάς φαυλοτάτας τών από τής ίδρύσεως του Ελληνικού Βασι
λείου μέχρι τουδε έκδοθεισών φυλλάδων ;

Πρέπει νά είνέ τις εις την εσχάτην κραιπάλην ή νά λημά κολοκύν· 
τα ις, όπως μείνη άπρόσβλητος υπό τών χονδροειδεστάτων καί πολυ- 
πληθεστάτων τούτων τού βραβευθέντος βιβλίου πλημμελημάτων !

Έξαιρετικώς εκ πάντων τών μέχρι τουδε δι* Ελληνικών στοι
χείων έκδοθέντων βιβλίων μόνον εν τφ  βραβευθέντι τούτφ ανα
γνωστική βιβλίφ τά υποκείμενα χωρίζονται διά σημείου στίξεως 
άπό τά ρήματα 1), τά ρήματα από τά υποκείμενα 2), τά κατη
γορούμενα από τά υποκείμενα 3), οί προσδιορ,σμοί οί παντοειδείς άπό 
τά  ύπ’ αυτών προσδιοριζόμενα 4). Μόνον εν τούτψ τφ  βραβευθέντι 
άναγνωστικφ βιβλίψ άχώρισται μένουσιν αί κλητικαίδ), τά άσύν- 1 2 3 4 5

1) Σελ. 122 : Ό  διάσημος ’Αμερικανός Ουάσιγκτων, έκάθητό ποτέ.— Σελ. 123: 
Οι άλιεΐς, σχίζουσιν αυτόν.— Σελ. 141: Ή  Μετάνειρα, κατετρόμαξεν.—· 'Επίσης καί 
εν σελ. 4. 4. 33. 71. 149. 163. 164. 170. 184.

2) Σελ. 3 :  Αίφνης έρχεται, όρμητικώς έκ τών άγρών πελαργός.— Σελ. 70: Τώ 
λέ^ ει, ό Έ ρμης κτλ.

3) Σελ. 107 : Τά δένδρα, είνε οί καλλίτεροι μας φίλοι.
4) Τον όποιον μετέφεραν ώς νεκρόν, είς τό ξενοδοχείον.— Σελ. 6 : Είς πολλάς χώ

ρας, τά πτηνά ταυτα δεν ευρίσκουσι. . .— Σελ. 8 : Ό  μικρός έγγονος του γέροντος, 
παίζων, είχε φέρη,— Σελ. 88: Οί μύρμηκες οιτινες φημίζονται, διά την φιλοπονίαν 
καί τήν δραστηριότητα των, συγχρόνως δύνανται κτλ.— Επίσης καί εν σελ. 7. 58-
84. 122. 126. 159. 172 δίς. 186.

5) Σελ. 17 : Υιέ μου μή άπομακρύνεσαι.— Σελ. 28 : *Όχι κόρη μου,— Σελ. 42:
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δετά 1), αί παραθέσεις 2), αί δια του 8ε μεταβάσεις του λόγου 3), οί 
λόγοι οί αναφορικοί 4), οί άντιθετικοί 5), οί αίτιολογικοί 6), οί υποθε
τικοί 7), οί τελικοί 8), οί χρονικοί 9). Μόνον έν τούτω τω βραβευθέντι 
Άναγνωστικφ βιβλίω χωρίζονται ήμιτελώς τά  ασύνδετα 10), αί παρεν
θέσεις και αί έπεξηγήσεις 11), οί χρονικοί λόγοι 12) και οι άναφορικοΐ
Ά λλα δεν μου λέγεις Νικία.1— Σελ. 180: Πού πηγαίνεις Δερβίση.— Σελ. 130. Πώς 
έχεις καλέ' [ίου έξάδελφε; κτλ.

1) Σελ. 149: Νά νικτίσωσιν οί "Ελληνες νά καταστραφώσιν οί βάρβαροι.— Σελ. 
116: Εις τους προσθίους πο'δας έχει πέντε δακτύλους εις τούς οπισθίους τέσσαρας: 
— Σελ. 91 : Πλησιάζει εις τό παράθυρον σκοπεύει ένα διαβάτην.

2) Σελ. 169: Εισέρχεται εις τά άλατοπήγια κοινώς τηγάνια.— Σελ. 123 : Τό ώο- 
τάραχον κοινώς αύγοτάραχον.— Σελ. 146: Προσκαλεΐ γέροντα πιστόν θεράποντα.

3) Σελ. 173 : Αί υπό την φύλαξιν αυτών χώραι εκαλούντο άρματωλίκια ούτοι δέ... 
— Σελ. 145: ΙΙάρις δ υιός του Πριάμου ήρπασε την ώραίαν Ελένην, σύζυγον του 
Μενελάου οί δ’ Έλληνες κτλ.

4) Σελ. 10 : Τό τάγμα εις τό όποιον άνήκεν ό Καλόκαρδος.— Σελ. 53 : Εις τά δά
κτυλα τά όποια την έκράτουν.— Σελ. 72: Έδείκνυον άνθρωπον δστις έλεγεν. Έ τ ι  
έν σελ. 8. 12. 17 (τετράκις). 21. 25 (δίς). 27. 28 (δίς). 2 9 .3 3 .3 8 .4 0 ,4 1 . 42 (τρίς). 
43. 46. 54. 57. 67 (τρίς). 72 (δίς). 77. 79. 80. 81. 82. 85. 87. 88. 91. 92. 94. 
95 (δίς). 99. 102 (δίς). 107 (τρίς). 108. 113 (δίς). 1 2 1 .1 2 2 .1 2 3 .1 3 0 .1 3 2 . 133. 
143. 144. 158. 159. 165. 169 (τρίς).

5) Σελ. 104 : Δεν άπεστράφετο την εργασίαν καί τούς κόπους άλλ’ έπιστρέφων την 
έσπέραν.— Σελ. 106: Ό σ τις , άν δεν τω έδωκε πλούτη τω έχάρισεν όμως κτλ.

6) Σελ. 38: Ά ν  είσαι δυσηρεστημένος διότι δεν είνε άρκετός ό τόπος.— 'Ομοίως 
καί έν σελ. 55, 69, 132. 141. 1^5. 149. 164.

7) Σελ. 90: Ά ν  όμως τό σύρη προς υπεράσπισιν της πατρίδος έκτελεΐ,—  Σελ. 
146: Ό ποια  δέ καταισχύνη εις εμέ άν ή Ελένη μείνη εις τάς χειρας τών Ιχθρών; 
— Όμοίως καί έν σελ. 22 (δίς). 32. 48. 109 (δίς). 118, 181 (δίς).

8) Σελ. 17 : Μτ(τε πολύ υψηλά νά άναβαίνης διά νά μή άναλύση ό ήλιος τον κη- 
ρόν.— Όμοίως καί έν σελ. 23 (δίς). 34. 42.’ 50. 59. 71 (δίς). 77. 79, 95. 137. 
144 (δίς). 145 (δίς). 149. 156. 161.

9) Σελ. 26: Ό τα ν  δέ τό δένδρον εύρίσκεται εις κατωφερές μέρος άναβαίνει ευκό
λως εις αυτό.— Όμοίως καί έν σελ. 9 (τρίς). 18. 24. 25 (δίς). 29 (δίς). 34 (δίς). 
38. 41. 47 (τρίς). 50. 51. 54. 61. 68. 72. 79. 92. 99. 102. 103. 126. 132 (δίς). 
140. 143. 157. 188.

10) Σελ. 133: Οί έργαζόμενοι δπέρ τής άνθρωπότητος, ύπέρ τού κοινού αγαθού τι- 
μώνται καί δοξάζονται.

11) Σελ, 146 : Έ ν ώ τίς οιδε, πόσοι έξ ημών δεν θά έπανέλθωμεν.— Σελ. 165: 
Τέλος την 29 Μαίου τού 1453, ημέραν Τρίτην ό Μωάμεθ προσέταξε.— Σελ. 166: 
Εις χεΐράς σας, ειπεν εμπιστεύομαι.— Σελ. 145: ΓΙάρις ό υίός τού Πριάμου βασι- 
λέως τής Τροίας, αυτόθι : Έκεΐ ήλθον οί δύο Άτρείδαι ό βασιλεύς τών Μυκηνών 
Αγαμέμνων καί ό τής Σπάρτης Μενέλαος, έκεΐ κτλ.— Καί πάλιν: Έ κεΐ ό Διομήδης 
ό υίός του Τυδέως, έκεΐ κτλ.

12) Σελ. 83 : "Ητις άφού ήσυχάση καιρό,ν τινα εντός αυτού, μεταμορφούται είς
ψυχήν κτλ. r'
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καί δη ότ^ f/iv εν άρχή μόνον χωριζόμενοι καί εις το τέλος μένοντες 
αχώριστοι 1), ότέ δέ άντιστρόφως, έν τφ  τελεί μόνον χωριζόμενοι κα  ̂
έν αρχή μένοντες άχώριστοι 2). Μόνον εν τούτψ τφ βραβευθέντι άνα- 
γνωστικφ βιβλίψ τά σημεία τής στίξεως έξίσταντοα έκ τής κατά φύσιν 
εξεως καί ή άσυστόλως τε καί άταλαιπώρως άλλοτριοπραγμονουσιν, ή 
τέλεον άργουσι. Τό κόμμα πράττει τά του ερωτηματικού 3), τά  του 
θαυμαστικού 4), τά τής άνω στιγμής 5) καί τά τής κάτω στιγμής ή 
τελείας 6), ή κάτω στιγμή τά  του κόμματος 7). Ενίοτε δέαύτότε καί 
πάντα τά  ομογενή αύτφ άργουσιν δλως παρά την φύσιν αυτών 8). 
Μόνον έν τούτφ τφ  βραβευθέντι άναγνωστικφ βιβλίω τά σημεία τής 
στίξεως σιληπορδουντα καί αίσχρώς κορδακίζοντα, χωρίζουσιν έν τή 
όιστρώδει αυτών μανάρ τά  αχώριστα 9), δεν χωριζουσι τά χωριζό- 
μενα 10), χωριζουσι καί δεν χωριζουσι τά  αυτά, εϊτε διεσκορπισμένα

1) Σελ. 1 0 : Ό  συνταγματάρχης, δστις ήτο συμπατριώτης του καί Ιχ του ίδίου 
μάλιστα χωρίου προσεκάλεσε.— Σελ. 18 : Τό δέ πέλαγος, δπου έπνίγη ό ’Ίκαρος ώνο- 
μάσΟη.— Σελ. 22. Τό άμάξιον του Δήμου, τό οποίον είνε φορτωμένον. ξύλα επεσεν— 
Σελ. 89 : Τά χρήματα πάλ·ν, τα όποια έξοδεύω. διά νά άναθρέψω καί σπουδάσω τά 
παιδιά μου τά θεωρώ ώς κεφάλαιον κτλ.—Σελ. 181 : Ό  δέ Ά λή πασάς, δστις έβλεπε 
την μάχην άπό τίνος λόφου έφυγεν.

2) Σελ. 88 : Οί μύρμηκες οιτινες φημίζονται, διά την φιλοπονίαν καί την δραστη- 
ριότητά των, συγχρόνως δύνανται. — Σελ. 121 : Ε ίχε κινήση αυτό την στιγμήν 
καθ’ ήν ή Ελένη είσήλΟεν.— Όμοιως καί έν σελ. 4, 6, 12, 43 κτλ.

3) Σελ. 58 : Δέν βλέπεις τά φορέματά μου, ό πατέρας μου είνε κτλ.
4) Σελ. 4 0 : ΙΙόσα ταξείδια έπεχείρησαν έως δτου κτίσωσι την κατοικίαν των, 

χιλιάδες βέβαια.
5) Σελ. 23 : Τό σώμα δέν ήτο δυνατόν πλέον ν’ άναλάβη, ήλθεν ό θάνατος καί ούτε 

ΙτιμωρήΟησαν.— Σελ. 106: Μη πηγαίνης νά κατοικήσης έκεΐ, θ' άποθάνης άπό τον 
πυρετόν.— Σελ. 34 : Καλά λοιπόν, άπό αυριον Οο σου κάμω άρχήν.— Σελ. 12: Δέν 
συλλογίζεται τον κίνδυνον τό ναυτόπουλον, έν πράγμα μόνον συλλογίζεται.

6) Σελ. 120: Καλημέρα, έξάδελφε, πώς έχεις, καλέ μου έξάδελφε;
7) Σελ. 43 : Τοποθετούνται εις δύο πλαγίας γραμμάς,.αί όποΐαι σχηματίζουν γω

νίαν, επάνω κάτω ώσάν τό σχήμα τούτο.
8) Σελ, 120 : Έ κ  του ωραίου δέρματός της κατασκευάζονται κάλλισται γουναι διά 

τούτο εΐ'ς τινα μέρη . . .
. 9) Σελ. 41 : Τον χειμώνα, τά έντομα[μέ τά όποια τρέφονται αί χελιδόνες έξαφανί- 

ζονται.— Σελ. 80 : Τά ποιήματα ^τού Όμήρου, διά τους παίδας, οί όποιοι φοιτώσιν 
— Σελ. 186 : Τέλος τω 1828, άπεφυλακίσΟη, μετά έν δ’ έτος άπέθανεν.— Σελ. 42: 
Κάποτε όμως, εις τον δρόμον των τάς άπαντφ ή καταιγίς αί δυστυχείς χελιδόνες 
τό τε . . δέν είμπορούν.

10) Σελ. 23 : ’Ό χ ι  δέν Οά κοπιάζωμεν — Σελ. 24 : Ή  αΓξ . . έχει βραχεϊαν την 
κεφαλήν, πλατύ τό μέτωπον άκίνητα καί ορθά τά ώτα, τά κέρατα κοίλα πεπιεσμένα, 
γωνιώδη, καί καμπυλούμενα εις τά όπίσω — Σελ. 88 : Παρετηρήθη, οτι όταν έμποδι-
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έν ταίς διάφόροις ϋΜ όι του αύτου βιβλίου 1), εΙ'τ$ καί έν (/.ι^ καί 
αυτή σειδύρισκόμενα  2). *Όλως δε άχαλίνωτα καί ανυπότακτα καί 
κατά την ιδίαν αυτών αρέσκειαν τά  μιαρά ταυτα σημεία δια τών 
γραμμών του έστερ.μένου τούτου αναγνωστικού βιβλίου σοβουντα 
καταρρίπτουσίν ούχί σπανίως εις σωρόν καί μεταβάλλουσιν εις κυ
κεώνα καί προτάσεις καί κώλα και περιόδους του λόγου, ίλιγγον ού 
σμικρόν άπεργαζόμενα καί θέαμα αίσχιστον και άτερπέστατον παρέ-
χοντα 3). _ __________

Ά λ λ’ αν σιληπορδώσι καί αίσχρώς κορδακίζωσιν έν τω έστεμμένφ 
τούτω άναγνωστικώ βιβλίω τά σημεία της στίξεως, λυσσώσιν όμως 
άριδήλως καί στρηνιώσι τά της συναλοιφής τών φωνηέντων.
aOrj — Σελ. 187: Εί δε μή Οά σέ σουβλίσω ζωντανόν — Σελ. 108: Εινε λευκόξανΟον, 
Εχεt μικράς ινας είνε ισχυρόν— Σελ, 111 : ’Έ χει εις τήν κορυφήν φύλλα μακρά έσχι- 
σμένα δεξιά καί αριστερά,

1) Σελ. 81 : Δέν ζητώ ούτε ομόλογον, ούτε εγγυητήν— Σελ. 50: Ό  ίππος ούτε 
τόν δρόμον χάνει ούτε προσκόπτει— Σελ. 86 : Τούς ά'ρρενας, καί τούς έργάτας — Σελ. 
93: Τίμιος καί οικονόμος — Σελ. 9 5 : ΈστάΟη εις τήν είσοδον καί έκεΐΟεν ήρώτα—· 
Σελ. 120: Τά <5τα, καί τό χρώμα τού τριχώματος— Σελ. 47 καί Οά άναπαυΟήτε, 
καί Οά σάς διυσω— Σελ. 148: ’£2 Κληταιμνήστρα, καί σι) αγαπητή μου 'Ιφιγένεια. 
Ούτω δέ καί εν ταΐς σελίσιν 8 (δίς), 9 (τρίς), 13, 15 Κ. 17 (δίς), 18, 23, 25, 26, 
29, 32, 33, 37, 43, 47, 48 (δίς), 49 (τρις), 51, 53, 57, (τρίς), 59 (πεντάκις), 
60, 66, 68, 69 (Ιξάκις), 70 (δίς), 71, 72, 75. 76 (δίς), 78, 80, 81, 82 (δίς) 84, 
90, 91, 93, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 114, 117, 11 (δίς), 120 (δίς), 122, 
138 (τρίς), 140, 143 (τρίς), 146 (δίς), 149 (δίς), 150, 163 (δίς), 164 (τρίς), 166, 
168, 180, 184 (δίς), 186 (δίς).— Περαιτέρω: Σελ. 26 : Τόση Ισχνή βλάστησις ώστε 
ούτε αγελάδες ούτε πρόβατα δύνανται νά τραφώσιν— Σελ. 100 : Καί μ’ επλήγωσε 
τόσον πολύ, ώστε Οά γίνη ανάγκη — Σελ. 116: Τήν έπλάτυνε τόσον πολύ, ό5στε 
ο γάτος — Σελ. 117: Τό βάδισμά της εινε τόσον έλαφρόν ό^στε δέν άκούεται.— Περαι
τέρω : Σελ. 117: Έ ω ς  δτου κρυφΟή ή άναρριχηθή — Σελ. 42 : Τήν ιδίαν πόλιν, ή 
τό ίδιον κωδιυνοστάσιον κτλ. κτλ.

2) Σελ. 51 : ’Άχυρα καί ξυλάρια, καί τεμάχια — Σελ. 140: Είμαι ξένη, καί Ερη
μος καί πολύ δυστυχισμένη — Σελ. 94 : Νά Εχωμεν τάξιν εις τάς έργασίας ημών καί 
εις τάς άσχολίας, καί εις τά σπουδαία πράγματα — Σελ. 107 : Έ καμ α  καλήν επιχεί
ρηση» καί κερδίζω χρήματα, καί ωφέλησα πολύ . . ίδ. καί σελ. 140, 172 κτλ.

3) Σελ. 26: Αλλ υπαρχουσιν εν Ελλαοι ορεινά μέρη εις τά όποια φύεται τόσον
ισχνή βλάστησις ώστε ούτε αγελάδες ούτε πρόβατα δύνανται νά τραφώσιν__Σελ. 79 :
Πλούσιος εινε δστις Εχει άκόμη καί κάτι διά νά βοηΟή καί τούς άλλους — Σελ. 9 2 : 
Ό  άγνωστος εκείνος ήτο μαθητής δτε ό Εμπορος είχε κρεμάση τήν επιγραφήν καί τήν 
άνεγίνωσκεν οσάκις διήρχετο πρό του καταστήματός του—Σελ. 103 : Όλίγον κατ’ ολί
γον μετεβλήΟη· Εγινεν όμιλιτικός, ευπροσήγορος* δεν πεοιεφρόνει πλέον τούς διαβάτας, 
δτε συνήντα χωρικούς καθ’ όδόν μεταβαίνοντας εις τούς αγρούς των, εχαιρέτιζεν αυτούς 
φιλοφρόνως* συγχρόνως εβελτιοΰτο καί ή όγεία του.

*

'V '. j O k · Λ· &&· ι ί τ  ‘ϋ ί*



Έξαιρετικώς £κ πάντων των μέχρι τουδε Ελληνιστί έκδοθέντων 
βιβλίων, εις τούτο μόνον, το έστεμμένον, υπάρχει ή άκριτος μϊξις 
πάντων των άθικτων τύπων της συναλοιφής. Εις τούτο μόνον εύρί- 
σκονται επί το αυτό άναγεγραμμένα :

« Καί έξιππασμένος καί έγώ κ’ εχω κ’ έπροχώρησε κ’ Ικεϊ κ’ εδώ—  
με άναζτιτουν με ίσωσες μ ’ άγαπας μ ’ έφίλησε μ* άφήκε μ* έρωτας 
(χ1 έβοήθησες μ’ εΰρητε μ’ έκβάλλη μ ’ ελεγε μ ’ έφαίνετο μ’ εφώναζε 
μ* είπεν μ ’ εμέ μ ’ έπροφύλαξαν σ’ έκτύπησε —  δε εύρέθησαν, δτε 
εΐζαφνα, τότε εκλαιεν, μέ εκπληξιν δ ; εξέρχονται δ’ εμπορίου δ’ Έ λ 
ληνες δ ’ άποθάνη —  τά  άγάλματα τά αμέτρητα, τά αγαθά τά  
άδελφικά τά  απρόσιτα τά  απαράμιλλα τά άσματα τά άκρα τά  
άπέκτησαν τάκάθαρτα τάλλα θά άναβή θά άναπαυθή θ’ άπο
ρης θ’ άποθκνουν θάνησυχήσουν θάνησυχής θάποκτήση—  νά ανα
φλέγεται νά άγοράση νά άρπάσωσι νά άκολουθήση νά ανα
θρέψω νά άριθμή νά απόκτηση νά άγοράση νά άροτριά ν’ άγριο- 
κυττάζωνται ν’ άποθάνη ν’ άντισταθουν ν’ άπομακρυνθη ν’ ~αλ- 
λάξη νάστράπτη νάτενίζωσι νάγαπ^ νάπορης νάπολαύσης νάποθά- 
νωσι νάνταποδώσω νάποκτηση νάπαντήση νάρχίζετε νάποκληθώσι 
ναύξάνη νάπαλλαχθη νάφήση νάπέλθη νάλλαξοπιστώσι νάνταμειφθή 
νάναθρέψη, νάναρριχώνται, νάναβαίνη, νάναλάβη, νάναπαυθη, νάρ- 
πά σ η » . — Τά εν τη αυτή σελίδι (15) τρίμορφα: cc νά άποχωρισθή 
ν’ άναδειχθή νάποχαιρετίση)) —  Καί τά  γλαφυρίας μεστά δίμορφα 
α ν’ άναχωρήση ν’ αναχωρήσουν νάναχωρήση νάναχωρώσι νάναχωρή- 
σωσι» —  καί τά  εμπληξίας έκγονα: α πάγει καί αυτό ! είπεν ή σακ- 
κορράφα —  αυτό μου ’πάγει, είπεν ή σακκορράφα» 1) κτλ. κτλ.

1) Δημ,ήτριος περί Ερμηνείας, W a lz , τόμ. 9, σελ. 34. Spengel τόμ. 3, σελ. 
277, έδάφ. 68-71. «Περί δέ συγκρούσεως φωνηέντων υπέλαδον άλλοι άλλως. Ισοκρά
της μέν γάρ έφυλάττετο συρ,πλη'σσειν αυτά, καί οι απ’ αύτου, άλλοι δέ τινες ως έτυχε 
συνέκρουσαν καί παντάπασι* δει δέ ούτε ήχωδη ποιειν την σύνΟεσιν, άτεχνώς αυτά 
συμπλησσοντα καί ώς ετυχε* διασπασμώ γάρ του λόγου τό τοιουτον καί διαρρίψει εοι- 
κεν* ούτε μην παντελώς φυλάσσεσθαι την συνέχειαν τών γραμμάτων* λειοτέρα μεν 
ούτως έσται ίσως η σύνΟεσις, άμουσοτέρα δέ καί κωφή άτεχνώς, πολλήν ευφωνίαν
άφαιρεΟεισα την γενομένην έκ της συγκρούσεως — σκεπτέον δέ πρώτον μέν, δτι καί ή 
συνήθεια αυτή συμπλήττει τά γράμματα ταυτα τοΐς ονόμασι, καίτοι στοχαζομένη μά
λιστα ευφωνίας, οιον έν τφ  Αιακός καί χιών, πολλά δέ καί διά μόνον τών φωνηέν
των συντήθησιν ονόματα, οΤον Αιαίη καί Κνιος, ονδέν τι δυσφωνότερα τών άλλων



ΕΙπον άνωτέρω δτι, καί εν κραιπάλη αν διετε'λει 6 άείποτε ύδα- 
το,ποτών κ. Ζησίου καί κολοκύνταις εάν έλήμα, θά έβλεπε τά  τερα
τόμορφα ταυτα του Έλληνος λόγου εκτρώματα καί θα ήσθάνετο 
αυτά. ΙΊαρ’ αύτου, πολυγραρ.μάτου καί μεμουσωμ,ένου των Ε λ λ η 
νικών γραμμάτων διδασκάλου οντος, ούδείς των εχεφρόνων θά άπή- 
τει νά έβλεπε καί νά ήσθάνετο ό,τι εις των είκαιοτάτων χαμαιδι- 
δασκάλων την άντίληψιν μόνον πε'φυκε νά ύποπίπτη. Θά ητο άπαί- 
τησις ύπέρμετρος νά άπήτει τις παρ’ ανθρώπου, ούτινος τό στόμα 
έφίλησαν αί Μουσαι καί αί Χάριτες, νά ήσθάνετο το π α ν δ α ο μ ,ό -  
v tov  των λεκτικών τύπων καί τών εκφράσεων, τό άναταράττον την 
αί'σθησιν καί του μάλλον άβελτε'ρου τών ανθρώπων, τών διεξερχομέ- 
νων τάς έστεμμένας ταύτας σελίδας. Μόνον είκαιοι καί χείριστοι κρι- 
ταί δύνανται νά εινε επί τοσουτον κακοδαίμονες, ώστε νά είνε κατα- 
δεδικασμένοι νά διακρίνωσι πραγμάτια τοιαυτα ούδέν κοινόν όντως 
προς τό λεκτικόν εχοντα!

Οιον πανδαιρ,όνιον λεκτικόν! Έ ν  τω αύτφ βιβλίω, καί τούτφ 
αναγνωστική, προωρισμένφ συν τοΐς άλλοις καί εις την εφαρμογήν 
τών κανόνων τής γραμματικής, εύρίσκονται επί τό αυτό έκκεχυμένοι 
οΐ τύποι του τρίτου πληθυντικού προσώπου αν’ αναχωρήσουν Θ*άνη- 
συχ^ήσουν θ’ άποθάνουν ν’ άντισταθουν αναζητούν ομιλούν πράττουν 
λε'γουν κτίζουν απορροφούν άφίνουν» καί οι τύποι α ν* άναχωρώσι 
νά άρπάσωσιν τρώγουσιν έχουσι περιμενουσι συστέλλουσι συλλαμβά- 
νουσι γελώσι χύνουσι νά πράξωσι νά πράττωσι νά τρώγωσι νά χρη- 
σιμεύσωσι νά καλώσι».— Έ ν τφ  αύτφ βιβλίω, καί τούτω άναγνω- 
στικφ, εύρίσκονται επί τό αυτά έκκεχυμε'νοι οί τύποι τής υποτακτι
κής «νά εύρητε νά εύρίσκωμαι όταν θωπεύητε όταν παραπονήται 
όταν έτοιμάζηται» καί οί τύποι « νά άναφλε'γεται νάρχίζετε νά ύπερη- 
φανεύεται νά σκάσετε νά εντρέπεται όταν καταδιώκεται όταν κατα- 
θε'σετε», καί τό άναισχυντότατον, έν τγ  αυτή προτάσει «όταν οργί
ζεται ή φοβήται».— Έ ν τω αύτω βιβλίψ, καί τούτω άναγνωστικφ, 
εύρίσκονται επί τό αυτά έκκεχυμέναι αί αυξήσεις, « επροφύλαξαν

έστί ταυτα, άλλ* Γσο>ς καί μουσικιύτερα τά γε μην ποιητικά οΤον τό ήέΧιος, διηρημέ- 
νον και συγκρουόμενον επίτηδες, ευφωνότερόν έστι τοΟ ηΧιος καί τό ορίων τών όρων, 
Έ η ε ι γάρ τινα ή λύσις καί η σύγκρουσις οιον ωδήν έπιγινομένην. ΙΙολλά δέ καί άλλα 
εν συναλοιφή μέν λεγάμενα δύσφωνα ήν, διαιρεΟέντα δέ και συγκρουσΟε'ντα ευφωνότερα, 
ώς τό πάντα μίν τά νέα καί καΧά ίστιν  εί δέ συναλείψας εΐ'ποις χαΧά 'στιγ δυσφω- 
νότερον έ'σται τό λεγόμενον καί ευτελέστερον.
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έπροφυλάχθη έκατηχείτο» καί «προσωρμίσθησαν κατώρθωνον περιεφρό- 
νει παρεκάλεσε κατεκλίνετο παρεσκεύαζε ένεθυμήθη —  έπροχώρησε» 
(σ. 23 καί 149) καί «προεχώρουν» (1 8 8 ) «έπροτίμησα» (7 8 )  καί 
«προετίμησα» (1 3 0 ) .— Έ ν  τφ  αύτφ βιβλίφ εύρίσκονται οί τύποι 
τού παρακειμένου « έστολισμένος προσκεκολλημένος » καί ό τύπος 
« μαραμένος» ( ! ) — Έν τφ  αύτφ βιβλίψ φέρονται: «ηξεύρω καί 
εχξευρον (σελ. 55 , 62) —  έκέρδιζον καί έκέρδαινον (σελ. 19, 176) 
—  ρ.έ αλαζονείαν καί φαντασμένος (σελ. 23, 10, 5 4 .—  Έ ν  τφ  αύτφ 
βιβλίφ το V το έφελκυστικόν άποπτύσαν πάντα χαλινόν φέρεται τήδε 
κακείσε ώς τις πώλος άγριος: « έβλεπε έαυτήν νά γελώσι ίσως
ούτε αμβροσίαν έτρωγε, ούτε νέκταρ έπινε, ούτε το σώμά της D.oυεν» 
(σελ. 76 , 57 , 138). —  Έ ν τφ  αύτφ διηγηματι φέρεται «αύγό αύ- 
γον καί φον έκ τού ο)ού » (σελ. 56 ) —  « νά σκύψη κανείς, έκυψεν 
αύτός' μετά μεγάλης προθυμίας έκυψε, εάν έσκυπτες» (σελ. 84 ) —  
«αλύπητα κτυποϋσι . . . κτυπα εις τον αέρα την μάστιγα» ( σελ. 
4 7 ) — «καρφίτσα . . . καρφίς » (σελ. 5 3 ) — «νά σπάσετε . . . νά 
θραύσο>σι» (σελ. 2 7 ) — «οι μύρμηκες κατά τούς προς άλλήλους πο
λέμους συλλαμβάνουσιν αί^μαλούτους* εις τούς σ κ λ ά β ο υ ς τού
τους . . . οί εχλθ)τες μύρμηκες» (σελ. 8 8 ) — α άποστρέφεται δσους 
δεν π ρ ά τ τ ο υ ν  το καλόν οσάκις ε ίμ π ο ρ ο υ ν  νά τό πράξοχοχν ( σελ. 
5 8 ) — «οί θή λ εχς κέφαλοι . . . ένφ οί ά ροενχκοχ» (σελ. 123) —  
«εινε έν μ ε γ ά λ η  χρήοτεχ . . . είνε ε ίς  μ ε γ ά λ η ν  χρη οχν»  (σελ. 
2 6 ) —  « έν Θεσσαλία καί εϊς τινα μέρη . . .  εις τάς Άσιατικάς 
χώρας, δπως και έν Νουβί^ και Α ιγύπτφ» (σελ. 6 ) — «οί ναύται, 
ο ίτχνες  έκωπηλάτουν είς τά πλοία, οί άλιείς ο ϊτχνες συνελάμβανον 
ιχθύς διά των δικτύων των, οί γεωργοί ο ί όποχοχ ώργωνον τούς 
αγρούς των έπί των νήσων, οί ποιμένες 01 όποχοχ έφύλαττον τά 
ποίμνιά τω ν , πάντες άπέμενον έκπληκτοι (σελ. 17) κτλ. κτλ. 
πρότυπα πάντα ορθοέπειας, καλλιεπείας, ορθογραφίας, όμολότη- 
τος καί άνθηρότητος, αντάξια τού επιστάτου καί βραδέως των 
άθλων τούτων, έν μεγίστη αναισθησία περί των έπονειδίστων τούτων 
συγγραφικών έκτρωμάτων άποφαινομένου ότι προάγουσι την καλαι
σθησίαν « των έντευξομένων τφ  Άναγνωσματαρίφ το ύ τφ » διά τής 
ά φ ελεχα ς καί τού ά π λ ά σ τ ο ν  καί τής χά ρ χτος αύτών, και έν με
γίστη αναισχυντία διισχυριζομένου « ότι έχουσι τοιαύτα κα! πλείω 
έτι οί συναγωνιζόμενοι» , καί έν έσχάτν) άπονοι^ βεβαιουντος διά τής



έντιμου αύτοΰ υπογραφής δτι πάντα ταυτα συνψδά «παιδαγωγική 
τινι θεωρία» έσκαιουργήθησαν ! 1)

Καί έτι περαιτέρω* εν τώ Έλληνικφ μου Άναγνωσματαρίφ τής 
τρίτης σάξεως 2) έγραψα : «Τ α  τέκνα του γεωργού δεν έσκαψαν κ α λ ά  
τήν άμπελον —  ο πατήρ επειδή ήθελε ν ά  κ ά μ η  τούς υίούς του να 
άγαπήσωσι τήν εργασίαν —  το δένδρον θά  έκ α μ νε  κ α ρ π ο ύ ς  —  ή 
τάφρος ήτο γ ε μ ά τη  ά π ό  νερον —  θά άπέθνησκεν ά π ό  τ ύ ν  π ε ίν α ν  
—  αί πεταλουδαι έπέτων έδώ  κ α \ εκεί είς τον αέρα —  ύστερον ά π ό  
ό λ ίγ α  έτη —  ο σκύλος ποτέ δέν εφευγεν ά π ό  πλη οά ον  του —  έκοψε 
το άκρον τής μύτης του —  τδ κοράσιον ά μ α  ε ίδ εν  . . ετρόμαξεν—* 
ό άετδς συλλαμβάνει τον δφιν μέ τό  ράμφος του —  έλεγεν άπό μέσα 
το υ » — πάντα Ελληνικά, καί δή καί συμφωνουντα τή προκηρύξει 
του υπουργείου, άπαιτουντος πολύ σοφώς τα βιβλία ταυτα νά είνε 
είς « α π λ ή ν  κ α \  γνη ο ά ω ς Ε λ λ η ν ικ ή ν  γλώσσαν» γεγραμμένα, 
καί διερράγησαν κραυγάζοντες καί λοιδορουντές με ώς άπαιδαγώγη- 
τον, ώς άπαιδευτότατον πάντων των Ελλήνων, ώς άνορθόγραφον, 
ώς αγράμματον. Τήν δέ προϊσταμ,ένην αυτών αρχήν διά τών τιμίων 
αυτών υπογραφών έβεβαίωσαν ότι « πάντα τά  ανωτέρω αμαρτήματα 
καθιστώσι τό βιβλίον καί υπό έ'ποψιν γλώσσης άνάξιον εισαγωγής είς 
τά δημοτικά ήμ,ών σχολεία». Άπήτουν δέ διά μαθητάς έπταετεΐς 
καί οκταετείς νά γράψω : Τά τέκνα του γεωργού έσκαψαν άβαθώς 
τήν άμπελον —  ό πατήρ επειδή έν νφ είχε νά άναδειξγ) φιλοπόνους 
τούς έαυτου παΐδας κτλ. κτλ., ώς άν τά  αναγνωστικά τών μικρών 
παίδων βιβλία είνε συλλογαί θεμάτων τής αρχαίας έλληνικής γλώσσης.

Ά λ λ ’ έστω* οί κ. κ κριταί τοιαυτα άπαιτουσι τά  αναγνωστικά 
ταυτα βιβλία. Τότε διά τί έβράβευσαν τό του κ. Κουρτίδου Ά ν α -

4) ΈκΟεσις σ. 32. 31 α.— Πόσον δέ κακοήθεις καί μωράι καί όλέΟριαι είνε αδται 
αί αποφάνσεις του κ. τούτου κριτοΰ V5. Κοραήν έν ΜύΟοιν συναγωγή σελ. λ γ '. 
«ΤΙ φθορά τής γλώσσης συνοδεύει τήν φθοράν τών ήΟών» — έν ΙΙροδρόμω Έ λλην. 
βιβλιοΟ. σελ. οδ': «ΙΙοτέ έθνος δέν διαστρέφει τήν γλώσσαν του χωρίς νά διαστρέψτ)Ιν 
ταύτώ καί τήν παιδείαν του. Τ Ι ασυνταξία τής γλοίσσης συνοδεύει πάντοτε τήν άσυν- 
ταξίαν τών έννοιών. "Οτι δσεις συνεΟίζει νά καταφρονή τους κανόνας τής Γραμματι
κής, γρήγορα θέλει καταφρονήσει καί τούς κανόνας τής λογικής· καί άφου μίαν φοράν 
φΟάσει νά έμβή εις τάς κεφαλάς ή ταραχή, τό έθνος καταφέρεται ό̂ ς κύλινδρος άπό τό 
ύψος τής δόξης είς τής άδοξίας τόν βυθόν» — Fichte, Ueden an die Deutsche Na
tion, W W. τόμ. 7, σελ. 314 : Weil mchr die Mcnschen von dcr 8prache 
gcbildet werden, denn die Bprache von den Mcnschen.

2) ’Ενταύθα φοιτώσι παιδάρια επταετή καί οκταετή.



γνωσματά(5ιον, καί της τέταρτης τάξεως μάλιστα, εχον πάντα τά 
ένταυθα κατακρινόμενα, με την διαφοράν μόνον ότι ταυτα είνε δια
στρεβλωμένα, εστιν ότι δε καί παρεφθαρμένα ;

Έ ν  τω Αναγνωσματαρίου τούτω τω βραβευθέντι του κ. Άριστο- 
τέλους Κουρτίδου, τής τέταρτης τάξεως μάλιστα, άναγινώσκονται 
ταυτα : ((Οι οφθαλμοί του δεν έβλεπον κ α λά , τά ώτά του δεν ήκουον 
κ α λ ά  (σελ. 8 ) —  εϊξευρα τ ί έκαμνα (1 0 7 ) —  δεν εί'ξευρε νά κάμνη 
τίποτε (5 5 )  —  δεν έφρόντισε νά κάμη καμμίαν έργασίαν (1 0 5 ) —  
έκαμε αγωγήν κατ’ αύτοΰ (7 1 )  —  έκαμα καλήν έπιχείρησιν καί 
κερδίζω χρήματα ( 1 0 7 ) — αν έγγίσης μόνον αυτό τό χορτάρι, θά 
εχης νά κ ά μ η ς  μ ’ έμέ (2 3 ) —  αν εί'ξευρα ότι θά κάμω τοιαύτην 
συνάντησιν (1 0 0 )  —  νά μοί τον κάμης παλλικάρι (141 ) — *άνο> 
μία γαβάθα όταν μεγαλώσω νά σάς δίνω νά τρώγετε συ καί ή 
μητέρα! ! (9 )  —  εγέμισε τό έδαφος εκ πόας θάμνων καί δένδρων 
(1 1 2 )  —  τό στόμα γεμάτον άφρούς (4 5 ) —  ένα χανδάκι γεμάτον 
λάσπην (5 8 ) —  έγέμισαν όλην τήν οικίαν άπό μεταξοσκώληκας 
(8 3 )  —  τά  τηλεγραφικά σύρματα έγέμ ιο 'αν χελιδόνας (4 1 ) —  
έγέμισαν ύδατος τά  αγγεία (1 ίιΟ)— τί κρίμα πού έχω με σφαιρίδια 
γεμάτον τό όπλον μου (99 τέλος) —  θ' άποθάνουν άπό τήν πεί
ναν καί τό ψύχος (4 1 )— συχνά δε έστρεφε καί έβλεπε έαυτήν ά π ’έδώ 
κ α ι ά π ’ έκει (7 7 ) —  κ α τό π ιν  θ υ έ λ λ η ς  κ α τό π ιν  άπό  τη ν  
ά ν ο η σ ία ν  (8 7 )  —  τήν νύκτα δεν έχω άνάγκην άπό ψ ώ ς (2 8 ) 
—  νά ομιλούν δ ιά  χιλιάδας καί εκατομμύρια (3 4 )  —  βελόνη χω 
ρίς μύτην δεν αξίζει ( 5 3 ) — ό οδηγός ά μ α  KOi/patfOn, θέτει άλλον 
εις τήν θέσιν του ( 43;) —  ή μήτηρ τού Κλεάνθους . . κ α θ ώ ς είδε 
τό πτωχόν παιδίον διέταξε (3 3 )  —  τά ζώα των δασών καί τών 
όρέων καθώς έμαθον . . . ένόμισαν καθώς είδε μακρόθεν τήν μητέρα 
των . . . ήρχισε (1 4 5 )  —  καθώς είδε ταύτα ή Μετάνειρα, έμεινεν 
άφωνος (^142) —  θά έκτελέσω μ ε  θ ρ η α κ ε ι/τ ικ η ν  εύλάβειαν τάς ? 
οδηγίας σας ( 1 0 4 )  —  ήγόρασα τό κτήμα με τά χωράφιά του 
(1 0 7 )  —  χήρ& με τέσσαρα ορφανά (5 9 ) —  έν μέσον μέ τό όποιον 
εί μπορούσε (1 0 7 ) —  είπε μέ τον νούν του (3 4 ) -— αί χελιδόνες ; 
έσκέφθησαν εντός τής μικράς. κεφαλής των ( 4 0 )  —  ούδείς δύνα- j 
ται νά περιγραφή τήν χαράν τής Δήμητρος καθώς είδε τήν αγαπητήν ■ 
της Περσεφόνην (443) κτλ. εσφαλμένα ούκ ολίγον καί παρά τήν | 
προκήρυξιν τού υπουργείου τινά καί διερράγησαν άνευφημοΰντες J
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«την ά φ έλεια ν  καί τ ίιν  χ ά ρ ιν »  του βιβλίου. Μεθυσθέντες δέ έκ 
της έξοχου αδτού υπέροχης έκήρυξαν αυτό ώς οργανον σφοδρά επι
τήδειον, όπως άναπτυχθή « έν ταΐς ψυχαίς τών άναγινωσκόντων εύ- 
γενές υπέρ της πατρίδος αίσθημα καί καλλαισθησία, τα  πρώτα καί 
μόνα δι* ά γράφεται παν αναγνωστικόν βιβλίον» 1), καί επομέ
νως ώς τοιούτον κατά τον νόμον «ή  έπιτροπεία βραβεύει «επί τριε
τίαν» 2). *Όπως δε συγκαλύψωσι την άνήκουστον ταύτην κακοήθειαν 
αυτών μετεχειρίσθησαν τά εξής μέσα. *Ίνα μέν κ α τα δ ικ ά ζ ω  Οι τό 
Άναγνωσματάριόν μου τής τρίτης τάξεως έγραψαν: «υπό την τής 
γλώσσης έ'ποψιν τά  αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου όφεί- 
λουσι νά έθίζωσι βαθμηδόν τούς παιδας του λαού εις την κατανόησιν 
τής γ ρ α φ ό μ ε ν η ς  γλώσσης», ινα δε Οτέι(;ωσΊ τό βιβλίον τού κ. 
Κουρτίδου, επιλαθόμενοι πάντων τούτων, έγραψαν; « ό συγγραφεύς 
αυτού ακολουθών παιδαγωγική τινι θεωρίφ . . καθ’ ήν 6 παΐς πρέπει 
νά διδαγθή έν τώ Άναγνωστικώ αυτού βιβλίω π ά ν τ α ς  τ ο ύ ς  τ ύ -  · 
π ο ν ς  τής πατρίου γλώσσης παρατίθησι τοιόύτους έκ τε τής λ α λ ο υ 
μ έ ν η ς  καί γραφομένης νύν » 3).

Ο ΐμ ο ι, κ α κ ο ύ ρ γ ο υ ς  ά ν δ ρ α ς  ώ ς  ά ε \ σ 'τι/γώ , 
ο ι ξ υ ν τ ιθ έ ν τ ε ς  τ ά δ ικ ’ ε ίτα  μ η χ α ν α ΐς  
κοοτμοϋσΊν 4).

:

1

W%
I

1) ΈκΟεσις σελ. 32.
2) ΈχΟεσις σελ. 1.
3) Έχθεσις σελ. 34, α, περί τό τέλος.
4) Ευριπίδης "Ιων 832.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν

Αι κ α κ ία ι τών άναγνωότικών βιβλίων 
τών μικρώ ν Έ λλη νοπ α ίδω ν.

(Κριτών αδικία καί μοχθηρέα)

Αί εν τοις Άλφαβηταρίως υποδειγματικά! λέξεις είκαΐαι, χυδαΐαι καί πολυειδεις.— 
’Απουσία συλλαβικών ειδών υπαρχόντων εν τή Ελληνική γλώσση.— Παρουσία 
συλλαβών ανυπάρκτων εν τή Ελληνική γλώσση.—  Πρωθύστερα εν τώ συλλαβι- 
σμω.— Λέξεις ασυνήθεις καί γλωσσηματικαί καί βάρβαροι.— Χυδαιολογία γελοίως 
άποσεμνυνομένη.— Σωρισμδς γλωσσικών ιδιωμάτων.— Άνοοθογραφίαι.— Προτά
σεις άπερινόητοι.— Προτάσεις άνόητοι καί απειροκαλίας μεσταί.— Τό πραγματο- 
γνωστικδν και φυσιογνωστικόν στοιχεΐον έν δυσαναλογία προς τό ηθοποιόν.— Τα 
αναγραφόμενα άνακριβή, άπρεπη, άπερινόητα, παρένθυρσα, σικχαμερά, άνάρμοστα 
άντιπαιδαγωγικά.

Ό  'Αριστοτέλης εν τοΐς Ήθικοις Νικομαχείοις 1) λέγει: ((Τριών 
δεούσων βλαβών τών έν ταϊς κοινωνίαις,τά μεν μετ’ άγνοιας Αμαρ
τήματα εστιν . . . δταν δέ είδώς (Λεν μη προβουλεύσας δέ, Αδί
κημα . . . δταν δέ έκ προαιρέαεως άδικος καί μοχθηρός 2). 
Καί αλλαχού 3 ): « Άλλότριον αγαθόν δοκεί είναι ή δικαιοσύνη μόνη 
τών άρετών, δτι προς έτερόν έστιν* άλλω γάρ τά συμφέροντα πράτ
τει η άρχοντι η κοινωνώ* κάκιστος μέν οΐτν κα\ προς τους φί
λους χρώμενος τη  μοχθηρία, άριστος δ’ ούχ ό προς αυτόν τη 
άρετη άλλα προς έτερον».

Ή  κατά τον Άριστοτέλην κακία καί μοχθηρία αΰτη εκφαινε-

1) Σελ. 1135, β, 11. 19. 25.
2) Τά αυτά καί εν τη 'Ρητορική 1368, β, 6: ’Έστω δη τό άδικεΐν τό βλάπτειν έκόντα 

παρά τον νόμον. Αυτόθ. 1374, β, 8 : ’Αδικήματα οσα μήτε παράλογα άπό πονηρίαι: 
τ ’ εστίν* τά γάρ δι1 επιθυμίαν άπό πονηριάς. Αυτόθ. 1373, β, 28 : Έ σ τι δη τό άδικει- 
σθαι τό νπό ixorroQ τά ά'δικα πάσχειν. Αυτόθ. 1374, α, 11 : Έ ν γάρ τη προαίρε
ση  ή μοχθηρία καί τό άδικεΤν.

3) Ηθικά Νικομάχεια 1130, α, 3.
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ται εν τη Ικθέσει τών ημετέρων κριτών κατά τρόπον πολύ περίεργον 
και όλως πρωτοφανή άναντιρρήτως.

Πρωτοφανές! *Όχι διάφοροι κριταί της αυτής έπιτροπης, άλλ*' 
είς και ό αυτός έν τη αύτη έκθέσει περί των αυτών βιβλίων, διαφό
ρων όμως κυρίων, είδώς και προ6εβοι/λει/μένως καί έκ προαι- 
ρέαεως, πάλιν κατά τον Άριστοτέλην, άλλοτε άλλα λέγει προς τούς 
έκάστοτε σκοπούς αύτου συστρεφόμενος και μεθαρμοζόμενος.

Ό  κριτής κ. I. Άργυριάδης π. χ . κατακρίνων τό Ά λφ αβητά- 
ριον του κ. Παυλάτου λέγει: « Σπουδαίον. αμάρτημα του συγγρα- 
φέως εινε ότι έν τη τών γραμμάτων διδασκαλία εισάγει ύποδειγματικάς 
καί άλλας λέξεις τρισυλλάβους,ενίοτε δε τετρασυλλάβους καί πεντασυλ
λάβους . . .  ως πατάτα  πιάτα ποτάμι παραθύρι ώρολόγιον, έφαγε τά 
ψημένα ψάρια». Τά αυτά κατηγορεί καί του κ Μ. Σακελλαροπού- 
λου. Πολύ δικαίους καί πολύ δρθώς.Άλλά πολύ άδίκως και πολύ 
μοχθηρώς τυφλώττει «προς τό σπουδαίον τούτο αμάρτημα» του 
προς βράβευσιν προωρισμένου φίλου αύτου κ. Μ. Βρατσάνου είσαγα- 
γόντος έν τη τών γραμμάτων διδασκαλία ως προς την ποσότητα τών 
συλλαβών κατά σειράν λέξεις τοιάςδε τινάς: « ίς σΰς ύ.νί π α τά τα  
παραθύρι έζεμάτισα— 6 γάτος άγαπά τον τυρόν —  αγαπώ τά  ψητά 
ψάρια » —  κτλ. Άπρεπώς δέ άγαν διατυμπανίζει διά της εντίμου 
αύτου υπογραφής ό τ ι: «Τό *Αλφαβητάριον τούτο διακρίνεται δ ιά  
τε την μεγίατην επιμέλειαν και τό εύμέθοδον μεθ’ ού είνε 
σΐ/ντεταγμένον, καί δη καί άραιοις γράμμασι μάλιστα, ί'να μη τυ
χόν μείνη άπαρατήρητον καί ούτω λωβηθη τό δίκαιον καί τό άλη- 
θές !— Περαιτέρω* ό αύτός Κύριος κατακρίνων τό Άλφαβητάριον του 
κ. Θ. Άποστολοπούλου λέγει: « Σχεδόν δέ αί ημίσειαι τών άρχοει- 
δών η τών (ίρχετυπύ)ν λέξεων (σαμάρι γίδα ψάρι πα π ί) είνε κακό
ζηλοι καί παρακεκομμέναι ». Πολύ δικαίους καί πολύ ό ρ θ ώ ς .Ά λ λ ά  
πολύ άδίκως καί πολύ μοχθηρώς τυφλώττει προς τάς τέλεον αύ- 
ταϊς εφάμιλλους έστεμμένας άρχετύπους «υνί δεμάτι χέρι βφδι» κτλ. 
Πολύ άπρεπώς δέ διατυμπανίζει διά της εντίμου αύτου υπογραφής 
ότι «καθόλου ό (Α/γγρα$ει/ς τάς λέξεις κα\ τάς φ ρ ά σ ε ις  έ χ ε ι  
άφελεΐς ».



Ό  αυτός κριτής ό κ. I . Άργυριάδης κατακρίνων το Ά λφαβητά
ριον του κ. Παυλάτου, λέγει: « Έ ν  τω κεφαλαίω τφ  περί της εκ
φοράς δύο συμφώνων εν άρχη λέξεως δεν μνημονεύονται τα  γκ, 
ΎΧ’ ΎΧν » Ύ- τά  το ια ύ τα » .— Τα αυτά καταλαλεί καί του κ. 
I . Λάζου καί του κ. Θ. Άποστολοπούλου, μεμφόμενος αυτούς ώς 
παραλιπόντας την διδασκαλίαν « περί της εκφοράς τού σ προ τού β 
γ  καί μ — καί τάς καταχρηστικάς διφθόγγους α γ  ωχ>. Πάντα ταύτα 
πολύ δικαι6)ς καί πολύ όρθώς. Ά λλα πολύ άοίκ6)ς καί πολύ μο- 

ς̂θηρώς τυφλώττει προς τάς τετραπλάσιας τού τοιούτου είδους 
έ(7τεμμένας έκλείψεις τού φίλου αυτού κ. Βρατσάνου τάσδε' λκ λτ 
μψ νδ ρβ ρσ δν θλ κν κμ σμ τλ τμ  φλ χθ γμ  θμ τν χμ  σθμ σχν σχρ 
ρκτ μκτ, ό έστιν έστεμμένα,καίπερ άπόντα,εϊδη όλα συλλαβών είκοσι 
καί τεσσαρα. *Ολως δε άπρεπώς διατυμπανίζει διά της εντίμου 
αυτού υπογραφής ότι α καθόλου όμως είπείν, τό Άλφαβητάριον τούτο 
διακρίνεται δχά τε την μεγάλην έπχμέλεχαν καχ τό εύμέθοδον 
μεθ’ ον εχνε (Α/ντεταγμένον ».

Ό  αυτός Κύριος κατακοίνων τό Άλφαβητάριον τού διευθυντού 
τού εν Έ πτανησω διδασκαλείου κ. Μ. Σακελλαροπούλου λέγει: « Ό  
συνδυασμός των γραμμάτων εις συλλαβάς δεν /ωρεί έν πάσιν όρθώς. 
διότι συνδυάζονται πολλαχού . . . γράμματα εις συλλαβάς, ών ούδε- 
μία έπί παραδειγμάτων εφαρμογή γίνεται . * . ούτως ή έν τω πρώτω 
μαθήματι α γη , γ - γ η  γη η - γ  ηγ η γη »  η συλλαβή ηγ κείται νε
κρά, έκτος αν χρησιμεύη προς άσκησιν των φωνητικών οργάνων τών 
παίδων η προς άλλο τι, δπερ καθ’ ημάς ο ύ χ ι τόσον  σκόπιμον 
δίνε». Πολύ ορθώς καί πολύ δικαίως. Α λλά πολύ άδίκθ)ς καί πολύ 
μο^θηρώς τυφλώττει προς τάς άχρηστους συλλαβάς α ωπ δωρ 
κωδ αδ ραδ ριπ πιρ πορ χωρ χερ αζ ι ζ » καί τάς όμοτίμους αύ- 
ταίς 800 εν ολω (! !) ν ε κ ρ έ ς  έκ τών 902 τών εστεμμένων άση
μων συλλαβών, ών έμπίπλαται το κάτισχνον τούτο καί βατταρί- 
ζον Άλφαβητάριον τού φίλου αυτού κ. Μ. Βρατσάνου 1), καί ετι 
άδικοηερον καί μοχθηρότερον ού μόνον άνέχεται άλλα καί 
ύπερεπαινεΐ καί βραβεύει μάλιστα τά όμοδίαιτα μ.έν τοίς υπ1 αύ- 
του αλλαχού κατακριθείσιν, ανυπέρβλητα δ* όμως ταύτα κατά την

1) *Ι3ε καί άνοιτέρ. σελ, 25, σημ. 1.



κακίαν διαβόητα γλωσσικά έκείνα σκαιουργήματα «ζάμψ ζβυχθηδόν 
κναξζβί» κτλ. βεβαιών δια της εντίμου αυτού υπογραφής οτι ταυτα 
εινε λέξεις καί φράσεις δυσεκφώνητοι προς άσκησιν των φωνητικών 
οργάνων 1), άς άλλαχού ώς νέκρας χαρακτηρίζει και ώς άσκοπου*· 
στιγματίζει, καί διατυρ,πανίζων ότι c< τό Άλφαβητάρων τούτο δια- 
κρίνεται . . . διά την μεγάλην έπιμέλειαν καί τό εύ μ έθ ο δ ο ν , μεθ* 
ου εινε συντεταγμένον» καί οτι « εχει τάς λέξεις καί τάς φράσεις 
άφελείς» κτλ. κτλ.

Ό  αυτός κριτής κατακρίνων τό''Αλφαβητάριον του κ. Κονιδάρη, 
λέγει: « Ένω δέ πάλιν ή δίφθογγος α διδάσκεται εν σελ. 118, φέρε
ται όμως εν σελίδ. 105 τό παράδειγμα α οί άρρενες τέττιγες οεδουσι)) 
—  τα αυτά καταλαλεί καί του κ. Μ. Σακκελλαροπούλου. Πολύ δι
καίως καί πολύ όρθώς. Α λλά πολύ άδίκως καί πολύ μοχθη- 
ρώς τυφλώττει προς τά πολύ τούτων πλειότερα καί βαρύτερα του 
εστεμμένου ’Αλφαβηταρίου. Έ ν φ 1ν σελίδ. 56 π .χ . φέρεται « οί ά τ α 
κ το ς  μαθηταί», μετά δύο σελίδες (58) διδάσκεται τό κτ —  εν ω έν 
σελίδι 55 φέρεται «μητρός», μετά τέσσαρας σελίδας (!) διδάσκεται 
τό τρ —  έν ω έν σελίδ 55 φέρεται τό πλοίον. μετά τρεις σελίδας (!) 
διδάσκεται τό π λ  κτλ. κτλ. Ταυτα όμως δεν άναγαιτίζουσι τον εύ- 
συνείδητον τούτον κριτήν από του νά διατυμπανίσ*/) διά της έντιμου 
αύτου υπογραφής ότι « καθόλου όμως ειπείν τό Άλφαβητάριον τούτο 
διακρίνεται διά τε την μεγάλην έπιμέλειαν καί τό  ειίμέθοδον 
μεθ* ου εινε συντεταγμένον ».

Ό  αυτός ευσυνείδητος κύριος κατακρίνων τό Άλφαβητάριον τού 
κ. Μισιτζη λέγει: « Ά φ ό ρ η το ν  . . π λ η μ μ έ λ η μ α  εινε η άμετρος 
λέξεων παράταξις. . καί τινων τούτων σπανίων ου μην άλλα καί 
άνωφελών, ώς θώς λάξ πάξ πύξ φηγός έποψ κόκκυξ κινάβαρι μεί- 
ριγξ». Τά αυτά δέ καί ετι τούτων πλείονα καταλαλεί καί τού κ, 
Σακελλαροπούλου,καλλωπίζων μάλιστα έτι μάλλον τον λόγον ούτωσί* 
« Αί προ των προτάσεων προτασσόμεναι λέξεις καί έν άφθονίγ. πολ- 
ίαχού παρατίθενται καί δυσνόητοι αί πολλαί τοίς παιδαρίοις εινε, 

1) ΈκΟεσις σελ. 10, α, περί τό τΑος,
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ώστε ού (/.όνον όχλον καί ταραχήν ταίς κεφοςλαίς αυτών θά Ιμποιώ- 
σιν, άλλα καί τον διδάσκοντα πολλάκις θά άναγκάζωσι την προσή- 
κουσαν ερμηνείαν καί έξήγησιν να διδτι . . Ούτως άγνωστοι τοϊς παι- 
δαρίοις λέξβες είνε (( νώτα νόμισμα νιπτήρ νόσος νεογνόν ναυς ναύλος 
νήσος νάρθηξ νύξ νίκη νουθετώ ίον ίρις ίππος Ιέραξ ιχθύς ίδρώς Ιστός 
ικανός ισχυρός ιππεύω ισχναίνω» Τα αυτά καταλαλών καί τού 
’Αλφαβηταρίου τού κ. Π . Λιβαδά καταλέγει τάς λέξεις αυτού* «έρμα 
άλσος άλμα ταώς μύωψ όλβιος θύελλα σήματα νήσσα ίνες ίμάς γήρις 
πίτυς μύκητες καρίς ηδύς θώς δάπεδον άδην μηκών νάρκη έλιξ κόκ- 
κυξ βόμβυξ έποψ τέλμα». Ταύτα πού μεν δικαίως καί όρθώς, πού 
δέ ούχί δικαίως ουδέ όρθώς, έστιν ότε δέ καί άγαν άπροσέκτως. Προ
φανώς όμως πολύ άδίκως καί πολύ μοχθηρώς τυφλώττει προς τά 
τού εστεμμένου αυτού φίλου παρόμοια τούτοις,ίνα μή εί'πω καί πολύ 
προπαλαιπαλαίτερα τούτων, ο ίαπ. χ . « πίσον ριπίς πυρός σϊτα ρείτος 
δόροα θώς χούς χνούς θρούς είτα παύλα συναυλία κόγχη άββάς χθων 
ρινά γδούπος ρόπτρον ύσπληξ έδδιξ κάδδιχος ΐς σύς ράξ ρώξ )) κτλ. 
κ τλ .1 ).Ά λ λ ά  ταύτα δεν άποτρέπουσιν αυτόν από του νά διατυμπανίσγ) 
διά τής εντίμου αυτού υπογραφής οτι «ό συγγραφεύς τάς λέξεις 
καί τάς φράσεις έχει άφελεις».

Οί κ. κ. κριταί έχοντες τον κ. Άποστολόπουλον προς καταδίκην 
προωρισμένον, κατακρίνουσιν αυτόν ώς παραβάντα τούς κειμένους νό
μους λέγοντες : ((Σχεδόν δέ αί ήμίσειαι τών άρχοειδών άρχετύπων 
λέξεων (σαμάρι γίδα ψάρι π α π ί) είνε κακόζηλοι καί παρακεκομμέ- 
ναι, μία δέ (ά τ ι)  ούχί καί Ελληνική παρά τά  ί/πό τοϋ νόμοι; 
περί τών διδακτικών βιβλίων οριζόμενα ότι τά άναγνω · 
στικά βιβλία γράφονται έν γλώσσν) απλή καί γνησίως Ε λληνική». 
Πολύ όρθώς καί πολύ δικαίως. Έ χοντες όμως τον κ. Κουρτίδην 
προς βράβευσιν προωρισμένον ούδέν περί τής αυτής παρανομίας λέ- 
γουσιν, εί καί ό μέν κατακρινόμενος έχει μόνον την μη Ελληνικήν 
λέξιν ά τ ι, ό δέ βραβευόμενος πλήν ταύτης, τετράκις μάλιστα έπα-

1) Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς, Τέχνη ‘Ρητορική 10, 10: Ενίοτε λέγουσι τά 
σπάνια τών ονομάτων κατά μίμησιν την προς ετέρους καθάπερ εν ιδέα τινί κωμιοδίας. 
Ή μεΐς δέ ούτε παίζοντες, ούτ1 άνάγκη κατακλειόμενοι, θηρώμεν τά ολίγα ταύτα ονό
ματα, όψιμαΟεία καί απειροκαλία τοΐς αίσχίστοις τών παθών περιπεπτωκότες.



ναλαμβανομένης: ατι άξετίμωτο— άτι δύστυχο —  άτι χαμένο καί 
άτι φουσκωμένο —  έχει και τάς « άπλάς καί γνησίας Έλληνικάς 
λέξεις , ώς δ νόμος περί των διδακτικών βιβλίων ορίζει!» κουμ
πάρε μπουγάζι καραούλι μετερίζι μπάφες Μαΐστρος έσαλπάραμε κι 
εγια μόλα, για έγια μόλα, έγια λέσα κτλ.

Οί άκριβοδίκαιοι κ. κριταί έχοντες τον κ. Κονιδάρην προς κατα
δίκην προωρισμένον διασείουσιν αυτόν, διότι δ άνθρωπος προφανώς εξ 
αβλεψίας άντιγραφικής άφήκε γεγραμμένον έν τώ Άναγνωσματαρίω 
αύτοΰ της Β ' τάξεως (( μυρμυρίζούσα » αντί μορμυρίζουσα. Όρμώσι 
δε κατ’ αύτοΰ και στιγματίζουσι τον δυστυχή ως ΟχολαΟτίΚΟΥ με
γάλη τη φωνή βοώντες : (( μυρμυρίζουσα)), δηλ. ή γάττα* τδ μυρ- 
μυρίζω εινε σ χ ο λ α σ τ ικ ή  μ ε τ α τ ρ ο π ή  της κοινής μετοχής μουρ- 
μουριζουσα του ρήματος μουρμουρίζω». Πολύ φυσικώς, διότι οί 
έχθροί όξύτερον τών άλωπέκων βλέπουσιν. ’Αλλά τί ε ίδ ο υ ς  μ ε τ α -  
τ ρ ο π α ι είνε, παρακαλώ, τά  ά μ ν η μ ό ν ε υ τ α  καί ά σ 'τ ιγμ άτισ 'τα  
ταυτα του βραβευθέντος ’Αναγνωσματαρίου τής Δ ’ τάξεως μάλιστα; 
δ κηρός άνέλυΟ εν υπό τής θερμότητος του ήλιου (σελ. Άναγνωσμ. 
1 8 ) —  θά εχης νά κάμης μ ’ εμ.έ (σελ. 23 ) —  με συμ,πάθειοΝ (σελ. 
56) —  εκείνος όμως δχά ευχαριστώ (σελ. 5 9 ) — συ έχασες τόσον πο- 
σόν πάρε τα  (σελ. 70 ) —  άγ, κατηραμ.ένε κλέπτη  ( σελ. 9 1 )  —  
στρεφογυρίζω —  δ \|/υ χο υ ΐό ς  (σελ. 1871 ); Μόνον σ 'χολαο’τικία με
τατροπή ή καί πα χεχα  Α πειροκαλ ία  καί χονδρή Α να ισ θη σ ία  λε
κτική εινε ή απεχθής αύτη παραμόρφωσις τής δημώδους λαλιας «τό  
κερί έλυωσε —  θάχης νά κάνης μ.1 εμ,ένα — με συμ,πάθειο —  έκεΐνος 
δμως γ$ά ευχαριστώ— πάρ ’τα — στρυφογυρίζω— καταραμένε κλέφτη 
—  ψυχογυιός ; Ά λ λ ’ « δ τ '  άδικος άνισος και τό άδικον άνισον . . . 
ου γάρ δμ.οίως άποδίδομ,εν τάς κρίσεις. . φιλουντες καί μισουντες», 
λέγει ό 'Αριστοτέλης 1).

Περαιτέρω* Ε ίδότο^ς καί προόεβουλευμένως καί έκ προαι- 
ρέσεως άποσιωπώσιν οί κ. κ. κριταί πλήθος σφαλμ.άτων του βεβρα- 
βευμένου Άναγνωσμ-αταρίου του έστεμμένου κ. Κουρτίδου. Ά πόδει- 

1) ’Ηθικά Νικομάχεια Η  31, α, 9, Ρητορική 1356, α, 15.
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ξις δ έ : Έλέγχοντες ol βύσυνείδητοι ούτοι κυρ tot τό Άναγνωσματάριον 
της τρίτης τάξεως του κ. Καβαλιεράτου καί σκοπούντες να καταδι- 
κάσωσιν αύτό γράφουσι: « Καί υπό εποψιν γλώσσης ίξεταζόμενον
το [ίιβλίον είνε ανάξιον νά χρησιμεύσν) ώς άνάγνωσμα των δημοτικών 
ημών σχολείων . . Ή  γλώσσα αύτου ούτε δημο^δης βίνε ούτε καθα- 
ρ εΰ ο ΐ/σ α , άλλ’ άμφοτέρων όνθύλευμα καί συμπίλημα, σολικισμών καί 
βαρβαρισμών άνάπλεων». Ιίολύ ύρΟώς καί πολύ δ ικ α ίω ς . 'Αλλά 
σκοπουντες νά βραβεύσωσι το του κ. Κουρτίδου Άναγνωσματάριον 
γράφουσι περί του αύτου θέματος άκριβώς τά εναντία τούτων. Γρά- 
φουσι δηλ. τά ήδη γνωστά επαίσχυντα εκείνα: « Ό  συγγραφεύς αυτού 
ακολουθών παιδαγωγική τινι θεωρία:, καθ’ ην 6 παΐς πρέπει νά διδα- 
χΟή εν τφ  άναγνωστικφ αυτού βιβλ/φ π ά ν τ ω ς  ( ! )  τούς τύπους της 
πατρίου αύτου γλώσσης, παρατίΟησι τοιούτους εκ τε της λ α λ ο υ μ έ 
ν η ς  καί τής γ ρ ιιφ ο μ έ ν η ς  γλώσσης». Καί δπερ καί το πρωτοτυ- 
πώτατον, αύτος ό κ. Ζησίου, ό γράψας ταύτα, μετά δύο σειράς, 
ύπαινισσόμενος το 4μόν προς καταδίκην προωρισμένον Άναγνωσμα- 
τάριον τής τετάρτης τάξεως, εν φ κατ’ αύτόν, μετεχειρίσΟην γλώσ
σαν «ήτις είνε ή γραφόμενη, άλλά πλέον τού δέοντος δι’ 'Αναγνω
στικόν βιβλίον κεκαΟαρμένην» (ΈκΟ. σελ. ^9 εν τέλ.) γράφει εδίοε 
χειρί (ΈκΟ. σελ. 31 α, έν τέλ .): «Καί δέν Οά διατρίψωμεν μεν καί 
ημείς ενταύθα περί τό ζήτημα τής γλώσσης ημών, λέγομεν δε τοσού- 
τον μόνον, ότι διά τά ’Αναγνωστικά βιβλία μέσην τινά οδόν πρέπει 
νά βαδίζωσιν ol συγγραφείς, μεταχειριζόμενοι γλώσσαν ούτε ταπεινήν 
καί τού παιδός την καλαισθησίαν φΟείρουσαν ούτε ύπεράγαν κεκαθαρ- 
μένην χρήζουσαν άδιαλείπτως λεξικού καί προκαλούσαν άνίαν καί 
μίσος προς τό βιβλιον. Διότι π α ρ α δ ε χ ό μ ε Ο α  τή ν  γ ν ώ μ η ν  τού 
Άριστοφάνους ώς παρά Σέξτφ τφ  Έμπειρικφ φέρεται· πολλαί γάρ, 
φασιν, είσί συνήΟειαι. . ’Αθηναίων διαφέρουσα μεν ή παλαιά, έξηλ- 
λαγμένη δε ή νυν. Καί ούχ ή αύτή μέν τών κατά τήν άγροικίαν, ή 
αύτή δέ τών έν άστει διατριβόντων παρ’ ό καί ό κωμικός λέγει 
’Αριστοφάνης:

Διάλεκτον ίχοντα μέσην πόλεως
ούτ* άστείαν ύποθηλυτέραν
σϋτ' άνελενθερον ί/παγροικοτέραν »,

ί
i
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Α λλά καί τούτου έτι χείρον! Ό  αυτός κριτής, 6 άκριβοδικαιος 
κ. I. Άργυριάδης, κατακρίνων το Άλφαβητάριον του κ. Θ. Ά π ο - 
στολοπούλου, λέγει: ((’Εν τω β ' μέρει δεν προσέχει περί την λέξιν, 
διότι έν αύτώ αί πλείσται των λέξεων καί των φράσεων που [Λεν ούχί 
φιλοκάλως κείνται, που δέ κομψαί [Λετά καθημαξευμένων συμφύρον- 
ταο>. Πολύ όρθώς καί πολύ δικαίως. Ά λλα πολύ άδίκως καί 
πολύ μοχθηρώς τυφλώττει προς τα  του εστεμμένου φίλου αυτού 
πολύ τούτων χείρονα: (( ό ηνίοχος έχασε τον χαλινόν— έρια φώλι —  
άρουρα υνί —  γδούπος στραβός—  κάδδιχος αλογόμυγα —  έδδιξ του
λουμίσιο τυρί —  αί θύραι των οικιών έ'χουσι ρόπτρα, ή σκάλα έχει 
σκαλοπάτια —  τφ  κήπψ φύτευε λαχανικά, αί φθείρες εινε βρωμερά 
ζωύφια.—  αμβροσία μύξα» κτλ. Άπρεπώς δέ διατυμπανίζει διά της 
έντιμου αυτού υπογραφής ότι (( ό συγγραφεύς τάς λέξεις καί τάς φρά
σεις έχει άφελείς».

Καί ό έν τη κριτική ευσυνειδησία συνάδελφος του κ. I. Ά ργυ- 
ριάδου, ό άξιότιμος κ. Ζησίου, όξύτερον μέν τών άλωπέκων βλέπει τα  
είς τούς άλλους πλημμελήματα , τυφλώτερον δέ του άσπάλακος 
τά είς τού βραβευτέου φίλου αυτού. Ό π ω ς καταδικάση το Ά ναγνω - 
σματάριον τής Δ ' τάξεως του κ. Σκορδέλη καί του κ. Κουλουμπάρ- 
δου π . χ . έχει άνοικτούς τούς οφθαλμούς* όπως δέ βραβεύση το τού 
φίλου αυτού κλείει αυτούς. Περί τού κ. Σκορδέλη δηλ. γράφει: « Έ κ  
δέ τών φράσεων, όπου λέξεις άρχαΐαι καί καθημαξευμέναι συμφύρον- 
ται σημειούμεθα έλαχίστας μόνον μηλέα, κερασέα, λαλές, 'λου
λούδια πολλά εύο)δτι, τό φυάκι τρέχει άκάματον, κουτου- 
λουν,οι λαγοί στέκονται μέ τεντα>μένα ώτα κτλ.».Ταύταόρθώ ς 
καί δικαίως έν τισιν. Ά δικους όμως όλως καί μοχθπρώς άποσιωπφ 
τά  τού κ. Κουρτίδου: «Αφεντόπουλο άγριόχηναι άγριόπαπιαι κουμ
πάρε, καρφίτσα κουφάλα ή μητέρα ό πατέρας σούβλα σκλάβος ψυ
χουιός σπασμένο αυγό —  άλλ’ έγώ εγνώριζα εν μέσον με τά όποιον 
είμπορούσα νά έξαφανίσω τό βλαβερόν αυτό άέριον —  μού είπαν ότι 
ή το βαθύπλουτος άνθρωπος' έξ αίτιας τών πολλών χρημάτων του δεν 
έφρόντισε νά κάμη καμμίαν έργασίαν, ήθελε μόνον την καλοπέρασιν 
—  αμέσως ήλθαν είς τον νουν μου οί λόγοι σου, καί ένφ έτρεχα προς 
σέ διά νά σοί είπω οτι έχεις δίκαιον — πριν μάθω νά πλέκω καλάθια
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καί κερδίζω μέ τον κόπον μ ου το ψωμί μου, έγύριζα εις τους δρόμους 
καί έδιακόνευα—  ενθυμούμαι τους περιφρονητικούς λόγους των δια
βατών, τάς ημέρας κατά τάς οποίας έτρεχα ημίγυμνος καί ανυπόδη
τος από θύρας εις θύραν, και τάς νύκτας του χειμώνος έπλάγιαζα 
χωρίς να φ άγω — ή καρδία μου σπαράζεται— άναρριχάται εις τά 
έζάρτια καί λύνει καί δένει τά  Ιστία» κτλ. κτλ. ατινα εινε πολύ 
πλειότερα των του κ. Σκορδέλη καί προφανώς πολύ βαρβαρώτερα 
καί χυδαιότερα καί άνωμαλώτερα αυτών.

Στιγματίζοντες οί πρωτότυποι ούτοι κριταί τον κ. Καβαλιεράτον 
λέγουσιν : « Ουδέ ορθογραφικών σφαλμάτων άπηλλαγμένον εινε τό 
κρινόμενον Άναγνωσματάριον, μαρτυρούντων παχυλήν άγνοιαν της 
γλώσσης, όφειλομένην δέ ούχί εις παραδρομήν η έσφαλμένην αντι
γραφήν, άφου ταυτα σταθερώς έπαναλαμβάνονται—  δείγματα δέ Ικ 
τών πολλών άποδεικνύοντα τάς ελλείψεις του βιβλίου άρκούμεθα κατα- 
λέγοντες τά  έξης ολίγα, ίκανά καί μόνα νά άποδείξωσι τό βιβλίου 
τούτο ήκιστα χρήσιμον προς τόν σκοπόν δι’ δν συνετάχθη». Πάντα 
ταυτα πολύ δικαίθ)ς καί πολύ όρθώς. ’Αλλά πάντα τά μετά ταυτα 
πολύ μοχθηρώς καί πολύ ύβριοΊΐκώς καί πολύ άλογίσ'το)ς. 
Διότι, σκοπουντες νά έκφαυλίσωσι τον κ. Καβαλιεράτον, άναγράφου- 
σιν έν τή έκθέσει αυτών σύν τοΐς άλλοις καί τάδε: (((οργισμένος γρ. 
(οργισμένος, κατεβρόχθησαν γρ. κατεβρόχθισαν, κλίμαξ γρ. κλιμαξ, 
ξίφος γρ. ξίφος, ράγες γρ. ραγές, μ,ακρωτέρα γρ. μακροτέρα, δέν 
έπίστευον ποτέ γρ. δέν έπίστευόν ποτέ, νά λησμονώμεν ποτέ γρ. νά 
λησμονώμέν ποτέ, ιχθεΐς γρ. ιχθύες, στάχεις γρ. στάχυες, οί μυς γρ. 
οί μύες, τούς βόας γρ. τούς βούς, έτρύπουν γρ. έτρύπων, όταν 
πιστεύει γρ. πιστεύη, θά εΰρης γρ. θά ευρτ)ς, θά ελθη γρ. θά έλθν), 
θά εί'πουν γρ. θά εϊπωσι, όταν τά βλέπτ) νά κινούνται, νά άναβαί- 

; νουν —  πάντα άφόρητα— γρ. βλέπη κινώνται άναβαίνωσι καταβαί-
j νωσιν, νά εύχαριστηθή που έκλαιε γρ. διότι έκλαιε, τόσφ όσω γρ.
I τόσον όσον, άνοίξατέ μοι, δότε μου—  ή συνήθης ποικιλία, ήτοι ή
? διαστροφή τής γλώσσης —  έτρεμόσβυνεν' σημ. Τοισυται συνθέσεις
f πρέπει νά άποβάλλωνται έκ τής γλώσσης —  τινές έκ τών έπισημ,οτέ-
I ρων ανθρώπων γρ. άνδρών » κτλ. κτλ. Πάντα ορθά καί δίκαια έως
* έδώ. Σκοπουντες όμ.ως νά βραβεύσωσι τον κ. Κουρτίδην προσεποιή-
t->*
I
ι
i



θησαν δτι δεν είδον δήθεν τά έν τφ  έστερ.μένω αύτου Άναγνωσμα- 
ταρίω,τής τετάρτης μάλιστα τάξεως,όμοειδή μέν τούτοις, άλλ’ υπέρ
τερά πως κατά τε το πλήθος καί την φαυλότητα παντοία πλημμε
λήματα, ώς π. χ . cc ό ίππος εϊνε ίίπιος —  θά λικμίσιρ (σελ. 5 5 )  —  
κλίμα μίγμα (σελ. 131 ) —  ή κορινθιακή μικράς καί στρογγύλας τάς 
ράγας (σελ. 178) —  έπικινδυνωτάτη (σ. 183) —  ημέραν τινα, κρό
τον τινα, τό βήμα των, τό σώμα σου, τον πλούτον του (σ. 46 , 16, 
9 0 ) — έπήδων οΐ ιχθύς, οί ιχθύς τής θαλάσσης, οί παστοί ιχθύς 
(σ. 6, 17, 99, 168) —  ώ Σόλον, Σόλον, Σόλον, Σόλον, τετράκις 
έν τφ  αύτφ διηγήματι (σ. 6 0 - 6 1 )  —  τάς κλυτύας των όρέων (159) 
—  τά δάκτυλα έτρύπουν δ ι’ αυτής το υπόδημα (5 3 )  —  όταν εργά
ζεται, όταν καταδιώκεται, όταν καταθέσετε, όταν οργίζεται (σ . 
49 , 1 1 7 ) , τις θά σέβεται, δεν θά είμπορήτε νά μέ ευρετε, χωρίς 
νά έντρέπεται, δοκιμάσετε νά σπάσετε, νά αναφλέγεται, νά αρχί
ζετε (σελ. 147, 53, 5 5 ) —  νά ομιλούν διά χιλιάδας, όταν βλέπτρ 
όσους οδηγούν άμαξας (σελ. 34, 47) —  αναχωρούν διότι πρέπει νά 
άναχωρήσουν . . άν μείνουν εδώ, θά άποθάνουν, διά νά πετουν καί 
διασχίζουν, έμαζεύθηκαν νά κάμουν μεγάλο ταξειδι, θά άνησυχή- 
σουν, θά άντισταθοΰν (σελ. 41 , 43) —  άπό την ημέραν π ο υ  έγεν- 
νήθην έως οτου έμεγάλωσα (σελ. 8 9 ) —  έσκόρπιζαν παντού κάτι π ο ϋ  
λέγεται ανθρακικόν όξύ (σελ. 107) —  ή ευεργεσία otfov μυστική 
είνε τόαω  μεγαλειτέραν άξίαν έχει (σελ. 34) —  ταπεινωμένην μα
ραμένα βαμμένον κεκρυμμένον προσκεκολλημένον πεπιεσμένον άπο- 
μερ.ακρυσμένα (σελ. 25, 57, 77 , 79 , 108 , 1 1 2 )— νά σάς είπώ, 
νά ρ.άς είπης, είπέ μοι, μοί έπέτρεψας (σ. 58 , 60 , 7 1 ) —  μου είπαν 
(σελ. 185) —  καλή μου γυναίκα, καί πώς όνομ.άζεσαι ώ γύναι (σ . 
81 , 7 7 ) —  έν τφ  αύτφ διηγήματι (σελ. 1 0 2 -  103): νά έλθίΐτε 
νά ρ.ή έ'λθητε, νά έπιστρέψπτε , νά πίνετε νά έγείρεσθε —  έν 
Θεσσαλία καί εις τινα μέρη —  είς τάς Άσιατικάς χώρας καί 
έν Νουβία —  άποστρέφεται όσους δεν πρά ττουν  τό καλόν οσάκις 
είμποροΰν νά τό πράξωσι (σελ. 6. 26. 58) —  τά τηλεγραφικά σύρ
ματα έγέμισαν χελιδόνας —  ένα χανδάκι γεμάτον λάοτπην —  εγέ- 
μισαν όλην τήν οικίαν ά π ό  μεταξοσκώληκας —  τί κρίμα που έχω μ έ  
σφαιρίδια γεμάτον τό οπλον— έγέμισε τό έδαφος έκ πόας—  έγεμ.ισαν 
ύδατος τά  άγγεία!! (σελ. 41 . 58. 83 . 99 , 112. 140 ) —  άγριο- 
κυττάζονται άγριόχηναι άγριόπαπιαι κατασπαράζεις στρεφογυρίζω
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(σελ. 43 . 91 . 120) —  ή σακκορράφα ένόμισεν ότι έσχετίσθη μέ ση
μαντικόν υποκείμενον (σελ. 5 4 ) κτλ. κτλ. Ά λ λ ’ αοί κριταί χαρίζον
ται οίς άν φίλοι ώσι καί η όλως άφιάσιν η μικροίς ζημιούσι», λέγει 
ό ’Αριστοτέλης 1)* καί τούτο διότι μόνον, ώς μη ώφελεν, «άνδράσι 
τοίς άγαθοϊς έπεται γνώμη τε καί αιδώς, οϊ νυν εν πολλοις άτρεκέως 
ολίγοι», ώς ορθότατα παρατηρεί ό Θέογνις ( στίχ. 6 3 5 ).

Και πάλιν ό αυτός κριτής, ό κ Ί .  Άργυριάδης, κατακρίνων τό 
Άλφαβητάριον του κ. Κονιδάρη λέγει: « Αί φράσεις δυσανάλογοι 
προς των παιδαρίων την διανοητικήν άνάπτυζιν' ώς «ό δε καρπός 
άνήκει εις εμέ διά τά  δικαστικά έξοδα — καλέ τί διαφορά από την 
ημέραν έκείνην ! είδες η συμβουλή μου ; » Επίσης διά τον αυτόν λό
γον κατακρίνει τον κ. Μισιτζή διά τάς προτάσεις του <* όταν ό Ό ρ - 
φευς έπαιζε την λύραν του, ώς λέγει ή μυθολογία —  ό άγγελος είνε 
πνεύμα καθαρόν —  ή εάν οί άνθρωποι ήσαν φωτισμένοι καί πεπαιδευ
μένοι θά ήσαν ευτυχείς». Πολύ δικαίους καί πολύ όρθώ ς. ’Αλλά 
πολύ άδίκως καί πολύ μο^θηρώς τυφλώττει πρός τά  του εστεμ
μένου φίλου Άλφαβηταριογράφου, άσυγκρίτω τώ λόγω άκατανοη- 
τότερα ταυτα: « ή  θεία ειρήνη —  ή ειρήνη είνε θειον δώρον —  ό καλός 
βασιλεύς είνε ευτυχία του λαοΰ — ή αλήθεια ανήκει τή άρετή —  άμ- 
βροσία λέγεται ή τροφή των θεών —  ό δειλός είνε εχθρός τής πατρί- 
δος —  Σόλων ό σοφός είπε μηδένα προ του τέλους μακάριζε —  άμα 
έπεσεν ή ύσπληξ έτρεξαν οί δρομείς» κτλ.κτλ. Άπρεπώς δ’ όλως δια
τυμπανίζει διά τής εντίμου αύτου υπογραφής ότι «ό ^Ί/γγραφεί/ς 
εισάγει φράσεις και προτάσεις σαφείς και εύληπτοι/ς».

Ό  αυτός Κύριος κατακρίνων το Άλφαβητάριον του κ. Άποστο- 
λοπούλου λέγει: « Ά πό δέ τής σελίδος 34-46  αί προτάσεις ού μόνον 
πενιχρόταται άλλά καί κακόζηλοι είνε « ό όνος έχει αύτία μεγάλα —  
ή μυια τρώγει τό μέλι —  τά  άγγούρια τρώγομεν— τά κρομμύδια 
τρώγομεν» κτλ. Πολύ δ ικ α ίω ς  καί πολύ όρθώ ς. Ά λλά πολύ ά δ ί-  
κ ω ς  καί πολύ μ ο ^ θ η ρ ώ ς  τυφλώττει πρός τάς έστεμμένας άσυγ
κρίτω τφ  λόγω « π ε ν ιχ ρ ο τ έ ρ α ς  » καί « κ α κ ο ζη λ ο τέρ α ς  » προ
τάσεις του βραβευθέντος φίλου, οίαι π. χ . α ό γείτων έχει μεγάλα 
γένεια— ό όνος έφαγε τά  άχυρα— αγαπώ τά  μαύρα μούρα— ό πα· 

4) 'Ρητορική 1372, α. 20.
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τηρ εινε καλός χορευτής —  βάλλω γόμφους εις την σανίδα —  χύνε 
ύδωρ τη αύλή— φώς φανάρι— χαΐρε Ιταΐρε—  είθε νά γείνω γέρων—  
κόψε ράψε» κτλ. κτλ.

Κατακρίνων ό αυτός κ. κριτής τό Αλφαβητάριον τΟυ κ. Α δαμο- 
πούλου λέγει: « Καί το δεύτερον δέ μέρος του αύτου τεύχους όλίγα'ς 
περιέχει προτάσεις και ταύτας ξηράς, άμα δε κακοζήλους και πλημ
μελείς* τοιαυται δ’ εινε: «Τ ις έδεσε την ουράν του ονου; —  αί μυΐαι 
εινε ζώα* αί μυΐαι είνε άθώα ζώα —  αί μυΐαι είνε επίμονα ζώα —  δεν 
θά πειράζω τάς μυίας —  ή γαλή διώκει τάς μυίας —  αί μυΐαι ρυπαίνουν 
τούς τοίχους» κτλ. Πολύ δ ικ α ίω ς  καί πολύ ό ρ θώ ς. Α λλά πολύ άδί* 
κ ω ς  καί πολύ μ ο χ θ η ρ ώ ς  τυφλώττει προς τάς ετι βδελυρωτέρας έωλο· 
κρασίαςταύτας του εστεμμένου αύτου φίλου : «ή άλογόμυια —  αί άλο- 
γόμυιαι —ή μυΐα πέτα — αί μυΐαι δέν είνε καθαρά ζώα —  αί μυΐαι πε- 
τώσιν εις τά  φαγητά— αί μυΐαι μολύνουσι τά φαγητά— άηδιάζω πολύ 
τάς μυίας —  αί άλογόμυιαι πειράζουσι πολύ τά  ζώ α— η μυΐα καί ό 
κώνωψ ροφώσι τό α ίμ α — ό ονος διώκει τάς μυίας μέ την ουράν— ό 
παΐς ό όποιος πιάνει τάς μυίας με τάς χεΐρας εινε ρυπαρός —  αί μυΐαι 
μεταδίδουσι τάς νόσους— κοιλίαι αιγών καί βοών —  μέ την ξύστραν 
ξυόμεθα(!) —  αί φθείρες εινε βρωμερά ζωύφια— άπό την ρίνα έξέρ- 
χεααι ή μύξα » κτλ. κτλ. Απρεπώς δ ’ όλως διατυμπανίζει διά τής 
έντιμου αύτου υπογραφής ότι «ό  σ ν γ γ ρ α φ ε ύ ς  τ ά ς  λ έ ξ ε ις  κ α \ 
τ ά ς  φ ρά σ εις  έ χ ε ι ά φ ε λ ε ΐς» .

Φεν! Ούδέν δίκαιόν έστιν έν τώ νυν γένει* 
άπαντα τόλμης δονλα και άναισχυντίας 1).

Ό  αύτός έντιμος κριτής κ. Αργυριάδης κατακρίνων τό Ά λφαβη- 
ν τάριον του κ. Μ. Σακελλαροπούλου γράφει .* « Αί δέ περιγραφαί εινε 

προς τό περιεχόμενον του β ' μέρους του Αλφαβηταρίου δυσανάλο- 
r γοι, 27 όλαι σελίδες εκ τών 64 έν αύτώ καταλαμβάνουσαι». Όρ- 

θώς και δικαίως. Α λ λ’ άδίκως καί μοχθηρώς τυφλώττει προς 
τό βραβευθέν Αλφαβητάριον του φίλου αύτου κ. Μ. Βρατσάνου, 
έν ώ ή πραγματογραφία κατέχει σελ. 27 */4 έκ τών 50  του όλου 
του αύτου μέρους (σελιδ. 7 0 -  120). *0 έστιν έν φ έν τφ  κατακρι-

1) Ευριπίδης άπόσπ. 696. ΐδ. καί Comicorum Atticorum fragra. έκδ. Kock, 
τόρ.. 3, σελ. 755, άριΟ. 570 1).

7



Ημένω βιβλίψ η αναλογία των περιγραφών πρόςτόδλον είνε 40 ^/0· 
έν τώ έστεμμένψ give 54 ° /0 ! Ούχ ήττον τούτο ούδαμώς άποκωλύει 
αύτδν άπό του να διατυμπανίζω δια τής τνμίωτάτης αυτού υπο
γραφής δτι ((τό Άλφαβητάρων τούτο διακρίνεται διά τήν μεγί- 
στην επιμέλειαν καί τδ εύμέθοδον μεθ’ ου είνε συντεταγμένον».

Τόσον δίκαιον είχεν ό σεμνός Πλούταρχος είπών ποτέ περί τοιού- 
των ανελεύθερων καί άγεννών άνθρωπίσκων: «άλλ* ούκ ελεύθερος ού- 
τος, ώ Μητρόδωρ’ έστίν, άλλ' ανελεύθερος καί άνάγωγος, καί ουδέ 
μάστιγος έλευθέρας δεόμενος, αλλά τής άστραγαλωτής εκείνης, ή τούς 
Γάλλους πλημμελούντας εν τοΐς Μητρψοις κολάζουσιν » 1).

Ό  δέ κύριος Ζησίου, άλλος ούτος ακριβοδίκαιος κριτής, κατακρί
νει μέν τον κ. Σκορδέλην διότι έγραψε π ου : « υψηλός καί αρειμάνιος 
λοχίας έκράτει τήν εθνικήν σημαίαν του τάγματος» , προσεπιλέγων 
τό άγαν λεπτόν καί σφόδρα διεσμιλευμένον τούτο νοΐδιον ατήν ση
μαίαν δεν κρατεί λοχίας», βραβεύει δ’ δμως τον κ. Κουρτίδην γρά- 
ψαντα «δτε τό τάγμα έφθασεν εις τά  παραπήγματα καί διελύθη- 
σαν αί τάξεις» (σελ. 10). Καί κατακρίνει μέν τον κ. Κουλούμπαρ- 
δον περιγράψαντα τήν φάλαιναν καί τά ηφαίστεια, βραβεύει 
δ’ δμως τον κ. Κουρτίδην μετενεγκόντα έκ τής φυσικής Ιστορίας τού 
Μηλιαράκη, τά  περί φοίνικος καί 'Αράβων καί βουρνουζίων καί αντι
λοπών καί στρουθοκαμήλων καί φαντασιοπληξιών 'Ασιατικών. Καί 
εκεί μέν έρωτά « τί προς ήμάς ή φάλαινα . . . καί τά ηφαίστεια;» 
ένταύθα δέ ύπεραπολογούμενος, ως τις ώνητός συνήγορος, τά  ασύ
στατα ταύτα καί σκαιά προφέρει: ((Πραγματεύεται δέ περί φοίνικος, 
διότι ού μόνον γνωστόν είνε τό δένδρον πολλαχού τής Ελλάδος, 
άλλά καί ό περί αυτού λόγος εμβάλλεται έν ώραία ά ρ α 6 & * $ (!)  
διηγήσεο). —  Λ οιπόν 'Αραβική δηογησις καί φοΐνιξ καί "Αραβες 
καί βουρνουζια καί άντιλόπαι καί στρουθοκάμηλοι καί 'Ασια
τικοί φαντασιοπληξία επιτρέπονται ένταύθα, φάλαιναι δέ καί 
ηφαίστεια δέν επιτρέπονται εκεί. Καί διά τ ί ;  'Ακούσατε! ((Επειδή 
τό δημοτικόν σχολεΐον παρ1 ήμίν είνε μόνον τετρατάξιον, πρέπει—- 
τά  έν τοϊς άναγνωστικοις βιβλίοις —  νά άναφέρωνται μάλιστα εις τά 
ίίθη καιτην χώραν ττιν Ελληνικήν, εις τά φυτά, ζώα, φύσιν τής

1) ΓΙρός Κολώτην χεφ. 33. σελ. 1127 C.



— 99

Ελλάδος, εις τόπους και χτίσματα, μεθ’ ών ό Ελληνικός βίος κα\ 
τό  Ελληνικόν πνεύμα είνε αιωνίως συνδεδεμένα». Τοιαυτα δέ 
δεν δύνανται νά είνε ή φάλαινα καί τά Λφαίστεια* τοιαυτα είνε 
τά βουρνούζια καί αί στρουθοκάμηλοι καί αί άντιλόπαι καί 
οΐ "Αραβες καί τά  κενοπαθήματα καί τά  άναπλάσ'ματα της 
διακένου καί παρατυπωτικής ’Ασιατικής φαντασίας! ’Αλλά τότε 
προς Θεού διά τί περί του κ. Κουλομπάρδου προκειμένου έγράφησαν: 
αδύο διηγήσεις «ή Άραβέλλα» καί «ή μνηστή» άποβλητέαι* διότι 
εκείνη μέν οζουσα ‘Ισπανίας ή μεσαιωνικής Ιταλ ίας είνε παντάπασιν 
άνελλήνιατον εργον;» Τούτο δεν είνε « άνελλήνιστον τερατολό- 
γη μ α » ;

ΤΩ πότνι’ αίδώς, είθε τοΐς πάαιν βροτοΐς 
ΰννοϋοα τάνάσ'χι/ντον έξηροϋ φρένων 1).

Περαιτέρω* ό αυτός έντιμος κριτής, ό κ. Ζησίου, είχεν ανοικτούς 
τούς οφθαλμούς, όταν άνεγίνωσκεν εν τφ  προς καταδίκην προωρι- 
σμένψ βιβλιω του κ. Κουλουμπάρδου τά  όντως διά παιδία έννέα καί 
δέκα ετών, ανάρμοστα ταυτα : « Ό  γύρος ούτος τής γής περί τον 
ήλιον άποτελείται έξ 9 4 6 ,0 8 0 ,0 0 0  χιλιομέτρων», ειχεν όμως αυτούς 
κλειστούς, ή πιθανώτερον τεθολωμένους, όταν άνεγίνωσκεν έν τφ  προς 
βράβευσιν προωρισμένψ βιβλίψ του κ. Κουρτίδου τά  όμοδίαιτα τού- 
τοις και που καί εν τισι καί τούτων απρεπέστερα τάδε: σ^Ηκουσα νά 
ομιλούν διά χιλιάδας καί εκατομμύρια (σελ. 34 ) —  παράγουσα 
έτησίως περί τά τέσσαρα εκατομμύρια οκάδων άλατος (σελ. 169) 
—  έν τφ  πυθμένι των κοιλωμάτων τούτων απομένει μετά την έξά- 
τρ.ισιν παχύ στρώμα άλατος' είνε όμως πικρόν την γευσιν, ένεκα του 
μαγνηοιακού άλατος, τό όποιον περιέχει ή θάλασσα (σ. 169) —  
απορροφούν τον άνθρακα ό οποίος είνε μέσα είς τό Ανθρακικόν 
όξύ καί άφίνουν ελεύθερον τό όξυγόνον (σ. 107) —  01 βάλτοι 
έσκόρπιζαν παντού κάτι που λέγεται άνθρακικόν όξύ (σ. 107) —  
ό Γουτεμβέργης βοηθούμενος καί υπό του Πέτρου Σχαιφέρου κατώρ- 
θωσε νά παραγάγτ) δι’ ένο^σεως άναλόγων μερών μολύβδου 
και άντιμονίοι/ μίγμα (σ. 131) —  ή οικία των ήτο έστολισμένη 
δι’ άναγλύφων καί άλλων άλληγορικών κοσμημάτων (σελ. 130) 
καί ούτω καθεξής.

1) Ευριπίδης, ακόσπ. 439, έ'κδ. D ilidorf.
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*0 · αυτός ευσυνείδητος κριτής κ. Ζησίου ειχεν ανοικτούς * τους 
οφθαλμούς, δταν άνεγίνωσκε αδ βιβλίον του κ. Κουλουμπάρδου, καί 
είδε καί τά  άτοπα ταύτα καί «την άνωμαλίαν του λεκτικού καί των 
ανορθογραφιών τον κατακλυσμόν». Ά λ λ ’ είχε κλειστούς, ώς φαίνε
τα ι, αυτούς, η πιθανώτερον τεθολωμένους, δταν άνεγίνωσκε τδ βρα- 
βευθέν βιβλίον καί δεν κατώρθωσεν ούτε τά άτοπα ταυτα νά ϊδη 
ούτε τάς ανωμαλίας του λεκτικού ούτε τά  παντοδαπά καί πρωτο
φανή λεκτικά έξαμβλώματα, ών έβριθε τδ πρδ των οφθαλμών αυτού 
βιβλίον. Την « πέτεινόμυγα» τού κ. Κουλουμπάρδου την είδεν ό 
άλωπεκώδης αυτού οφθαλμός, την « άλογόμυχα » δμως τού κ.Βρα- 
τσάνου καί τδ Αφεντόπουλο καί τδν χ(/υχουχόν καί τάς άγριό— 
ς̂ηνας καί τάς άγρχόπαπχαχς καί τδν κουμπάρον καί την πρό

στυχη έργασ’ία τού κ. Κουρτίδου δεν τά  είδεν. «Ό διάλογος τών 
δύο περιστερών » προσκρούει εις την εύμουσίαν τού κ. κριτού, διότι 
εύρίσκεται εις τού κ. Κουλουμπάρδου τδ βιβλίον ό διάλογος δμως 
της εν τώ βούρκω τού αύλακίου κατακειμένης « σακκορράφας» μετά 
τού παραπλεύρως έν τώ αύτώ βούρκφ βεβυθισμένου α τεθραυσμένου 
ύαλίου » προσαρμόζεται πρδς την ευαισθησίαν τής ψυχής αυτού. Παρά 
τφ  κ. Κουλουμπάρδφ είνε άτοπα τά ύπδ τών περιστερών λεγόμενα: 
« Καί πώς Ιγεννήθην τάχα  εγώ διά νά ζώ εις τούς άγρούς; άπδ την 
άξίνην* τίποτε μή περιμένγ)ς. . . άλλού δμως ό χρυσός τρέχει εις τούς 
δρόμους, οι άνθρωποι είνε κουτοί καί δποιος είνε έξυπνος, καθώς ημείς, 
άμέσως είμπορεΐ νά γεένγι πλούσιος», παρά τώ κ. Κουρτίδη δμως είνε 
άρμόζοντα καί πρέποντα καί στεφάνου μ,άλιστα άξια τά ύπδ τής 
τεθραυσμένης σακκορράφας καί τού τεθραυσμένου ύαλίου άπδ τού 
πυθμένος τού αύλακίου φιλοσοφούμενα τούτα : « Έ γώ  είμαι καρφί
τσα, τφ  είπεν (ή  σακκορράφα τώ ύαλίφ). Τού λόγου σου θά είσαι 
διαμάντι βέβαια —  Μάλιστα, δηλαδή άπδ την ιδίαν οικογένειαν. Ή  
σακκορράφα ενόμισεν δτι έσχετίσθη με σημαντικόν ύποκείμενον, επί
σης δε καί τδ ύαλίον καί ήρχισαν νά συνομιλώσι περχ του κό
σμου καχνά λέγωσι πόσον φαντασμένος και έξιππασμένος 
είνε ό δείνας καί ό τάδε — Έ ζησ α  εις την κοσμηματοθήκην μιας 
κυρίας, ή οποία ήτο μ.αγείρισσα, έλεγεν ή σακκορράφα— Ή  κυρία 
αυτή είχε πέντε δάκτυλα εις εκάστην χειρα . . ΛΗσαν άπδ γένος; 
ήρώτησε τδ τεμάχιον τής ύάλου —  δχι βέβαια, άπεκρίθη ή στχκκορ- 
ράφα, άλλ1 είχαν μίαν υπερηφάνειαν! τδ πλέον κοντόν καί χονδρόν
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εστεκε ολίγον παράμερα από τάλλα . . . καί εκάθητο . . . υπερήφα
νος καί έσυλλογίζετο τα μεγαλείά της» κτλ. κτλ.

Καί αισθάνεται (/.εν έ ευαίσθητος κ. Ζησίου βδελυγμίαν, δταν άνα- 
γινώσκη εις του κ. Κουλουμπάρδου τδ βιβλίον σ σήμερον δεν έξάγε- 
ται άπό την κόπρον του βοος άρωμα», καί άποφαίνεται OTt «δεν 
προάγεται του παιδός ή φιλοκαλία» εκ των τοιούτων άρρητολογιών, 
φιληδεί δ’ δμως «τοχς περ ιττώ μ α σ Ί»  του κ. Κουρτίδου 1), καί « τη  
ξη ρ ά  κ ό π ρ α )» αύτού, δι’ ής 6 έστεμμένος καί ευαίσθητος ούτος 
Άναγνωσματαριογράφος « έπαλείφει τάς κλίνας» 2)* γεγοητευμένος δε 
έκ του παγκάλου τούτου θεάματος καί έκβεβακχευμένος έκ των άνα- 
διδομένων εύοσμων άναθυμιάσεων ενθους αναφωνεί: Οία άφέλεια 
καί χά ρ ις! Τέλος πάντων ιδού άντικείμενα ά φ ελ η  καί ^αρχέο 'τατα . 
"Ιδού θεάματα ερατεινά, δ ι1 ών ασφαλέστατα δύναται νά άναπτυχθή 
εν ταις ψυχαίς των άναγινωσκόντων ή λεπτότατη καλαισθησία 3). 
Άπανθρώπως δε έναπειροκαλών 6 αύτδς εύγενής κ. Ζησίου έκθύμως 
συνιστα ώς « κ α λ ή ν  τ ίιν  δ ιή γ η ο Ί ν  » , « πάππος καί εγγονος » , έν 
ή ό παίς άναγινώσκει: « Ό  Γερομήτρος είχε φθάση εις βαθύ γήρας. 
Οί οφθαλμοί του δεν εβλεπον καλά . . . αί χείρές του έ'τρεμον. *Ότε 
λοιπδν εκάθητο εις την τράπεζαν, έπειδή δεν ήδύνατο νά κράτη το 
κοχλιάριον , έχύνετο πολλάκις το φαγητδν εις το τραπεζομάντη- 
λον»καί τάς λοιπά; βδελυρίας καί μιαρίας του άντιπαιδαγωγικωτά- 
του τούτου Γερμανικού παραμυθιού του Grimm.—  Καί κατακρίνει 
μεν τον κ. Β. Σκορδέλην, διότι τινά των αναγνωσμάτων εινε « δι’ 
αναγνωσματάρια κατωτέρων τάξεων ή καί δι* άλφαβητάριον », βρα
βεύει δ' όμως τον κ. Κουρτίδην ύψηλοφρόνως άγαν κ λ ε φ ίλ ο γ η -  
οταντα έκ του εμού Α λ φ α β η τα ρ ίο υ  τον μύθον « οί δύο ξυλοκό
ποι» , έκ τού εμού Ελληνικού Άναγνωσρ.αταρίου τ η ς  Β ' τ ά ξ ε ω ς  
τό διήγημα «ή φωλεά των δύο πελαργών», έκ τού Ά ναγνωσματα- 1 2

1) Εστεμμένου ’Αναγνωσματαρίου σελ. H 2 :  Οί πυρήνες κατέπεσον μετά τών 
περιττωμάτων των πτηνών.

2) Έστεμμέν. Αναγνωσματ. σελ. 8 2 : Κλίνας πλεκτάς εκ καλάμων, τάς όποιας 
άλειψαν όιά ζηρας κόπρου βοών.

3ι ’Έκθεσις κριτών σελ. 32, υπογεγραμμένος ό κ. Ζησίου. «Α λλά  υπερτερεί τό 
Αναγνωσματάριον τούτο — τό του κ. Κουρτίδου δηλ.— πλεΐστον τών άλλων διά . . . 

r?/r dycJeiar καί την χάριγ  . . . δι* ών αναπτύσσεται έν ταίς ψυ*/ναΤς τών άναγινω- 
σκόντων εύγενές όπέρ πατρίδος αίσθημα καί χαΛαισθησία, τά πρώτα καί μόνα δι’ ά 
γράφεται παν αναγνωστικόν βιβλίον ».
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ρίου της Β ' τ ά ξ ε ω ς  του κ. X. Πουλίου τό παραμύθιον «πάππος 
καί έγγονος», έκ του A ' τομιδίου του Γεροστάθου τα διηγήματα 
«ό Ζαχαρίας καί ό παραλυτικός πλούσιος» 1) καί τα  «λιμνάζοντα 
ΰ δα τα » , εκ του Β ' τομιδίου τού αυτού «ό μικρός Κώστας»2), μετε- 
νεγκόντα δε άπλούστατα εκ του ιδίου αύτου αναγνωστικού βιβλίου 
τής Β '  τ ά ξ ε ω ς  « Ήρωϊκοί χρόνοι τής 'Αρχαίας Ελλάδος » 
έπιγραφόμενον τον μύθον « Δαίδαλος καί 'Ίκαρος» καί έπικολλή- 
σαντα εκ των εμών Ελληνικών 'Αναγνωσματαρίων τής Β ' καί τής 
Γ ' τάξεως τα  ποιήματα «ή πέρδικα— το ναυτόπουλον— το ορφανό—  
εωθινή προσευχή— οί δύο πτωχοί— ό χειμών», άπλούστατα καί στοι
χειωδέστατα πάντα. Καί εν τούτοις ό μεν άμοιρος κ. Σκορδέλης 
ήκουσεν παρά τών εύσυνειδήτων τούτων κριτών διά τάς |ΧΤΙ κλετ(ίΐ- 
λ ο γ ία ς  αυτού: «Τ ινά  τών αναγνωσμάτων είνε δι1 αναγνωσματάρια 
κατωτέρων τάξεων η καί διά Άλφαβητάριον », ο δέ εστεμμένος κ. 
Κουρτίδης ήκουσε διά τήν πρόχειρον καί άνελεύθερον μ ετα φ ορά ν 
καί τήν έπαίσχυντον κλεΊ(ηλογίαν αυτού εξ ’Αλφαβηταρίων καί εξ 
άναγνωστικών βιβλίων τών κατωτέρων τάξεων, ών τινα μάλιστα ήσαν 
και ύπο τούς οφθαλμούς τού αυτού κ. κριτού, σύν τοϊς πολλοΐς άλλοις 
καί τάδε: «Τοιούτον το τέλος τών χοελών διηγήσεων « π ά π π ο ς  κα \ 
έ γ γ ο ν ο ς »  3) —  πλήν δε ταύτης τής άρετής άναφέρονται πάσαι —  
αί πραγματογραφίαι —  εις πράγματα γνώριμα εν Έλλάδι* ούτω λό
γος γίνεται περί . . . αίγος ίππου άετού γάτας 4 )—  πραγματεύε
τα ι δε περί τού φ ο ίνχκος . . . ό περί αυτού λόγος εμβάλλεται εν 
ώ ρ α ία  ά ρ α β ίκ η  διηγήσειδ)—  το άριστον τών εν τφ  Άναγνωσμα- 
ταρίψ τούτφ περιεχομένων είνε ή &π&μ»ελέατατα γενομένη εκλογή 
τών ποιημάτων . . . επειδή δέ . . . έχομεν Ικανά ποιήματα δοκίμων 
ποιητών . . . ό ποιούμενος συλλογήν επιτυχή τών τοιούτων, έπα ό - 1 2 3 4 5

1) Τούτο μεταμφιεσΟέν Οπό τού κ. Κουρτίδου παρουσιάζεται ήμ,Τν ώς « ή αξία της 
ύγείας».

2) Καί τούτο ελαφρώς μεταμφιεσΟέν Οπό τού κ. Κουρτίδου παρουσιάζεται ήμΤν ώς 
«τό άρχοντόπουλον καί ό μικρός Κώστας».

3) ΙνλεψιλογηΟέν εκ τού ’Αναγνωσματαρίου τής Β ' τάξεως τού κ. X. Πουλίου καί 
σκαιώς παραφΟαρέν,

4) Πάντα εύγενώς εκ τών εμών Ελληνικών ’Αναγνωσματαρίων κλεψιλογηΟέντα καί 
σκαιώς κολοβωΟέντα καί άγροίκως παραφΟαρέντα.

5) Άξιοπρεπώς Ικ τής τού κ. Σ . Μηλιαράκη « Φυσικής ιστορίας» τής ώρισμένης 
διά τάς κατωτάτας τάξεις τού δημοτικού σχολείου' μετενεχθείση.
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ν ο υ  π ο λ λ ο ΰ  ttpCvexott ά ξ ε ο ς . Έ κ  τούτων δε αναφέρουν το « f t 
πέρδικα, τό ναυτόποι/λον, τό παιδί ύτο ποτάμι, τό όρ
γανό ; » ί ) —  Οία ευσυνειδησία κριτών! Ό  κ. Σκορδέλης δι* άθψον 
καί άκακον παράπτωμα στιγματίζεται καί καταδικάζεται,6 κ. Κουρ- 
τίδης δι* έπονείδιστον καί κατάπτυστον σκαιούργημα έπαινείται καί 
βραβεύεται!

Βέόηκε δ' όρκων χάρις, ούδ* έτ’ αίδώς 
Έλλάδι τα μεγάλα μένει, αίθέριον δ’ άνέπτα2).

Έ ν  έτι καί ούδέν πλέον !
Οι κ. κ. κριταί έγνώριζον είτε μαθόντες ποθέν είτε καί Θυμοσόφως 

αυτοί εύρόντες τα  του Πλάτωνος 3 ) :  «Τ α  δέ δη του Κρόνου έργα 
καί πάθη υπό του υίέος, ουδ’ αν εί ην αληθή, ωμήν δειν 
ούτω λέγεσθαι προς άφρονάς τε καί νέους, άλλα μάλιστα μεν σιγά- 
σθαι . . ούτοί γε οί λόγοι χαλεποί . . καί ού λεκτέοι έν τη  ήμε- 
τέρίκ πόλει, ουδέ λεκτέον νέω άκούοντι, ως άδικων τά  έσχατα ούδέν 
άν Θαυμαστόν ποιοι, ούδ’ αϊτ άδικουντα πατέρα κολάζειν παντι 
τρόπω» καί τά τού Πεσταλότση: «Τό παιδίον έν τη άθφότητι 
αυτού δεν δύναται να σκεφθη ότι οί γονείς αυτού κακόν τ ι η άνόσιον 
δύνανταί*ποτε νά διατάξωσιν η μωρίαν τινά να διαπράξωσιν Άντί- 
παιδαγωγικώτατον όθεν τό νά παραχθή τούτο διά της διδασκα
λίας εις την σκέψιν ταύτην καί έ τ ι μ ά λ λ ο ν  τό νά διδαχθη τ ί αυτό 
έν τη οίκτρoc ταύτη περιπτώσει πρέπει νά πράζη» 4). Ταύτα, λέγω, 
μαθόντες ποθέν η αυτοί θυμοσύφως εύρόντες έγραψαν έν τη κατακρί- 
σει τού ’Αλφαβηταρίου τού διευθυντού τού έν Έ πτανήσφ Διδασκα
λείου κ. Σακελλαροπούλου πολύ όρθώς καί πολύ καλώς τά δε : «Τό 1 * 3 4

1) Έ κ των έμών Έ λλην. ’Αναγνωσματαρίων των κατωτέρων τάξεων απλώς διά 
ψαλλιδίου άποκοπέντα καί εις τό βραβευΟέν τούτο της ανώτατης τάξεως Άναγνωσμα- 
τάριον υπό του έμμισθου άντιγραφέως προσκολληΟέντα I !

2/ Ευριπίδης, Μήδεια 439.
3) Πολιτεία 378 Α.
4) Pestalozzi, Christoph und Else, 10 Abendstunde, W W . τόμ. 6, σελ. 

133, εκδ. Seyffarth, 1870: Das Kind kann in seiner Unschuld nie denken 
und soil in Untcrrichte nie auf den Gcdanken gefuhrt werden, dass ihm 
seine Aellern je Elwas Boses und Gottloses bciehlcn, und ehenso wenig, 
dass sein Vater und seine Mutter je unsinnig werden konnlen ; es soil 
noch viel weniger untcrrichtet werden, wie es sich in sq  einem traurigen 
Falle zu bcnchmen hatte,
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β ' μέρος του ’Αλφαβηταρίου . . εχει τινάς -διηγήσεις . . μια ή υπό 
την επιγραφήν «δεν πρέπει να κλέπτης» άτε μη συνάδουσα . . προς 
τό περιεχόμενον καί ού χ̂ άληθώς παιδαγωγική είνε* διότι ή 
-μητηρ άντι νά διδάσκη και νουθετη τους έαυτής υιούς δι
δάσκεται και νουθετείται αύτη ύπό του μικρότερου υίου» 1) 

Σεμνά καί ά γ ια .— Καί εως έδώμέν όρθώς καί καλώς καί άν- 
θρωπίκώς. 'Αλλά προκειμένου περί του προς βράβευσιν βιβλίου τής Δ ' 
τάξεως του κ. Κουρτίδου μετεβλήθησαν πάραυτα τα πράγματα. Άπεκ- 
δυθέντες ο ίκ .κ. κριταί πάσαν αιδώ καί έκτινάζαντες παν άνθρωπικόν 
ήσχημόνησαν καί άπεθηριώθησαν. Έ ν τφ  έστεμμένω δηλ. τούτω Α να 
γνωσματάριο> υπάρχει τό καί άλλαχου μνημονευθέν άνοσιώτατον καί 
μιαρώτατον πάντων των μέχρι τουδε προσενεχθέντων εις παΐδας, τό 
Γερμανικόν παραμύθιον του Grimm, «πάππος καί έγγονος», όπερ 
μόνον μεμουσωμένοι Άναγνωσματαριογράφοι και φιλόκαλοι κριταί 
όμοιοι έκείνοις, ών βρίθουσι τής καθ’ ημάς Ελλάδος αίάγυιαί, δύναν- 
τα ι νά άνεχθώσιν.

Ή  έστεμμένη δ’ αυτή άνοσιότης και μιαρια, άνελληνίστως καί 
ξηροκακοζήλως μάλιστα εκτεθειμένη 2) εχει ούτως :

«Πάππος καί εγγονος

«Ό Γερομήτρος είχε φθάόει είς βαθύ γήρας. ΟΙ όφθαλμοί του δεν 
έβλεπον καλά, τα ώτά του δεν ήκουον κα2νά πλέον, και αί χεΐρές του 
έτρεμον. "Οτε 2νθΐπόν έκάθητο είς την τράπεζαν, επειδή δεν ήδύνατο 
νά κρατμ τό κοχλιάριον, έχύνετο πολλάκις τό φαγητόν είς τό τραπε
ζομάντη λον.

«Ό  υιός του καί η <3ύ ζυγός αυτού τον έπέπληττον, καί επί τέλους 
δεν τον έδέχοντο είς την τράπεζάν των, άλλ’ έκάθιόαν αύτόν είς γω
νίαν τινά του δωματίου καί τφ έδιδον νά τρώγμ έντός πηλίνου π ι
νακίου όλίγην τροφήν. Έκ τής θέόεώς του ό δυότυχής γέρων διέ- 
κρινε τους άλλους νά τρώγωόι μαζί καί οι όφθαλμοί του έγέμχζον άπό 
δάκρυα.

«Ημέραν τινά έπεόεν άπό τάς τρεμούόας χειράς του τό πήλινον 
πινάκιον καί έθραύόθη. Ή κακή νύμφη έξύβριόε τον γέροντα, αυτός 
δε έόιώπα καί μόνον έότέναζεν. Έ πειτα τφ ήγόραάαν ξυλίνην γαβά
θαν καί έθετον τού λοιπού είς αύτήν τό φαγητόν.

« Ένφ έκάθηντο έάπέραν τινά καί έτρωγον, ό μικρός έγγονος τού

1) Έκθεσις κριτών σελ. 8, α, περί τό τέλος.
2) Εστεμμένου Αναγνωσματαρίου σελ. 8.
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γέροντος, παίζων, είχε φέρει όανίδιον τό όποιον προάεπάθει νά σκά'φ'ζΐ 
διά μαχαιρίου.

« — Τί κάμνεις έκει; ήρώτηόεν ό πατήρ. Καί ό μικρός άπεκρίθη·
α — Κάνω μία γαβάθα όταν μεγαλώάω νά άάς δίνω νά τρώγετε ύν  

και ή μητέρα.
β Τότε ό υΙός του Γερομάτρου καί h  άύζυγός του έκυττάχθηάαν 

καλά καλά, και δάκρυα άνέβηδαν είς τούς όφθαλμοΰς των. Παρευθί/ς 
έοήκωδαν τον γέροντα πατέρα των, έκάθιδαν αύτόν είς την τράπεζαν, 
και έκτοτε έτρωγον όλοι όμου, και δεν τον έπέπληττον, άλλά τον 
έτίμων καί τον έάέβοντο, όπως πρέπει τά τέκνα νά τιμώάι και νά 
άέβωνται τούς γονείς των» 1).

Τοιουτον τό παμ,μίαρον τούτο παραμύθιον ! Νυν οΐ παρ’ ήμίν κ. κ. 
κριταί διαβεβαιουσι δια των έντιμων αυτών υπογραφών δλως τα  
εναντία έκείνων, άτινα, περί του ’Αλφαβηταρίου του κ. Σακελλαρο- 
πούλου προκειμένου, έπίσης διά τών έντιμων αυτών υπογραφών διε- 
βεβαίωσαν. ’Ενταύθα περί του κ. Κουρτίδου προκειμένου λέγουσι 
περί τών αυτών μιαρών τάδε* «Κ αί ου μόνον έν ταις διηγήσεσι περί 
τών αρετών υπάρχει η ήδεία αυτή αφέλεια, άλλά καί εν ταΐς ολίγαις 
περί τών κακιών. —  Έ ν ταύταις . . φέρονται τιμωρίαι ήμεροι καί 
ήρεμοι πολλάκις άντί οργής θυμηδίαν καί άντί θλίψεως μειδίαμα προ- 
καλουσαι. Τοιουτο τό τέλος τώ ν  κ α λ ώ ν  δ ιη γή ο 'εω ν  ((Ι Ι ά π π ο ς  
κ α ί  £ γ γ ο ν ο ς »  ! ! κτλ.

Οία ηθική έ'κκλισις καί άνδραποδωδία! «Έ δοξέ μοι τούτο ούκ άν- 
θρώπινον άλλ’ ύηνών τινων είνε μάλλον θρεμμάτων, ήσχύνθην τε ούχ 
υπέρ έμαυτου μόνον, άλλά καί υπέρ απάντων τών Ε λλήνω ν», είπε 
ποτέ περί παρομοίων ηθικών παραπτωμάτων καί μιαριών ό Πλάτων 2).

Κακούργημα δέ δημόσιον θεωρών τάς τοιαύτας ά δ ίκ ία ς  καί μ ο -  
χθη ρ ία ς ,κ α ί κάκιστον τον υπέρ τών φίλων άδικοπραγουντα ό ’Αρι
στοτέλης είπε ποτέ 3 ): «τή δέ μοχθηρίγ. ού συγγνώμη» καί άλλα- 
χου 4).* «Τών ακουσίων . . οσα . . αμαρτάνουσι . . μη δι’ άγνοιαν

1) Έ ν τώ ’Αναγνωσματάριο) του χ. Χαρίση Πουλίου: « Νέον Άναγνωσματά-
ριον, τεύχος πρώτον, τάξις Β ', έν ’Λ0τ|ναις 1881,σελ. 95» φύεται πολύ δμαλώτερον 
τό άντιπαιδαγοφκώτατον καί παμβοέλυρον -τούτο παραμύΟιον του Grimm. Τούτο 
μετηνέ/Οη είς ήμάς έχ του Γερμανικού Αναγνωσματαρίου του Carl Klcmen . . . . » 
Deutsches Lcsebuch, I Theil, σελ. 75, άριΟ. 101 « Der alte Grossvater und 
der Enkel. . . . »  μετ’ άκρας απερισκεψίας καί κουφότητος.

2) Νόμοι 819 D.
3) ’Ηθικά Νικομάχεια 1146, α, 3.
4) ’Ηθικά Νικομάχεια 1136, α, 5.
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άλλ’ άγνοουντες (Λεν διά πάθος δε μήτε φ ι/Ο ΐκόν μ ή τ’ Α ν θ ρ ώ π ιν ο ν  ου 
συγγνωμονικά». Τουτε'στιν Ε γκ λ ή μ α τα  προερχόμενα ούχί έξ άγνοιας 
άλλ* έξ ιδίας βουλήσεως έπισκοτιζομένης έκάστοτε ή ενεκα οίστρώδους 
λύσσης, ή ενεκα θηριώδους έμπαθείας, ή ενεκα κυνικωτάτης Αναι
σχυντίας, ή ενεκα ύποζυγιώδους απειροκαλίας, ή ενεκα έπονειδίστου 
καί κατάπτυστου προσωποληψίας, 2νεκα τουτέστι παθών μήτε φνΟΐ- 
κ ώ ν  μήτε Α ν θ ρ ω π ίν ω ν , είνε κακουργήματα τιμωρούμενα ύπο του 
ποινικού νόμου καί υπαγόμενα είς τήν δικαιοδοσίαν τών ποινικών 
δικαστηρίων· Αΰτη είνε ή γνώμη του Άριστοτέλους. ~
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜ Π ΤΟ Ν

Τά ούόιωδέύτατα Μ οιχεία  τον? «ερνε^ομένον 
τών άναγνωότικών β ιβλίω ν. Αί κακίαν κα ί α ί άρεταί αντώ ν.

(Κ ρ ιτ ώ ν  σπ άνιος καί π α ρ άδοξος π ο νη ρ ιά )

^ύνοψις τώ ν κακιών τώ ν ά να γνω σ τ. β ιβ λ ίω ν .—  Τ ο  ’Α λ φ α β η τά ρ ιον  χαθαρώ ς Ά λ φ α -  
βητάριον' ή οικονομία  αύτου εύπαρακ ολούθη τος,λογικ ή  χαί σαφής* ή ηθογραφ ία  δα -  
ψιλεστέρα της π ρ α γμ α τογρ α φ ία ς  καί φ υσιογρα φ ίας.— *Η διδακτική υλη  τώ ν  ά ν α -  
γνω στικώ ν βιβλίω ν π ρ οσ α ρ μ οζομ ένη  εκάστοτε π ρ ος  τη ν βα θ μ ίδ α  τη ς  π νευμ α τικ ή ς  
άναπτύξεω ς τώ ν μαθητευο'ντω ν. — Ή  διάλεκτος καθαρά τ ο ις  όνόμ α σ ι καί τον  Ε λ 
ληνικόν χα ρα κ τή ρα  σώ ζουσ α .— Ή  σύνταξις ορθή καί ά ψ ο γος.—  Ή  φράσις σεμ νή  
εδχαρις καί εύτονος.— Ή  Ιρμ η νεία  εύ γενή ς .—  Π ά ν τ α  τ ά  εν το ις  άναγνω στιχοΤ ς  
βιβλίοις γεννα ία  καί σπουδής άξια* ή δλη ή διδακτική π α σ α , τ ά  δ ιη γ ή μ α τ α , τ ά  
π ο ιή μ α τ α , τό φυσιογνω στικόν σ τ ο ιχ ε ίο ν .

Υπήρξαν κριταί επιπόλαιοι, μεροληπτικοί, κακόνοι, άδικοι, μοχθη
ροί, αμαθείς* άλλα κριταί, ώς οΐ ήμέτεροι, περισυλλέξαντες εκ τών 
πλημμελημάτων τών προς βράβευσιν προωρισμένων βιβλίων, οσα, έν- 
νοείται, αυτοί ήδυνήθησαν νά άντιληφθώσι, καί άποδώσαντες ταυτα εις 
τά προορισμένα προς καταδίκην βιβλία, δεν ήκούσθησαν μέχρι τουδε! 
Ή  ψυχική αύτη διαστροφή εινέ τι πρωτοφανές, εινέ τι άνήκουστον·. 
Έπιρρίπτουσιν οι γεννάδαι τά  πλημμελήματα τών προς βράβευσιν 
προωρισμένων βιβλίων εις τά  προς καταδίκην προωρισμένα, παριστώσ* 
ταυτα ώς άμαρτωλότατα, εκείνα ώς άχραντα, καί —  όπερ καί το 
παραδοξότατον —  άπεικονίζουσιν αυτά ώς μεστά παντοίων προτερη
μάτων, ών ουδέ σταλαγμός εν αύτοίς ύπάρχει!

Κατακρίνουσι τά  προς καταδίκην προωρισμένα βιβλία ώς d/μέ- 
θοδα, ώς μ,εστά βαρβαρισρ.ών καί σολοικισμών, ώς ένέχοντα παρα- 
κεκομμένας λέξεις καί ώς ένέχοντα ξηράς καί πλημμελείς καί πενι- 
χροτάτας προτάσεις. Κατακρίνουσι τά  διηγήματα αυτών ώς πεζά, 
ξηρά, ψυχρά καί άνευ χάριτος, ώς άπίθανα καί ανωφελή, ώς ούδέν
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διδάσκοντα, ώς ούδέν το τερπνόν καί παιδαγωγικόν καί ψυχαγωγι
κόν τοΐς παισίν ένήχοντα. Κατακρίνουσι τούς μύθους αυτών ώς ουτι
δανούς καί ώς ύπόψυχρον την έ'κθεσιν αυτών. Κατακρίνουσι τάς πραγ· 
ματογραφίας καί τάς περιγραφάς αύτών ώς ξηράς. Κατακρίνουσι 
τα  έν αύτοΐς ποιήματα ώς άμετρα καί ψυχρά καί άρρυθμα καί 
κακόρρυθμα καί άηδή καί άμουσα καί ανούσια καί άχάριτα καί κακό
τεχνα, ώς ούδέν ένέχοντα τό υψηλόν καί εύγενές, ώς γυμνά πάσης 
ποιητικής χάριτος, ώς οντα απλώς στοιχοποιία αηδής καί βεβια
σμένη, ώς όντα ((παν άλλο η φαιδράς μούσης γεννήματα», ώς ύπερ- 
βαίνοντα κατά την κακοτεχνίαν ((έμμετρους τινάς αγγελίας γνωστού 
τίνος υποδηματοποιού έν Πατησίοις » 1). Ταλανίζουσι δέ έν γένει τά  
προς καταδίκην προωρισμένα βιβλία διά τά κακόζηλον τών λέξεων 
καί τών προτάσεων, διά τό ανιαρόν τών περιόδων, διά τό άχαρι καί 
ξηρόν καί χαλαρόν καί ψυχρόν τού λόγου, διά τό ύφος τό χαλαρόν 
καί τό ύπτιον διά την άπεραντολογίαν καί την άχαριν καί κοπώδη 
καί άμετρον παλλΛογίαν καί διά τό ευτελές καί τό ταπεινόν τών 
νοημάτων.

’Αλλά τά  παντοϊα ταύτα τού πραγματικού καί τού λεκτικού τρό
που πλημμελήματα, άπομεμονωμένα κ α ι  Σποράδην ευρισκόμενα 
εις έκαστον τών προς καταδίκην προωρισμένων βιβλίων, tfuvnvco- 
μένα πάντα κα\ σωρηδόν εύρίσκονται έκκεχυμένα εις τά  προς 
βράβευσιν προωρισμένα βιβλία, αυτόχρημα βόθυνοι ευρύτατοι καί 
βαθύτατοι πάντων τών κατά τον λόγον πλημμελημάτων όντα!

Όμιλούσι περί άμεθοδίας τών βιβλίων, τών προωρισμένων εις 
καταδίκην, Ινφ τά  προς βράβευσιν προωρισμένα εχνε ώς πρός 

-την μέθοδον τά χεχρχστα πάντων τών μέχρι τουδε είς ττιν 
ιστορίαν τών άναγνωστικών βιβλίων μνημονευόμενων.

Άπόδειξις δε* Έ ν  πρώτοις τό πρός βράβευσιν προωρισμένον Άλφα- 
βητάριον, έν ω έπιγράφεται «Άλφαβητάριον » , έχει καί «πίνακας 
της άριθμησεως» καί «οδηγίας πρός τους διδασκάλους». 
Έ ν τούτω πού κειται τό εύμέθοδον, ίνα περιορισθώ μόνον εις τούτο 
καί μη έρωτήσω : Τίνα ύποχρέωσιν έ'χουσιν όί πτωχοί τών δημοτι
κών σχολείων καί γραμματοσχολείων μαθηταί οί άγοράζοντες τά ’Αλ

ί), Έκθεσή κριτών σελ. 22, β.



— 109 —

φαβητάρια να πληρώνω#! καί διά τάς οδηγίας προς τούς διδασκά
λους καί διά τούς αριθμητικούς πίνακας, δι’ ους έπλήρω#αν ήδη 
άγοράσαντες το οικεΐον βιβλίον της αριθμητικής; Είνε τα αλφαβη
τάρια βόθροι προωρισμένοι νά δέχωνται ό ,τι άν εκ διανοιών παρε- 
στραμμένων .καί εκ βουλήσεων νοσηρών έκρέη ; *Αν ό εστεμμένος Ά λ - 
φαβηταριογράφος, έπειδή δεν είξευρεν, επειδή δεν εύρισκέ τι αρμόδιον 
νά γράψν), έπλήρωσε τάς σελίδας εκ τών τοιούτων α άλλοτρίω ν)) 
πραγμάτων, του κερδαρίου του έκ του στεφάνου γλιχόμενος, είνε 
υπόχρεοι οΐ κριταί νά στέψωσι τοιαύτας διαστροφάς καί νοσηρότη
τας; Έ π ε ιτα  που κειται τό εύμέθοδον εν τή διαιρέσει αύτοΰ ταύτγι; 
« ’Αλφαβηταρίου μέρος πρώτον: τά μικρά γράμματα— Α λφαβη
ταρίου μέρος δεύτερον : α ι δίφθογγοι— ’Αλφαβηταρίου μέρος τρί
τον: τά πολλαπλά αυμφωνα ». Είνε τά μικρά γράμματα, αι δί
φθογγοι καί τά πολλαπλά σύμφωνα διάφορα είδη του αύτοΰ γένους, 
όπως απαιτεί πάσα λογική καί εύμέθοδος διαίρεσις; Περαιτέρω* 
((’Αναγνωσματαρίου λογική άνάγνωσις μέρος πρώ τον: άσ'κησ'είς 
άνάμικτοι —  ’Αναγνωσματαρίου μέρος δεύτερον ( τ ίπ ο τ ε ) » .  Είνε 
τούτο εύμέθοδος διαίρεσις; Είνε τούτο λογικευομένου καν νου κίνησις;

Καί όποιον μεν είνε τό πρώτον μέρος του ’Αλφαβηταρίου τούτου 
ώς προς τό εύμέθοδον είδομεν ανωτέρω. Α λλά καί τό δεύτερον 
μέρος, τό Άναγνωσματάριον, μεθοδικώς είνε πολύ τούτου πλημμε- 
λέστερον. Άπόδειξιςδέ* Τριάκοντα είνε τά πραγματογραφικά κεφά
λαια καί εξ μόνον τά  διηγήματα εν τφ  έστεμμένω τούτφ βιβλιαρίφ, 
τφ προωρισμένω διά παιδάρια εξαετή! Νομίζω ότι τούτο αρκεί, ίνα 
κατάδειξη άμα μέν το μέγεθος τής φαυλότητος του εστεμμένου ’Αλ
φαβηταρίου, άμα δέ τήν ανυπέρβλητον πολύνοιαν τών στεψάντων 
τοιουτον πρωτοφανές καί πρωτάκουστον παιδαγωγικόν εξάμβλωμα ! 
Τό νά λαλή δέ τις προς παιδάρια εξαετή, άρρενάτε καί θήλεα,είς π ά 
σα; τάς κοινωνικάς τάξεις άνήκοντα, περί τών γεωργικών έργαλείων 
καί περί τών μερών του αρότρου καί περί του τρόπου τής κατασκευής 
του τυρου* τό νά λαλή τις περί του όνου καί περί του συός, ούδέν δέ 
νά λέγη περί τής τιμής τής όφειλομένης εις τούς γονείς, καί τής στορ
γής αυτών προς τά τέκνα, περί τής αγάπης πρός τούς αδελφούς περί



της τιμιότητος και της ευταξίας καί της κοσμιότητας καί της εύσχη- 
μοσύνης,είνε αυτόχρημα έγκλημα παιδαγωγικόν— τό νάδιδάσκη δέ τις 
εις παιδάρια εξαετή, άρρενά τε καί θήλεα, εις πάσας τάς κοινωνικάς 
τάξεις άνήκοντα, δτι έν τη  εύτελεία κεϊται η ευτυχία, εν δε τη με- 
γαλοπραγμοσύνη ή δυστυχία (σ. 85, 89 ) καί τα τούτοις παρόμοια 
ψευδή καί ακατανόητα, καί εν τούτοις νά βραβεύηται, πρέπει νά ζή 
έν τοίς καθ’ ημάς χρόνοις, προϊστάμενοι τής πολιτείας νά είνε οί 
άστοργότατοι των Ελλήνων καί κριταί οίοι οί ήμέτεροι.

Τό δέ άλλο τό προς βράβευσιν προωρισμένον βιβλίον του κ. Κουρ- 
τίδου είνε τόσον άμέθοδον, ώστε καί αυτοί οί κ. κ. κ. κριταί, καί- 
περ «πηλφ  σεσαγμένοι την ψυχήν» δέν έμειναν απρόσβλητοι. Τό 
παράξενον τούτο έκ κλεψιλογίας συγκαττυθέν παιδαγωγικόν εξάμ
βλωμα μικροπονήρως υπό τρεις γενικωτάτους τίτλους «οικογένεια —  
κοινωνία —  φύσις » ύπεισελθόν, καί έν τφ  ζόφφ τής άοριστίας αυτών 
άρπάγδην καί λαιμάργως έκ τής πρώτης τυχούσης παιδαγωγικής ύλης 
τραφέν έξωγκώθη καί εις τέρας μεθοδικόν έξαίσιον καί βδελυρόν άπε- 
τελειώθη. Έ ν πρώτοις τό σέβας τών τέκνων προς τούς γονείς, ή 
στοργή τών γονέων προς τά τέκνα, ή αγάπη τών άδελφών προς άλ- 
λήλους καί έν γένει πάντα τά αισθήματα, τά αναπτυσσόμενα έν τη 
οικογένεια καί πάσαι αί άρεταί καί αι κακίαι, αί εν αυτή προφαινόμεναι, 
ώς τά  πρωτογενέστατα πάντων τών έν τφ  βίψ τών άνθρώπων αισθή
ματα καί παθήματα καί ώς γνωστότατα εις τά  παιδάρια, άτε εξ 
αρχής του βίου αυτών εν τη οικογένεια άναστρεφόμενα,άνήκουσιν όχι 
εις τούς τελευταίους άλλ* εις τούς πρώτους χρόνους τής παιδείας τών 
παιδαρίων. Εις τούς τελευταίους χρόνους αυτών άνήκουσιν άλλα 
αισθήματα καί άλλαι άρεταί, πολύ τούτων συνθετώτεραι. Δέκα τρία 
λοιπόν διηγήματα καί ποιήματα, ών τό περιεχόμενον είνε οικογενεια
κόν άναρμόστως καί επομένως ά ιιεθ ό δ ω ς  κατετάχθησαν ένταυθα 1). 
Ό  τόπος αυτών είνε τό Άλφαβατάριον καί τά αναγνωστικά βιβλία

4) Έ ρμ ογε'νη ς  περ ί ιδεώ ν , τ ό μ . α '  έχδ . W a l z ,  τ ό μ . 3 , σελ . 514, 4 : Μ έθοδοι δε 
α ί  τε π ρ οειρη μ ένα ι χα ί ετι τ ό  χα τά  τή ν φύσιν τώ ν π ρ α γμ ά τω ν χρ η σθαι τώ  λόγω  τά  
π ρ ώ τ α  τιθέντα ς π ρ ώ τα  χα ί τ ά  δεύτερα δεύτερα χα ί τά  ά λ λ α  ό μ ο ίω ς .—  Π λ ά τ ω ν  Π ο λ ι
τε ία  4 9 8  Β  : Α ε ί . . , μ ειρά χια  μέν όντα  χα ί π α ΐδ α ς μ ειραχιώ δη παιδείαν χαί φ ιλοαο-



*ών Ερώτων έτών. Τι δέ δέν σκαιουργεΐται υπό τους τίτλους τού
τους α οίκογένβία, κοινωνία καί φύσις» μη οικογενειακόν και μη κοι
νωνικόν καί μη φυσικόν! Πανδοιιμόνιον αυτόχρημα! Ε νταύθα συμ
πλέκονται καί συνωθουνται καί διαγκωνίζονται πλήθος ατομικών ηθών 
καί παθών, φαύλων τε καί χρηστών: αή εύοργησία» (σελ. 23), πάθος 
μη οικογενειακόν μηδέ κοινωνικόν μηδέ φυσιογνωστικόν « ή  ήπιότης 
προς τούς ίππους» (σ. 4 5 )— ή αλαζονεία τής σακκορράφας (σ. 53) 
— ή ταπεινοφροσύνη (σ. 6 0 )— ή [χωρία (σ. 6 3 )— ή ψευδολογία (σ. 
7 0 )— ή οκνηρία (σ. 7 3 )— ή φιλεργία (σ. 75)— ή οικονομία— ή αδρά
νεια τών χρημάτων— ή σύνεσις ( σ. 95 ), ή άπερισκεψία ( σ. 97 ), ή 
δοξολογία ( σ. 9 8 ) , τό άστατον τών ανθρωπίνων πραγμάτων ( σ. 
9 9 ) —  ειτα διάφορα διαιτητικά καί θεραπευτικά μέσα (σ. 1 0 1 ) —  
τό φάντασμα (σ. 120) —  δέν πρέπει νά βλάσφημης (σ. 122) —  γέ
ρων καί θάνατος (σ. 134) κτλ. κτλ., ών ούδέν ούτε οικογενειακόν 
ούτε κοινωνικόν ούτε φυσιογνωστικόν ! ! Τών δέ ποιημάτων ή επισώ- 
ρευσις καί τών πραγματογραφιών 6 διασκορπισμός είνε αυτόχρημα 
άρνησις του οίκονομίκον, του τεχνικωτάτου μέρους του πραγμα
τικού τρόπου του «λέγειν ευ»* εινε ύβρις πρός την έννοιαν τής μεθο
δικής κατατάξ3ως τής μεθοδικής ύλης τόσον βάναυσος, ώστε καί 
αυτά τά νεύρα τών ήμετέρων κριτών ήσθάνθησαν την εκ τούτων 
προσβολήν, καί έξεγερθέντα έξώτρυναν την γλώσσαν αυτών εις τό 
νά άνακινηθή καί μάλα ακόυσα νά έκστομίση τά βαρύτατα ταυτα : 
α καλόν κρίνομεν . . . νά έγκατασπαρώσι καταλλήλως έν 
τώ κειμένω α ι πραγματογραψίαι και τά ποιήματα δ α α  α λ 
λ ε π ά λ λ η λ α  φέροντας έν τω ’Αναγνωσματαρίω » τφ  βραβευ- 
θέντι δηλ. 1).

φίαν μεταχειρίζεσθαι. . . προϊούσης δέ τής ήλικίας, Ιν η ή ψυχή τελειουσθαι έρχεται, 
έπιτείνειν τά εκείνης γυμνάσια.

1) ’Αριστείδης, Τεχνών ‘Ρητορικών 2 ,9 ,  έκδ. Walz, τόμ. 2, σελ. 443. έκδ. 
Spengel, τρμ. 2, σελ. 537 : Οικονομία δέ λόγου εφ* άπαντι ή άρμόζουσα τά£ις καί ή 
προσδοκία τών λεγομένων καί τό έξαρτασΟαι άλλήλων τά νοήματα καί τά επιχειρή
ματα ε’χόμενα του Οποκειμένου. — Διονύσιος ό ‘Αλικαρνασσεύς περί τής λεκτικής Δη
μοσθένους όεινότητος κεφ. 51 : Του λέγειν εύ διττή ή διαίρεσίς έστιν, εις τε τόν πραγ
ματικόν τρόπον καί εις τόν λεκτικόν, καί τούτων πάλιν άμφοτέρων εις τάς Ι'σας διαιρε- 
θέντων τιμάς, του πραγματικού μέν εΓς τε την παρασκευήν, ήν οί παλαιοί καλουσιν 
εΟρεσιν, καί εις τήν χρήσιν τών παρεσκευασμένων, ήν προσαγορεύουσιν οικονομίαν* του
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'Ομιλουσιν οί (Μουσοτραφείς κριταί ημών ττερί βαρβαρισμών καί 
σολοικισμών και παρακεκομμένων λέξεων των προς καταδίκην προω- 
ρισμένων αναγνωστικών βιβλίων, Ινώ τά  ύπ’ αυτών εστεμμένα είνε 
πλήρη τών τοιούτων του λεκτικού τρόπου άσχημιών. Τό τε έστεμ- 
μένον Άλφαβητάριον και τό έστεμμένον Άναγνωσματάριον τής τε- 
τάρτης τάξεως άμιλλώμενα περί του πρωτείου εν τή βαρβαροφωνίικ 
ούδεμίαν υπερβολήν χυδαιολογίας καταλείπουσιν.

Τ ά εστεμμένα του Αλφαβηταρίου ((νάνι νινί ψωμάς ζωνάρι πιθάρι 
βαρέλι λάδι καρότο κότα φώλι μουγκρίζω τυρί τουλουμίσιο λαρδί 
μάτι μύτη χέρι πόδι ποδιά» καί τά  μυρία άλλα όμοδίαιτα τούτοις 
μοχθηρά καί παρεφθαρμένα ονόματα, όσα ανωτέρω κατελέχθησαν, 
καί τά  εστεμμένα του ’Αναγνωσματαρίου τής Δ 'τά ξεω ς ευτελή καί 
ιδιωτικά καί παρακεκομμένα ((άφεντόπουλα σκλάβοι σούβλες ρα
βδί μούχλες μπάφες κουμπάροι κουφάλες παλιόπαιδα»* τά εστεμ
μένα κοινά καί τετριμμένα «ευρήκα έμαθα σηκώσου μαζεύω άπε- 
κρίθηκα έδιακόνευα έταίριαζε πάγει αυγά σπασμένα»* τά Ιστεμμένα 
αγοραία καί άγροίκα κύρια ονόματα ((ό Γερομήτρος, ό Στάθης, 
ό Νίκας, ό Γρηγόρης, ό Κώστας, ό Βασιλογιάννης» τά  εστεμ
μένα βάρβαρα καί κακέμφατα ((ή κυρά Παρθένα =  ή Παναγία, 
ό θείος Όδυσσέας, ή Ά ρτέμιδα, ή γαλανοματοΰσα Άθηνά, τού 
καλότυχου βασίλειά, τά  λόγια τά  μελωμένα, ενώ τις έτραγούδαεν ή 
άσπρολαίμα κόρη, καράβια πλουμισμένα, βάρκες γρηές, φυσομανούν, 
δαγκάει καί λυγάει, γαληνιά, άνάσασι, τό θηρίο τής θάλασσας, τό 
Τσερίγο, τό μπουγάζι, τό μετερίζι, ό άνεμορρούφουλας, έσαλπάραμε,. 
εχούμισα, ροβολάνε, άτι άξετίμωτο, ρουθούνια διάπλατα καί τεντω
μένα, ταύτιά τ ’ έτέντωσε ν' άκουρμαστή, τά βόλια τώφτεψε μες 
*ς τό ριζαύτι». Ταύτα καί τά  τοιαύτα είνε γλώσσα ((άπλή καί γνη- 
σίως Ελληνική »,, ώς απαιτεί ό νόμος; Είνε διάλεκτος καθαρά τοίς 
όν.όμ,ασι καί τον Ελληνικόν χαρακτήρα σώζουσα, ώς άπαιτεί ό ορθός

λεκτικού δε, εις την εκλογήν τών ονομάτων καί εις την σύνθεσιν τών έκλεγέντων* εν 
έκατέρω τούτων πλείω μοίραν έχει τά δεύτερα τών προτέρων* τό μέν οικονομικόν έν 
τώ πράγματικώ* τό δέ συντιθέμενου*, εν τώ λεκτικώ.— Αύτόθ. περί του Θουκυδίδου 
χαρακτήρος, κεφ. 9 : Τό τε*/νικώτερον μέρος τού πραγματικού τό λεγόμενον μέν οικο
νομικόν, έν άπάσαις δέ γραφαις έπιζητούμενον, εάν τε φιλοσόφους προέληταί τις υπο
θέσεις, εάν τε ρητορικάς. Ταύτα δέ έστι περί την διαίρεσιν καί την τάξιν καί τά περί 
τάς εξεργασίας.
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λόγος; 1) Εινε φώς του νου 2) δυνάμενα την φιλοκαλίαν και τον έν- 
θουσιασμόν προς τά καλά έν ταϊς των νέων ψυχαις να έξεγείρωσιν 3), 
η εινε βαρβαρισμοι άκρατος έξ απειρόκαλου διαθέσεως καί έζ αγροί
κου ήθους προκύπτοντες, την επισκότισήν του νοΰ καί τον έκχυδαϊ- 
σμόν τ ο ν  ήθους ασφαλώς άπεργαζόμενα; 4). Τά δέ ανελλήνιστα; 
Οί δέ σολοικισμοί; 5) Ωκεανός! « Χύνε ύδωρ αύλ*?)—  παρέχουσιν

1) Διονύσιος δ Άλικαρνασσευς προς Γν. Πομπήιον επιστολή, κεφ, 3, περί τό τέλος: 
Πρώτη τών αρετών γένοιτ’ ά'ν, ής χωρίς ούδέν των άλλων των περί τους λόγους όφε
λος* τ ίς ; Ή  καθαρά τοΐς όνο'μασι καί τον Ελληνικόν χαρακτήρα σώζουσα διάλεκτος. 
— ΛύτόΟ. Ύπομνηματισμοί (Λυσίας, κ. 2 ) :  ΙΙρώτον καί κυριώτατον εν λόγοις έστί 
τό καθαρεύειν την διάλεκτον.

2) Λογγΐνος περί ΰψους 30, 1 : Φως γάρ τώ όντι Ι'διον του νου τά καλά ονό
ματα.

3) Διονύσιος δ 'Αλικαρνασσευς περί συνΟέσεως ονομάτων, κ. 1 : Τό δέ περί τάς 
λέξεις φιλότιμον καί φιλόκαλον /.αί ταΐς νεαραΐς πέφυκε συνανΟεΐν ούχ ήττον ήλικίαις. 
Έπτόηται γάρ άπασα νέου ψυχή περί τον τής έρμηνειας ώραϊσμόν, αλόγους τινάς καί 
ώσπερ ενθουσιώδεις επί τούτων λαμβάνουσα όρμάς* οις πολλής πάνυ καί εμφρονος δεΐ 
τής πρώτης έπιστασίας τε καί αγωγής. — Λογγΐνος περί ΰψους 17, 2 :  Των λόγων τά 
πάθη καί τά ΰψη ταΐς ψυχαΐς ημών έγγυτέρω —  κεΐνται— διά φυσικήν τινα συγγένειαν.

4) ’Αλέξανδρος περί σχημάτων, έκδ. W a lz , τόμ. 8, σελ. 421 : Ιίερί έν όνομα 
γίνεται ό (ϊαρβαρισμός κακία . . έν τώ βαρβαρισμώ όνομα διορθουμεν.— Θέων, προγυ- 
μνάσματα9, έκδ. Spengcl τόμ. 2, σελ. 113: Τά γάρ κοινά καί δημώδη ου πάνυ επαι
νετά.— Διονύσιος ό Άλικαρνασσευς, τέχνη 'Ρητορική 4 0 ,7 :  Ιίερί δέ την λέξιν συχνά 
τά αμαρτήματα* οί μέν γάρ πάνυ εύτελώς φθέγγονται, καί φασι τό κατά φύσιν δη καί 
γνώριμον μεταοιώκειν, ούκ είδότες, ότι έν τώ καλώ μάλιστα γνοίριμόν έστιν, έν δέ τώ 
αγοραίο) τής λέξεως ουδέ τό σαφές, μή τί γε γνώριμον φαίνεται* τό γάρ άγοραΐον ού'τε 
την δήλωσιν ακριβή οότε την φαντασίαν εναργή παρέχεται. — Ιίλούταρχος περί Ισι- 
δος καί Οσίριδος 379, C: Ά ριστα λέγεται παρά τοΐς φιλοσόφοις τό τούς μή μανΟά- 
νοντας όρΟώς άκούειν τών ονομάτων κακώς χρήσΟαι καί τοΐς πράγμασιν.— Αντισθένης, 
άπόσπ. 39. Pragm . Philosopb. G raec. M ullacb τόμ. 2, σελ. 281 : Α ρχή  παιδεύ- 
σεως ή τών όνομάτοιν έπίσκεψις,— Κωμωδιών άδέσπ. άπ. 1298, Kock 3, 024: Α κο
λουθεί τώ τρόπο) τά του λόγου. — Πλάτων, Πολιτεία 400 D : Τ ί δ’ ό τρόπος τής 
λέξεως, ψ  δ’ εγώ, καί ό λόγος, ου τώ τής ψυχής ήθει έπεται; Πώς γάρ οό; τή δέ 
λέξει ταλλα ; Ναι. Ευλογία άρα καί ευαρμοστία καί ευσχημοσύνη καί εύρυθμία ευη- 
Οεία ακολουθεί, ουχ ήν άνοιαν ούσαν υποκοριζόμενοι καλοϋμεν ό)ς εύήΟειαν, αλλά τήν 
ως αληθώς εύ τε και καλώς τό ήθος κατεσκευασμένην διάνοιαν. Ιΐαντάπασι μεν ούν 
έφη* Ά ρ ’ ούν ού πανταχοΰ ταύτα διωκτέα τοΐς νέοις, εί μέλλουσι τό αυτών πράττειν; 
Διωκτέα μέν ούν . . Καί ή μεν άσχημοσύνη καί αρρυθμία καί άναρμοστία κακολογίας 
καί κακοηθείας άδελφά, τά οέ εναντία του εναντίου, σώφρονός τε καί άγαθοΰ ήθους, 
άόελφά τε καί μιμήματα.

5) Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1407, α, 19: Έ σ τι δέ άρχή τής λέξεως τό έλλη- 
νίζειν τούτο θ’ έστιν έν πέντε, πρώτον μέν έν τοΐς συνόέσμοις, αν αποδίδω τις ως πεφύ- 
κασι πρότεροι καί ύστεροι γίγνεσθαι άλλήλων, οιον ενιοι άπαιτουσιν . . δεΐ δέ έως μέ- 
μνηται άνταποδιδόναι άλλήλοις, καί μήτε μακράν άπαρτάν μήτε σύνδεσμον πρό συνδί*

8
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επαίνους τώ έτίΐ(&6λεί [χαθητή —  ol βάτραχοι κοάζουσι το εσπέρας —- 
ό ρύαξ έχει δυνατόν φλοίσβον —  ή αγάπη κατοικεί εις την καρδίαν 
—  αί άγριαι άπιδέαι λέγονται καί άγριαχλαδέαι —  ή φέτα, τό του- 
λουρ,ίσιον καί τό κεφαλίσιον εινε διάφορα είδη τυριών». —  Τοιουτός 
τις είνε ό Ελληνισμός του έστεμμένου ’Αλφαβηταρίου!

Του δ’ έστεμμένου ’Αναγνωσματαρίου της τετάρτης τάξεως ; Τού
του πλέον τα  ανελλήνιστα, τούτου οί σολοικισμοί άπτονται των 
άστρων! Ακούετε! (έστεμμένου ’Αναγνωσματαρίου σελ. 121): «έλα 
μαζί μου, δειλό κορίτσι! έλα να τό πιάσωμε τό φάντασμα —  σελ. 
1 7 0 : επειδή δέ οι Τούρκοι έμενον πάντοτε βάρβαροι καί αμαθείς 
ήρχισαν να λαμβάνωσιν άνάγκην των πεπαιδευμένων Ελλήνων καί 
άνεβίβαζον αυτούς εις υψηλά αξιώματα —  σελ. 59: «εν έκ των παι
διών τότε παρεκάλεσε τον διδάσκαλον να συνοδεύση τον Κώσταν εις 
την οικίαν του, διότι ή μήτηρ του είχε φυλαγμένα ολίγα παλαιά εν
δύματα του καί θά την παρακαλέσ^ νά τά δώσγ) εις τον πτωγόν Κώ
σταν—  σελ. 138 : ή Περσεφόνη ημέραν τινά έξήλθε μετά των Ώκεα- 
νίδων καί τών θυγατέρων του Ωκεανού εις τούς άνθοφόρους λειμώνας 
καί έπαιζε μετ’ αυτών καί έδρεπον διάφορα άνθη —  σελ. 4 0 : αί χε
λιδόνες έφερον διά τού ράμφους των ολίγον πηλόν’ έπειτα άκόμη ολι

σμού άποδιδόναι του άναγκαίου* όλιγαχου γάρ άρμόττει. . Εν μέν δη τό ευ εν τοις 
συνδέσμοις. δεύτερον δέ τό τοΐς ίδίοις όνόμασι Χέγειν καί μή τοις περιέχουσι* τρίτον 
μη άμφιβόλοις. . τέταρτον . . δει άποδιδόναι — τά γένη των ονομάτων — ορθώς. . 
πέμπτον έν τω τά πολλά καί ολίγα καί Εν όρθώς όνομάζειν.— ’Αλέξανδρος περί σχη
μάτων 1, εκδ. Walz, τόμ. 8, σελ. 421: Διαφέρει τοίνυν σχήμα τρόπου, ότι ό μέν 
τρόπος περί εν ονομα γίνεται αρετή, ώσπερ ό βαρβαρισμός κακία, τό δέ σχήμα περί 
πλείω ονόματα κόσμησις, ώς ό σολοικισμός ακοσμία, ώστε την αυτήν είνε διαφοράν 
βαρβαρισμου τε προς σολοικισμόν ώς έν κακία, καί τρόπον πρός σχήμα ώς έν αρετή 
λόγου* καθάπερ γάρ έν μέν τω βαρβαρισμω όνομα διορθοΰμεν, έν δέ τω σολοικισμοί 
σύνταξιν ονομάτων κτλ.— Αύτόθ. 2, σελ. 426: Ό  σολοικισμός έξάλλαξίς έστι λόγου, 
άλλ’ έπί τό χείρον.—  Φοιβάμων περί σχημάτων 1, Walz ενθ. άνωτ. 495: Ό σολοι
κισμός τροπή έστι καί έξάλλαξίς, άλλ’ έπί τό χείρον.— Τιβέριος περί των παρά Δημο- 
σθένει σχημάτων 1, Walz ενθ. άνωτ. σελ. 528 : Ό  σολοικισμός έξαλλαγή του έν εθει 
έστίν, άλλ’ ού'τε χρείας Ενεκα, οότε κόσμου τίνος χάριν γίνεται.— Ήρωδιανός περί 
σχημάτων, Walz ενθ. άνωτ. σελ. 579: *0 δέ σολοικισμός αμάρτημα, μηδεμίαν αιτίαν 
τής άκαααλληλίας ποιούμενος* γίνεται δέ τό σχήμα κατά τοσούτους τρόπους καθ’ όσους 
καί ό σολοικισμός* καί γάρ είδη διαλλασσόμενα καί γένη καί πτώσεις καί αριθμοί καί 
Εγκλίσεις ετι τε πρόσωπα καί χρόνοι καί διαθέσεις, καί πάντα απλώς α την του καταλ
λήλου συνάφειαν άπαιτεί, παρατραπέντα ποιεί τό σχήμα.— ’Αριστοτέλης, "Ρητορική 
1407, β, 18: ’Έ τ ι τάδε ποιεί σολοικίζειν τό μή άποδιδόναι, έάν μή έπιζευγνύης άμφοΤν 
δ άρμόττει, οιον ψόφον ή χρώμα.
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γον, καί άχυρα καί πηλόν» —  σελ. 8 8 : ot μύρμηκες κατά τούς προς 
άλλήλους πολέμους συλλαμβάνουσιν αιχμαλώτους* εις τούς σκλάβους 
τούτους άναθέτουσι πάσας τάς έργασίας, καί αυτήν έ'τι την περιποίη- 
σιν των μικρών των, χάνουσι δηλ. καί αυτό το αίσθημα της στορ
γής—  σ. 148 : βλέπετε πόσον στράτευμα καί πόσος στόλος με περι- 
κυκλώνει, πόσοι πάνοπλοι άνακτες των Ελλήνων είνε συνηθροισμέ- 
νοι; άπαντες ούτοι δεν θά δυνηθώσι νά πλεύσωσι κατά τής Τροίας —  
σ. 78 : ημέραν τινά συνήντησε καθ’ οδόν γνωστόν του νέον όνομα- 
ζόμενον Άρίσταρχον καί είδεν αυτόν βαδίζοντα περίλυπον—  σ. 100 : 
άν εί'ξευρα ότι θά κάμω τοιαύτην συνάντησή—  10: τώρα ότε διήλθε 
τοιουτον κίνδυνον —  σελ. 45 : εις όλην την χώραν πέριξ δεν εύρίσκετο 
ίππος— 5 2 : ό ίππος καί μετά τον θάνατόν του παρέχει μεγάλας 
υπηρεσίας εις τον άνθρωπον 1) κτλ. Οί δε βραβεύσαντες τοιαύτας 
γλωσσικάς άσχημίας είνε διδάσκαλοι των Ελληνικών γραμμάτων εις 
το Ελληνικόν Έθνος διδάσκοντες Ξενοφώντα και Πλάτωνα καί Δη- 
μοσθένην !

Όμιλουσι περαιτέρω οί έκ τής διδασκαλίας τών Ελληνικών γραμ
μάτων άποζώντες κ. κ. κριταί ούτοι περί ξηρών καί πλημμελών καί 
πενιχροτάτων προτάσεων, καί περί πεζών καί ξηρών καί ψυχρών καί 
άνευ χαρίτων καί περιπετειών καί ώμών καί άπιθάνων καί άνωφελών 
καί ούδέν διδασκόντων καί ούδέν τό τερπνόν καί παιδαγωγικόν καί 
ψυχαγωγικόν τοίς παισίν ενεχόντων διηγημάτων τών προς καταδίκην 
προωρισμένων άναγνωστικών βιβλίων, έν φ πάντων τούτων ταμείον 
άνεξάντλητον εινε άμφότερα τά  βραβευθέντα άναγνωστικά βιβλία.

Άπόδειξις δέ* Τίνες προτάσεις δύνανται προς Θεού νά είνε ξηρό- 
τεραι καί πλημμελέστεραι καί πενιχρότεραι τών προτάσεων τούτων 1

1) ΙΙρβλ. καί εν σελ. Αναγνωσματαρίου Κουρτίδου 408: «ό καρπός της καστα
νά ς» , έως «ταυτα είνε τα κάστανα», σ. 6 9 : «άλλα καΟαύς— τό ρεύμα του ποτα
μού». σ. 107: «καί είμαι δια δύο λόγους — καί τούς γείτονας», σελ. 9 2 : «έμπορός 
τ ι ς — μετά θαυμασμού», σ. 403: «ουδέποτε άπαντα — τόν έχαιρέτιζον. σ. 37 «λεμ
βούχος τις — οίκογένειάν του ». σ. 440: εάν Οέλης— Οά σου δο;ση» κτλ. κτλ., μεΟ’ & 
άνάγνοίΟι τά του Σέξτου τού Εμπειρικού (προς Γραμματ. 476, B ekkcr, σ. 640) τάδε: 
"Οτι μεν orj τινα φειδώ της περί τάς διαλέκτους καΟαριότητος αύτόΟεν συμφανές' ό τε 
γάρ έκάστοτε βαρβαρίζο^ν καί σολοιχίζων ώς απαίδευτος χλευάζεται, ο τε έλληνέζων 
ικανός έστι πρός τό σαφώς άμα καί άκριβώς παραστησαι τά νοηΟέντα τών πραγμάτων.



toS κ.Βρατσάνου; ((Έ ρχεται ό χοίρος μουκρίζων— ό πατήρ είνε κα
λός χορευτής —  τα  λεμόνια έχουσι ζωμόν ξυνόν—  ό γείτων έχει γέ- 
νεια άσπρα— μέ τούς πόδας περιπατούμ,εν—  πρέπει νά πλύνωμεν 
τούς πόδας—  η ρίς είνε μακρά—  άπό την ρίνα εξέρχεται ή μύξα—  
πρέπει νά καθαρίζωμεν την ρίνα (σ. 99 . 1 0 1 )— πώς εινε τα  πράγ
μ α τα ; (ιδιότητες των πραγμάτω ν): τό κομβίον εινε λευκόν, ό οδοι
πόρος εινε διψασμένος (σελ. 70)— Τι πράττουσι τα  πράγματα; (ενέρ
γεια των πραγμάτω ν): ό κύων υλακτεί, ό ιχθύς συλλαμβάνεται διά 
του άγκιστρου, ό άνθρωπος αποθνήσκει, ό άσθενής πάσχει, τά κορά
σια χορεύουσιν (σ. 7 1 )— Πότε γίνεται τ ι ;  (ό χρόνος): ό διδάσκα
λος άναχωρεί αυριον, άναγινώσκω την μεσημβρίαν, ό άσθενήσας ανα
χωρεί σήμερον (σ. 72) —  Που συμβαίνει τ ι ;  (ό τόπος): ό ποιμήν ζή 
εις την πεδιάδα, ή άγάπη κατοικεί εις την καρδίαν, ό ηνίοχος οδη
γεί την άμαξάν του εις την πεδιάδα— Πώς γίνεται τ ι; (ό τρόπος): 
ό ρύαξ έχει δυνατόν φλοίσβον ( ! ! ) » .

’Αρκεί! Οί ούτωσί παραπαίοντες πανταχου άλλαχου, ένθα σω
φροσύνη και ευνομία έπικρατεί, προκαλοΰσι τον οίκτον τών άνθρώ- 
πων. Μόνον εν πολιτεία πονηροκρατουμένγι δύνανται οί τοιουτοι βρεν- 
θυνόμενοι και σεμνοπροσωποΰντες νά σοβώσι διά τών οδών εστεμμένοι.

Φρίκη! Μετά ύπερεξηκονταετή ελεύθερον βίον που κατήντησαν τά  
παρ’ ήμίν γρ ά μ μ α τα ! ((Πώς γίνεται τ ι ; Ό  ρύαξ έχει δυνατόν 
φλοίσβον » !!

Ά λ λ ’ Ιπανέλθωμεν. Τ ί δε είνε καί τά  εξ διηγήματα του βραβευ- 
θέντος Άρφαβηταρίου ; 1) Μόνον πεζά καί ξηρά καί ψυχρά καί άνευ 
χαρίτων ή καί άναληθή καί κακόζηλα καί ευτελή καί αηδέστατα καί 
διάκενα καί μωρά ; .

Έ ν τφ  διηγήματι ((έσο ευγνώμων» (σ. 81) τά  ωραία ορνίθια 
σηκώνουσι τό ράμφος των υψηλά εις τον άέρα οσάκις πιωσι μίαν 
σταγόνα ύδατος διά νά Ι'δωσι τον ουρανόν «ινα εύχαριστήσωσι τον 
καλόν Θεόν διά τό ύδωρ, τό όποιον δίδει εις α υ τ ά » — τουθ’ όπερ 
παρακινεί τό παιδίον τό θεώμ.ενον τά θέαμα τούτο, τής σηκώσεως 
δηλ. τού ράμφους υψηλά εις τον άέρα, νά εϊπτ) « σου υπόσχομαι, 
άγαπητή μου μήτερ, νά είμαι πάντοτε ευγνώμων εις τον Θεόν » —  
Σύνδεσμος κατά τό αίτιον καί αίτιατόν, όστις μόνον εις έστεμμένας 
έπί σοφί<£ κεφαλάς δύναται νά τελεσιουργήται! Έ ν τφ  διηγήματι

1) Εστεμμένου Αλφαβηταρίου σελ. 81. 82. 88. 109. 111. 116.



«πρέπει νά πράττωμεν το άγαθόν» (σ. 82)1ν  παιδίον είχε πέσει εις 
ενα μικρόν λάκκον γεμάτον άπό χιόνα— δύο άλλα παιδία ήλθον προς 
αυτό—  τό εν έγέλα καί έρριπτε χιόνας εις το πτωχόν παιδίον—  το 
άλλο έσυρε το παιδίον έζω καί τό έ'φερεν εις τους γονείς του —  
τρία ώραία μήλα έλαβε δώρον τό καλόν αυτό παιδίον, καί τελειώνει 
τό διήγημα, τό πλήρες ζωής καί χάριτος, τό κεκαλλωπισμένον διά 
των καλλωπισμάτων πάντων, οίς άγάλλεται ό λόγος! Έ ν  τφ  διη- 
γήματι «αγάπα καί σέβου τό γήρας» (σελ. 109) δύο παιδία είχον 
πάππον πολύ γέροντα —  ούτος ήδύνατο νά βαδιζη μόνον στηριζόμε- 
νος επί βακτηριών —  ήγάπα όμως πολύ την εξοχήν: « έπεθύμει νά
άπολαύτ) τά καλά τής πλούσιας φύσεως»— τά μικρά παιδία « ελα- 
βον τάς χρηματικάς των οικονομίας καί παρήγγειλαν εις τον αμαξο
ποιόν εν αμαξάκι —  έγεινεν αυτό καί μέχρι λεπτού έπληρώθη υπό 
των χρηματικών αυτών οικονομιών —  έμβαινεν εις αυτό ό γέρων —  
έσυρον αυτό οι δύο μικροί, οίτινες μέ πολλήν « προσοχήν καί έπιμέ· 
λείαν άπέφευγον τάς πέτρας καί τούς λάκκους» και τον εφερον εις την 
εξοχήν. Έ δώ  έκάλυπτον « τά γόνατά του συχνάκις άπό τά  άνθη » 
—  «επί τής κλίνης του θανάτου τά  ηύλόγησεν ό γέρων», καί τελειώ
νει καί τό χαριτωμένον τούτο διήγημα, έν ω σύν τοΐς άλλοις ύπερσό- 
φοις τά δύο μικρά παιδάρια μεταβάλλονται καί εις όνάρια!

Έ ν τώ διηγήματι «ό φίλος τών παιδιών» (σ. 111) τον διδά
σκοντα Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν επλησίαζον καί τά μικρά πα ι
δία, άτινα ηύχαριστουντο σφόδρα νά άκούωσι παρ’ αύτου « οτι ό 
Θεός άγαπα; τούς ανθρώπους » —  άπό την εύχαρίστησίν των δέ την 
πολλήν « τά παιδία ταυτα εφερον εις τον Χριστόν άνθη καί έκάθηντο 
έπί τών γονάτων του καί έπαιζον μ ετ’ αύτου» κτλ. κτλ.

Εις κόρακας! Που είνε ό ’Αριστοφάνης νά άναφωνήσν) τό τόσον 
άναγκαΐον εις τούς καθ’ ήμάς καιρούς « δότε μοι λεκάνην;»

Ά λ λ’ έάν τά διηγήματα ταυτα δεν είνε αρχέτυπα διηγημάτων 
ξηρών, ψυχρών, άχαρίτων, κακοζήλων, ψευδών, άπιθάνων, γραω
δών, μωρών καί ληρωδών, τά  του κ. Κουρτίδου βεβαίως είνε ανυπέρ
βλητα ώς προς πάντα ταυτα, προς δέ καί τέλεια καί άμώμητα πα 
ραδείγματα άπειροκαλίας, αναισθησίας καί βαναυσίας.

Ιίλήν τών έκ κλεψιλογίας προελθόντων, άτινα μεθ* δλον τον έκχυ- 
δαϊσμόν, όνπερ ύπέστησαν, μετενεχθέντα εις τό έστεμμένον τούτο 
συγκάττυμα, διετήρησάν πως ίχνη τών παλαιών αύτών λεκτικών τε
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καί πραγματικών άρετών, τα  άλλα πάντα λάμπουσι διά την σμικράν 
αξιοπρέπειαν καί την μεγάλην ευτέλειαν του περιεχομένου αυτών, 
διά την ελλειψιν παντός ίχνους φιλοκαλίας, διά την πτωχείαν εις 
αισθήματα καί έννοιας, διά την παιδαριώδη αμβλύτητα καί την άγο- 
ραίαν χυδαιότητα καί την νοσηράν φλυαρίαν, διά την ηθικήν ούδε- 
νίαν καί την πνευματικήν ταπεινότητα, Sta τήν ξηρότητα, τήν ίσχνό- 
τη τα , τήν ψυχρότητα, τήν κακοζηλίαν, τήν ξηροκακοζηλίαν καί τήν 
άηδίαν αυτών, διά τό έπιτετηδευμένον πανηγυρικόν επίχρισμα, διά 
τήν άνοιαν τήν μετά φαντασιωδών ψευδοκοσμημάτων επικοσμουμέ- 
νην, διά τό ύφος τό έξωδηκός καί άμορφον, διά τήν πυρετώδη ορμήν 
προς μεταφοράς, διά τήν έξεζητημένην καί έπιτετηδευμένην κομψο- 
πρέπειαν. Άρχίζουσι ξηρώς, βαίνουσιν άλλόμενα, εξελίσσονται ατό- 
νως, άπολήγουσιν άψύχως καί ή έγκαταλείπουσιν άπαθή όλως τον 
άναγινώσκοντα ή εξεγείρουσι τήν βδελυγμίαν αύτου. Ούδαμου μεγα- 
λορρυμοσύνη, ούδαμου ύψηγορίας τόνος, ούδαμου μεγαλοπρέπεια, ού
δαμου νόημα λαμπρόν, ούδαμου λήμμα γενναΐον, ούδαμου λόγοι 
εύγενεΐς, ούδαμου ύψηλοφανές τι καί ύψηλοποιόν, ούδαμου εύέπεια* 
πανταχου μονοειδής, άτονος καί νωθρός ό λόγος* πανταχου εύτέλεια 
καί ταπεινότης καί λεπτότης καί άκεντρος λειότης. Τά κώλα μακρά, 
σχοινοτενή καί συνεστραμμένα* αί συντάξεις κακότεχνοι* τό σχήμα 
τής συνθέσεως μικρόκομψον, άγενές καί μαλθακόν* οι ρυθμοί τραχείς 
καί δύσηχοι* οί λόγοι άμοιροι ήθών, βάναυσοι, άγοραίοι, ταπεινοί 
καί άσχήμονες* τό ήθος άγροικον, ταπεινόν καί μικρολόγον* ό τρόπος 
σκαιός καί απαίδευτος* τά  πράγματα εύτελή, άπρεπή, λιτά, βιω- 
τικά, κοινά καί δημώδη* τά  φρονήματα ψυχρά καί μικροποιά* τά 
νοήματα πεπατημένα, πεπλυμένα, μικρά, λεπτά, πτω χά καί ταπεινά* 
ό χαρακτήρ του λόγου υδαρής, ασθενής, ψυχρός, κεχυμένος, κενός, 
ούδαμώς ιδιωτικής φλυαρίας άπέχων, ούδαμώς από του άγαν εύτε- 
λους αιρόμενος. Ταυτα δέ καί τά  τοιαυτα πραγματικά καί λεκτικά 
αμαρτήματα άποφαίνουσι τά  εστεμμένα διηγήματα ταυτα άγαν 
γραώδη καί πολύ τό άνόητον καί τό βάναυσον έχοντα.

Τούτων ό έλεγχος είνε προχειρότατος. Ή  εστεμμένη αύτη άμάρα 
πασών τών λεκτικών καί τών πραγματικών του Έλληνος λόγου 
αμαρτημάτων εύρίσκεται πανταχου τής Ελλάδος* εις τά βιβλιοπω
λεία, εις τά  σχολεία, εις τάς χείρας πάντων τών μικρών Έλληνο- 
παίδων, εις τάς χείρας πάντων τών διδασκάλων αύτών. Οί γονείς,
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οί κηδόμενοι τών τέκνων αυτών, όφειλουσι να λάβωσιν άμεσον γνώσιν 
του εκτρώματος τούτου τού παιδαγωγικόυ. Οί παρ’ ήμιν λόγιοι, οί 
όλον τον βίον αυτών καταναλώσαντες άγωνιζόμενοι υπέρ της παρ’ ήμΐν 
προόδου τών γραμμάτων καί υπέρ της καθαρότητος και του έξευγε- 
νισμου της γλώσσης ημών, καθήκον έ'χουσι να λάβωσιν άμεσον άντί- 
ληψιν τών γλωσσικών τούτων εξαμβλωμάτων, δι’ ών εξ απαλών ονύ
χων διαφθείρεται ή γλωσσική ευαισθησία του έθνους ημών, Τ ά κακουρ
γούμενα εις την εθνικήν έκπαίδευσιν υπό τών είκαιοτάτων άνθρώπων, 
τών έκάστοτε παρ’ ήμΐν ως συγγραφέων και ώς κριτών άναγνωστικών 
βιβλίων έκ τών τριόδων έκπηδώντων, επιδρώσιν επί του πολιτισμού τού 
έθνους ημών πολύ πλειότερον η όσον κοινώς υπολαμβάνεται. Ή  βαναυ- 
σότης του ήθους τών νέων γενεών τού Ελληνικού λαού,ό έκχυδαϊσμός 
της συναισθητικής δυνάμεως καί ή παχύτης της διάνοιας αυτών, τά  
τελεσιουργούμενα δι’ άναγνωστικών βιβλίων υπό ρακιοσυρραπταδών 
μέν αυχμηρών, ψυχρών καί σκαιών συρραπτομένων, υπό κριτών δέ ηλι
θίων, αναίσθητων, άπειροκάλων καί μοχθηρών εις τό έθνος επιβαλ
λόμενων, είνε συμφορά έθνική μεγάλη. Έ ν  τη Παιδαγωγική ορθό
τατα καί λέγεται καί πιστεύεται ότι ((έκαστον καλόν αναγνωστικόν 
βιβλίον είνε μία ειρηνική κατάκτησις τού πολιτισμού» 1) καί ότι <(έν 
τοϊς άναγνωστικοις βιβλίοις άντικατοπτρίζεται πιστότατα η τε κατά- 
στασις της στοιχειώδους έκπαιδεύσεως χώρας τινός καί ή ποιότης τής 
παιδεύσεως, ήν παιδεύεται 6 λαός αυτής. Τούτο δέ, διότι έν τοις 
βιβλίοις τούτοις ού μόνον περιλαμβάνεται, κυρίως είπεΐν, διδακτική 
ύλη ή διδασκομένη έν τοις τοιούτοις του λαού σχολείοις, άλλα καί 
λαμπρώς καταφαίνεται άμα μέν τό πνεύμα, καθ’ ο ή διδακτική αύτη 
ύλη μεθαρμόζεται προς την έκάστοτε αντιληπτικήν δύναμιν τών μι
κρών παίδων, άμα δέ τό τε μέτρον του πνευματικού βίου καί τό 
μέγεθος τών πνευματικών έξεων καί διαθέσεων, αίτινες διά τών σχο
λείων τούτων εις την ψυχήν τού λαού πρέπει νά έγγεννηθώσιν ή μάλ
λον όντως έγγεννώνται» 2). 1 2

1) «Jcdes gulc Lesebuch isl eine friedliche Eroberung dcr Kultur». Thilo 
παρά Kelir, Gcschicbte dcr Melhodik, 1879, τόμ. 2, σελ. 439.

2) Gren/.boten, έ'τ. 1893, άριΟ. 11, σελ. 522: Will man die Volksscbule eines 
Landes kennen lernen, so schlage man die in ibr iiblicben Lesebiicber auf. 
Sie sind in hohen Grade bezeichnend fur die Bildung, die die geistig fiili- 
renden Kreise den Masson zuzuwenden bestrebt sind, denn sie enthalten 
nicbl bloss zum guten Tlieil die Lebrstoffe, die in dcr Volksscbule bctric-
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Έμόχθησε καί ήγωνίσθη St1 δλου του βίου αύτού δ άοίδιμος Κο- 

ραής καί σύμπασα η χορεία των σεμνών καί γεραρών διδασκάλων 
του γένους ημών. Μοχθεί καί αγωνίζεται άπό της αρχής του βίου 
αύτου δ κ. Κόντος, ό κ. Χατζηδάκης, ό κ. Πανταζίδης, δ κ. Βερ- 
ναρδάκης καί ot τούτοις δμοιοι γλωσσομαθείς λόγιοι του έθνους ημών, 
δπως έκτρίψωσι τάς κηρας, άς ή πολυχρόνιος βαρβαρότης προσήψεν 
εις την γλώσσαν η μ ώ ν .’Αγωνίζεται τον εύγενή υπέρ του Ελληνισμού 
τούτον αγώνα ή δημοσιογραφία, τδ βήμα της Βουλής, τά δημόσια γρα
φεία, δ άμβων της εκκλησίας, ή έδρα ή καθηγητική, ή γραφίς ή συγ
γραφική, ή σκηνή ή θεατρική.’Αλλά τί πάντα ταυτα προς τον Ε λ λ η 
νισμόν, αφού πάντες έξ απαλών ονύχων εϊμεθα ήναγκασμένοι ύπδ κρι
τών έν Σκύθαις γεννηθέντων καί έν ΙΤαφλαγόσι τραφέντων καί έν Τρι- 
βαλλοΐς αύξηθέντων νά άναγινώσκωμεν καί γράφωμεν καί άκούωμεν 
τούς τραχείς βαρβαρισμούς καί τούς ναυτκοδεις σολοικισμούς Άλφαβη* 
ταριογράφων καίΆναγνωσματαριογράφων γαλατάδων αυτόχρημα καί 
τζοπαναρέων μετημφιεσμένων; Έ ν τίνι δικακοματι ή πολιτεία έπιβάλ· 
λει διά κριτών σκαιών καί άβελτέρων τον εκχυδαίσμόν των φρονημά
των καί την άποκτήνωσιν του ήθους τών τέκνων ήμών ; Έ  εινε δυ
νατόν νά μη συμβή τούτο, δταν έξ απαλών ονύχων τά  άμοιρα τέκνα 
ήμών είνε ήναγκασμένα ήμέρας καί νυκτός νά άναγινώσκωσι καί νά 
γράφωσι καί από στόματος νά λέγωσι τά  εν τοίς έστεμμένοις βιβλίοις 
τών πρώτων τυχόντων άβελτέρων καί άγροίκων γραμματοκαπήλων 
άγοραΐα ταυτα  καί βάναυσα καί μισητά καί ξενήκουστα! (( άπ* έξω 
κούκλα, καί από μέσα πανούκλα —  ό παπάς ό παχύς έφαγε παχειά 
φακή —  γιατί παπά  παχύ, έφαγες παχειά φακή; —  άπό τήν ρίνα 
έξέρχεται ή μύξα» 1 )— <(Αί', σύ, παλιόπαιδο ! ήτο δ πρώτος του 
λόγος—  Έ γ ύ  δέν άπεκρίθηκα καί εκείνος τότε μ ’ ε ίπεν— Αί, σύ, 
κουφάλα! 'έν άρχοντόπουλο σού όμιλεί . . τού άπεκρίθηκα τότε δτι 
δέν είμαι κουφάλας . . καί έξηκολούθησα νά μαζεύω ραδίκια —  άν 
εϊξευρα δτι θά κάμω τοιαύτην συνάντησιν, θά σού έφύτευα μίαν σφαί-

tcn werden, sio /.eigen auch, in wclchcm Sinne diese Stoflfc fiir die Fas- 
sungskraft dor Jugend zuhereitet werden, welches Mass von geisligen Lc- 
ben, weleher Utnfang von geisligen Interessen der Volksseele durch die 
Volksschule eingepflanzt werden soil und auch der llauptsache nach lluUsft- 
ohlich eingepflanzt wird.

1) Άλφαβητοφιον έστεμμένον έν σελ. 119, 120, 99.
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ραν εις το κρέας σου, κουμπάρε μου λύκε» κτλ. κτλ. 1). *Αν δε οί 
προεστώτες της καθ’ ημάς πολιτείας έν τη κατακναιούση αυτούς μεγα· 
λοπραγμοσύνη θεωρουσι τα τοιαΰτα κατώτερα των υψηλών αυτών 
φροντίδων, οί παρ' ήμϊν προεξάρχοντες έν τοίς γράμμασι και οί 
δΓ δλου του βίου αυτών υπέρ του Ελληνισμού εύγενώς μοχθήσαντες 
δεν νομίζουσιν δτι έχουσι καθήκον να ρίπτωσιν άπό καιρού είς καιρόν 
εν βλέμμα έπΐ τών κακουργουμένων τούτων έπί τής γλώσσης καί να 
προσπαθώσι να παρακωλύωσι την δλεθρίαν Ιπίδρασιν, ήν οί παρ’ήμΐν 
έπ’ εσχάτων ένσκήψαντες γραμματοκάπηλοι άσκουσιν έπί του διά 
τοσούτων μόχθων έποικοδομουμένου εθνωφελούς έργου αυτών ; Δεν 
δφείλουσιν οί καθηγηταί του Πανεπιστημίου, οί Γυμνασιάρχαι, οί 
λοιποί τών Έλλην. γραμμάτων διδάσκαλοι να καταφιμώσι τδ κάρ- 
χαρον στόμα, δεν δφείλουσι να έκσπώσι την βάρβαρον γλώσσαν και 
Άλφαβηταριογράφων καί Άναγνωσματαριογράφων τοιαυτα άπό- 
μουσα ύλακτούντων;

Είπον δτι τα έστεμ,μένα ταυτα βιβλία είνε προχειρότατα καί δτι 
πας έργασθείς δπως δήποτε υπέρ τής προαγωγής τών καθ’ ημάς 
γραμμάτων καί αισθανόμενος αισχύνην τινά διά τον άνίερον καί άνό- 
σιον εκφαυλισμόν αυτών, δύναται— καί κατά την έμήν γνώμην έ^ ε ΐ 
καθήκον —  νά λάβει άμ,εσον άντίληψιν τής ύβρεως ταύτης καί νά 
άναχαιτίση τό εθνικόν τούτο κακόν καί νά άποτρίψη τό έθνικόν τούτο 
αίσχος δσον δύναται. *Όστις δέ τυχόν τούτων λάβη τά  έστεμ,μένα 
ταυτα βιβλία τών μικρών παιδιών ημών άνά χεΐρας καί απλώς δια- 
φυλλίση αυτά, πάραυτα θά αίσθανθή πόσον ό χαρακτηρισμός τών έν

1) Εστεμμένου Ελληνικού αλφαβηταρίου της τέταρτης τάξεως σελ. 58. 100. ’ 
Οίον αίσχος εθνικόν I ΦαντάσΟητε δτι ξένος τις, Γερμανός, ’Άγγλος, Γάλλος, ’Αμε
ρικανός, ήθελε νά έκμάΟη την καθ’ ήμας γλώσσαν. ΦαντάσΟητε οτι πρεσβευτής τις ήθελε 
νά εκπαίδευση τά τέκνα του έν τή καθ’ ήμας γλώσση. Πώς Οά ή'ρχιζον τάς σπουδάς 
αυτών; Βεβαίως Οά ήροίτων ποια είνε τά έν Έ λλάδι τελειότερα ’Αλφαβητάρια καί 
’Αναγνωσματάρια, βεβαίως Οά ύπεδεικνύοντο αύτοΐς τά βεβραβευμένα, Οά ήγόραζον 
αυτά καί Οά ήρχιζον νά άναγινώσκωσιν έν αύτοΐς. Τίνα άρά γε έντύπωσιν Οά έκαμνον 
είς αυτούς αί «φθείρες» καί αί «μύξες» του κ. Βρατσάνου; καί ή «κόπρος καί τά 
περιττοίματα» του κ. Κουρτίδου; Πιστεύω δτι αυτοστιγμεί Οά έρριπτον τά ββελυρά 
ταυτα βιβλία είς την θερμάστραν, άν ήτο -χειμών, καί έκ του παραθύρου, άν δέν ήτο 
-χειμών, καί Οά ελεεινολογούν τους άρχοντας του τόπου, οί'τινες δεν ευρον άλλην τρο
φήν καταλληλοτέραν ταύτης διά τά 170,000 παιδάρια τά φοιτώντα είς τά σχολεία 
τής στοίχειοίδους έκπαιδεύσεως τών 'Ελλήνων υπηκόων αυτών I Αίσχος I Αίσχος εθνι
κόν νά είνε έσφραγισμέναι αί τοιαΰται βόελυρίαι διά του στέμματος του ΒασιλικοΟ καί 
έπικεκυρωμέναι διά τής υπογραφής τής υπουργικής |
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αύτοΐς διηγημάτων, δν ανωτέρω προσεπάθησα νά χαράξω, give κα
τώτερος του προσήκοντος καί υποδεέστερος του άληθινού.

Ε νταύθα  πλέον ή άπαξ έδικαίώσα τούς διισχυριζομένους δτι ή 
ανθρώπινη γλώσσα υπολείπεται των κινήσεων τής ψυχής ήμών. Έ άν 
διά λέξεων ήδυνάμην νά έξωτερικεύσω την άγανάκτησιν καί την βδε
λυγμίαν, ήν αισθάνεται ή ψυχή μου, δταν ακούω τά  τέκνα μου 
άναγινώσκοντα καθ’ εσπέραν τά άπόμουσα καί χυδαϊκά ταυτα απο
βράσματα διανοιών παχυλών καί ηθών απαίδευτων* έάν ήδυνάμην 
νά έγκατακλείσω εις τύπους διανοητικούς καί διά λέξεων νά έξωτερι- 
κεύσω την σφοδράν ταραχήν, ήν αισθάνομαι επί τφ  δνείδει, δπερ εις 
τά  παρ’ ήμΐν γράμματα καί εις την παρ* ήμΐν βαθμίδα του πολιτι
σμού προσήψαν κριται λάσιοι περί τά  ώτα καί Άναγνωσματαοιογρά- 
φοι την άνδραποδώδη τρίχα εν τή ψυχή εχοντες, τότε καί μόνον τότε 
θά έχαρακτήριζον, δπως έπεθύμει ή ψυχή μου, έπαρκώς καί προση- 
κόντως την ούδενίαν τών εστεμμένων τούτων βδελυριών καί την κα- 
κουργίαν τών άσυνειδήτων βραβέων αυτών.

Δεν θά ενδιατρίψω εις τά  ανυπέρβλητα άρχέτυπα διηγήσεως μο- 
χθηράς καί έξαμβλωματικής, διότι ό έλεγχος αυτών εινε προχειοότα- 
τος. Ό  φιλομαθών άς άναγνώσγι—  αν άντέχη —  έν τφ  έστεμμένψ 
’Αναγνωσματαρίω τού κ. Κουρτίδου τδ έν σελίδ. 3 1 - 3 5  ύπδ την 
επιγραφήν ((ό μαθητής τού Κλεάνθους» φερόμενον διήγημα 1), άς 
άναγνώσν) —  αν άντέχη —  τδ εν σ. 39 α ή φωλεά τών χελιδόνων», 
τδ έν σελ. 57 (( οί Ρώσσοι χωρικοί καί οι ίπποι των », έν σελ. 56 
<(τδ άρχοντόπουλον καί ό μικρδς Κώστας)) 2), έν σελ. 90 « ό άξιω- 
ματικδς Καλόκαρδος)), έν σελ. 106 ((τά δένδρα είνε φίλοι μας)), έν 
σελ. 129 ((ό εφευρέτης τής τυπογραφίας)), έν σελ. 1 3 6 -1 8 6  ((Ε λ 
ληνικός βίος» κτλ. κτλ. Έ π ί τού παρόντος θά ασχοληθώ μόνον έπ1 
ολίγον με τά διηγήματα «πάππος καί εγγονος», ((ό τυφλδς ίππος», 
((δ πίθηκος καί ό φιλάργυρος», «ό ίατρευθείς άρρωστος» καί ((τδ 1 2

1) Έ κ  τών τού Γεοοστάθου κλεψιλογηθέν καί έκφαυλισθέν. Τό διήγημα τούτο ευρί- 
σκεται εν τή σελ. 3 6 -4 1  τού 3 το'μου τού ΓεροστάΟου (έτ. 1880', ού'^ήττον φέρει εν 
τφ  έστεμμένο) * Αναγνωσματαρίου την υπογραφήν (σελ. 35) «Αριστοτέλης Κουρτί- 
δης», ίσως διότι ό πάντοτε έκ τών ίδιων ιδρώτων άποζών ετερόρρυθμός ουτος Κύριος 
θέλων νά έπεκτείνη τό διήγημα — δπως έπιλάμψη δήθεν ή γνησιο'της αυτού — εψυχρεύ- 
σατο καί έλυσε τό διηγηματικόν πάθος αυτού.

2) Κλεψιλογηθέν μέν καί τούτο εκ τών τού Γεροστάθου — ώς καί άνωτ. έσημείωσα 
—  έκφαυλισθέν δε'.

i



φάντασμα», άτινα οί κ. κ. κριταί ώς καλά άνακηρύττουσιν» i).

« Ό  π ά π π ο ς  καχ ό έ γ γ ο ν ο ς»  2) εϊνε το άντιπαιδαγωγικώτατον 
και βδελυρώτατον πάντων των διά παεδία μέχρι τουδε εν τοις βι- 
βλίοις αυτών άναγραφέντων. Ή  έκθεσις αύτου εν τοίς άνωτέρω (σελ, 
104) άπαλλάττει ημάς του περί αύτου λο'γου ένταυθα.

Ό  τυ φ λ ό ς  ίππος 3). Έ ν  τφ  διηγήματι τούτω 'ίππος τις κακό- 
παθήσας κατά την από των ληστών σωτηρίαν του κυρίου του έτυ- 

,φλώθη—  ό άγνώμων κύριος έξεδίωξεν αυτόν —  6 ίππος περιπλανώ- 
μενος είσήλθεν εις τι κωδωνοστάσιον —  έν τη πείνη αύτου ύπέλαβε 
το σχοινίον του κώδωνος ώς χόρτον καί ήρχισε νά δάκνη αύτό —  
τούτο δακνόμενον εσειε τον κώδωνα —  ό κώδων ούτος συνέπεσε νά 
είνε ο κώδων τής δικαιοσύνης, ον έκρουον πάντες οί αδικούμενοι, την 
άνόρθωσιν του καταπατουμένου δικαίου αύτών υπό τών δικαστών 
τών προστρεχόντων εις το κωδωνοστάσιον άμα τφ  άκούσματι του 
κώδωνος άπεκδεχόμενοι —  σπεύσαντες κατά το ειωθός οί δικασταί 
έκάλεσαν τον Νίκαν, τον άγνώμονα του ίππου κύριον, καί άφου τον 
έπέπληξαν διά την άχαριστίαν του, ύπεχρέωσαν αύτον νά παρα- 
λάβη, νά διατρέφη καί νά περιποιήται τον ίππον μέχρι τέλους του 
βίου αύτου.

Ό  π ίθ η κ ο ς  καχ ό φ ιλ ά ρ γ ν ρ ο ς  4). Έ ν τφ  διηγήματι τούτψ 
φιλάργυρος τις έχει ώς μόνον σύντροφον του βίου του πίθηκόν τινα —  
μίαν τών Κυριακών ό φιλάργυρος μετέβη εις την εκκλησίαν λησμο- 
νήσας νά κλειδώση τό χρηματοφυλάκιον (!)— ό πίθηκος ήνοιξεν αύτό 
—  λαμβάνει τάς λίρας καί εκ του παραθύρου σκοπεύει τούς διαβά- 
τας, ούς « εύρίοτκεχ ε ίς  τον  π χλο ν»  pi τάς λίρας —  πολλοί συνη- 
θροίσθησαν υπό τό παράθυρον καί πολλοί πολλάς λίρας έλαβον —  
έπιστρέφει ό κύριος έκ τής εκκλησίας, βλέπει τό πλήθος υπό τό παρά
θυρον, μανθάνει την αιτίαν, οργίζεται καί υβρίζει τον πίθηκον* άλλά 1 2 3 4

1) Έκθεσις, σελ. 30 περί το τέλος : « Καί ού μόνον έν ταΤς διηγήσεσι των αρετών 
υπαρ/ει η ηδεΐα αυτή αφέλεια, αλλά καί έν ταΐς όλίγαις περί τών κακιών. Έ ν  ταύ- 
ταις Ζϊ δέν φέρονται τιμωρίαι 0ηριο>8εις άγριαίνουσαι τάς άπαλάς τών παίδων ψυχάς, 
αλλ ήμεροι και ήρεμοι πολλακις αντί οργής θυμηδίαν καί αντί Ολίψεως μειδίαμα προ- 
καλουσαι. Τοιουτο τό τέλος τών καλώ ν διηγήσεω ν πάππος καί Ζγγονος, ό tv - 
φΑός Γππος, ό πίθηκος καϊ 6 φιΧάργνρος, ό ίατρενθεϊς άρρωστος, τό (partaapLcu>,

2) Εστεμμένου Άναγνιυσματ. σελ. 8.
3) Εστεμμένου ’Αναγνωσματ. σελ. 45 - 47.
4) Εστεμμένου ,Άναγνωσματαρ. σελ. 9 0 -9 2 ,
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καταστέλλει τον θυμόν του και απρακτεί, άκούσας παρά γέροντός 
τίνος ότι δεν έκαμνε <( λογικήν χρήσιν του πλούτου του » καί ότι αμ
φίβολον εινε άν ό πίθηκος η αυτός «εινε ό φρονιρ,ώτερος! »

Ό χατρευθείς ά^φωο'τος 1). Έ ν τώ διηγήματι τούτω πλού
σιός τις εζη έν τινι πόλει τής Στερεάς Ελλάδος —  δεν ήσχολεΐτο εις 
τίποτε —  περιέπεσε τούτου ένεκα εις υποχονδρίαν —  ένόμιζεν <£ ότι 
είχε τριακοσίας εξήκοντα πέντε άσθενείας τό έτος και τό δίσεκτον 
τριακοσίας έξήκονταέξ» (!)— ιατρός τις όμως, 'Ιπποκράτης Άοκλη- 
πχάδης(!) καλούμενος ύπέβαλεν αυτόν εις δίαιταν καί έσωσεν αυτόν 
•— τον διέταξε νά περιπατή καί οΰτω ή υποχονδρία έθεραπεύθη.

Τό φ άντα σ 'μα  2). Εις εν μαγειρεΐον έκρέμάτο εν τραπεζομάντη- 
λον —  ή σελήνη έρριπτεν ί·κ αυτής τό φως της —  ή Ελένη, τό μι
κρόν κοράσιον τής οικογένειας, παρηγγέλθη υπό τής μητρός της νά 
φέργι από τό μαγειρεΐον εν πινάκιον —  ή Ελένη έπήγεν εις τό μαγει- 
ρεΐον— τό τραπεζομάντηλον έκινήθη έκ τού ανοίγματος τής θύρας —  
ή Ε λένη « έτράπη εις φυγήν περίτρομος»— ή μήτηρ είδεν αυτήν 
(( ώχραν ώς νέκραν » —  αυτή « αντί νά τρομάξη έλαβεν αμέσως τό 
φως » —  « διηυθύνθη θαρραλέα » εις τον τόπον όπου εκρέματο τό 
τραπεζομάντηλον—  καί έδειξεν αυτό εις τήν κόρην τη ς— (( οί αδελ
φοί τής Ελένης έγέλασαν » καί ό πατήρ της είπεν cc ότι είνε ανοη
σία νά πιστεύωμεν εις φαντάστατα».

Τοιαύταί τινες εινε αί διά μαθητάς δεκαετείς ήδη δ ο ^ γή -
ο ε ΐζ  των κ. κ. κριτών κατά τό πραγματικόν αυτών μέρος.

Κ ατά δε τό λεκτικόν;
Άκούσωμεν τό βραχυλογώτατον τούτων.

«Τό φ ά ν τ α ζ α

»—Ελένη, είπεν έόπέραν τινά η μήτηρ είς τήν θυγατέρα της, πή
γαινε είς τό μαγειρεΐον καχ φέρε έν πχνάκχον.

Ή Ελένη ήγέρθη προθύμως καχ έξήλθεν έκ του δωματίου. Μετ' 
όλίγον δμως επέ^τρετ^εν άνευ του πχνακίου ώχρα ώς νεκρά.

— Κόρη μου, τί έχεχς; άνεφώνηόεν ή μήτηρ, καθώς είδε τήν Ε λέ
νην είς τοχαύτην κατάόταΟχν.

—νΑχ, μητέρα, είπε ι|ίελ?νίζουόα ή Ελένη, είς τό μαγεχρεχό είνε ένα 
φάνταόμα, έν άόπρο φάνταόμα !

1) Έ στεμ. Άναγνωσμ. σελ. 101.
2) Έ στεμμ. Άναγνωσμ, σελ, 120.
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Ή μήτηρ της Ελένης Αντί νά τρομάξμ, έλαβεν Αμέσως τό φως καί 
είπε γελώδα είς την θυγατέρα της* ’Έλα μαζί μου δειλό κορίτσι! 
νΕλα να τό πιάάωμε τό φάντασμα. Που εινε!

Ή Ελένη μόλις τολμώΟα να, βαδίζμ, έπροχο'ιρησε μέχρι του μαγει
ρείου και μείναόα έκτος της θύρας έδειξε διά του δακτύλου μίαν 
γωνίαν αυτου.

Ή μήτηρ διηυθύνθη θαρραλέα προς την γωνίαν έκείνην καί τί 
εϊδεν; έν τραπεζομάντηλον. Ό  Ανεμος εΐχεκινήσμ αύτό την στιγμήν 
καθ’ fiv ή Ελένη είσήλθεν εΐς τό μαγειρεΐον διά νά λάβμ τό πινά- 
κιον. Τό δειλόν κοράσιον καθώς είδε τό λευκόν εκείνο πράγμα δειό- 
μενον είς τό άμυδρόν φως, τό όποιον έρριπτε διά τού παραθύρου είς 
τό μαγειρεΐον ή σελήνη, είχε τραπμ εις φυγήν περίτρομον.

Οι Αδελφοί τής Ελένης έγέλαόαν διά την δειλίαν τής Αδελφής των, 
δτε δέ ήλθεν ό πατήρ της και έμαθε τί δυνέβη, είπεν ότι εινε Ανοη
σία νά πιότεύωμεν είς τά φαντάσματα » 1).

Νυν έκαστος δύναντοα νά Ι'δγι οτι 6 χαρακτηρισμός δν έγραψα άνω- 
τέρω χαρακτηρίζων τά  διηγήματα των εστεμμένων τούτων αναγνω
στικών βιβλίων, άπέχει ούκ ολίγον του άκριβους καί του τελείου 2).

1) Τό διηγημάτων τούτο εινε έρ^ον Ludwig τίνος Kellner. Φέρεται εν σελ. 24 
και ίιπ’ άριθ. 43 του Γερμανικοί* αναγνωσματαρίου του Dietlein (1894, δκδ. C. 1 
Band) πρός άνάγνωσιν μαθητών της β 'τά ξεω ς.Ό  κ. Κουρτίδης διέφθειρε τούτο πολ- 
λαχώς. Αυτός λέγει «καί φέρε δν πινάκων», ό Kellner έχει «und hole mil’ den 
zinnernen Teller welcher gleich vorn auf dem Tische steht». ’Ορθότατα, ινα 
κατάσταση πιθανόν τό ότι άνευ φωτός μετέβη είς τό μαγειρεΐον τό κοράσιον, άφου η 
εντολή τής μητρός ήτο τόσον ώρισμένη καί ή εΰρεσις του πινακίου τόσον εόκολος.Ό κ. 
Κουρτίδης έχει «ή Ελένη ήγέρΟη προθύμως καί έξήλΟεν έκ του δωματίου»* ό Kel
lner γράφει «Karoline stand auf und ging hinaus». ΌρΟώς, διότι ή μεν προθυ
μία παρέλκει προκειμένου περί τέκνων εύαγο$γων διατασσομένιυν υπό των γονέων αυτών, 
τό οέ «εκ του δωματίου έξέρχεσθαι» εινε άδολεσχία, άφου έν τώ δωμάτιο ήτο και είς 
τό μαγειρεΐον οιετάσσετο νά μεταβή ή Ελένη — ό κ. Κουρτίόης γράφει: α Κόρη μου, 
τί έχεις; άνεφοίνησεν ή μήτηρ, καθώς είδε την Ελένην εις τοιαύτην κατάστασιν», ό 
Kellner έχει μόνον «rief ihr die Mutter entgegen, «was felilt dir denn»;». 
’Ορθότατα* διότι άδολεσχία εινε τά Οπό του κ. Κουρτίδου γραφέντα άφανίζοντα την 
γοργότητατής διηγήσεωςκαί τό πάθος του διηγήματος.Τά από τό «ή μήτηρ διηυθύνθη» 
μέχρι του τέλους ασαφέστατα, ξηρότατα, άπιθανώτατα καί κακοζηλότατα υπό του κ. 
Κουρτίδου συγκλωσθέντα έχουσι παρά Kellner άπλούστατα ούτως* «Jetzt ging die 
Mutter darauf zu und land wciter nichts als ein reines Kuchenhandtuch, 
auf welches der Mond scliien. Das Tuch hattc sich bewegt, als das fiir- 
chtsame Madchen die Tbiir oil’netc. — Die iibrigcn Gcschwister lachten 
Karoline noch oft wegen Hirer Furchtsamkeit aus» καί πλέον ο δ.

2) Σιμπλίκιος, Έξήγησις είς. Έπικτήτου Έγχειρίόιον, κεφ. 41, έκδ. Diihner, σελ. 
127, στίχ. 32 καί έξ.: "Ωσπερ οί ευφυείς περί τά τής φύσεως τής οικείας ά'κρα καί 
τέλεια καί ακριβή σπουδάζουσι καί τούτοις ένοιατρίβουσιν* οότως οί άερνεΐς περί rd 
ευτεΧή χαϊ έσχατα χαϊ όΧοσχερή, χαϊ τοις noXXolc, βάσιμα έγόιατρίβουσι.— Λου·
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Περαιτέρω* Όμιλούσιν οί έντιμοι καί άπόνηροι κ. κ. κριταί -icepl 
μύθων απίθανων, περιλαμβανόμενων εις τά προς καταδίκην προωρι- 
σμένα βιβλία, ενώ τά  ύπ’ αυτών εστεμμένα δχι μόνον τούς μύθους 
καί τά  παραμύθια, ώς εικός 1), αλλά καί τά  διηγήματα και τά 
πράγματα, παρά τό εικός, απίθανα έχουσιν.

Ό  κ. Κουρτίδης εν σελ. 113 του εστεμμένου αυτού ’Αναγνωσμα
ταρίου περί του φοίνικος προκειμένου λέγει: ((’Αντί τής αμμώδους 
έρημου εις την οποίαν είχεν έξαπλωθή ποτέ ό ’Άραψ, είδεν μέγαν 
κήπον εκ φοινίκων καί άλλων δένδρων, τά  όποια παρήχθησαν όλα έκ 
τού ενός έκείνου πυρήνος τον όποιον είχε ρίψη εντός τού λάκκου ! 
Λοιπόν ό ΧΑραψ είχε ρίψη ένα πυρήνα φοίνικος έντός του λάκκου καί 
μετά παρέλευσιν 10 ή τό πολύ 15 ετών έγένετο έξ αυτού μ έ γ α ς  
κήπος!!

’Αρκετά χονδρόν !
Έ π ε ιτ α  ό αυτός κ. Κουρτίδης εν τώ αύτώ εστεμμένα) αυτού βι

βλίο) λέγει περί τού άνωτέρω μνημονευθέντος τυφλού ίππου (σελ. 
4 5 ) :  « Ά λ λ ? ή ’Αστραπή (ούτως ώνομάζετο ό ίππος) έξέσχισε διά 
τών όδόντων την χείρα τού ενός —  ληστού —  εκτύπησε διά τών 

οπλών της τούς άλλους— ληστάς— καί ώς άληθής άστραπή διασχί- 
ζουσα τον αέρα έφθασε μετά μίαν ώραν εις την πόλιν».

Αυτά τουρκιστί λέγονται χάλτια, Ελληνιστί τερατολογήματα 
καί πομφολυγοπαφλάοίματα. Γίνεται δε χρήσις αυτών τό γε νύν 
μόνον εις τούς καφφενέδες, ένθα τάς νύκτας τού ραμαζανίου συνά
ζονται καί κάμνουσι ((μουχαμπέτι)) οί Τούρκοι άναμένοντες άμφό-

κιανός, πώς δει ιστορίαν συγγράφειν 27 : Είσί γάρ τινες οί τά μεγάλα μέν τών πε
πραγμένων καί αξιομνημόνευτα παραλείπουσιν ή παραθέουσιν, υπό Sk ιδιωτείας καϊ 
άπειροκαΜας \χα\ άγνοιας τών Χεκτέων η σιωπητέων τά μικρότατα πάνυ Χιπα- 
ρώς καϊ φιΧοπόνως έρμηνευονσιν εμθραδννοντες.

1) Ο ί ήμέτεροι κ. κ. κριταί ούδεμίαν τού έν τοΤς μύθοις πιθανόν καί απίθανου 
έννοιαν έγουσι. Το πιθανόν καί το απίθανον εν τοΐς μύθοις, τοΐς διηγήμασι καί τοΐς 
πράγμασι υπολαμβάνουσιν έν τη πολυνοία αυτών ώς έν καί τό αυτό. Περί τούτων γίνε
ται έν τώ β ' με'ρει της παρούσης πραγματείας ό προσήκων λόγος. Ο ύ/ ήττον προχεί- 
ρως δύνανται οί κύριοι νά κατίδωσι τήν άμάΟειαν αυτών, τοιαύτα άπαυθαδιζόμενοι, εάν 
λάβωσι τόν κόπον νά άναγνώσωσι τά τού Πλάτωνος έν Πολιτ. 377 Α. τά του Φιλο- 
στράτου εις τόν Τυανέα Απολλώνων 5, 14, σελ. 90 καί έξ. τά τού Έρμογένους έν 
Προγυμνάσμασι κ. 1 (W a lz , τ. 1, σελ. 10), τά τού Νικολάου τού σοφιστού έν Προ- 
γυμνάσμασι κ. 1, έκδ. Spengel, τόμ. 3, σελ. 451 καί τά τού Κοραή έν Μύθων Α ί- 
σωπείων συναγωγή σελ. νς*' καί έξ.
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τέρα, την τε χώνευσιν τών ήδη φαγωμένων καί τον καταβροχθισμόν 
των έπί τής τραπέζης άναμενόντων αυτούς πιλαφίων.

"Αλλο* ό αυτός κ. Κουρτίδης περί του αύτου ίππου, γράφει: «Τυ- ' 
χαίως εισήλθεν εις το κωδωνοστάσιον εκείνο καί ή τυφλή ’Αστραπή ! 
Έ νφ  δε ώσφραίνετο πέριξ καί διά τών χειλέων της έζήτει τροφήν 
τινα, συνήντησε τό σχοινίον, τό συνέλαβε διά τών όδόντων της καί 
ήρχισε νά κρούη τον κώδωνα! ».

Ταυτα καί τά  τοιαΰτα ό καθ’ ή μάς λαός έν τή συμφύτφ αύτου 
φιλοκαλία άποκαλεί «κρύα, μπουζί καί σάχλαις», 6 Λουκιανός «ψυ
χρά υπέρ την Κασπίαν χιόνα καί τον κρύσταλλον τον Κελτικόν,» 1) 
ό ’Αριστοφάνης κρύσταλλα ριπτόμενα κατά τό Θέρος εντός τών φρεά- 
των, όπως ψυγραίνηται τό ύδωρ αυτών, νοητικά εκτρώματα ψυχρό
τατα, δυνάμενα νά προκαλέσωσι τάς χιόνας καί την πήξιν τών πο
ταμών 2), 6 Πλούταρχος « επιφωνήματα κατασβέσαι την πυρκαϊάν 
—  την μεγίστην —  υπό ψυχρίας δυνάμενα» 3), 6 σχολιαστής του 
Άριστοφάνους « ταρακτικά τής χολής καί προκλητικά εμέτου υπό 
τής ψυχρίας )) αυτών 4).

Κήπος μέγας έκ φοινίκων καί άλλων δένδρων εντός δεκαετίας ή 
δεκαπενταετίας |ξ  ενός πυρήνος —  ίππος δάκνων καί λακτίζων συμ- 
ρ,ορίαν όλην ένεδρευόντων ληστών —  ίππος διαφεύγων έκ του μέσου 
αυτών « ώς άληθής αστραπή διασχίζων τον άέρα » — ίππος τυφλός 
εισερχόμενος εις κωδωνοστάσιον — ίππος έκλαμβάνων τό σχοινίον του 
κώδωνος ώς χόρτον— συλλαμβάνων αυτό διά τών όδόντων αυτού καί 
κρούων τον κώδωνα καί μή αισθανόμενος ότι κώδων κρούεται καί ούχί 
χόρτον τρώγεται, ταυτα καί τά  τούτοις όμοδίαιτα άπρεπή καί κα
ταγέλαστα, ών βρίθει τό έστεμμένον Άναγνωσματάριον του Ε λλη νι
κού έθνους, ώς π . χ . ή υπογραφή τού ιατρού « ‘Ιπποκράτης Ά σκλη- 
πιάδης» (εστεμμ. Άναγνωσμ. σελ. 103 ), καί αί εις άλληγορικόν 
στόμφον έκφερόμεναι απηνείς μεταφοραί «οι μικροί νεοσσοί άνευ π τε 
ρών άκόμη Θά μένωσι συνεσταλρ,ένοι εις τό βάθος τής μικράς των 
κ λ ίν η ς  (σελ. 41 )— «ή μητρική άγάπη έχει καί εις αυτά τά  πτηνά 
τούς η ρ ω ά ς της» (σελ. 7) κτλ. κτλ ., ταυτα, λέγω, καί τά τούτοις

1) Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν, κεφ. 27.
2) Αριστοφάνης Άχαρνής 138.

*3) Ιίλούταρχος έν βίω ’Αλεξάνδρου κ. 3, σελ. 065.
4) 2χολ. Άριστοφάνους έν Νεφέλαις 907.



όμοδίαιτα άπρεπη καί καταγέλαστα Ιν τη γλώσση τη τεχνογραφικη 
καλούνται άπίθανα 1), κακόζηλα 2), παρατράγωδα, ρ,ειρακιώδη,

4) Θέωνος προγυμνάσματα 3, έκδ.Walz, τόμ. 4, σελ. 180* έχδ. Spengel, τόμ. 2, 
σελ. 76 εν τέλει: Τό δέ άπίθανόν έστι τό δυνατόν μέν γενέσθαι ή λελέχθαι άπιστούμε- 
νον δέ εί γέγονεν ή εί'ρηται, ή διά πρόσωπον, έφ’ ό ή πραξις ή ο λόγος άναφέρεται, ή 
διά τον τόπον έν ώ λέγεται γενέσθαι τι ή είρήσθαι, ή διά τον χρόνον, καθ’ δν λέγεταί 
τι γενέσθαι η λελέχθαι, ή διά τον τρόπον της πράξεως ή του λόγου, ή διά την αιτίαν 
των αυτών τούτων λεγόντων ημών ότι ούκ είκός έστι τώ εοιούτω τόδε τι πραξαι ή 
τόδε τι είπεΐν, έν τούτω τω τόπω η κατά τούτον τον χρόνον ή τούτον τόν τρόπον, η 
διά ταύτην την αιτίαν, ό αυτός δέ λόγος και περί του άπρεπους.— ’Αριστοτέλης, Ρ η 
τορική 4404, β, 48: Δει λανθάνειν ποιούνται καί μή δοκεΐν λέγειν πεπλασμένως άλλά 
πεφυκότως* τούτο γάρ πιθανόν, εκείνο δέ τουναντίον.— Αύτόθ. Ποιητική 1451, β, 16: 
Πιθανόν έστι τό δυνατόν.— Σέξτος ό ’Εμπειρικός πρός'Ρήτορας 63, έχδ. Bekker σελ. 
687, στίχ. 23 καί Ιξ. : Τό πιθανόν πρωσαγορεύεται τριχως, καθ’ ένα μέν τρόπον όπερ 
έναργώς τε άληθές έστι καί αληθούς έμποιούν φαντασίαν έπισπάται ημάς εις συγκατά- 
θεσιν, καθ’ έτερον δέ όπερ ψεύδος έστι καί άληθούς έμποιούν φαντασίαν έπισπάται ήμας 
εις συγκατάθεσιν, κατά δέ τόν τρίτον τρόπον τό κοινόν τού τε άληθούς καί ψεύδους.— 
Θεών, προγυμνάσματα 4. έκδ. Walz τόμ. ί , σελ. 190* SpeDgel, τόμ. 2, σελ. 84: 
'Υπέρ γε μήν πιθανήν είναι τήν διήγησιν παραληπτέον — λέξεις — μέν προσφυείς τοΐς 
τε προσώποις καί τοίς πράγμασι καί τοΐς τόποις καί τοΐς καιροΐς* πράγματα δέ όσα 
εικότα έστι καί άλλήλοις άκόλουθα . . . απλώς στοχάζεσθαι προσήκει του πρέποντος 
τώ τε προσώπω καί τοΐς άλλοις στοιχείοις τής διηγήσεως κατά τε τά πράγματα καί 
τάς λέξεις.— Θε'ων αύτόθ. 4, Walz τ.1 , σ. 183. Spengel τ. 2, σ. 79: Δεΐ γάρ έχε- 
σθαι άεί τού πιθανού έν τή διηγήσει* τούτο γάρ αυτής μάλιστα ίδιον υπάρχρι καί τού
του μή προσόντος αυτή όσω αν σαφής καί σύντομος ή, τοσούτω μάλλον άπιστοτέρα 
τοΐς άκούουσι καταφαίνεται.— Άψΐνος, Τέχνη ρητορική 5, έκδ. Walz, τόμ. 9, σελ. 
493. έκδ. Spengel, τόμ. 1, σελ. 249 : Μάλιστα πιθανότητος καί σαφήνειας δεΐ έν 
διηγήσει.— ’Αριστοτέλης περί ποιητικής 1460, α, 27 : Προαιρεΐσθαί τε δεΐ άδύνατα 
εικότα μάλλον ή δυνατά άπίθανα.ΊΙρβλ. καί Κορνούτον έν Τέχνη ρητορική 89, έκδ. 
Spengel, τόμος 1, σελ. 368.— Άριστοτέλ. περιποιητικής 1461 β, 12. 24.— Volk- 
mann, Hermagoras, έτ. 1865, σελ. 53.

2) Έρμογένης περί ευρέσεως, τόμ. 4 , 12, έκδ. Walz, τόμ. 3, σελ. 176. έκδ. Spen
gel τόμ. 2, σελ. 257 : Καί τάς διασκευάς μέχρι τού εικότως προχωρεΐν, ώς εί παρά 
τό είκός εύρεθείη τι, πάντως χαχόζηΛογ. Αύτόθ. τόμ. 3, 15, Walz 3, 141. Spengel 
3, 231 : Παν τό παρά τό είκός ή λεχθέν ή πραχθέν πραχθήναι λεγόμενον εις χαχο- 
ζηΧογ εξάγει τήν διασκευήν.— ’Ανώνυμος περί σχημάτων 15, έκδ. Walz, τόμ. 9, σελ. 
625. έκδ. Spengel τόμ. 3, σελ. 118: ΚαχόζηΛογ σχ?|μά έστ*ν έξαγγελλόμενον ή 
κατά τό άούνατον ή άνακόλουθον . . καθ’ ους τρόπους άνασκευάζονται τά διηγήματα, 
ώς άπιστα. — Δημήτριος περί Ερμηνείας 186, έκδ. Walz, τόμ. 9, σελ. 82-83 . έκδ, 
Spengel, τόμ. 3, σελ. 302 - 303: Καθάπερ δέ τώ μεγαλοπρεπεΐ παρέκειτο ό ψυχρός 
χαρακτήρ, ουτω τω γλαφυρω παράκειταί τις διημαρτημένος* ονομάζω δέ αύτόν τω 
κοινω όνόματι χαχο(ηΛογ. γίγνοιτο δ’ άν καί ούτος έν τρισίν ώσπερ καί οί λοιποί πάν- 
τες . . Έ ν  όνόμασι γίγνοιτ’ άν ούτως, ο Τον «έγέλα που ρόδον ήδύχροον» ή τε γάρ 
μεταφορά ή έγεΛα πάνυ μετάκειται άπρεπώς, καί τό σύνθετον τό ηόνχροοΥ κτλ.



ρ ω π ικ ά , πα ρένθυρσα , 1 ), ψ υ χρ ά  2 ) , γ ε λ ο ία  3 ) ,  φ ο ρ τ ικ ά  4 ) ,  ά η δ η  5 ) ,

1) Λογγΐνος περί υψους 3, 1 χ. έξ. εκδ. Spengel τόμ. 1, μέρ. 2, σελ. 108 - 110, 
Ου τραγικά έ’τι ταυτα, αλλά παρατράγωόα, αί πλεκτάναι, και τό προς ούρανόν έξε- 
μεΐν, και τό τον Βορέαν αυλητήν ποιεΐν . . ο που δέ έν τραγιυδία, πράγματι όγκηρώ 
φύσει καί έπιδεχομένω στόμφον, όμως τό παρά μέλος οίδεΐν άσύγγνωστον, σχολή γ* άν 
οιμαι λόγοις άληΟινοΐς άρμόσειεν . . δλως δέ έοικεν είνε τό οίδειν έν τοΐς μάλιστα δυσ- 
φυλακτότατον* φύσει γάρ άπαντες οί μεγέθους έφιέμενοι, φεύγοντες άσθενείας καί ξηρό- 
τητος κατάγνωσιν, ούκ οιδ’ όπως επί τουθ’ ύποφέρονται. . κακοί δέ ογκοι καί επί σωμά
των καί λόγων οί χαύνοι καί άναλήθεις . . αλλά τό μέν οίδούν ύπεραίρειν βούλεται τά 
υψη, τό δέ μειραχιώδες άντικρυς ύπεναντίον τοΐς μεγέθεσι , . τί ποτέ ούν τό μειρακιώ- 
δές έστιν ; η δήλον ώς οχολαστιχη νόησις, ύπό περιεργασίας λήγουσα εις ψυχρό- 
τητα ; όλισθαίνουσι δέ εις τούτο τό γένος όρεγόμενοι μέν του περιττού καί πεποιημένου 
καί μάλιστα του ήδέος, έποκέλλοντες δέ εις τό ρωπιχόν καί κακόζηλον. τούτω παρά· 
κειται τρίτον τι κακίας είδος έν τοΐς παΟητικοΐς, δπερ ό Θεόδωρος παρενθυρσον έκά- 
λει. έστι δέ πάθος ά'καιρον καί κενόν,ένθα μη δει πάθους, ή άμετρον, ένθα μέτριου δεΐ.
( « πτηνά ηρωες — νεοσσοί εν rate χλίναις — 'Ιπποκράτης Άσχληπιάδης » του 
εστεμμένου Άναγνωσματαριογράφου).

2) Δημήτριος περί Ιρμηνείας 114. 115. 116. έκδ. Walz, τόμ. 9, σελ. 5 2 - 5 6 .  
έκδ. Spengel, τόμ. 3, σελ. 287 - 2 8 9 :  "Ορίζεται δέ τό ψυχρόν Θεόφραστος ουτω* 
ψυχρόν έστι τό δπερβάλλον τήν οίκείαν απαγγελίαν . . τό πράγμα σμικρόν ον ού δέχε
ται όγκον τοσουτον λέξεως. — Έ κ  του υπερβεβλημένου τής διανοίας καί αδυνάτου ή 
ψνχρότης— Μάλιστα δί η υπερβολή ψυγρότατον πάντων. — ’Αριστοτέλης, 'Ρ η 
τορική 1405, β, 34 -1406, β, 5 : Τά δέ ψυχρά έν τέτταρσι γίγνεται* κατά τήν λέξιν 
έν τοΐς διπλοΐς όνόμασι . . μία δέ τό χρήσθαι γλώτταις . . τρίτον δ ’ έν τοΐς έπιθέτοις 
τό ή μακροΐς ή άκαίροις ή πυκνοΐς χρήσθαι . . καί έτι τέταρτον τό ψυχρόν έν ταΐς 
μεταφοραϊς γίνεται* είσϊ γάρ χαϊ μεταφοραί απρεπείς, αί μϊν διά τό γελοιον . . . 
αί δί διά τό σεμνόν άγαν χαϊ τραγικόν. *Τδ. καί Αογγΐνον περί υψους ϊνθ. άν. 
κεφ. 4 - 6 .

3) ’Αριστοτέλης, "Ρητορική 1406, α, 33 : Διό ποιητικώς λέγοντες τή άπρεπεία τό 
γελοϊον καί τό ψυχρόν έμποιουσι καί τό ασαφές διά τήν αδολεσχίαν.

4) Διονύσιος 6 "Αλικαρνασσεύς, "Υπομνηματισμοί (Λυσίας), κεφ. 3 : Οί βουλόμε- 
νοι κόσμον τινά προσεΐναι τοΐς λόγοις έξήλλαττον τόν ίδιοίτην καί κατέφευγον εις τήν 
ποιητικήν φράσιν, μεταφοραϊς τε πολλαΐς χρώμενοι, καί υπερβολαΐς, καί ταΐς άλλαις 
τροπικαϊς ίδέαις ονομάτων τε γλωττηματικών καί ξένο^ χρήσει, καί των ούκ είωθότων 
σχηματισμών τή διαλλαγή, καί τή άλλη καινολογία καταπληττόμενοι τόν ίδιιότην. 
Δηλοΐ δέ τούτο Γοργίας τε ό Λεοντΐνος, έν πολλοΐς πάνυ φορτικήν τε καί υπερογ- 
κον ποιων τήν κατασκευήν, καί ού πόρρω διθυράμβου ϊνια φθεγγόμενος. νΙδ. αύτόθ. 
καί περί τής λεκτικής ΔημοσΟένους όεινότητος κεφ. 56 - 57. Άριστείδου τεχνών ρητο
ρικών Α ' ζ'. εκδ. Walz, τόμ. 3, σελ. 402. έ'κδ. Spengel, τόμ. 2, σελ. 506, 
καί πρβλ. Άριστοτέλην έν φυσική άκροάσει 185, α, 10 καί Πλούταρχον έν Συμποσ. 
προβλήμ. 673 Α.

5) Διονύσιος ο "Αλικαρνασσεύς, Επιστολή πρός Γν. Πομπήιον, κεφ. 5 :  Φίλι- 
στος . . ούτε υπόθεσιν είληφε πολύ α>φελή καί κοινήν . . ηθός τε εμφαίνει ταπεινόν 
καί μιχρολόγον . . ή φράσις όμοειόής πάσα δεινώς καί άσχπμάτιστος . . ταΟτα δέ 
αηδή πάνυ όντα έμοί φαίνεται. Μικρός τε περί πάσαν Ιδίαν έστϊ καί άτβλης, *Ίδ, 
καί έν Ύπομνηματισμοΐς περί Θουκυοίδου κ. 41.
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ναυτιώδη 1), έμφυόμενα τοίς λόγοις «άπαντα τά  ούτως άσεμνα . . 
διά το περί τάς νοήσεις κ ε ν ό ο π ο υ δ ο ν , περί δ δή μάλιστα κ ο ρ υ - 
βαντιώ Ο νν οΐ νυν», ώς ορθότατα παρατηρεί καί λεπτότατα καυτη
ριάζει ό Λογγΐνος 2).

Περαιτέρω· Κατακρίνοντες οί κ. κ. κριταί τά  προς καταδίκην 
προωρισμένα βιβλία ψέγουσι τά  έν αύτοίς ποιήματα ώς « κακόρρυθμα 
καί ψυχρά καί άηδή και άμουσα καί ανούσια καί άχάριτα καί κακό
τεχνα, ώς ούδέν ενέχοντα τό υψηλόν καί εύγενές, ώς γυμνά πάσης 
ποιητικής χάριτος, ώς δντα απλώς στοιχοποιία άηδής καί βεβια
σμένη, ώς δντα παν άλλο ίι  ψα/ιδρας μονο'ης γεννήματα, ώς υπέρ- 
βαίνοντα κατά την κακοτεχνίαν έμμέτρους τινάς άγγελίας γνωστού 
τίνος υποδηματοποιού εν Πατησίοις καί οΰτω καθεξής 3).

Παράδοξον ! νομίζει τις ότι ταυτα λέγονται περί των εστεμμένων 
ύπ* αυτών βιβλίων καί απορεί διά τι μόνον ταυτα τά πλημμελήματα 
έσημείωσαν οί κ. κ. κριταί καί παρέλιπον τά άλλα, ίσως ούχί ελα
φρότερα τούτων.

Έ ν  τφ νφ των εχεφρόνων ό συνειρμός τών εννοιών συντελείται 
κατά τούς γνωστούς ψυχολογικούς νόμους* κατά την ομοιότητα δηλ. 
καί την άντίθεσιν του περιεχομένου αυτών, κατά τον συγχρονι
σμόν καί τον συντοπισμόν τών πραγμάτων, ών αποτυπώματα εινε 
αΐ εννοιαι a t συνειρόμεναι* παρά δέ τοίς Ιχουσι σεσαλευμένον τον έγ- 
κέφαλον ό συνειρμός γίνεται μάλιστα κατά τό ομόηχον τών λέξεων, 
έν αϊς έγκατακλείονται αί συνειρόμεναι έννοιαι —  π. χ . α μετέβησαν 
εις τό Βερολίνον, έσπούδασες εις τό Πεκΐνον, τού εδωκεν ό ιατρός 
κινΐνον» καί ούτω καθεξής.— Ό  έστεμμένος τού Ελληνικού Έθνους 
Άλφαβηταριογράφος οίκονομεί τά  τών ποιημάτων κατά τό νοητικόν 

πρότυπον «Βερολίνον, Πεκίνον, Ιίινΐνον». ‘Ρ ίπτει δηλ. τά ποιή- : 
ματα έν τφ  μέσψ άλλοτριωτάτων ώς προς τό περιεχόμενον άλφα- .

I
4

1) Σχόλια παλαιά εις Άριστοφάνους Νεφέλ. 907: Δότε μοι λεκάνην, (ώς ναυτιών»
ύ π ό  i fjC i x s i r o v  ψνχρΙ<i c )* λείπει τό ίνα έμέσω. χολή γάρ [αοι επιπλέει διά τά αύτοδ ; 

Μματα. > ]
2 ) Λ ο γ γ ΐν ο ς  περί ύψους ένΟ. ά ν . κεφ. 5 .  ί
3) Έ χ Ο ε σ . χρ ιτ . σ ελ . 2 2 ,  β . |

iΆ
Ι
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έηταριογραφικών αντικειμένων, ούδεμίαν έσωτερικην κοινότητα έχόν- 
των, άπτομένων δ1 άλληλων μόνον κατά τό ομόηχον τών λέξεων. 
Έ ν σελ. 86 π . χ . ρίπτεται ό έμμετρος μύθος «’Ό ν ο ς  ά λ α ς  φ έ- 
ρω ν » , απλώς διότι καί εν τω προ αύτου μυθαρίφ ό ν ο ς  είνε το 
δρών πρόσωπον. Ό  Άλφαβηταριογράφος δεν παρετηρησεν δτι το 
στάδιον της ένεργείας έκατέρου τών όνων αύτου είνε διάφορον, άφου 
ο μεν είς τούτων άπεργάζεται το δίδαγμα « δεν πρέπει νά ζηλεύω- 
ρεν τούς πλουσίους καί ευτυχείς» , ό δε έτερος ότι « ή άπάτη έπί 
τέλους έξελέγχεται καί τιμωρείται». Το σηρείον της έπαφης τών δύο 
τούτων ετεροειδών διδαγράτων είνε ό ό νο ς , καί τούτο άρκεί εις τον 
Άλφαβηταριογράφον. Το αυτό συρβαίνει καί ώς προς τον έν σελ. 
90 έμμετρον μύθον « KoSvcoiJr κ α \ β ο ύ ς» , όστις επικοινωνεί ρετά 
του προηγουρένου ολως ετεροειδούς άντικειρένου ρόνον διά της λέ- 
ξεως « β ο ϋ ς » .  Τό αυτό καί ώς προς τό ποίημ,α « Τό τριαντά- 
φ ν λ λ ο ν » , δπερ έπικοινωνεί ρετά του προηγουρένου μ,όνον ένεκα της 
λέξεως αύτου « φ ό δο ν» .

Καί ού ρόνον τούτο, άλλά ρίπτεται, κατά τό γράμμα του Ε ύαγγε- 
λίου, καί ατό άγιον τοίς κυσί». Τό ποίηρα «ό  Θ εός»  (σελ 100) 
εύρίσκεται άρέσως υπό « τον τυρόν » καί τά  διάφορα είδη αύτου, 
τη ν  φ έταν , τό  το ν λ ο ν μ κ Α ο ν  καί τό  κεφ α λ ίοΊον  1).

Τί δέ είνε ώς προς την «κακοτεχνίαν αί έμμετροι άγγελίαι γνω
στού τίνος υποδηματοποιού τών Πατησίων» παραβαλλόρεναι προς 
τάς έρρέτρους μ ια ρ ία ς  του εστεμμένου Άλφαβηταριογράφου του 
έθνους ήρ.ών; ’Ακούσατε καί ίδετε ( σελ. 1 1 7 ) :

«*Η Κ νριακη προόενχη
Πατέρα, πού στον Ούρανόν είναι ή κατοικία σου, 
τό όνομά σου τ’ άγιον άς είναι δοξασμένον.
"Ας βασιλεύμ ό νόμος σου, άς γίνετ’ ότι θέλεις, 
καθώς έκεΐ άτόν Ούρανόν, ούτω και ’δώ στον κόσμον.
Δόσε μας σήμερον, Θεέ, τον άρτον τής ημέρας, 
τά σφάλματα συγχώρησον, πού έχομεν σ’ έσένα, 
καθώς κ’ ημείς άφίνομεν όσ’ άλλοι έχουν κάμει 
σ’ ημάς* και μή κινείς είς πειρασμόν τά τέκνα σου, 
άλλ’ ελευθέρωνε ημάς άπό του πονηρού.
Δικό σου τό βασίλειον, η  όύναμις κ’ ή δόξα
σού τού IΙατρός καί τού υίού καί Πνεύματος άγίου
καί τώρα καθώς πάντοτε καί σ’ όλους τούς αίώνας».

1) ’ΈχΟεσ. χριτ. 10: «τ/ <pha ιό ΐονΑουμΙσιογ χαΐ τό χεφαΜσιογ».



Εκείνος ο μεγαλοψύχως καί γενναιοφρόνως ύπο των ήμετέρων κ. 
κριτών έμπαιζόμενος πτωχός άνθρωπος εινε Υποδηματοποιός, ό δε 
άπομιμ,ούμενος αυτόν ένταύθα εινε έστεμμένος οΓνγγρα ε̂νς* εκεί
νος διά στίχων ευτελών ευτελές πράγμα περιέβαλεν —  υποδηματο
ποιός υποδήματα— ούτος την σεμνοτάτην προσευχήν του θείου ίδρυ- 
του του θρησκεύματος ημών διά τής ανήκουστου ταύτης άπειροκα- 
λίας, κακοτεχνίας καί άνευλαβείας κατερρύπανεν. Ίσως νυν το πρώ
τον έν τφ  κόσμω άπό τής ώρας, καθ’ ήν τά  θεία χείλη του Ιησού 
τά  ύπέρσεμνα ταύτα καί ουράνια ρήματα έξήνεγκον, ρ ε ζ ι λ ε ύ ο ν 
τα ς  τόσον άθέως καί άνιέρως , εναντίον τής κοινής άνθρωπικής αίσθή- 
σεως, έναντίον τής ιστορίας τών αναγνωστικών βιβλίων καί εναντίον 
τής ρητής άπαγορεύσεως τής Παιδαγωγικής 1).

Α λλά καί τό ποίημα (σελ. 118) «προ της προοτενχης» τ ί
νος άρα γε ύψηλολογίας καί έξάρσεως ποιητικής άπόβρασμα νά εινε!
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« ΙΙαχδία, προδοχΛ I 
θ’ άρχίδμ η προδενχΛ!
Τάς χεχρας ά,ς δτανρώδωμεν 
μ’ εύλάβεχαν βαθεχαν, 
χς' είς τον Θεόν άς δώδωμεν 
την πρέπουδαν λατρείαν. 
Παχδία προδοχη 
θ1 άρχίδμ η προδενχή.
Την προδενχην καλόν παχδός 
καί δχχ τον άτάκτον 
άκοτίτεχ ό καλός Θεός 
καί δίδεχ τ ’ άγαθά τον ».

Καί άλλα όμοδίαιτα τούτοις τής έτέρας εστεμμένης κεφαλής (Ά να- 
γνωσματάριον τής Δ ' τάξεω ς! ! σελ. 1 2 7 ):

1) Kehr, ένθ. άν. τόμ. 2, σελ. 339: «Μετά τον Franke χαί τούς λοιπούς ευσεβό- 
φρονας τό περιεχόμενον τών άναγνωστικών βιβλίων έπαυσε νά εινε θρησκευτικόν».— 
Pestalozzi, Lienahrd und Gertrud III Theil § 17, W W . τόμ. 3, σελ. 85: « Ό
λόγος τού Θεού δεν εινε κατάλληλος προς τοιαΰτα παιδαριώδη εγχειρήματα, προς 
θέματα παντοΐα και άναλύσεις καί γραμματικάς παρατηρήσεις». —  Ό  Zeidler (παρά 
Kehr, ένθ. άν. σελ. 375) ήδη άπό τού 1670 είπε: « Gottes Wort ist zu heilig 
duzu dass es sich soil lassen mit Griefein zerstechen und zermartern.=O 
λόγος τού Θεού εινε πολύ άγιώτερος ή ώστε νά παραδοθή εις τάς γραφίδας προς κα- 
τακεντισμόν καί εκδοράν.
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«Τ όϊίόμα  τϋ ς  Άνα<Ιτά(ίεως

’’Ηλθαν τά μεδάνυκτα 
άκου την καμπάνα 
έλα πάμε, μάννα, 
είς την έκκληδιά.
Πάμε γιά νάνάψωμε 
τη χρυδη λαμπάδα 
κ’ εϊνε δλη εύμορφάδα 
ή κεροδοδιά »
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καί ούτω έν τόνψ διθυραμβώδει, ύπεραλλομενον καί ύπεριπτάμε- 
νον, κατάστικτον έκ χάριτος καί άνθηρότητος ποιητικής, καί μεμε- 
στωμένον γλυκύτητος καί γλαφυρίας, άναφλέγον δέ το εν τη ψυχή 

* ημών φλογίον καί άναπτερουν καί μεταρσιουν αύτο μέχρι του θρό- 
; νου του Πλάστου, της άφθίτου ταύτης πηγης του καλού, φθάνει το 
|  α άριστα έκλελεγμένον » κατά τούς κ. κριτάς ποίημα τούτο εις

« το αύγό τό κόκκινο 
δός μου νά τδακίδω 
φέρε μου νά ψύ,δω 
το παχύ άρνί.

Καί εδώ τελευτή παραχωρούν την θέσιν αύτου εις το όμότιμον 
αύτφ κύκνειον τούτο άσμα (σ. 158 ):

’Σ της κουκουναριάς τον ΐδκιο (Στέκομαι πολλές φορές 
και των χωρικών κυττάζω τές άπλοϊκές χαρές.

/ *Σ τό νερό έδώ μία νέα τάδπρά χέρια της δροδίζει
και ς τές ροδοδάφνες άλλη τό μωρό της νανουρίζει* 
έκεΐ έν άπλό παιδάκι ρίχνει γρΐπο ότό ποτάμι, 
χρυάά ψάρια πιάνει άλλο παρεκεΐ μέ τό καλάμι, 
κι1 ό βοδκός μέ την βοδκύ του ξαπλωμένος ’ς τά λουλούδια 

?.·■■ τον αυλό του (Συνοδεύει μέ ποιμενικά τραγούδια.
j ■

'Ακόμη εν έκ του αύτου εστεμμένου ποιητικού άκανθώνος καί άρ- 
^ κ ε ι  πλέον ( σελ. 179):

&
ϊ « ‘κι έγια μόλα, έγια λέδα’ φώναζε,

κ’ έφούδκωνε τάέρι τάδπρα του πανιά,
; κ’ έκύλα τό καράβι ’(Στον κατύφορο,
-£■ ώς ποΰλθαν Ότό Τδερΐγο τό κατάξερο.
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*Έφθα<5αν καΛ ’άτην Σύρα, φεύγουν κχ1 άπ' έχει, 
καί μέά1 'άτάς πέντε φθάνουνε Ότά Ψωμαθεχά, 
χ* έμβηκαν μέο' Ότην Πόλχ την έξάκονάτη*
Πλήν μχά περνούμε 'μέρα και άλλη πλάκωνε, 
χ 1 ώάτε νάποφορτώάουν Όττιν Άζοφχκτχ 
έφθαΟε χ ’ ό Νοέμβρης χ* έχεχμώνχαάε, 
κχ’ άρχιάε νά βογκμ h  Μαύρη βάλαόόα 
Όξ* άπό το μπογάζχ κτλ. κτλ.

Καλλιφωνία καί ύψηλολογία άνταξία του ύπερεζηκονταετούς εν 
έλευθερί<£ βίου του έθνους των Ελλήνων!

Έ ν  τή αυτή δε διανοητική οώχμηρότητι καί αισθητική ξηρασάρ συ- 
ρουσι την δύστηνον αυτών ΰπαρξιν πλήν καί άλλων τινών « ποιημά
τω ν» καλούμενων, μάλιστα το έν σελ. 128 «το χωριό», το έν σελ. 
190 «ό άπόμαχος ‘Ρω μελιώ της» , το έν σελ. 128 βαρβαρόφωνον 
«ό ναύτης το υ  * Ιο ν ίο υ » ,τό  έν σελ. 1 «ή μήτηρ μου», όπερκαί 
συστρεφόμενον μ,άλιστα περί έαυτό

» πώς νά ταράξω έγώ τάν μητέρα, 
νά χάμω έγώ νά λ ν π η θ μ ..;

αποβαίνει καί «ύπέρ τον Σκυθικόν κρύσταλλον» του Λουκιανού ψυ- 
χρότερον.

Τού έστεμμένου τούτου ’Αναγνωσματαρίου «Λ ποχητχκότης» 
εΐνέ τ ι πρωτοφανές, όλως παρεστραμμένη έκ τής κατά φύσιν εζεως.

Τεσσαράκοντα καί εν (άριθ. 4 1 ), ποιήματα, διά 1363 στίχων 
διαπεραινόμενα έκ διαφόρων πηγών καθαρών καί ακαθάρτων είσρεύ- 
σαντα, έπλήρωσα* ύπερ τάς 45  σελίδας τού έζ 191 σελίδων συγκρο- 
τουρ.ένου τούτου βιβλίου !

Πόθεν ταύτα άπέρρευσαν εις την ποιητικήν ταύτην αμάραν, έλέ- 
χθη αλλαχού (άν. σελ. 34). Ό πο ια  τις εινε ή οικονομία τού πα μ μ ί- ' 
κτου τούτου όχλου, ειπον οι κ. κ. κριταί ώς προς τά  δύο μόρια αυ
τής, τουτέστιν ώς προς την διαίρεσήν καί την τά ζχν , άποφηνάμε- 
νοι (Κρίσεως σελ. 3 2 ) « καλόν κρίνομεν . . . νά έγκατασπαρώσι κα
ταλλήλως έν τφ  κειμένψ . . . τά  ποιήματα όσα Α λ λεπ ά λλη λα  
φέρονται έν τφ  Άναγνωσματαριφ ». Ό ποια  δέ τις έστίν «ή εύρε- 
(Πς», τό τρίτον στοιχεΐον τού οικονομικού τρόπου, εινε πολλής πε
ριέργειας άξιον διά « τ η ν  πρωτοτυπίαν» αυτής.

Οί ήμέτεροι κ. κ. κριταί περί τούτου λέγουσι τ ά δ ε : « Α λλά τό
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άριστον τών έν τφ  Άναγνωσμχταρίψ τούτφ περιεχομένων εινε ή έπι- 
μελέστατα γενομένη εκλογή των ποιημάτων. Οΰτω δε πληροί μίαν 
των άξιώσεων άς έσχάτως διετύπωσαν αι Οΐ/ζητησεις περί τον 
άναγν ωστικού των σχολείων βιβλίου . . Ε πειδή  δέ έχομεν 
ικανά, ποιήματα δοκίμων ποιητών και μάλιστα τα  έξοχα καί υπό 
πάντων θαυμαζόμενα δημοτικά ημών <κσματα, ό ποιούμενος επιτυχή 
συλλογήν τοιούτων έπαινου πολλου κρίνεται άξιος» 1).

Ούτω άποφαίνεται ή παχύνοια καί ή άσυνειδησια !
Τα δέ πράγματα πώ ς; 'Ανοίξατε το έστεμμένον βιβλιον καί παρα

τηρήσατε:
1) Τήν ξηρότητα καί τήν στυγνότητα καί τήν κενότητα έν τοΐς 

άνω καταγραφεισι καί μνημονευθεΐσι «πονημασί» καλουμένοις.
2) Τήν γραώδη άδολεσχίαν καί τήν δυσανάσχετον ψυχρίαν 

έν τώ ποιήματι τώ εν σελ. 63.
3) Τήν άναρμοστίαν έν τοΐς έν σελ. 62 καί 97 , ών το περιεχόμε- 

νον ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τό περιεχόμενον το διά τής έπιγραφής 
έξαγγελλόμενον: (Κοινωνία ταπεινοφροσύνη— Κοινωνία απερισκεψία).

4) Τήν κακοζηλίαν καί τήν κενότητα έν τφ  έν σελ. 134.
5) Τήν άκαιρίαν καί άτοπιαν καί άναρμοστίαν έν τφ  έν 

σελ. 93 .
6) Τήν άκαιρίαν καί άτοπιαν καί άναρμοστίαν καί τό παι- 

διώδες έν τοΐς έν σελίσι 7, 11, 20, 21, 29, 35, 36, 44, 52 , 
73, 85.

7) Τήν εντέλειαν έν τώ έν σελ. 1 2 4 -  126.
8) Τήν θρηνωδίαν καί άλογιστίαν καί κακοδιδασκαλίαν έν 

τοΐς έν σελ. 174 καί 183, τοΐς τελείοις τούτοις καί άμωμήτοις παρα- 
δείγμασι «γεννημάτων της φαιδράς μούσης» τών κ.κ. κριτών.

9) Τήν κ λ εφ το λ ο γ ία ν  έν τοΐς έν ταΐς σελ. 173, 174 (δίς), 175.
1 0) Τήν άτοπον καί παράκαιρον καί άλόγιστον μεταφοράν

έξ ά λ λ ω ν  έν τοΐς έν σελ. 7, 13, 29, 35, 36, 44 , 52 , 73 , 97 , 
109, 114, 115.

11) Τήν έθνικην προσφοράν έκ τών «ικανών ποιημάτων 
άτινα έχομεν » του Μαυρογιάννη καί Μαρτζώκη καί τών τούτοις ομό
τιμων αύτοΐς « δοκίμων ποιητών » , τάς ύψηλάς άληθείας : 1

1) ΈχΟεσις τών x, χ. χριτών, σελ, 31,
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•Στείλε ά ε μ ν ίι  βαόίλχόβα («ή  κυρά Παναγία», εννοείται) 
άτό πλάάμα όου γαλΥννη, 

καί
Δέξου ’ό τα ούράνια (Στήθη (Σου 
τάνήλικα, Παρθένα, 
που παραιτοϋν την μάννα τους 
για νάλθουνε <5έ (Σένα,

τάς απηνείς μεταφοράς καί τεθολωμένας εικόνας* ((τα δασωμένα φρύ
δια του βουνου»—  «την υβρίζει κύμα βάρβαρο» —  «η αυγή σε 
δόξα θρονισμένη», καί τό εύγενέστατον λεξιλόγιον Ελληνισμού ακρά
του, καί την άστείοτάτην φρασεολογίαν Θύμου ’Αττικού μοσγοβο- 

w λουσαν : άνεμορούφαλας μπουγάζι μετερίζι γαλήνια Τσε- 
ρίγο Όδυσσέας γαλανομματουσα ολόρθη θαλασσακουσμέ- 
νου η Άρτέμιδα φυσομανούνε σηκόσου έσαλπάραμε ροβο- 
λάνε λίγη άνάσασι— κίΓρά μου Παναγία — άτι άξετίμωτο, 
ρουθούνια διάπλατα και τεντο^μένα, κύμα όλοφούσκωτο, 
τάτι τό δύστυχο, του καλότυχο βαο'ίληα, ολόλαμπρα λου
ριά, λόγια μελωμένα, ό θειος Όδυσσέας, τό άτι χάθηκε, 
χλημιντράνε τάλογα, να ζέσουν τα μουλάρια, όλόπαστρα 
φορέματα ντυμένος, καράβι πλουμισμένο έταξείδευε, έλυωνε 
σάν τό κερί, τό Σούλι έχοΰμισε δαγκάει τό σίδηρο, λόγ
γους περάσανε χαντάκια μύρια, τό άτι φούσκωσε βαρυά 
μουγκρίζει ταύτιά του τέντωσε ν’ άκουρμαστη σάν νάταν 
πληγωμένο θεριό θάλασσας, κι’ όπου τό σπρίοχνουν πάει 
τάγρια κύματα, ενώ της έτραγούδαεν η άσπρολαίμα κόρη, 
τά βόλια τώφτει(/ε μες στο ^ιζαύτη κτλ. κτλ. κατά μεν τούς 
κ. κ. κριτάς (Έ κ θ . σελ. 32) άναδεικνύοντα τό Άναγνωσματάριον, 
τούτο ((άνώτερον πάντων των άλλων διά την άφέλεΐαν καί την 
χάριν . . .  καί διά την άρίστην έκλογην των ποιημάτων, 
δι* ών άναπτύσσεται έν ταίς ψυχαΐς των άναγινωσκόντων εύγενές 
ί/πέρ πατρίδος αίσθημα καί καλαισθησία, τά πρώτα καί μόνα 
δι* ά γράφεται παν αναγνωστικόν βιβλίον», κατά δε τά  πάσι πρό
χειρα προκείμενα πράγματα, άναδεικνύοντα αυτό δργανον έπίτη- 
δειότατον καί άσφαλέστατον έκχυδαϊσμού καί άποβαρβαρώσεως 
των τέκνων πάντων τών Ελλήνων, από των τέκνων του γραμματο
διδασκάλου μέχρι τών τέκνων του άνακτος.
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Ota ύβρις της ποιήσεως! Ota απειροκαλία ! Οιον αίσχος εθνικόν ί 
Ή  ποίησις εινε εν των κυριωτάτων μέσων, δι’ ών το σχολειον επι
διώκει την έξέγερσιν, την ανάπτυξή καί την ρύθμισιν της εν τώ βά« 
θει της ψυχής αδρανούς κατακειμένης αίοθησ'εως του καλού. Σκο
πός της ποιήσεως εινε άπλώς ή α ιο θ η τ ικ η  εύφροούνη* τό χαίρειν 
τουτέστιν έπί τοΐς καλοΐς και άχθεσθαι επί τοϊς αισχροις. Ό  ά/μεσΌς 
σκοπός της ποιήσεως, δεν εινε, όπως τυχόν δύνανταί τινες νά π ι
στεύουν, η καλλιέργεια της γλώσσης, η ή διδασκαλία ηθικών άξιω- 
μάτων η ή ένίσχυσις και κραταίωσις θρησκευτικών αρχών, πεποιθή
σεων καί φρονημάτων, πολύ δ’ όλιγώτερον όπως πληρώσωσι τάς σελί
δας των αναγνωστικών βιβλίων άπορία άλλης παιδευτικής ύλης. Ό  
άμεσΌζ σκοπός αυτής εινε, ώς έλέχθη, ή ((αίοθητίΚΐΧ εύφρο- 
cfuvn». ή κατά τήν γλώσσαν τής ψυχολογίας, cc τό εύαρεσ’τον 
αίσθητικόν συναίσθημα», έπονται δε τούτφ κατ’ άναποδραστον 
ψυχολογικήν ανάγκην πάντα τα άλλα.

Ά λ λ ’ όπως ή ψυχική αύτη διάθεσις cox αίσθητικΐι εύφροσύνη», 
διά τής ποιήσεως επιτευχθή, άνάγκη τό ποίημα νά εινε κατά τε την 
ούσίαν και την μορφήν τέλειον* διότι ποίημα ή κατά τήν ουσίαν 
πλημμελές ή κατά τήν μορφήν άτελές ου μόνον ευφροσύνην αισθητι- 

. κήν δεν έγγεννα εν τή ψυχή, άλλά παν τουναντίον, άηδίαν, άνίαν 
καί άγανάκτησιν. Τούτων λοιπόν ένεκα άνάγκη τό ποίημα και πάν
τοτε μεν, μάλιστα δε προκειμένου περί παίδων, δι’ ούς «τό άριστον 
εινε τό προσήκον», εάν μέλλη νά εινε άντάξιον του υψηλού αυτού 
τίτλου, εάν μέλλϊ) νά έπιτελέση τό εαυτού, καί νά εχη ποιαν τινα 
παιδευτικήν δύναμιν, άνάγκη νά εινε κατά τήν γλώσσαν ά^ραντον, 
κατά τήν ερμηνείαν έπίχαρι, κατά τήν φράσιν άνθηρόν, κατά τήν 
στιχουργίαν ά/ψογον καί κατά το περιεχόμενον όντως ποιητικόν.

*Όντως δε ποιητικόν εινε τό περιεχόμενον, όταν τούτο δεν εινε 
φαντασιοπληξία τις ή είκαΐόν τι καί αυθαίρετον καί όλως άτομικόν 
έπιγέννημα ψυχής ιδιορρύθμου καί μελαγχολώσης καί τής κατά φύ- 
σιν έξεως παρεστραμμένης, άλλ’ εινε ή άληθης όντότης, ή ώς 
βάσις άπκρασάλευτος καί άμετάθετος υπό τον φαινόμενον καί άείποτε 
μεταβαλλόμενον πνευματικόν τε καί φυσικόν κόσμον ύποτεταμένη, ή 
άληθής όντότης τών τού κόσμου ειλικρινής καί άκηλίδωτος, τέλεον 
άποκεκαθαρμένη άπό τής ίλύος του κατά συμβεβηκός, του έπεισοδιώ- 
δους, τού άτομικού, τού άτελούς, τής έπικαθισάσης έπ’ αυτής κατά
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την εν τφ  καθ’ ήμας βιω έμφάνειαν αυτής. *Οταν ή ποίησις άπεικο- 
νίζτ) τον φαινόμενον κόσμον, δπως εχει, άνάμικτον δηλ. μετά των 
άτομικών αυτού ιδιοτήτων καί ελλείψεων καί άτελειών, τότε το τοιού- 
τον πνευματικόν προϊόν δεν είνε ποίησις, άλλ’ άπλη Σ τιχο υ ρ γ ία , 
πόρρω της άληθούς ποιήσεως άφισταμένη. *Οταν δέ πάλιν τής ποιή- 
σεως χρήσις γίνηται, όπως καταστή ή διδασκαλία των ηθικών καί 
θρησκευτικών άρχών,πεποιθήσεων καί φρονημάτων εύχερεστε'ρα δήθεν 
καί άνυσιμωτέρα, τότε ή ποίησις καταβιβάζεται Ικ του υψηλού θρό
νου αυτής καί μεταβάλλεται εις θεράπαιναν τής φιλοσοφίας καί 
τής πολιτικής, ούδέν τών αυτής ιδίων εις την ψυχήν νά άπεργασθή 
δυναμένη.

Ή  ποίησις, ή άνταξία τής υψηλής αυτής έπικλήσεως, δεν απει
κονίζει τον φαινόμενον κόσμον, ώς εχει, ουδέ εινε θεράπαινα απλή 
τής φιλοσοφίας καί τής πολιτικής. Ή  ποίησις, ή άνταζία τής υψη
λής αυτής έπικλήσεως, άποχωρίζουσα από του άρχεγόνου πυρήνος, 
από τής θεμελιώδους καί αμεταβλήτου Ιδέας, τής υπό του ’Αριστο
τέχνου τών Πάντων έν τοίς βαθυτάτοις εκάστου τών οντων του φαι
νομένου καί αείποτε μεταβαλλομένου κόσμου κατατεθείσης, άποχωρί
ζουσα, λέγω, α π ’ αυτής παν τό άτομικόν καί έπεισοδιώδες, παν τό 
έφήμερον καί τό τυχαϊον, παν τό κατά συμβεβηκός καί εξωθεν εις 
αυτήν έπεισρεύσαν, έζαίρει αυτήν καθαράν όλως καί άμιγή πάντνι 
του τοιούτου γεηρου ρύπου’ ταύτην δ1 ειτα τοιαύτην γενομένην περι- 
κοσμουσα διά τών καλλιπρεπεστάτων τού ανθρωπίνου λόγου χαρισμά
των, τών μεταφορών, τών εικόνων, τών παραβολών, τού ρυθμού καί 
τού μέτρου προάγει αυτήν εις φώς καί περιάγει αυτήν προ τής συνει- 
δήσεως τών άνθρώπων σεμνότατα μέν καί μεγαλοπρεπέστατα έν κάλ- 
λει άποστίλβουσαν, εύφραίνουσαν δέ καί ένθουσιώσαν καί διδάσκου- 
σαν καί πολλαχώς παιδεύουσαν τους αυτή έντυγχάνοντας.

Καί εύφραίνουσι μέν τά τοιαύτα δημιουργήματα τής γ ν η Σ ία ς  
π ο ίη Σ ε ω ς , πρώτον διότι πάν τέλειον, μετά τής ψυχής εις έπι- 
κοινωνίαν τινά ερχόμενον, πέφυκε νά παράγν) ευφροσύνην αισθητικήν 
βαθυτάτην. Τελειότης δ* έν τούτω εινε, όταν έν φράσει ανθήρα καί 
έν γλώσση άχράντω έκαστον τών καθ’ εκαστα τού φαινομένου κόσμου, 
άποκαθαρθέν άπό τών έμπεφυκυιών αύτφ κηρών καί μετά τού γενι
κού καί καθολικού καί ιδεώδους συνταυτισθέν, διαυγές ούτω καί σε
μνόν προ τού ψυχικού όμματος έμφανισθή. Ευφραίνει δεύτερον,



διότι ό βαθύτατα έν τη ανθρώπινη ψυχή κατακείμενος άγιος πόθος 
του να εινε ό φαινόμενος κόσμος άπηλλαγμένος των ελλείψεων αυτού 
καί άποκεκαθαρμένος των παντοδαπών κηρών αύτου, φαίνεται διά 
τής τοίαυτης ποίΗΟεως πραγματοποιούμενος. Ευφραίνει τρίτον, 
διότι την άίδιον αλήθειαν των οντων, τον πραγματικόν πυρήνα του 
κόσμου, τον πυκνότατα και πνιγηρότατα υπό παμπόλλων εφήμερων 
στοιχείων καταπλακωθέντα καί έπισκοτισθέντα, όν πάσα άνθρωπίνη 
ψυχή άμυδρώς μεν υπονοεί, άδυνατεΐ δέ έν καθαροίς διανοη- 
τικοίς τυποις νά συλλάβη, εξαιρούσα ή ποίπσΊς αυτή, εμφα
νίζει προ τού φωτός τής συνειδήσεως πάντων έν χάριτι καί καλλονή 
άποστίλβοντα. Ευφραίνει τέταρτον, διότι την ψυχικήν κίνησιν, ήν 
έκαστος ψ υαεί χαλεπώς καί μόγις μετά βαρύτητος καί ατονίας πολ
λής κινείται, όπως συνδυάση τό καθολικόν καί ιδεώδες μετά του 
άτομικου καί ούτω συνηνωμένα καί έν μια ύποστάσει μετουσιωμένα 
άντιληφθή (τούθ’ όπερ έστί καί ή φύσις του καλού), αισθάνεται έκα
στος υπό του -Λοιητοΰ χειραγωγούμενος άπροσκοπτότερον καί τελειό- 
τερον γινομένην.

Ε πειδή δηλ. πάσι τοίς άνθρώποις κοινώς ό αυτός φυσικός καί 
πνευματικός κόσμος προ αυτού πρόκειται καί έπειδή πάντες οι άν
θρωποι κατ’ ούαίαν τήν αυτήν φύσιν εχουσι, διά τούτο πάντες 
έχουσιν άσθενή τινα υπόνοιαν καί άμυδράν τινα αϊσθησιν τών αύ- 
τών πραγματικών καί άρχεγόνων πυρήνων τών όντων, καί πάντες 
εγουσί πως τίιν τά οΊν  την ποιητικήν τού διαβλέπει μέν καί 
συνεπινοείν έν τοίς καθ’ έκαστον τό γενικόν, τού κατασκεδάζειν δέ τό 
γενικόν κατά τών καθ’ έ'καστα. *Όθεν έάν ποτέ άναφανή διάνοιά τις 
πέραν τού κοινού μέτρου άγχίνους καί πεφωτισμένη και φιλόκαλος, 
δυναμένη έν καθαρωτάτοις διανοητικοίς τυποις νά συλλάβη τό 
άμυδρώς υπό πάντων τών άνθρώπων ύπονοούμενον, έλευθέρως δέ 
καί έρρωμένως νά διαπεράνη τό υπό πάντων άσθενώς έν τφ  νφ τε- 
λεσιουργούμενον, καί γλαφυρώς καί έπιχαρίτως νά απεικόνιση αυτό, 
τότε πάντες χ α ίρ ο υ α ίν  έπί τή θέα τών δημιουργημάτων τώντοιού· 
των φιλοκάλων καί άγχινουστάτων φύσεων, μάλιστα διότι έκαστος 
αισθάνεται έν τοίς μυχιαιτάτοις αυτού άπλέτω φωτί καταλαμπόμενον 
τον τέως έν πολλή άμυδρότητι σαλευόμενον κόσμον, όν περ έκ τού 
βίου τής φύσεως καί τών άνθρώπων άναγκαίως εις τήν ψυχήν αυτού 
άπεμάξατο. Ούτος δέ ακριβώς εινε καί ό λόγος, ου ένεκα φαίνονται
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τα  τελειότατα δημιουργήματα της ποιήσεως ώς δυνάμενα ύπό πάν
των να ποιηθώσιν, διότι έκαστος άνευρχΟκει εαυτόν εις τούς υπό 
των έξοχων ποιητών σωματοποιούμενους, κοινώς δε πασι τοΐς άνθρώ- 
ποις έμπεφυτευμένους, άρχεγόνους της άνθρωπικής ψυχής πόθους.

Άλλ* ένω Λ γνήσια ποίπσΊς ευφραίνει την ψυχήν ένεκα τής 
αισθήσεως καί κατανοήσεως τού καλού, λελπθότως συντελεί καί 
εις την προαγωγήν τής τε έπιοπτημο νικίας μορφώσεως του νού, καί 
τής ηθικίας καί θρηακευτικης άναπτύξεως του ήθους τών φιλο- 
μαθούντων.

Καί εις μέν την προαγωγήν τής επιστημονικής μορφώσεως του νου 
συντελεί ή έν τή καλώ παιδείορ, διότι έθίζουσα τον νουν εις τό να δια 
βλέπη εν τοϊς καθ* έκαστα τό γενικόν καί εις τό φαινόμενον τήν ιδέαν, 
διευκολύνει συν τώ χρόνω τήν έπινόησιν καί τήν σύλληψιν αυτού τού
του του γενικού έν τή καθαρα αυτού καταστάσει. Ά λλα  τούτο άκρε— 
βώς είνε τό τέλος τής επιστημονικής μορφώσεως τού νού, κειμένης, ώς 
γνωστόν, εις τον εν τώ νω άποθησαυρισμόν πολλών γενικών αρχών 
καί νόμων, εις εν όλον τέλειον έναρμονίως συνηνωμένων, άφ’ ών πάντα 
τα  καθ’ έκαστον άπορρέουσι, καί προς ά πάντα ταύτα διαρκώς τεί- 
νουσι καί άείποτε προστρέχουσιν. Έθίζουσα δ1 επίσης ή άληθής ποίη- 
σις τον νούν, σπεύδοντα νά κατανόηση τό δι’ αυτής προσφερόμενον, 
εις τό νά έπαναλαμβάνη' άκριβώς τάς αύτάς πνευματικάς κινήσεις, αι- 
τινες έν τω νω τού ποιητού συνετελέσθησαν κατά τήν ώραν τής δη
μιουργίας τού ποιητικού αυτού δημιουργήματος, τελεσιουργουμένου 
έκάστοτε διά τής συνενώσεως καί μετουσιώσεως τής ιδέας μετά τής 
άτομικής αυτής έμφανείας, συγκρινομένων τών ουσιωδών καί άποκρι- 
νομένων τών κατά συμβεβηκός, προοδοποιεϊ προς τήν επιστημονικήν 
K ivno iv  τού νού,συνισταμένην εις τε τήν σύγκρισιν τών όμοειδών καί 
τήν διάκρισιν τών ετεροειδών καί εις τήν παλινδρομικήν αυτού από 
τών καθ' έκαστα επί τά  καθόλου καί άπά τούτων έπί τά καθ’ έκαστα 
κίνησιν.

Προάγει δε ή έν τώ καλφ παιδεία καί τήν ήθικήν καί θρησκευτι
κήν μόρφωσιν τών ούτωσί παιδευομένων, διότι ύπόχρεως ώς έκ τής 
φύσεως αυτής ή ποίησις νά διεισδύη εις τον άρχέγονον πυρήνα τού 
φαινομένου κόσμου, εις τήν κοομογονικΐαν και δημιουργικήν 
άλήθειαν τών δντων, τήν άείποτε τήν αυτήν παραμένουσαν, τήν 
ρύδέποτε μεταβολλομένην, τήν ουδέποτε υπό τών κοσμικών άτελειών



διαφθειρομένην, κατ’ άναπόδραστον ανάγκην άντέχεται του ’Αγαθού, 
όπερ άπό καταβολής κόσμου δίνε ή άμετάστατος καί αμετάθετος βά- 
σις, έφ’ ής εδράζεται σύμπασα ή δημιουργία. Καταδεικνύουσα δε 
προσέτι όσημέραι φωτεινότερον την ά λ η θ η  ύπόστασιν του κόσμου, 
κατορθοΐ συν τφ χρόνω να ένσκιρρώση εις τον νουν των φιλομαθούν-- 
των καί λαμπρόν καί άπαρασάλευτον εν τή συνειδήσει αυτών νά τηρή 
άμα μεν εν ολον καί τέλειον σύστημα των παντοδαπών έν τφ  κόσμω 
έκφάνσεων του Αγαθού καί του ’Αληθούς, άμα δέ έδραίαν την πε- 
ποίθησιν οτι τΐιν πραγματικήν ταυτην τού φαινομένου κόσμου 
ύπόστασιν ούδέν των πολεμίων αυτή κοσμικών στοιχείων δύναται νά 
άφανίση, άλλα καί διά μέσου τών,άγριωτάτων πολέμων των παντο
δαπών εκφάνσεων τού κακού, και διά μέσου της πνιγηροτάτης σω
ρείας τών πολυπληθών άτελειών, ας παρουσιάζει ό προ τών οφθαλ
μών έκτυλισσόμενος κόσμος, τό άείποτε κυριαρχούν, τό πανίσχυρον, 
τό ουδέποτε άφανιζόμενον, άλλ’ άείποτε θριαμβευτικώς έκ τής πο- 
λυόχλου ταύτης καί θορυβώδους συρράζεως τών έφημέρων κοσμικών 
στοιχείων άνακύπτον εινε τό άληθές καί τό άγαθόν.

Ή  νοηθεΐσα δέ καί αισθητή ούτω γενομένη ισχύς αύτη τού άγα- 
θού καί τού άληθούς έρωτα μέν δεινόν προς αυτά καί ορμήν άνεπί- 
σχετον προς άπόκτησιν αυτών έν τή ψυχή έντίκτουσα, βδελυγμίαν δέ 
καί άποστροφήν προς τό άείποτε τήν άπρόσκοπτον καί νικηφόρον αυ
τών έν τφ  κόσμω έμφάνειαν άνακόπτον κακόν έπεξεγείρουσα, απερ
γάζεται τήν άνευ έξαναγκασμοΰ τίνος, έκουσίαν δ ’ όλως καθυπα- 
γωγήν τής βουλήσεως τού ούτωσί παιδευθέντος προς τήν βάσιν ταύ- 
την τού Παντός. Ούτω δέ, μετουσιουμένης τής ουσιώδους ύποστά- 
σεως έκαστου μετά τής άληθούς ουσίας τού Παντός συντελεΐται Λ 
τε?\.εια ήθικη και θρησκευτική άνάπτυξις, ήτις ούδέν άλλο είνε 
ή ή μετά τήν τελείαν έπίγνωσιν τού αληθούς καί τού άγαθού πλήρης 
συγχώνευσις καί τελεία μετουσίωσις τής ουσιώδους ύποστάσεως τού 
άνθρώπου μετά τής ουσίας ταύτης τού Παντός, ήν ό ’Αριστοτέχνης 
ώς βάσιν τής δημιουργίας αυτού έν τή άπείρω αυτού άγαθότητι 
ηύδόκησεν ύπ’ αυτήν νά κατατείνη.

Τοιαύτην δύναμιν παιδευτικήν έχουσα ή γνήσια ποίησίς άνέκα- 
θεν έθεωρήθη, καί δικαίως, υπό πάντων τών λαών ώς κράτιστον πα ι
δευτικόν μέσον, δυνάμενον νά παιδεύσγ) τούς άνθρώπους άμέσως μέν 
έν τφ  καλφ, εμμέσως δέ έν τφ  άληθεί καί τφ  άγαθφ καί νά έξασφα-
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λίση αυτούς από της ταπεινής άντιλήψεως του φαινομένου κόσμου, 
από των εφήμερων βιωτικών σκοπών, άπο τής χυδαιότητος καί τής 
μικροψυχίας καί μικροπραγμοσύνης, των καταλυμαινομένων καί έκ- 
φαυλιζόντων τον ανθρώπινον βίον.

Ά λ λ α  ταϋτα πάντα μόνον ή γνηΦ χα ποχηΦχς δύναται νά επι
τέλεση, ήτις —  επαναλαμβάνω καί πάλιν —  μή ούσα ά π λ η  άντχ- 
γ ρ α φ η  του φαινομένου κόσμου, ουδέ θεράπαινα τής πολιτικής καί 
τής φιλοσοφίας, μή ούσα σωματοποίησις καί έκφανσις ίδχορρνθμ ω ν 
κ α ι ά τομ χκώ ν δχαθέοΤεων ουδέ π α μ α χά ρ α ξχς  τ η ς  ά λ η θ ο ν ς  
ό ν τ ό τ π τ ο ς  των του κόσμου, απεικονίζει έν γλώσση άχράντω καί έν 
λόγφ έπιχαρίτως κεκοσμημένω καί έν στιχουργία άμέμπτω μόνον 
αυτήν τήν εις τό βάθος του φαινομένου κόσμου κατακειμένην θεμε
λιώδη ιδέαν, τήν ύπ' αυτού του Δημιουργού εις αυτόν κατατεθεΐσαν, 
ήτις εις φως εξάγει άχραντον καί αμίαντον τον άρχέγονον πυρήνα, τον 
πολλαχώς υπό πολλών κατά συμβεβηκός άνακραθέντα καί οίκτρώς τού
του ενεκα παραμορφωθέντα. Παν όθεν π ο ίη μ α  μή όν φύσημα ψυχής 
γ ν η ο ίω ς  π ο χη τχκ η ς είνε ήκιστα επιτήδειον προς παίδευσιν, καί 
μάλιστα άνθρώπων νέων* διότι καί άπειροκαλίας πληροί τήν ψυχήν 
αυτών καί προς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν ούδαμώς συντελεί, καί 
κιβδηλείας ήθικής τε καί θρησκευτικής παραίτιον γίνεται. Συμφέρει 
δέ τα  μέγιστα εις τό καθόλου έργον τής άνθρωπικής παιδεύσεως νά 

_μείνη ό παιδευόμενος τέλεον άγευστος τών τοιούτων ποιητικών έξαμ- 
βλωμάτων. Είνε δέ περιττόν νά προστεθή ότι έπειδή ό σκοπός τής 
ποιήσεως είνε ή ευφροσύνη ή αισθητική,αύτη δέ επιτυγχάνεται μόνον, 
όταν είνε δυνατή μέν πως άλλ’ όχι καί τέλεον άκοπος ή κατανόησις, 
διά τούτο έπάναγκες καθίσταται αύτη νά προσαρμόζηται έκάστοτε 
κατά τε τό περιεχόμενον καί τήν μορφήν αυτής προς τήν έκάστοτε 
βαθμίδα τής πνευματικής άναπτύξεως, έν ή διατελεί ό αυτή έντυγ- 
χάνων 1).

1) Περί τών ενταύθα έκτεθέντων επιθι ΠΛάτωγος 'Ιππίαν μεί£ον. σελ. 281 μέχρι , 
τέλους.— Συμπο'σιον, ιδίως άπο σελ.201-212 Β .—Ίω να  530 μέχρι τέλους 542 Β .— 
ΠΛωτΪΥΟΥ περί του καλού καί Πρόχ,Ιογ περί ενώσεως καί κάλλους, έκδ. Creuzer, σελ. 
2-126, έτ. 1814.— Μάζιμογ τόν Tvpior 10 ,7 .37 , 3 .— ΛογγΤνογ περί ύψους.— Les· 
s in g  Hamburgische Dramaturgic xaiLaokoon.— S c h ille r , Aesthetische Briefe 
καί Ueber den Grund des Vergungens an tragischen Gegest&nden. — L otze, 
Geschichte der Aestkethik in Dentschland, 1868 καί ιδίως άπό σελ. 619 μέχρ» 1 
τέλους.—  Τά άρθρα του Deihardt> του Palmer καί του L e c h le iAesthtetiscke f



Κατά ταυτα κρινόμενα τα έν τοίς έστεμμένοις άναγνωστικοίς βι- 
βλίοις άναγεγραμμένα ποιήματα φαίνονται αξία τής θέσεως, ήν κατέ- 
χουσιν, έκ μεν των 12 των εν τω Άλφαβηταρίω μόνον όσα ο έστεμ- 
μένος ούτος κύριος μετέφερεν εξ άλλων αναγνωστικών βιβλίων, όσα 
δέ αυτός tSicjc αίρέσει ανέγραψε κάκιστα καί τινα καί παγκάκιστα. 
Τοιαΰτα δέ εινε* «Ή Κυριακή προσευχή)) Είς την Κυριακήν» 
((Ι1ρό της προσευχής» καί « Ό  γάτος». Έ κ  δέ των 41 ποιη
μάτων όσα άλογίστως καί είκή καί ώς ετυχε έξεχύθησαν εις τό 
εστεμμένον τούτο του Ελληνικού ‘Έθνους Άναγνωσματάριον τής 
Δ' τάξεως μόνον επτά (!) έπαξίως κατέχουσι την θέσιν τα ύ τη ν: 
«Ή άνάμνησις της πατρίδος» (σελ. 11) «ή άλωσις της 
Κο^νσταντινουπόλεως» (δημώδες, σελ. 167), ((ή άδελφική 
άγάπη» (δημώδες, σ. 20), « Ό  Μαυροδήμος» (δημώδες, σελ. 
21), «Ή διαθήκη του κλέφτου» (δημώδες, σελ. 174), «Ό  
Δήμος και τό καρυοφύλλι του» (σελ. 175) καί « Ή  προσευχή 
του Διάκου» (σελ. 188), τα  δέ λοιπά είτε δεν εχουσι τον τόπον 
αυτών έδώ, ώς π . χ . πάντα τά  άνω ρ,νηρ,ονευθέντα, άτινα απλώς 
έξεκόπησαν έξ άλλων αναγνωστικών βιβλίων, διά μικροτέρας τάξεις 
προωρισμένων καί άλογίστως προσεκολλήθησαν ενταύθα, είτε 
ούδαμοϋ τών αναγνωστικών βιβλίων εχουσι τόπον, ώς πολύ ύπολει- 
πόμενα του άνω καταγραφέντος μέτρου, τουλάχιστον κατ' εκείνους, 
οίτινες τούτο ύπολαμβάνουσιν ώς τό μόνον ορθόν καί άκριβές μέτρον, 
δι’ ου πρέπει νά καταμετρώνται τά  εν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις 
τών μικρών παίδων αναγραφόμενα Ικάστοτε ποιήματα.

Καί νυν επί την κορυφήν τής πονηριάς. Όμιλουσιν οί γεννάδαι περί 
ξηρότητος τών πραγματογραφιών καί τών περιγραφών τών προς κα·

Bildung,—Aesthetische Bildung in dcr Volksschulc,— Poesie Iv Encyklo- 
piidic des gesaimnten Erziehungs = und Unlerrichtswescns v. Schmid.— Τάς 
μονογραφίας: « Vcrh&ltniss des platonischcn Gottcs zur Idee des Gillen» v. 
Karl S U im p f , Halle, 1869.— «Die aesthetische Eleinente in der plalonischen 
Philosophic» v. Karl Jusli, Marburg, 1860.— «Die Idee des Schonen in 
dcr plalonischen Philosophic» v. T h . Slrdter, Bonn, 1861. — «Platon uud 
die Poesie», v. Joseph lleber, Miinchen 1864.— «Die Kunstlehre des Arislo- 
teles» v. Dr, A. Daring, Jena 1876, ιδίως άπό σελ. 20k̂ χα· έξ, — «Die Lehre 
von Schonen bei Plotin» v. Emil Drenning, Gottingen, 1864.
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ταδίκήν προωρισμένων αναγνωστικών βιβλίων! Σδμνοπροσωπουντες 
δε καί πλάττοντες τό στόμα λέγουσι περί αυτών 1). <Κ Αί τοιαυται δε 
περιγραφαί δεν πρέπει ούτε ίσχναί ούτε πλατύτεραι του δέοντος να 
είνε, διότι ό π λ α τ ν α ο 'μ ό ς  2), ή άσκοπος ματαχολεοτχία 3), ή εξα
κριβωμένη καί μικρο/αρής έν τοϊς καθ’ έκαστον περιγραφή είνε άντι- 
κρυς παρανόησις του ώφελίμου λίαν βλαβερά. Καί δικαίως οί νυν 
παιδαγωγικοί σκώπτουσι την υπό του Ματθία Βάγνερ εν τω Άν<κ- 
γνωσματαρίω αύτοΰ γενομένην άνιαροτάτην περιγραφήν του υπογα
στρίου καί τής παντούφλας. Πρέπει λοιπόν καί όλον μεν τό περιε- 
χόμενον τού ’Αναγνωσματαρίου, μάλιστα δέ αί περιγραφαί να είνε 
σύντομοι πολύ τό χάριεν καί επαγωγόν ΙχουσαΓ διότι εκ τού άτερ- 
ποϋς, εκ τής όχληρίας τών τοιούτων βιβλίων, ατινα πρώτα μετά 
χεϊρας εις τό σχολεΐον φοιτώντες οί παϊδες λαμβάνουσιν, έγγεννάται 
έν τή ψυχή αυτών πλήξις καί αηδία καί έκ τούτων μίσος προς πάν 
άνάγνωσμα». Καί αλλαχού (σελ. 38 β). « Ό  πλατύς περί ίππου ή 
ρόδου έν άναγνωστικω βιβλίω λόγος δεν διδάσκει, δεν τέρπει καί γ ί- 
γνεται προσκορής καταπονών διά λεπτεπιλέπτων περιγραφών καί κα- 
τατήκων τάς άπαλάς τών παίδων διανοίας, ούδέν δ ’ ωφελών, διότι 
ή μακρά περί τά  επουσιώδη διατριβή αφανίζει τά  καίρια και μα Θη
σέως άξια» 4).

1) ’Έκθεσις κριτών σελ. 25.
2) Ή  λε'ξις ανύπαρκτος, έξα/θεΐσα εκ του επίσης ανυπάρκτου ρέματος « πλα- 

τυάζωυ\ Ή  Ελληνική γλώσσα γνωρίζει τήν λέξιν «πλατυσμός» μόνον, την λέξιν 
« πλατυασμός» δέν τήν γνωρίζει— Τίμων ό σιλλογράφος, άπ. 65: «εν δέ πλατνσμός 
πουλυμαΟημοσύνης τής ού κενεοίτερον άλλο». (Σιλλογάφων kV.o.Wacbsmuth, ετ.4885, 
σελ. 186. Fragmenta Philosoph. Graec. έκδ. Mullach, τόμ. 1, σελ. 94, στίχ. 
119, Άθήναιος έν Δειπνοσοφισταΐς 13, 610 Β. Πρβλ. καί Bergk, Poetae Lyrici 
Graeci, τόμ. 2, σελ.*257 έντή περί "Ιππωνος ύποσελ. σημ.

3) Μόνον «αδολεσχίαν υπάρχει έν τή Ελληνική γλώσση «ματαιολεσχία» δέν 
υπάρχει. « Ματαιολογία» είνε Ελληνικόν «ματαιολεσχία » είνε ιδιωτικόν.

4) Οία σύγχυσις καί άγνοια πραγμάτων στοιχειωδεστάτων! Όμιλουσιν οί κ. κ. 
κριταί περί περιγραφών «πλατυτέρων τον δέοντος» , χωρίς νά όρίσωσιν (αφού 
αυτοί γνωρίζουσιν ακριβώς τό έν τούτιο πρέπον καί άρμόζον) τίνα είνε τά χαρα
κτηριστικά αυτών, ίνα μάθωσι καί οί άλλοι καί Γνα φανή ό οιισχυρισμός αυτών ου- 
τος έ'χων ποιαν τινα έπίφασιν έπιστημονικότητος.— ’Έπειτα δέν όρίζουσι τήν έννοιαν 
του « π λ α τ ν τ έ ρ ο ν »  άκριβώς.— Ίί εννοοϋσι πλατύτερον Λέγονζες ,Έννοουσι -& εκ
τεταμένα, τά διά πολλών Λέξεων, τά διά πολλών στίχων βαίνοντα, τά χαταλαμ- 
βάνοντα πολλάς σελίδας ή τα ληρώδη καί κενά περιεχομένου βατζολογήματα.—

’ *Έπειτα, ενώ δέν όρίζουσι τήν έννοιαν τής λέξεως « πλατντερον » φαίνονται ταυτίζοντες 
αυτήν μέ τήν έννοιαν τού ληρώόους.— ’Έ πειτα « πλάτυσμάc, ματαιολογία καί
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I
Τ αυτα  περί ούδενος άλλου άπο της άρχης τών αναγνωστικών βι

βλίων μέχρι τουδε εις την Ιστορίαν της Μεθοδικής άναφανέντων δύ-

λ χριβωμένη καί μιχροχαρής έν  ro te  καθ' έκαστον περιγραφή » τα υ τ ίζοντα ι καί τ α υ -  
τισθέντα συλλήβδην θεω ρούνται ώ ς κατακριτέα καί φ ευκτέα .— νΕ π ε ιτ α  σ υγχέουσ ι π ά ν τ α  

' ταυτα p i  την ούδενίαν χα ί ευτέλειαν τώ ν έκτιΟεριένων άντικειριε'νων καί τη ν μ α κ ρ ο -
> χρο'νιον περί αυτά ένα σ χό λ η σ ιν .— ’Έ π ε ιτ α  συγχέουσι π ά ν τ α  τα υ τα  p i  τό π ερ ιεχό μ ενο ν

τώ ν άναγνω σριαταρίω ν και τώ ν περιγραφώ ν καί άποφ αίνοντα ι άγα ν άπαιδεύτως: « π ρ έ -  
» π ει καί δλον μέν τό π ερ ιεχόμ ενον  του ά να γνω σ μ α τα ρ ίου , μ ά λ ισ τα  δέ αί περ ιγρ α φ α ί νά
( εινε σύντομοι», έξ ο5 άριδήλω ς καταφ αίνεται δτι του έν τα ίς  διηγήσεσι καί τα ΐς  π ε ρ ι-

γραφ αίς συντόμου ούδεμίαν έννοιαν έχουσ ι καί δτι σύντομον θεωρουσι καί καλουσι τό  
έξ όλ ιγίστω ν λέξεω ν ή εξ όλ ιγίστω ν σ τ ίχω ν  συγκείμενον, α νεξα ρ τή τω ς του π ε ρ ιε χ ο μ έ -  

; . νου α ύ τοΰ .— Έ π ε ι τ α  φ αίνονται π ιστεύοντες δ τ ι « τ ό  έπαγαγωγόν » καί τό  αχάριεν»
\ εΓνε ιδιότητες μόνον του συντόμου (ολιγοστέψου), Ινώ του μή συντόμου (πολυστίχου 
| · καί πολυσέλιδου) ιδιότητες εινε «τό άτερπές καί ή όχΧηρία».—Έ π ειτα  φαίνονται

πιστεύοντες δτι τά σύντομα (ολιγόστιχα) φύσει— μόνον δηλ. διότι εΤνε σύντρμα —  
!.· έχουσι τήν δύναμιν α νά διδάσκωσι καί νά τέρπωσι», τά δέ μή σύντομα (τά πολύστιχα
. . καί πολυσέλιδα) φύσει — μόνον δηλ. διότι εινε μή σύντομα — δέν διδάσκουσι, δεν τέρ-
I πουσιν αλλά αχαζαπονοϋσιν, ένοχΧονσι, χαταιήχονσι τάς άπαΧάς τών παίδων
j διάνοιας χαϊ βλάπτουσιν αυτούς, διότι ή μακρά περί τά επουσιώδη (τά μή σύντομα)
|ν . διατριβή αφανίζει τά καίρια καί μαΟήσεως άξια». Δηλ. επειδή τά παιδάρια θά άσχο- 
! ’ λώνται μέ τά μή σύντομα— άτινα άναγκαίως εινε καί επουσιώδη — δεν θά έχωσι καιρόν
| νά μανθάνωσι τά καίρια καί τά μαθήσεως άξια, άτινα φύσει εινε πάντα τά σύντομα!—
|- Πόσον αναγκαία εινε ή μελέτη τών Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων! Πανταχου

σοφία, καί έπί πάντων τών ζητημάτων όρθογνωμοσύνη 1 Περί τής συντομίας ταύτης 
! ■ άπειρα καί ορθότατα όπό τών αρχαίων έλέχθησαν, άτινα, πιστεύω, μόνον οί παρ’ ήμΤν
ί κριταί άγνοουσι. Λέγει ό ΠΧάτων (Νόμοι 722 Α ) : Τό μεν ουν περί πολλών ή ολίγων
\ γραμμάτων ποιήσασθαι τον λόγον λ ί α ν  c i/η θ ε ς .  Τά γάρ οιμαι βέλτιστα, άλλ’ ού

τά βραχύτατα ουδέ τά μήκη τιμητέον.— Λέγει ό ΆριστοτέΧης ('Ρητορική 1446, β, 
30) : Νυν δέ γ ε λ ο ίω ς  τήν διήγησίν φασι δείν είναι ταχεΐαν. Καίπερ ώσπερ δ τφ  
μάττοντι έρομένο) πότερον σκληράν ή μαλακήν μάξη, τί δ* έφη, εν αδύνατον; Καί έν- 

1 ταΰθα όμοίως . . . ουδέ γάρ έντανθά έστι τό ευ ή τό ταχύ ή τό σνντόμως, αΧΧά τή 
μετρίως· τούτο δ' έστι τό Χέγειν δσα δηΧώοει τό πραγμα .— Λέγει ό ΠΧάτων (Νόμ. 
887 Β): Ά λ λ ’, ώ ξένε, πολλάκις μεν . . . ειρήκαμεν, ώς ούδέν έν τω παρόντι δει προ
τιμάν βραχυλογίαν μάλλον ή μήκος* ονδείς γάρ ημάς, τό Χεγόμενον, έπείγων διώ
κει' γεΧοΐον δή καί φανΧον τό πρό τών βεΧτίστων τά βραχύτερα αίρονμένονς 

, φαίνεσθαι. — καί έν Θεαιτήτο» 172 C : Καί διά μακρών ή βραχέων μέΧει ονδέν
I Χέγειν, αν μόνον τύχωσι τοϋ οντος.— Λέγει ό Άρριανός (Έπικτήτου διατριβαί 1,

12, 26): Λόγου γάρ μέγεθος ον μήκει ονδ' νψη κρίνεται, άΧΧά δόγμασι. — 
Λέγει ό Λογγΐνος (Τέχνη ρητορική, W a lz , R lict. G raec. τόμ. 9, σελ. 556. έκδ. 
Spengcl, τ. 1, μέρ. 2, σελ. 485): Περί οιηγήσεως λεκτέον, δτι καί διά πλειόνων καί δι’ 
έλαχίστων εΓποις άν τήν δήλωσιν τών πραγμάτων, άν μέν ή πολλά πράγματα, διά 
πολλών, άν δέ ολίγα, δι’ έλαχίστων.— Λέγει ό ΓαΧηνός (περί τών καθ’ Ίπποκράτην 
καί Πλάτωνα δογμάτων, έκδ. Kulin, τόμ. 5, σελ.673. έκδ. Ivan Muller, σελ. 676): 
"Οσον γάρ άν τις άκριβέστερόν τε καί λεπτομερέστερον ήντινουν φύσιν πραγμάτων 
Ιξεργάζηται, τοσούτω πΧειόνων όνομάτων αύτφ γίνεται χρεία .— Λέγει δέ καί τό

10
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ν α ν τ α ι  προσ φ υέσ τερον να  λ εχθ ώ σ ιν  η  π ερ ί τω ν  υπό  τω ν  ηρι,ετέρων κ . 

κ ρ ιτ ώ ν  έστεαρ.ένω ν β ιβ λ ια ρ ίω ν  το υ  κ . Β ρ α τσ ά νου  κ α ί το υ  κ . Κ ο υ ρ - 

τ ίδ ο υ . Ά π ό δ ε ιζ ι ς  δε* Έ ν  ούδενί τω ν  ά π ό  κ α τα β ο λ ή ς  τω ν  α ν α γν ω 

σ τικ ώ ν  β ιβ λ ίω ν  έγρ ά φ η  π ο τ έ  δ , τ ι  εν το ΐς  έσ τερ^ένο ις το ύ το ις  β ιβλ ίο ις  

φ έρ ετα ι γ ε γ ρ α ρ ^ έ ν ο ν . Ε ισ ί δέ τ α υ τ α  τ ο ι α υ τ ά τ ιν α :  α Ό  τυρός κ α τ α 

σ κ ευ ά ζ ετα ι ά π ό  γά λ α *  δ ιά  ν α  κα τα σ κευά σ ω ρ ,εν  το ν  τυρόν, βράζοριεν

αθάνατον τούτο δ Φιλήμων (άδήλ. δραμ. άπ. 97, K ock, τόμ. 2, σελ. 508), δπερ καί 
πας δυνάμενος δπωσουν νά λογικευθή καί μόνος δύναται νά σκεφθή:Τότ μη Χέγονζα των 
δεόνζων μηδέ εν | μακράν νόμιζε, καν δυ εΥπη σνΧΧαβάς, | ιόν δϊ ευ Χέγονζα μή 
νόμιζε είναι μαχρόν, | μη δ1 αν σφόδρα ειπη ποΧΧά καί ποΧύν χρόνον. | ζεχμή-  
ριον δε τονδε ζόν ΠΟμηρον Χα6έ' | o v z o q  γάρ ήμιν μυριάδας επών γράφει, | άΧΧ1 
ουδέ εις *Ομηρον ειρηκε μακρόν | —Λέγει δ ΠΧάζων (Φαιδρός 274 Α): "Ωστε ει 
μακρά ή περίοδος, μή θαύμασες* μεγάλων γάρ ενεκα περιιτέον, ούχ ώς συ δοκεΐς»— 
Έ τ ι·  φ ιλ ο ό ο φ ο ν ό ι  | ΐ έ ν  π ε ρ ί  τ η ς  ο ύ ό ία ς  τ η ς  ό ν ν το ρ Λ α ς  ταύτης δ ΠΧά
ζων εν τω Πολιτικά 283 C -2 8 6  D .— καί δ ΆρισζοζεΧης, περί Ποιητικής 145 J, α, 
5 .— καί έν τή 'Ρητορική 1363, 6, 9.— Δ ίδ ο ν ό ι  δ έ  τό ν  όρτόρΑ ν αυτής ό θεών 
έν τω 4 προγυμνάσματι αύτου, (εκδ. W a lz , το'μ.1, σελ. 189. εκδ. Spengel, τόμ. 2, 
σελ. 83 ), δ Τρύφων περί τρόπων η ’ (ϊκδ, W a lz , τόμ. 8, σελ. 752. ϊκδ. Spengel, 
τόμ. 3, σελ. 202).— Κ α τ α δ ε ικ ν ν ο ν ό ι  δ έ  τ η ν  ά ξ ία ν  α νττη ς δ θέογνις (στιχ. 
401), δ Κορνοϋζος, Τέχνη ρητορική § 102, (εκδ. Spengel, τ. 1, μέρ.2. σελ. 370), 
1Ανώνυμος περί σχημάτων, (ϊκδ. W a lz , τόμ. 9, σελ. 660* εκδ. Spengel, τόμ. 3, 
σελ. 152), δ Λουκιανός, πώς δει ιστορίαν συγγράφειν, κ. 54. — K a O o p ifo trd l  δ έ  
τ η ν  θ έ β ιν  α Α τ η ς  έν  τ η  δ ι η γ ή β ε ι  ό θεών έν Προγυμνάσμ. 4, ένθ. άνωτ. δ 
Ρονφος έν τέχνη ρητορική, (Spengel τ .1 , μέρ.2. σελ. 402), δ Άφθόνιος έν Προγυ
μνάσμ. 2 , (W a lz , τ .1 , σελ. 61. S pengel, τ .2 , σελ. 22), δ Κορνοϋζος, ϊ. ά. κεφ. 63- 
78 (ϊκδ. S pengel, τ .1 ,μ .2 .σελ. 365), ΝιχόΧαος ό Σοφιστής έν τοϊς Προγυμνάσμασι 
αύτου κεφ. 2, (ϊκδ. Spengel τόμ. 3, σελ. 457).— Κ α τ α δ ε ικ ν ν ο ι /d i  δ έ  τ ά  
(Σ το ιχ ε ία  τ ο ν  λ ό γ ο ν ,  έ ν  ο ϊ ς  έ ρ φ ιλ ο ^ ω ρ ε ΐ  ή  ό ν ν τ ο |ΐ4 α  κ α ι  το ν  τ ρ ό ·  
π ο ν ,  κ α θ ’ ο ν  α ν τ η  ό ν ν τ ε λ ε ΐ τ α ι  ό ΆρισζοζεΧης, 'Ρητορική 1407, 6, 28. 
Ποιητική 1455, β, 14, ό Κορνοϋζος ενθ. άν. § 64, δ θεών, Προγυμνάσματα ενθ. 
άν. δ Αριστείδης, τεχνών ρητορικών Α ' ια ' (εκδ. W a lz , τόμ. 3, σελ. 394. εκδ. 
S pengel, τόμ. 2, σελ. 500).— Κ α τ α δ ε ικ ν ν ο ν ό ι  τό  β λ α β ε ρ ό ν  α ν τ η ς  έν  
όχέόεχ  π ρ ο ς  τ ά ς  λ ο ι π ά ς  ά ρ ε τ ά ς  τ η ς  δ ιη γ ή β ε ω ς  κ α ι  Ι δ ίω ς  τ η ς  β α φ η -  
ν ε ί α ς  ό ΆρισζοζεΧης, 'Ρητορική 1414 α, 23. Διονύσιος ό ΆΧιχαρνασσευς, Τέ- 
χνη ρητορική 10, 4 και 14 .Ό  αύτδς προς Γν. Πομπήϊον έπιστολή, κ. 3 καί περί τής 
λεκτικής του Δημοσθένους οεινότητος, κεφ. 58. ΝιχόΧαος ό Σοφιστής ενθ. άν. Προ
γυμνάσματα κ. 2. Άναζιμένης, τέχνη ρητορική, κεφ. 30 (εκδ. Spengel, τόμ.1, μ .2, 
σελ. 72) Θεών, προγυμνάσματα 4, (W a lz , τόμ. Ι,σελ . 190. Spengel, τόμ. 2, σελ. 
84). Volkmann, H erm agoras, 1865, σελ. 5 0 -5 1 .— * Ο ρ ί£ ο νό ι το ν  τ ρ ό π ο ν  
καθ’ δ ν  π λ α τ ν ν ε τ α ι  ή  δ ι ή γ η ό ι ς  δ 'Ερμογένης περί ευρέσεως τόμος β ' 7, 
( W alz , τόμ. 3, σελ. 91-92. Spengel, τόμ. 2, σελ. 197καί έξ.).— Τί πλήθος! Μό
νον οί παρ’ ημΐν κ. κριταί, οι άποζώντες έκ τών'Ελληνικών γραμμάτων, ούδέν τούτων 
άνέγνωσάν ποτέ, καί διά τούτο φΧυαροϋσι περί τής έν ζοιςΧόγοις συντομίας ώςτινες 
έν τή άγορα τραφέντες καί έν τοΐς καπηλείοις τήν δίαιταν ποιούμενοι άποχειροβίωτοι.
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το γάλα. Εις το βρασμένον γάλα χύνουν πυτιάν διαλελυμένην είς 
το γάλα. Το γάλα άμα πήξη βάλλομεν έντός μάλλινου σάκκου, ή έν· 
τός κοφινίων —  Το άροτρον έχει εις το άκρον εν σιδηροΰν έργαλεΐον. 
Τό σιδηροϋν αυτό έργαλείον λέγεται ύνίον. Το ύνίον χώνεται εις την 
γην καί σχίζει αυτήν. Το ύνίον εινε οξύ έργαλείον. Μέρος του άρο
τρου είνε τό ύνίον, τα παρώτια, τό τιμόνιον, ή άλυσις καί ό κρίκος» 
κτλ. κτλ. 1). Καί πάλιν: « Ή  μύτη λέγεται καί ρίς. Ή  ρίς είνε 
μακρά . . . τό κάτω μέρος τής ρινός λέγονται ρώθωνες . . Διά τής 
ρινός άναπνέομεν καί όσφραινόμεθα. ’Από την ρίνα εξέρχεται ή μύξα. 
Πρέπει να καθαρίζωμεν την ρίνα με τό ρινόμακτρον» 2).

Τοιαΰτά τινα είνε τα  εύοσμα άνθη, δι’ ών αί άβραί χείρες των 
ήμετέρων κριτών έπλεξαν τον ένα στέφανον 3).

Νυν Ι'δωμεν καί τα  άνθη δι* ών αί αύταί άβραί χείρες έπλεξαν τον 
έτερον στέφανον. ’Ακούσατε: « Ό  καρπός τής καστανέας συνίσταται 
έκ δύο μέχρι τριών, σπανίως περισσοτέρων σπερμάτων, τά  όποια 
έχουσι σχήμα φοειδές όξυπόρφυρον εις τό έν άκρον καί πεπιεσμένον 
εις τό μέσον, έγκλείονται δ ’ έντός θήκης, ήτις ώς έκ τών άκανθων

1) Εστεμμένου ’Αλφαβηταρίου σ. 100, άριθμ. 34. σελ. 82, άριθμ. 6 .—  ’Ανυπέρ
βλητον παράδειγμα ξηράς συνθεσεως καί ευκαταφρόνητου.— Δημήτριος περί Ερμη
νείας 4. (W a lz , τόμ. 9, σελ. 14. Spcngel τόμ. 3, σελ. 260): Δεϊ δέ ούτε πάνυ 
μακρά ποιεΐν τά κώλα, επεί τοι γίνεται άμετρος ή σύνΟεσις ή δυσπαρακολούθητος . . . .  
ούτε δέ τό μήκος τών κοίλων πρέπον τοΐς λόγοις διά την άμετρίαν, ούτε ή μικρότης, 
έπεί τοι γίνοιτ’ άν ή λεγομένη ξηρά οννθεσις, οίον ή τοιάδε· ό βίος βραχύς, ή τέχνη 
μακρά, ό καιρός οξύς. Κατακεκομμένη γάρ έ'οικεν ή σύνΟεσις καί κεκερματισμένη, καί 
ευκαταφρόνητος διά τά σμικρά σύμπαντα έ'χειν. Αύτόθ. 236 ( W a lz , 9 ,100 . Spengel 
3, 236): Παράκειται δέ τώ ίσχνώ διαμαρτημένος χαρακτήρ, ό ξηρός καλούμενος, ίδ. 
αυτ. 237 καί 238. -mr

2) Έστεμμ. ’Αλφαβηταρίου σελ. 98, άριΟ. 31.— Τέλειον καί άμώμητον παρά
δειγμα ξηροκακοζη.Ιίας. Δημήτριος περί Ερμηνείας 239, ( W a lz  9, 11. S pengel, 3, 
314): Πολλάκις μέντοι τό μέν διανόημα αύτό ψυχρόν τί έστι, καί ώς νυν όνομάζο^ 
μεν αυτό κακόζηλον, ή σύνΟεσις δ' άποκεκομμένη . . . ποιεί δέ την νυν όνομα έχου- 
σαν ξηροκακοζηΧίαν συγκειμένην έκ δυοΐν κακών, έκ μέν της κακοζηΧίας όιά τό 
άραγμαy εκ 6k τοΰ ξηρού όίά την σΰνθεσιν.

3) Τό έστεμμένον τούτο Άλφαβητάριον δύναται νά χρησιμεύση παντί άσχολουμένψ 
περί τά τοιαυτα ώς αποτροπής παράδειγμα καί διά πάντα μέν τά στοιχεία τών 
τοιούτων βιβλίων, ούχί ήκιστα δέ καί διά τό πραγματογραφικόν καί φυσιογνωστικόν 
στοιχεΐον αυτού.Τά υπόκενα καί μυριόλεκτα καί παιδιώδη, ωκεανός 1 Νου, σταλαγμός 1

Α φ ού απ ό σελίδος 70 ά ρ χετα ι παραΧηροϋν περί τού  « π ώ ς  εινε τ ά  π ρ ά γ μ α τ α — -τ ί  
εινε τά  π ρ ά γ μ α τ α  —  τ ίπ ρ ά τ τ ο υ σ ι τά  π ρ ά γ μ α τ α — π ό τε  γ ίνετ α ι τ ι »  κ τλ . κ τλ . ά ρ χ ε τ α ι  
από σελ. 74 βατταρίζον περί τώ ν π επ α τ η μ έ ν ω ν: «τό σ χ ο λ ε ίο ν — ό μ α θ η τ ή ς— ή τάξις  
—  τό Ορανεΐον —  τό ά ν α λ ο γ ε ΐο ν — τό άλφ αβη τάριον — τό άβάκιον —  6 σάκκος» κ τ λ ,

— U1 —



i4 S  —

*ης ομοιάζει προς θαλάσσιον Ιχΐνον* τά  σπέρματα ταύτα etve τα  
κάστανα. Ό τ α ν  ώριμάσωσι τά  κάστανα, σχίζεται το ακανθώδες περί* 
βλημά των καί πίπτουσι κατά γης. Τότε συλλέγονται υπό των καστα- 
νεμπόρων, ρίπτονται εις λάκκους καί καλύπτονται διά χώματος η 
ψιάθων. Ε πειδή  δε δεν καταπίπτουσιν δλα τά  κάστανα άφ’ Ιαυτών, 
τά  επί του δένδρου καταρρίπτονται διά ραβδισρ,ών καί έμβάλλονται 
είς τούς λάκκους με τό ακανθώδες κέλυφός των. Οί καστανέμποροι 
αφού καλύψωσιν αυτά, άν μεν οΐ λάκκοι έσκάφησαν είς μέρη ποτιζό· 
μένα υπό της βροχής περιμένουσι την βροχήν, ειδεμή χύνουσιν ύδωρ 
άνωθεν καί τά  βρέχουσι* διά του μέσου τούτου σήπονται τά  ακαν
θώδη κελύφη τών καστάνων, αυτά δέ άπορροφώντα ύδωρ δχι μόνον 
έξογκουνται αλλά γίνονται καί γλυκύτερα». Αυτά διά τά  κάστανα 1).

Τόρα διά τό ωοτάριχον 2).
«Τό ώοτάρχχον, κοινώς αύγοτάρα^ον, κατασκευάζεται εκ των 

φών ιχθύος τινός, δστις ονομάζεται κέφαλος ό γνήσιος. Ή  αλιεία 
του ιχθύος τούτου έν τη λιμνοθαλάσση τού Μεσολογγίου διαρκεΐ άπό 
τής 15 Αύγούστου μέχρι τής 14 Σεπτεμβρίου. Αί άγέλαι των κεφα
λών διευθυνόμεναι υπό τών άβαθών είς τό πέλαγος εισέρχονται εις τάς 
καλαμωτάς τάς έστημένας υπό τών άλιέων, τότε δέ ή έμπίπτουσιν εις 
τά  δίκτυα, τά  όποια τίθενται δριζοντίως αυτών ή καταφεύγουσιν είς 
τάς δέσμας τών κλάδων αί όποΐαι είνε είς τό μέσον τών καλαμωτών, 
εκεί δε οί άλιεις καμακίζουσι καί συλλαμβάνουσιν αυτούς.Οί Μεσολογ- 
γ ΐτα ι καμακισταί εχουσιν έκτακτον έπιτηδειότητα εις τό νά κτυπώσιν 
είς την κεφαλήν τούς κεφάλους καί νά μή σχίζωσι τήν λεπτήν μεμ
βράνην τών ωοθηκών, ή οποία περιέχει τά  φά. Συλλαμβάνονται δέ 
μόνον οί θήλεις κέφαλοι, οί ονομαζόμενοι μ π ά φ ε ς , έν ω οί άρσενικοι, 
τά  σ'τειράδια, άφίνονται ελεύθεροι. Ά φ ’ ού συλληφθή ό ιχθύς, οί 
άλιεις σχίζουσιν αυτόν σπαίροντα άκόμη καί έξάγουσι τάς φοθήκας 
μετά προσοχής, έπειτα θέτουσιν αύτάς έπί τέσσαρας ώρας είς τό 
άλας, κατόπιν τάς πλύνουσι, καί άφ’ ού τάς πιέσωσι μεταξύ δύο 
σανίδων διά νά λάβωσι τό σχήμα, τό όποιον εχουσιν δταν έκτίθενται 
είς' πώλησιν, τάς άφίνουσιν είς τον ήλιον 4 - 8  ήμέρας. Ό τα ν  άπο- 
ζηρανθώσι, βυθίζουσιν αύτάς έντός άναλελυμένου κίτρινου κηρίου, τού

1) Εστεμμένου ’Αναγνωσματαρίου τής τέταρτης τάξεως σελ. 108-109 .
2) ΑύτύΟ. σελ. 123.



οποίου το λβπτόν στρώμα. προφυλάσσει το φοτάριχον εκ της μού
χλας »· και ούτω καθεξής.

Ταυτα και δια το φοτάριχον.
Τόρα Stic τούς μεταξοσκώληκας 1) :
« Έ ν  τινι πόλει τής Πελοπόννησου έ'ζη χήρα τις πολύ πτω χή κτλ. 

Καλή μου γυναίκα, είπεν ή ευσπλαγχνος κυρία . . θα σου δανείσω 
διακοσίας δραχμάς* δεν ζητώ ούτε ομόλογον ούτε έγγυητήν κτλ. 
Ημέραν και νύκτα μήτηρ και τέκνα εδιδον τροφήν εις τούς μεταξο
σκώληκας. Έ π ειτα  μετέφερον αυτούς ρ,ετά των φύλλων τής μωρέας 
εις πλατείας καλαμωτάς, κλίνας πλεκτάς έκ καλάμων τάς οποίας 
ήλειψαν διά ξηράς κόπρου βοών» κτλ. κτλ.

Α ρ κ εί!
Τόρα μία δύο ερωτήσεις καί μία δύο άπορία ι: Ερω τώ  πρώτον* 

Τις πρέπει νά λάβν) τα πρωτεία τής μοχθηρίας τής έκφράσεως ή 
σ κ ω π το μ έν η  π α ν το ύ φ λ α  καί τό καταγελώμενον ί/π ο γά σ 'τρ ιο ν  
του Βάγνερ, ή τα έ στεμμένα τ ι/ρ ια  καί τα ά ρ ο τρ ά  καί τα  κ ά 
σ τα να  καί τα α ύ γο τά ρ α ^ α  καί ή μπάφιες καί τα στειράδια καί ή 
μούχλες καί ή μύξες καί ή κόπρος τών εστεμμένων του Ελληνικού 
έθνους Αλφαβητάριο ^ράφων καί Άναγνωσματαριογράφων ; Ε ρω τώ  
δεύτερον* Άνέγνωσέ τις αλλαχού πράγματα άτερπέστερα καί στυ
γνότερα καί μισητότερα τούτων ; ’Ανέγνωσέ τις αλλαχού περιγραφάς 
«ξηροτέρας, άνιαρωτέρας καί άχαριτωτέρας» ; 2) Άνέγνωσέ τις άλ- 
λαχοΟ « μ α τα ιο λ εο 'χ ία ς»  ( ! )  άσκοπωτέρας καί λεπτολογίας πλατυ
τέρας τών έστεμμένων τούτων άρρητολογιών ; Ε ρω τώ  τρίτον* Δύνα-

1) Εστεμμένου ’Αναγνωσματαρίου σελ. 81 -8 3 .
‘2) Αημήτριος περί Ερμηνείας 302, W a lz , τ. 9, σ. 124. Spengel τ. 3, σ. 327: 

Παράκεααι δέ τις καί τω δεινοί χαρακτήρι, ώς τό είκός, διημαρτημένος καί αυτός, κα
λείται δέ ά ^ςα ρ ις, γίγνεται δέ εν τοΤς πράγμασιν, έπάν τις αισχρά καί δύσρητα ανα
φανδόν λέγη.— ΑύτόΟ. 132- 133, W a lz  σελ. 60. Spengel, σελ. 291: Είσί δέ αί 
μέν έν τοΐ* πράγμασι χάριτες, οΤον νυμφαίοι κήποι, υμέναιοι, έρωτες, όλη ή Σαπφους 
ποίησις. Τά γάρ τοιαΰτα. . . χαριεντά έστι, καί αυτό ιλαρόν τό πραγμα έξ έαυτοΰ* 
ουδείς γάρ άν υμέναιον ά'δει όργιζόμενος. . . Τά δέ καί ή λέξις ποιεί Ιπιχαριτώτερον, 
οίον* « ώς δ’ δτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηίς άηδοίν | καλόν άείδησιν έαρος νέον ίστα- 
μένοιο»· ένταΰΟα γάρ καί ή αηδών χάριεν όρνέΟιον καί τό έαρ φύσει χάριεν, πολύ δ' 
έπικεκόσμηται τή ερμηνεία καί έστι χαριέστερα τω τε «χλωρηίς καί τω Πανδαρέου 
κούρη» ειπεΐν επί όρνιΟος. — Μένανδρος επιδεικτικών 7, W a lz  τόμ. 9, σελ. 279. 
Spengel τόμ. 3, σελ. 411: Παραγίνεται δέ χάρις καί ώρα τω λόγιο . . . καί έκ της 
άφελείας καί άπλότητος τοΟ ήθους το5 λέγοντος. . .  γένοιτο δ’ άν καί από λέξεως έπι- 
τετηδευμένης καί κεκαλλωπισμένης εν λόγω,
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ται να ύπάρξγ) βαθμός «καταπονήσεως καί τηκεδόνος του νου των 
απαλών των παίδων διανοιών» μείζων; Υπάρχει του φρονήματος 
αυτών άποβαναύσωσις χυδαιότερα τής κατ’ άναπόδραστον ψυχολογι
κήν ανάγκην εις τάς ψυχάς τών ήμετέρων παίδων έπιγιγνομένης, όταν 
έξ απαλών ονύχων άναγκάζωνται τα  δύστηνα νά έμβυθίζωσι την διά
νοιαν αυτών εις τάς ορέξεις καί τάς ασχολίας τών γαλατάδων καί 
καστανάδων καί ψαράδων;

'Αλλά το σμήνος τών παρ’ ήμίν επ’ εσχάτων κατά δεκάδας καί 
εκατοντάδας έκ τών τριόδων έκπηδησάντων Άλφαβηταριογράφων 
καί Άναγνωσματαριογράφων περί άλλα πολύ υψηλότερα μέχρι τοΰδε 
τον βίον αύτου κατατρίψαν δεν έ'σχεν είσέτι την ευκαιρίαν νά έγκύψν) 
εις τά  απηρχαιωμένα καί κορύζης μεστά Ελληνικά γράμματα καί 
είνε διά την γλαφυράν διάνοιαν καί τό γενναίον ήθος αυτών συγγνω
στοί. Είνε όμως συγγνωστοί άνθρωποι έγγηράσαντες έν τοίς Έ λλη- 
νικοϊς γράμ,μασιν, άνθρωποι άποζώντες εξ αυτών, νά είνε τόσον απει
ρόκαλοι, τόσον απρόσβλητοι υπό του γενναίου καί ύψηλόφρονος Ε λ 
ληνικού πνεύματος, ώστε νά στέψωσι τοιαυτα ανελεύθερα καί μι- 
κρόψυχα βαναυσολογήματα; Ε π ’ ούδενί λόγω επρεπεν αυτοί, τών 
Ελληνικών γραμμάτων διδάσκαλοι όντες, νά άγνοώσι τά  του Ά ρ ι- 
στοτέλους καί τά  του Λογγίνου τα υτα : «*Ότι μεν ούν τά αναγ
καία δεί διδάσκεσθαι τών χρησίμων ούκ άδηλον* ότι δε ου πάντα, 
διηρημένων τών τε ελευθέρων έργων καί τών άνελευθέρων φανε
ρόν οτι τών τοιούτων δεί μετέχειν όσα τών χρησίμων ποιήσει τον 
μ,ετέχοντα μη βάναυσον, βάναυσον δ ’ έργον είνε δεί τούτο νομί- 
ζειν καί τέχνην καί μάθησιν, όσαι προς τάς χρήσεις καί τάς πράξεις 
τάς τής αρετής άχρηστον άπεργάζονται τό σώμα τών ελευθέρων ή 
την ψυχήν ή τήν διάνοιαν . . έ'στι δέ καί τών έλευθερίων έπιστημών 
μέχρι μέν τίνος ενίων μετέχειν ούκ άνελεύθερον, προσεδρεύειν δέ λίαν 
προς τό ευτελές ένοχον ταίς ειρημέναις βλάβαις. —  Διό καί τούς μετά 
σπουδής διαγράψαντας ήμίν ενός τόπου φύσιν ή μιάς σχήμα πόλεως 
ή ποταμού μέγεθος ή όρους κάλλος, οϊά τινες ήδη πεποιήκασι, φρά- 
ζοντες οί μέν τήν Όσσαν, οί δέ την Νύσαν, οί δέ τό Κωρύκιον άν- 
τρον, οί δέ ότιουν έ'τυχε τών επί μέρους, οίκτίαείεν αν τις της 
μ ικ ρ ο ψ υ χ ία ς , τά  τυχόντα έκπεπληγμένους καί μέγα φρονουντας επί 
θεωρί^ μ ι κ ρ τούτο δέ πάσχουαι διά τό άθέατοι τών κρειτ- 
τόνων είναι, κόσμου λέγω και τών έν κόομω μεγίατο)ν*



ουδέποτε γάρ άν τούτοις γνησίως έπιστήσαντες έθαύμαζόν τι τών άλ
λων, άλλα πάντα αύτοίς τα άλλα μικρά κατεφαίνετο άν καί ούδενός 
άξια προς την τούτων υπεροχήν» J ).— «Χρή . . καθ’ όσον οΐόν τε τάς 
ψυγάς άνατρέφειν προς τα μεγέθη καί ώσπερ έγκύμονας άεί ποιείν 
γενναίου παραστήματος . . Τί ποτ’ ούν είδον οί ισόθεοι εκείνοι (ο 
ΓΙλάτων καί οί λοιποί μεγάλοι τής άρχαιότητος συγγραφείς δηλ.) και 
των μεγίστων έπορεξάμενοι τής συγγραφής, τής δ ’ εν άπασιν άκρι- 
βείας ύπερφρονήσαντες; προς πολλοίς άλλοις έκείνο, ότι ή φύσις ού 
ταπεινόν ήμάς ζωον ούδ’ άγεννές έκρινε τον άνθρωπον, άλλ’ ώς εις 
μεγάλην τινά πανήγυριν, εις τον βίον και εις τον σύμπαντα κόσμον 
έπάγουσα θεατάς τινας των όλων αυτής έσομένους καί φιλοτιμοτάτους 
άγωνιστάς, ευθύς άμαχον έ'ρωτα ένέφυσεν ημών ταίς ψυχαίς παντός 
άεί του μεγάλου καί προς ήμάς δαιμονιωτέρου* διόπερ τή θεωρία καί 
τή διανοία τής άνθρωπίνης επιβολής ούδ’ ό σύμπας ό κόσμος άρκεί, 
άλλα καί τοίς του περιε'χοντος πολλάκις ορούς εκβαίνουσιν αί επί- 
νοιαι, καί εί τις περιβλέψαιτο έν κύκλψ τον βίον, όσω πλέον έχει τό 
περιττόν έν πάσι καί μέγα καί καλόν, ταχέως είσεται προς ά γεγό- 
ναμεν. "Ενθεν φυσικώς πως άγόμενοι μά Δί’ ού τά  μικρά ρείθρα θαυ- 
μάζομεν, εί καί διαυγή καύ χρήσιμα, άλλά τον Νείλον καί Τστρον ή 
Τήνον, πολύ δ* έτι μάλλον τον ώκεανόν* ουδέ γε τό ύφ’ ημών τουτί 
φλογίον άνακαιόμενον, έπεί καθαρόν σώζει τό φέγγος, έκπληττόμεθα 
τών ουρανίων μάλλον, καίτοι πολλάκις επισκοτουμένων, ουδέ τών τής 
Αϊτνης κρατήρων άξιοθαυμαστότερον νομίζομεν, ής αί άναχοαί πέ- 
τρους τε έκ βυθού, και όλους όχθους άναφε'ρουσι καί ποταμούς ένίοτε 
τού γηγενούς εκείνου καί αυτού μόνου ποοχέουσι πυρός. Ά λ λ ’ επί τών 
τοιούτων απάντων έκείν’ άν είποιμεν, ώς εύπόριστον μέν άνθρώποις τό 
χρειώδες ή καί άναγκαΐον θαυμαστόν δ* όμως άεί τό παράδοξον» 2).

Μακράν πείραν τής άμουσίας τών παρ’ ήμίν αύτοκαλουμένων πα ι
δαγωγών έχων, ήσθάνθην εύχαρίστησίν τινα μαθών ότι κριταί τών 
άναγνωστικών βιβλίων έγένοντο άνδρες διδάσκαλοι τών Ελληνικών 
γραμμάτων. Όμολογώ ότι τούς κ. κ. Άργυριάδην, Πρωτόδικον καί 
Ζησίου έθεώρουν άνδρας Ελληνομαθείς, καί άνδρικόν καί γενναίον 
επομένως τό φρόνημα έχοντας. Έ χαιρον δε άναλογιζόμενος την ευφρο
σύνην, ήν θά ήσθάνοντο βλέποντες έν τοίς έμοίς Έλληνικοίς Ά ν α -

1) Άριστοτ., Πολιτικά 4337, 6, 4-17.— ’Αριστοτέλης περί κόσμου 391, α, 18-6, 3.
2) ΛογγΤνος περί ύψους 32, 2. 9, 1. 35, 2 μέχρι τέλους, .
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γνωσματαρίοις βιβλία τών μικρών Έλληνοπαίδων γνησίως Ε λ λ η 
νικά. Έ ν  τη εκλογή των ονομάτων βλέποντες ακραιφνή και γνήσιον 
τον Ελληνισμόν, έν τη συνθέσει αυτών την σεμνότητα και κοσμιό
τη τα  καί καλλιλογίαν την Ελληνικήν, έν τη ύλη των υποθέσεων τό 
εύγενές καί υψηλόν καί άνδροποιόν καί ανθρωπιστικόν πνεύμα τό Ε λ 
ληνικόν, εν τη  οικονομά τό έλλογον καί εύστοχον καί άρμόζον καί 
πρεπώδες τής ευαισθησίας καί πολυνοίας τής Ελληνικής, εν ταΐς 
παιδαγωγικαίς άρχαϊς, έφ’ ών έθεμελιούτο τό όλον, την όρθογνωμο- 
σύνην καί την έλευθεριότητα την Ελληνικήν. Ά λλα . . άλλ’ ούτε 
επίστευόν ποτέ ούτε έτι καί νυν, μετά παρέλευσιν τοσούτου χρόνου, 
ήδυνήθην να εννοήσω πώς τών Ελληνικών γραμμάτων διδάσκαλοι, 
πώς Έ λληνες, πώς άνθρωποι άπλώς ήτό ποτέ δυνατόν να προκρί- 
νωσι τον Ίβυκον, τον Σπερθίον καχ τον Βονλχος, τον Δά
μωνος καχ τον Φχντχον, τον Ξενοφώντος, τον Φωκίωνος, 
τον Θεμχστοκλέονς, τον μεγάλου Αλέξανδρον τής σεμνής 
καί μεγάλης άρχαιότητος, οϊτινες έκόσμουν τά  έμά Ελληνικά Α να 
γνωσματάρια, τον Κώστα, τον Γρχχγόρη, τον Νίκα, τον Σπαθά, 
τον Βασχλογχάννη, τον Γερομητρο τού κ. Κουρτίδου! Αδύνατον 
μέχρι τούδε νά πεισθώ ότι άμαθείας καί μοχθηρίας επιγέννημα ήτο 
νά προκριθώσι τά  διηγήματα τού εστεμμένου βιβλίου ((θΙ 'Ρώσσοχ 
χωρχκοχ — ό ίατρευθεχς άρρωστος — ό τυφλός ίππος — ό 
πίθηκος καχ ό φχλάργυρος—  τό φάντασμα κτλ. κτλ. έκγονα, 
πάντα μαρασμώδη συγγραφέων αλλοεθνών κατεσκληκότων καί πελι
δνών τών παρ’ έμοί διηγημάτων «αχ μητέρες τών Λακεδαχμο- 
νίων— αΐ Σπαρτχάτχδες ί/πέρ της σωτηρίας τΓχς Σπάρτχχς 
— ό Λνκίδης και οχ Άθηναχοχ — Λ τελευταία παραγγελία 
τον Φωκίωνος — Δάμων καχ Φχντχας — οχ γέρανοχ τον Ίβυ- 
κον — ό βασχλόπαις τών Θηβών Μενοχκεύς— Λ βασσίλχσα 
τών Αθηνών Πραξχθέα — ό Μέγας Αλέξανδρος εχς τούς 
Μαλλονς», πάντων έκγόνων θαλερωτάτων τών γενναιοτάτων αρ
χαίων Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων, τού Ηροδότου, τού Εύρι- 
πίδου καί τών τοιούτων!

"Οχι!-ούτε άμάθεια, ούτε άμβλύνοια ούτε μοχθηρία 1) ήτο δυνα-

4) Αιλιανός περί ζώων,Επίλογος εν τελεί: *Όπως δέ αυτά είπον χαί συν όσω πονώ, 
τότε εύγενές τής λέξεως όποιον χαί τής συνθήκης, τών τε ονομάτων χαί τών ρημάτων 
τό κάλλος, όπόσοις άν μή χρήσωμαι πονηροΐς χριταΐς, εκείνοι εΐσονται.
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τον να έπαγάγη τοιαύτην τύφλωσιν είς ανθρώπους. Τούτο (χόνον θεο· 
βλαβείας καί πηρώσεως φρένων άποτέλεσμα δύναται να είνε. Μόνον 
θεοβλαβεΐς άνθρωποι γινώσκοντες το αγαθόν άτιμάζουσιν αυτό:

«Αίαΐ, τόδ’ ηδη θειον άνθρώποις κακόν, 
δταν τις είδη τάγαθόν, χρηται δέ μη» 1).

Μόνον θεοβλαβείς άνθρωποι καί τάς φρένας πηροί χαίρουσι «τοΐς 
αίσχροΐσιν ώς καλοϊς»:

"Απας ό τοΐς αίσχροΐσιν ώς καλοϊς χαίρων 
θεοβλαβης τις έστι κα\ Αρένας πηρός 2).

Ό χ ι  αμάθεια, όσης δήποτε παχύτητος καί άν είνε, οχι μοχθηρία, 
όσης δήποτε διαβολικότητος καί άν είνε, άλλα μόνον εμβροντησία, 
μόνον μανικη εκστασις φρένων, μόνον λύσσα οίστρώδης δύναται νά 
παρακίνηση φρένας ανθρωπίνους επί τοσουτον, ώστε ώς φυσιογρα
φία! καί πραγματογραφίαι έν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις τών τρυ
φερών καί προσφιλέστατων τέκνων ημών νά προτιμηθώσι ((τό  άρο- 
τρον, ό ποϋς, ι\ £ίς, ό τυρός, τα ώά, ό σϋς, ό όνος», κτλ. 
κτλ. 3), του ούρανοϋ, του Λλίου, της σελήνής, τών α- 
στρων, τών νεφών, της γης, τών πηγών, τών φυακίων, 
τών ποταμών, τών όρέων, τών δασών 4). Μόνον εμβροντησία, 
μόνον μανικη εκστασις φρενών, μόνον λύσσα οίστρώδης δύναται νά 
παρακίνηση φρένας ανθρωπίνους επί τοσουτον, ώστε ώς φυσιογραφίαι 
καί πραγματογραφίαι έν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις τών μικρών 
παίδων ημών νά προτιμηθώσιν τά εκ τών είκαιοτάτων εγκυκλοπαι
δικών λεξικών καί τών ξηροτάτων φυσιογραφικών βιβλίων συγκατ- 
τυθέντα ό φοίνιξ, ή καστανέα, τό αλας, οι μεταξοσκώληκες, 
τό ώοτάριχον κτλ. κτλ. 5), του Λλίου, της σελήνής, τών 
άστρων, της γης, του έαρος, του θέρους, του χειμώνος, 
του Όλυμπου, τοϋ Παρνασσού, του Κολωνοϋ, τών Τεμ-

1) Ευριπίδης, άπ. 838, έχδ. Nauck.
2) Βάβριος, Μυθίαμβοι, 10, 10.
3) Εστεμμένου Αλφαβηταρίου του χ. Βρατσάνου σελ. 81. 99. 100. 104. 86, 84^
4) ΆπορριφΟέν Ελληνικόν Άλφαβητάριον έμόν (έντυπον) σελ. 66. 68. 72, 74. 

76. 79. 82. 86. 95. 98.
5) Έστεμμένον Άναγνωσματάριον της δ ' τάξεως του χ. Κουρτίδου σελ, 111, 108 

168, 81, 123.



— 154 —

πών, τον χον τον εύώδονς, τον κρίνον, τον φόδον, των 
ώδχκών πτηνών, της εύτακτον χορείας των άατέρων, της 
των δλων τάξεως καχ δχακοσ'μήο'εως καχ τον άρχατοτέχνον 
Δημχονργοϋ των πάντων, των άνθολογηθέντων εκ των μεγαλο- 
νουστάτων καί γενναωτάτων αρχαίων συγγραφέων, της Σαπφοΰς, 
του Σιμωνίδου, Όμηρου, Ησιόδου, Πινδάρου, ’Αλκαίου, Σοφο- 

~κλέους, Εύριπίδου, Άριστοφάνους, Πλάτωνος, Άριστοτέλους, Πλου
τάρχου και των τούτοις όμοιων δαιμόνιων της άνθρωπότητος πνευ
μάτων, των κατακοσμούντων τά  έμάΈλληνικά αναγνωστικά βιβλία. 

Ούκ εχς άνηρ άγροχκος ούδέ 
(Τκαχός ούδέ παρά αοφοχοην 
ούδέ ΘεΟΟαλός γένος 
ούδέ Έρναχχαχος ούδέ ποχμήν, 
άλλά Σαρδίων άπ’ άκρανί).

Διδάσκαλοι των Ελληνικών γραμμάτων εισθε σεις; Έ ξ  Ε λ λ ά 
δος εισθε σεις, η «Σαρδίων ά π ’ άκράν», βαρβάρους ψυχάς έχοντες, 
οϊτινες έν Έ λλάδι ζώντες, οϊτινες εν τοΐς Έλληνικοϊς γράμμασιν έκ 
παίδων άναστρεφόμενοι ούδέν Ελληνικόν ούτε έμάθετέ ποτέ ούτε 
ήσθάνθητε;

Έ ν  τφ  άγίφ τούτφ Έ θνει συνελήφθη ή ύψηλοτάτη καί ή καλλι- 
πρεπεστάτη περί του κόσμου αυτή άντίληψις: «Κ αί δη καί τέλος περί 
του παντός νυν ήδη τον λόγον ήμιν φώμεν έχειν* θνητά γάρ καί αθά
νατα ζώα λαβών και ζυμπληρωθείς όδε 6 κόσμος οΰτω, ζώον ορατόν 
τά  ορατά περιέχον, είκών του νοητού θεός αισθητός, μέγιστος καί 
άριστος κάλλιστός τε καί τελεώτατος γέγονεν, εις ουρανός οδε μονο
γενής ών » 2).

Έ κ  του αγίου τούτου Έθνους εξηλθεν ή περί του κόσμου θεσπισία 
αυτή φωνή:

« Την λύρην άρμόζεταχ
Ζηνός εύεχδης ’Απόλλων, πάααν άρχην καί τέλος \
Συλλαβών, έχεχ δέ λαμπρόν πλίχκτρον ήλιου φάος3).

Έ ν  τφ  άγίφ τούτφ έθνει συνελήφθησαν περί τής περικαλλούς δια-
j

1) Αλκμάν, άπόσπ. 24. Bergk, Poet. Lyric. Graec. τόμ. 3, σελ. 45. j
2) Πλάτων, Τ/μαιος 92 Β. ]
3) Σχυβινος, Bergk. Poet, Lyr. Gr, τόμ. 2, εκδ. 4, σελ, 507: λύρα =  κόσμος, ;



κοσμήσςως τού Σύμπαντος τά καλλιπρβπεστατα καί σεμνότατα 
ταΰτα: « ‘Ιερόν άγιώτατον ό κόσμος έσχι καί θεοπρεπέστατον εις δε 
τούτον ό άνθρωπος είσάγεται διά τής γενέσεως ού χειροκμήτων, ούδ1 
ακινήτων αγαλμάτων θεατής, άλλ* οία νους θειος αισθητά νοητών 
μιμήματοι . . έμφυτον αρχήν ζωής εχοντα καί κινήσεως εφηνεν, ήλιον 
καί σελήνην καί άστρα καί ποταμούς νε'ον ύδωρ έξιέντας αεί καί γην 
φυτοΐς τε καί ζωοις τροφάς άναπέμπουσαν . . .  ας δ’ ό Θεός ήμιν 
έορτάς χορηγεί καί μυσταγωγεί» 1).

Εις το άγιον τούτο Έθνος έποιήθησαν περί του παγκάλου τούτου 
κόσμου τά  σεμνότατα ταυτα :

Τούτον εύτυχέστατον λέγω, 
δοτις θεωρήσας άλύπως. . 
τά σεμνά ταυτα άπτίλθεν, δθεν ?ίλθεν, ταχύ, 
τον ήλιον τον κοινόν, άστρ’, ύδωρ, νέφη, 
πυρ* ταυτα, κάν εκατόν έτη (Κως, άε\ 
όψει παρόντα, κάν ένιαυτους σφόδρ’ όλίγους, 
σεμνότερα τούτων έτερα δ* ούκ όψει ποτέ 2).

Παρά τού αγίου τούτου Έθνους έκηρύχθη εις τον κόσμον τό υψη
λόν καί σεμνόν τούτο κήρυγμα: « Ό  Θεός τον άνθρωπον θεατήν είσή- 
γαγεν αυτού τε καί των έργων τών αυτού* καί ού μόνον θεατήν αλλά 
καί εξηγητήν . . . όρατε ούν μή αθέατοι τούτων άποθάνητε » 3).

1) Πλούταρχος περί Ευθυμίας χ. 20, σελ. 477 C.
2) Μένανδρος, άπ. 481, Kock, τ.3 , σ.138.— Άρριανός Έ πικτ. διατριβαί 2, 16, 

32: Πότε ουν ’Αθήνας πάλιν οψομαι καί την Άκρόπολιν; Τάλας, ούκ άρκεΐ σοι δ 
βλέπεις καθ’ ημέραν; ΚρεΤττόν τι έχεις ή μεΐζον ίδεϊν του ήλίου, της σελήνης τών κύ
κλων, τών άστρων, τής γης όλης, τής θαλάσσης; — Μάχιμος ό Τύριος, λόγ. 31, 7: 
Ούτω καί 6 ουρανός ού καλός μόνον, άλλα καί ήδιστον θεαμάτων, καί Οάλαττα πλεο- 
μένη καί λήϊα καρποτρόφα, καί όρη δενδροτρόφα, καί λειμώνες άνΟούντες καί νάματα 
ρέοντα.—’Ίδε προσέτι αύτόΟ. λόγ. 27, 8. Άρριανόν, ένΟ. άνωτ. 4, 1, 104 -1 0 5 .

3) Άρριανός, Έπικτήτου διατριβαί 1, 6, 19 καί 22.— Ιάμβλιχος Προτρεπτικός 
Ιπί φιλοσοφίαν, κ. 9, έκδ. P istelli σελ. 51, στίχ. 4. έκδ. K icssling σ.144 : Τιμιώτατον 
δέ γε τών ενταύθα ζώων άνΟριοπός έστιν, οίστε δήλον ότι φύσει τε καί κατά φύσιν γέ- 
γονε. Καί τούτό έστι τών οντων ου χάριν ή φύσις ήμας έγέννησε καί 6 θεός. Τ ί δή 
τουτό έστι Πυθαγόρας έρωτώμενος, ατό Οεάσασθαι» είπε «τον ούρανόν», καί Εαυτόν 
δέ θεωρόν εφασκεν είναι τής φύσεως καί τούτου ένεκα παρεληλυΟέναι εις τον βίον. κα 
’Αναξαγόραν δέ φασιν είπεΐν έρωτηΟέντα τίνος αν ένεκα έλοιτο γενέσΟαι τις καί ζήν, 
άποκρίνασΟαι πρός τήν Ιροίτησιν· ώς « του Οεάσασθαι τον ούρανόν καί τά περί αύτόν 
άστρα τε καί σελήνην καί ήλιον» ώς τών άλλων γε πάντων ούδενός άξιων οντων.— ’Α 
ριστοτέλης, ’Ηθικά Εύδήμια 1216, α, 10: Τόν μένουν Αναξαγόραν φασίν άποκρίνά- 
σΟαι πρός τινα διαπορούντα τοιαύτ’ άττα, καί διερωτώντα τίνος ένεκ’ άν τις έλοιτο γ«- V
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’Αλλα τά  γνήσια θρέμματα τής Ελλάδος, οΐ έλευθεριου άγωγής 
τυχόντες ήμέτεροι κριταί καΓΑλφαβηταριογράφοι καί Άναγνωσματα- 
ριογράφοι

Οχαν τάν ύάκινθον έν οϋρεΰχ ποιμένες άνδρες 
πόύύχ καταοτεχβοχσχ, χάμαχ δ* έπχπορφνρεχ άνθος 1)

ουτω καί ούτοι. Ά νιπτοις ποσί εις το Ιερόν τέμενος των Μουσών καί 
τών Χαρίτων είσπηδήσαντες άνιέρως κατεπάτησαν τά  ά νθ η  τής 
περικαλλούς διακοσμήσεως τών δλων, τον ουρανόν, τον ήλιον, την 
σελήνην, τά  άστρα, τά  νέφη, τους ποταμούς, τά  ορη, τά  δάση, τά 
ία , τά  κρίνα, τά  ρόδα, τάς άηδόνας καί τον λοιπόν μικρογλάφυρον 
καί εύστομον κόσμον τών φδικών πτηνών καί βεβηλώσαντες καί 
καταρρυπάναντες τό άγιώτατον τούτο καί θεοπρεπέστατον Ιερόν, 
«τόν κόομον» ένεφάνισαν αυτόν ταις ψυγαΐς τών μικρών τέκνων 
ήμών ως ευτελή τινα καί έρρακωμένον καί ρυπαρόν, τέλειον άπέκ- 
μαγμα του ψυχαρίου καί νοιδίου αυτών, εις τό άροτρον καί τον τυρόν 
καί τον συν καί τό άλας καί τούς μεταξοσκώληκας καί τό Μεσολογ- 
γίτικον αύγοτάραχον περιστείλαντες καί εγκαθείρξαντες αυτόν.

ΟΙον άνελλήνιστον φρόνημα! Οία ύβρις εις τά  καθ’ήμάς γράμματα!

Αλλά, θαροεχν χρη, τάχ1 αΐ/ρχον έοσετ’ άμεχνον !

Τό εύγενέστατον τών επί τής γής εθνών, τό έθνος τό ελληνικόν, 
δέν εϊνεπεπρωμένον νά έκλειψη έκ του κόσμου άμα τη έκλείψει τήςήμε- 
τέρας αμαρτωλής γενεάς, ουδέ νά άδοξη επ’ άπειρον.Θά ζήση έτη καί 
αιώνας! Θά εύρη ποτέ τον καιρόν νά αίσθανθή καί νά κινηθήΈ λλη- 
νχκ ώ ς, καί τότε θά άναζητήση καί θά άνεύρη την όδόν,ήν ήμείς οί νυν 
ζώντες εκ παντός τρόπου έπιχειρουμεν νά συγκαλύψωμεν καί νά έξα- 
φανίσωμεν. Τό έθνος είνε σθεναρώτερον ήμών. Ή  αλήθεια ίσχυροτέρα 
πάσης άνθρωπίνης κακοβουλίας καί πάσης ανθρώπινης μοχθηρίας. 
Θά άναλάμψη ποτέ καί έφ* ήμάς καί θά καταφωτίση καί πάλιν τό 
μεγαλώνυμον Έ θνος ήμών. Ό  Θεός είνε μέγας καί δίκαιος.

γέσθαι μάλλον η μή γενέσθαι «του» φάναι «Οεωρησαι τον ουρανόν καί τήν περί τον 
δλον κόσμον τάξιν». Τά αυτά καί Κλήμης 6 Άλεξανδρ. Προτρεπτικός προς Έ λ λ η 
νας, κε<ρ. 4, έκδ. Potter, σελ. 55 καί Διογέν. Λαερτ. 2, 3, 6. 

i)  S a πφώ, άπόσπ, 94, έκδ, Bergk, Poet. Lyjr. Gr. τόμ. 3, σελ. 121.
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A' TO EAAHNIKON ΑΑΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

«Δ ιΐ δ ΐ . .  μιιράχι* μίν ovt* xa\ παΐδβς μιιραχιιύδη 
«αΐδιίαν x*\ piXoooftav μιταχιιρίζισβαι — lx παίδιιν σμι- 
χρβν άρζέμινοι . . ixitSav δ&ττον oimfl τις ta  Χιγόμιν·, 
x«l μτ$τηρ καί παιδαγωγός xa\ αυτός A πατήρ πιρ\ τούτον 
διαμάχονται, όπως |Ιίλτΐστος ϊσται ό παίς, nap' Ιχκστον 
χαΐ ϊργον χα\ λόγον διδάσκοντις χαΐ Ινδιικνύμινοι, ©τι τb 
μίν δίκαιον, τό δ ΐ άδικον, xal τόδι μίν χαΧδν, τόδι δΐ 
αΧσχρόν, χα\ τόδι μίν όσιον, τόδι δΐ άνόσιον, xal τα μίν 
ποίιι, τά δ ΐ μή ποίιι ».

Πλάτων, ΠολιτιΙα 496 Β.— Πρωταγόρας 826 C.

-------···«'£*&**«·-------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Π ΡΩ Τ Ο Ν

Ή  τέ^νη και ή  μέθοδος τών Αλφαβηταρίων

Μόνον του τύπου στοιχεία έν τώ Αλφαβηταρίω. — Τά γένη καί είδη των συλλαβών. 
—Μόνον λέξεις, ούδεμία συλλαβή άσημος χαί άλογος Ιν τώ Αλφαβηταρίφ. — Τά 
εν τοΐς πρώτοις μαθήμασι διδακτέα γράμματα τακτέα κατά τάς φωνητικάς αυτών 
ιδιότητας* ή περί τά τοιαυτα λεπτολογία μικρόψυχον και άνελεύθερον. — Τάς 
λέξεις τακτέον εν τώ πρώτω μέρει του Αλφαβηταρίου κατά τά γένη και τά εϊδη 
τών συλλαβών, πρώτον τά άπλούστερα καί είτα τά συνθετώτερα.—At περί τής 
συντάξεως τών Αλφαβηταρίων παντοΐαι θεωρίαι. — Αί εικόνες περιτταί καί Επι
βλαβείς συνήθως.— Τά αινίγματα απαράδεκτα.— Τά παραμύθια απόβλητα.— ΑΙ 
λέξεις έν τφ πρώτω μέρει του Αλφαβηταρίου πλείονες τών φράσεων καί προτάσεων.

Λέγουσιν οΐ κ. κ. κριταί 1):

1) Επειδή οί κ. κ. κριταί ένεκα λόγων ήκιστα μέν συμβιβαζομένων προς το ύψηλόν 
αξίωμα αυτών, ούδαμώς δέ συμφωνούντων προς τά κελεύσματα τής ήθικής είχον π ρ ο ο . 
plot) εις καταδίκην τά έμά Ελληνικά αναγνωστικά βιβλία, συντεταγμένα δντα καθ* 
βλους τούς κανόνας τής Επιστήμης, καί επειδή ούδεμίαν γνώσιν τών απολύτως αναγ
καίων προς κρίσιν τοιούτων βιβλίων ειχον άποκτήση ποτέ, ήναγκάσθησαν νά evpeaio*



«Έλλεχήτχς δέ καθ’Ίιμάς τον ’Αλφαβηταρίου τούτου είναι, δτχ δέν 
παρατίθενται έν αύτώ Οτοχχεΐα τον Άλφαβιίτον της τε γραφής καί 
τον τ ύ π ο ν  διό καί τα κεφαλαία γράμματα δέν έχονΰι φνάχκην έν τμ 
γραφμ Οεχράν* ούτω το Α προτάδόεταχ τού Λ, το Γ τον I, το Μ τού Ν, 
τό Π τού Τ».

Καί ταυτα μεν ό εισηγητής κ. Άργυριάδης. Ό  δε ’Αριστοτέλης 
καί ό Πλάτων προς τα υτα : ((Το κοινωνουντα λόγων ψέγειν λόγους, 
μηδέν μχοντα διορίζειν περί της φαυλότητος αυτών υποψίαν δίδωσι 
του δοκείν δυσχεραίνειν ού διά τάληθές άλλα δχ’ άπεχρχαν. —  Μα- 
νικόν γάρ έν τφ  νφ εχεις επιχείρημα έπιχειρείν, ώ βέλτιστε, διδά- 
σκειν, & οΰκ οχσθα, άμελήσας μανθάνεχν 1).

Ά λ λ ’ ού μόνον μανχκός καί άπεχρος, άλλα καί άγαν θρασύς 
καί π α ^ ν ν ο ν ς  πρέπει να είνέ τις, όπως τοιούτων ζητημάτων διδα
κτικών κριτής γενόμενος τοιαύτην κρίσιν άποφανθή! Του νόμου κε- 
λεύοντος πάσα κρίσις τών κ.κ. κριτών να συνοδεύηται καί υπό αιτιο
λογίας τίνος, πόθεν ήντλησε τό θράσος ό κ. κριτής ούτος, ώστε νά 
άπορρίπτη μεθοδικόν όλον σύστημα, καί τούτο τό άριστον πάντων 
τών δυνατών, δι* ενός άναιτιολογήτου «καθ’ τιμάς;» Τις δ’ εστιν 
ούτος ό Κύριος ό λέγων «καθ’ ημάς; » Είνε Πεσταλότσης τις η Κο- 
μένιος η Kehr η Rein ; Ά λλα  καί τοιουτος αν ήτο, τίνα επιστημο
νικήν άξίαν θά είχεν ή γνώμη αύτου δι’ ενός «καθ’ Άμάς» έξενη- 
νεγμένη;

'Ή δη άπό τών χρόνων του Πλάτωνος και του Άριστοτέλους 
πάγκοχνα εις τον επιστημονικόν κόσμον είνε τα  σοφά ρήματα αυτών 
τά δε: « Τ ί δε ούκ ήσθησαι τάς άνευ επιστήμης δόξας, ώς πάσαι 
αισχραί; 2). Τότε γάρ είδέναι οίόμεθα, όταν τά  αίτια γνωρίσωμεν —  
όλως τε σημειον του είδότος τό δύνασθαι διδάσκειν έστίν —  ούτοι 
γάρ διδάσκουσιν οχ τάς αιτίας λέγοντες περχ έκαστον — ούκ

Α ογω σ ι καί νά α ντο σ χεδ ια ζω σ ι, Τούτου δ* ένεκα επληρώθησαν, ώς εικο'ς, αί Ικθέσεις 
• αυτών παρατηρήσεων ά ρ δ η ν  άναιρονσώ ν τά περί τών πραγμάτων τούτων κελεύσματα 
της Επιστήμης. Ή κατά σειράν αναγραφή παόών τών παρατηρήσεων αυτών καί ή 
έπισκοπησις τής επιστημονικής άξίας εκάστης τούτων είνε ή άρ ίστη  μέθοδος, καθ’ ήν 
δύναται νά καταδειχθή το τε ήμαρτημένον καί τό ορθόν εν τοις ποικίλοις ζητήμασι 
τών άναγνωστικών βιβλίων* γο η μ α ρ τη μ έν ο ν  έν ταις παρατηρήσεσι τών αύτοσχεδια- 
στών κριτών ημών, ro ορθόν έν τοΐς υπ' αυτών κατακρινομένοις.

1) ’Αριστοτέλης περί Σοφιστικών ’Ελέγχων 175, α, 14.—Πλάτων, ’Αλκιβιάδης 
πρώτος 113 C.
 ̂ 2) Πλάτων, Πολιτεία 506 C,



ίσμεν δε τδ άληθές αν ευ  τ η ς  αίτιας— Τούτο γάρ δει λε'γεσθοα ού 
μόνον δ τι άλλα και διότι— δει τον λέγοντα μη φάναι μόνον, αλλα 
καί τίιν αίτίαν αύτοΰ λέγειν καί μη τίθεσθαι μηδέν μηδ* άξιουν 
ά ξ ίω μ ’ άλογον, άλλ* η έπαγωγήν η άπόδειξιν φέρειν —  κυριώτατον 
γάρ του είδέναι τό διότι θεωρεΐν —  Τότε γάρ πιστεύομεν μάλιστα, 
όταν άποδεδεϊχθαι ύπολάβωμεν 1).

Λοιπόν τό S tά  τΐ, κύριε, καί όχι « καθ’ Λμάς». Εκείνο εινε 
έπιστημονικόν, τούτο εινε αύθαδες καί ά γο ρ α ΐο ν .

Έ πειτα* Ή  οικεία του Υπουργείου προκήρυξις (2 3  Φεβρουαρ. 
1893 έν Α, 2 α ')  ορίζει α Άλφαβητάριον διά τούς μαθητάς της 
κατωτάτης τάξεως των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 
κατά rhv μέθοδον των άπό του Γερμανού Karl Vogel (1843) 
μέχρι του νυν έν ταΐς μάλιστα πεπολιτισμέναις χώραις 
άριστων προκεκριμένων ». Έ ν τίνι δικαιώμ.ατι λοιπόν ό κ. κρι
τής, καί άναΐτιολογήτως μάλιστα, Άλφαβητάριον γεγραμμένον 
κατά την επίσημον ταύτην προκήρυξιν κατακρίνει, διότι δέν «παρα
τίθενται έν αύτφ στοιχεία του Αλφαβήτου τής τε γραφής καί του 
τύπου; » Μόνον τοιαυτα ’Αλφαβητάρια ύπάρχουσιν εν τω κόσρ.ψ τψ 
παιδαγωγικφ; Μόνον τοιαυτα εινε τά  « προκεκριμένα ώς άρι
στα έν ταίς μάλιστα πεπολιτισμέναις χώ ραις; »

Καί οι μαθηταί των διδασκαλείων σήμερον γινώσκουσιν ότι ώς 
προς τούτο τό ζήτημα δέν εινε σύμφωνοι ούτε οΐ παιδαγωγοί ούτε οί 
συγγραφείς των Αλφαβηταρίων. Σήμερον ούδείς των άσχολουμένων 
περί τά τοιαυτα —  πλήν μόνον των ήμετέρων κριτών, ώς φαίνεται 
—  άγνοεϊ ότι ώς προς τό ζήτημα τούτο τά ’Αλφαβητάρια, άτινα ώς 
((άριστα προκρίνονται έν ταίς μάλιστα πεπολιτισμέναις χώραις» 
κυρίως εις δύο τάξεις διαιρούνται. Ή  μία τάξις άποτελεΐται εκ των 
’Αλφαβηταρίων « εις ά παρατίθενται στοιχεία του άλφαβήτου τής 
γραφής καί του τύπου», ώς άπαιτεί ό κ. κριτής 2), καί ή άλλη τάξις

1) Ά ρ ι ο τ ο Μ η ς , Μ ετά τα φ υ σ ικ ά  994, β, 29. 981, β, 7. 982, α, 29. 993, β, 
23. 1084, α, 11. Φ υσικ ής άκροάοεω ς 252, α, 22. Ά γ α Α ν τ ικ ώ γ  ΰσ τερω γ  79, α, 23. 
Πρβλ. γ.α.\'Ρητορικι) 1354, α, 5. Ά γ α Λ υ τ ικ ώ γ  νσ τέρω γ  71, β, 9.94, «,20.99,6,20.

2) Ό Kchr ένΟ. άν. σελ. 413-414 καταλέγει τά τοιαυτα. Τά πολυ/ρηστοτερα 
τούτων είνε τάδε* Τό του W Ο 1 f, 1864 (γραφής - τύπου)— l iunkwitz,  1887 — 
Lubeckischc Fibel ,  1882 (μία σελίς γραφής ή έτέρα του τύπου) — Kills-  
εmann, 1885 (τύπου καί γραφής) — Vercin praktiscber Schulmanner,  
1886 (γραφής καί τύπου) — Fralike , 1887 (ή μία σελίς τύπου, fj έτέρα γραφής) —

11
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εκ των ’Αλφαβηταρίων, omva διαπεραίνουσι το εργον της πρώτης 
άναγνώσεως St’ ενός μόνον είδους στοιχείων του αλφαβήτου— δλως 
άνεπιμίκτου μετά του ετέρου —  καί δή ή δια των στοιχείων τής 
γραφής μόνον 1), ή δια των στοιχείων τ ο ν  τύπον μόνον, όπως 
ει η  καί τό Ιμόν, το κατακρινόμενον νυν επί τούτφ 2).

Λοιπόν κατά τον Πλάτωνα καί τον Αριστοτέλην και την οίκείαν 
περί των Αλφαβηταρίων διάταξιν του νόμου καί την πράξιν την 
παιδαγωγικήν ή άπόφανσις αύτη του κ. κριτου είνε «αισχρά», έξ 
«άπειριας προκύ^ασα». Τό «εγχείρημα αύτου είνε μανικόν » 
καί «ά λογον» , ή πράξις αύτου παράνομος καί ή ένέργεια αύτου 
ένέργεια ανθρώπου ύπεράγαν τολμηρού, άποτολμήσαντος να ύπο- 
καταστήσΥ) εαυτόν διά του αύθαιρέτου εκείνου «καθ’ ημάς» εις την 
θέσιν τής έπιστημονικής αλήθειας, τής ιστορικής αλήθειας καί των 
υπό των παρ’ ήμΐν καθεστώτων νόμων οριζόμενων!

Καί ταΰτα, έάν τό υπό του κ. κριτου προτεινόμενον σύστημα ήτο 
τό άριστον. Έ άν  δέ τό μέν ύπ’ αύτου προτεινόμενον είνε τό κάκι
στον, τό δέ εμόν, τό ύπ1 αύτου κατακρινόμενον, είνε τό άρ ισ τον,

Klauwel l ,  1887 — Forster,  1888 —Krumbacher, 1889 — Briinnert, 
1892 (ή μία σελίς γραφής ή έτέρα τύπου) — Berthelt κτλ., 1893 — Klauwell  - 
Martin, 1894 — Haersters,  1894— Flugge,  1894 — Friihwirth - Fel-  
ner 1894.

1) Ό  Kehr £vG. άν. σελ. 415 καταλέγει τά τοιαυτα. Τά πολυχρηστότερα τούτων 
είνε τάδε*Τό του Bohme,  1887 — Fechner,  1879 — Schulz-Kehr, 1877 — 
Jutt ing,  1888— Ruegg,  1888 — Fibel  der Vorstand der Schurren-  
st i ftung,  1893 — Wangemann ,  1893 — Sarlach — Haupt, 1894 — 
Niederrhe inische  Fibel ,  1894 — Eckelboom - Esser , 1894 — N. 
Bauer -Sehreibmul ler  — Armsto f -Hegener  — Hirts-Boek,  1894.

2) Περί των τοιούτων ίδ. Kehr, ίνθ. άν. σελ. 435, 2. Τά έρ,οί γνωστά τούτου του 
είδους ’Αλφαβητάρια είνε τάδε: Franz Wiedemann,  Dresden, 1854 — Ba- 
umgart,  Berlin, 1855 — Samuel  Pr&tschkes, 1856 — Hermann Abs,  
Elbing, 1859 — Tschudie ,  Bern und Solothurn, 1859 — Bernstorfund  
Kohne,  Hannover, 1861 — Friedr. Knees,  1862 — Adolf Biittner, 
Berlin, 1864 — C. W. Schmidt ,  Hamburg, 1864 — K. Schneider,  Lei
pzig, 1864 — Chr, Foge,Stade,  1866 — Christ. Harms, Oldenburg, 1867 
—Joh. Petersen,  Schleswig, 1867—Heinr. Ugener,  Gottingen, 1868— 
E. U. Enknig,  Schleswig, 1869 — J. Ch, Boise,  Coslin, 1871—J. Pless,  
Emden, 1876—U. Schwarz,  Strassburg, 1877 — Ar. Schmid,  Lees, 1877 
— P. Buscher,  Dusseldorf, 1880 — Karl Theodor - Schneider,  Neu- 
wied, 1896. Πρός δέ καί τά έν τοις δημοτικοΐς σχολείοις των Παρισίων εν χρίσει 
οντα* Enseignement de la lecture par M. Pape Carpantier — Alphabet 
Illustre par K. Girardet,  Grandvi l le ,  Sagot et W egner.
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τότε πώς δύναται νά χαρακτηρισθή το «εγχείρημα» αύτου, άφου 
καί του μ α ν ικ ο ύ  καί του ά λ ο γ ο ν  είνε χείρον;.

Περί παντός άντικειμένου του επιστητού, όσον μικρόν καί αν φαί- 
νηται, υπάρχει επιστήμη. Οί ούδεμίαν επικοινωνίαν μετά τής επι
στήμης έχοντες άντιπαρέρχονται προ αύτου εύκαιότατα έν πάσι γνω- 
μοτυπουντες. Ό  αγροίκος υπολαμβάνει τον έναστρον ούρανδν ώς θό- 
λον, εξ ού κανδυλάκια μικρά κρέμανταϊ. Οί ήμέτεροι κριταί ύπολαμ- 
βάνουσι την σύνταξιν καί την κρίσιν των άναγνωστικών βιβλίων, ώς 
δυνάμενα νά έπιτελεσθώσι καί ύπ1 άνθρώπων μόνον την άνάγνωσιν 
καί την γραφήν έπισταμένων. 'Αλλά τά  παιδαγωγικά, ώς καί οίος 
δήποτε κλάδος του επιστητού, πλήν του συμφύτου νου άπαητουσι καί 
μάθησιν πολλήν καί μελετάς πολυχρονίους. Έ ν  μια ήμε'ρ<£ καί έκ του 
διαφυλλισμου μόνον ενός ’Αλφαβηταρίου καί ’Αναγνωσματαρίου, καί 
τούτων εκ τών κακίστων νεοελληνικών, κριτής τοιούτων βιβλίων 
ούδείς —  πλήν τών μή σεβόμενων εαυτούς —  γίνεται. "Αλλως ύ λ α -  
κτει τά  ατάσθαλα ταϋτα, άτινα άπό τής πρώτης γραμμής μέχρι 
τής τελευταίας τής έκθε'σεως αυτών άδιακόπως ύλακτούσΊν οί ήμέ- 
τεροι κ. κ. κριταί.

Έ π ι του προκειμένου ζητήματος δεν εινε ανάγκη νά εινέ τις καί 
άκρότατος έν τή Παιδαγωγική, ινα διίδν) τήν άτοπίαν καί άλογίαν 
του κ. κριτου καί τών όμοιων αύτω, τών διισχυριζομένων οτι κατά 
τάς πρώτας ήμέρας τής εις τό σχολεΐον φοιτήσεως του παιδός πρέπει 
νά δοθώσιν αύτψ (Α /γχρόνω ς τά  γράμματα του άλφαβήτου κατά 
δύο  μορφάς, τήν του τύπου καί τήν τής γραφής. Τον κοινόν νουν 
άν έχει τις, θά σκεφθή ούτω* α Τό παιδίον κατά τάς πρώτας ήμέρας 
τής εις τό σχολεΐον φοιτήσεως αύτου, έπειδή ούδέν γνωρίζει περί 
γραμμάτων, θά αίσθανθή πολλήν δυσκολίαν νά περιορίσει τό βλέμμα 
αύτου εις εν τόσον μικρόν πράγμα, οίον τό στοιχεΐον του άλφαβήτου, 
θά αίσθανθή άηδίαν τινά άναγκαζόμενον πολύ νά προσέξιρ εις αύτό, θά 
αίσθανθή δυσκολίαν εις τό νά άπομνημνημονεύστι τον τύπον αύτου, θά 
αίσθανθή δυσχέρειάν τινα εις τό νά έξωτερικεύσγι αύτό. Τό πράγμα εινε 
πολύ φυσικόν. ’Αλλά τέλος πάντων έπειδή έπάναγκες εινε νά έθισθή έν 
τή άναγνώσει, πρέπει νά ύποβληθή εις τάς δυσκολίας ταύτας καί πρέπει 
νά ύποφέρν) τάς άνίας ταύτας. Νυν ή φιλανθρωπία άπαιτει νά ύποβοη- 
θήσωμεν τό παιδίον, καθιστώντες τάς δυσκολίας ταύτας έλαφροτέρας 
καί τήν άνίαν ταύτην κουφοτέραν τό δέ συμφέρον τό παιδαγωγικόν
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απαιτεί νά διευκολύνωμεν αυτό ούτως, ώστε να δυνηθή να γείνν) οτι 
τάχιστα κάτοχον της γνώσεως της έπιδιωκομένης, ίνα έξεγερθή εν 
αύτφ το εύάρεστον διανοητικόν συναίσθημα, όπερ πέφυκε να γεννάται 
έκ της έπιγνώσεως ότι ό ψυχικός ημών βιος προήχθη, καί όπερ είνε τό 
άσφαλέστατον πάντων των προς προκοπήν καί έθελοπονίαν των φίλο* 
μαθούντων παιδευτικόν μέσον».— Μετά τούτο ό έχων τον κοινόν νουν 
θά σκεφθή ώς έξής * ((’Αφού εις τύπος ενός γράμματος προξενεί εις 
την ψυχήν του παιδός τόσας δυσκολίας καί παράγει τόσην ανίαν, συγ
χρόνως δύο τύποι του αυτού γράμματος παρεχόμενοι φυσικά θά πα- 
ραγάγωσι διπλήν δυσκολίαν καί διπλήν άνίαν, όπερ καί άπάνθρωπον 
καί παιδαγωγικώς αλυσιτελές καί έπιζήμιον».—  Καί επί τέλους, άν 
ήτο άπόλυτος ανάγκη, ήδύνατο νά μη άπαγορευθή καί τοΰτο.Ά λλά 
τις ή άνάγκη της τοιαύτης έπισωρεύσεως των δυσκολιών καί τών 
άνιών ευθύς άπά τής πρώτης ημέρας τής εις τό σχολεΐον φοιτήσεως 
παιδαρίων τόσον τρυφερών καί τόσον άπειροκάκων; Διά νά μάθωσι 
καί νά γράφωσι; Καί είνε άνάγκη προς τούτο τά γράμματα τής 
γραφής νά είνε καί εν τφ  βιβλίω άποτετυπωμένα, άφού υπάρχει καί 
διδάσκαλος καί πίναξ καί άβάκιον; Καί έπί τέλους, εάν πράττωσί 
τινες τών Γερμανών Άλφαβηταριογράφων ούτω, εϊμεθα καί ημείς υπό
χρεοι νά άκολουθήσωμεν αυτούς ; Πρόβατα εϊμεθα πώγωνας εχοντες 
καί βακτηρίας, ώστε νά άκολουθώμεν έν πάσι, καί τοΐς μάλλον άλο- 
γίστοις, τούς κριούς; Δεν δυνάμεθα νά συλλογισθώμεν ότι καί αυτοί 
είνε άνθρωποι καί δύνανται ώς τοιούτοι νά άμαρτάνωσί που; 1). Δεν 
δυνάμεθα νά συλλογισθώμεν ότι αυτοί Γσως έξ ανάγκης πράττουσιν 
ούτω, διότι ενδεχόμενον τό σχήμα τών γραμμάτων τού τύπου καί 
του τής γραφής νά είνε πολύ ανόμοια καί εϊνε ήναγκασμένοι ίσως διά 
τής μακρας μ ετ; αυτών έπικοινωνίας νά έξοικειώσωσι τούς μαθητεύον
τας εις τούτο, ενφ παρ’ ήμΐν ενδεχόμενον οί δύο τύποι τών σχημάτων 
νά μη είνε καί τόσον διάφοροι; Έ άν δε κρίνη τις έκ τού εστεμμένου 
’Αλφαβηταρίου, ή εν άναγνωστικφ βιβλίω αναγραφή καί τύπων τής 
γραφής ώς μόνον σκοπόν έχει νά πληρωθώσιν αί σελίδες, αί κενότα- 
τα ι άλλως, άπορεί^ αναγνωστικής ύλης επαρκούς 2). Τούτο δέ έκτος 1

1) Πόσον δύνανται χαί οί σπουδαιότατοι τών παιδαγωγών νά άμαρτάνωσιν ϊδ. Kehr, 
Ινθ. άν. σελ. 410.

2) Τεκμήριον δε'* Τις ή άνάγκη νά έπαναλαμβάνηται .τό αυτό Ύοααιια τετοακιί
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του δτι είνε έσφαλμένον παιδαγωγικώς εινε και επίμεμπτον ηθικώς.
Καί έν τη ιστορία δέ της Διδακτικής πλέον ή άπαξ ή απλή αυτή 

σκέψις του κοινού νου εμφανίζεται.
OLliben λέγει: «Προς έκμάθησιν τής άναγνώσεως αρκεί είς 

άλφάβητος. Έ νεκα των έτι άνασκήτων πνευματικών δυνάμεων τών 
μικρών παίδων αναγκαιότατος φαίνεται ό άπολύτως εις ένα άλφά- 
βητον κατ’ άρχάς περιορισμός» 1). Και ό Kehr συν καί τοίς πολλοις 
άλλοις καί τάδε: «Τινές τό άναγινώσκειν διδάσκουσι μόνον διά τών 
γραμμάτων τής γραφής, ένω άλλοι τάς δυσκολίας έπίσωρεύουσΐ 
καί συγχρόνως εις τε τά  του τύπου καί είς τα  τής γραφής γράμματα 
τούς μικρούς άσκούσιν. Ή  αρχή «μόνον μίαν δυσκολίαν έκά- 
στοτε » άξίζει νά λαμβάνηται υπό τών'Αλφαβηταριογράφων ύπ’ δψιν 
καί έπρεπε τούτου ένεκα ή υπό του Harniss εισαχθεϊσα καί υπό του 
Schulz θερμώς ύποστηριχθεΐσα Ανάμικτος ή άκάθαρτος γραπτοα- 
ναγνωστική μέθοδος επικαλουμένη άπαξ διά παντός τέλος πόντων 
έν τώ καταλόγω τών νεκρών να τεθη . . .  2). Καί άλλαχου ό 
αυτός Kehr: « Ό  Niessmann ένεκα πρακτικών λόγων προτιμά μό
νον τά γράμματα του τύπου . . . έγώ έχω την γνώμην δτι δέν 
πρέπει είς τά μικρά παιδία δυο συγχρόνως δυσκολίας νά 
παρέχωμεν . . .  Ή  άνάμικτος γραπτό αναγνωστική μέθοδος 
είνε άπορριπτέα» 3).

Δεν άρχει μίαν φοράν, Γνα καταδειχθτ} 6 τύπος Ινος γράμματος και είνε άνάγκη νά έπα- 
ναληφΟτ) πολλάκις: ο ο ο ο ν ν ν ν  υ υ υ υ ;  (σελ. 5 κτλ.).

1) Liibcn, Grundsiitzc und Lehrgange 4 AuH. 1874, σελ. 70, § 6: Um lesen 
zu lernen, reicht. . tin A lphabet  a u s ; Mit Riicksicht auf die noch ungeiibten 
Geisteskriifte der Kinder, e m p f ie h l t  es d r in g e n d ,  sich anfangs ganz auf ©In 
Alphabet zu beschrangen .

\ )  Kehr, Geschichtc der Methodik, 2 Band, 1879, σελ. 411-418: «Die 
Scbwicrigkeiten liaufen . . d i m m e r  n u r  e ine  S c h w ie r ig k e i t  a u f  e i n m a l  n . .  
Und es sollte . . die gcnannte g em isc h te  und u n r e in e  Scbreiblese =  Methode 
endlich dock  e in m a l  a u f  d en  A uss terbee la t  gese tz t  w e r d e n .— Pestalozzi, Lien- 
hard und Gertrud, II § 20, WW. τόμ. 2, σελ. 59: Mit Kopf und Herz imraer 
an rechtcn Ort sein, u n d  nie a n  g a r  v ie len  a u f  e i n m a l , aber immer bci sich 
selhst. ΓΙρβλ. καί τάς παρά Kehr γνοίμας του Christian Trapp, τού Heusinger 
(σελ. 404 ), του Ahs (σελ. 406), τού Scholz και Liibcn (σελ. 412 εν τέλ.).

3) Kehr, ένΟ. άν. σελ. 435 καί 438 : Niessmann aus Grunden der Praxis d er  
iJruclisclirifl  v o r z i e h t . . . Ic h  b in  d e r  M c in u n g  dass  m a n  d en  K in d e r ji n ic l i t  
a u f  e in m a l  z w e i  S c h w ie r ig k e i te n  b ieten  s o i l . , Die gem isc h te  S ch re ib le se = ^M e* 
thode isl z u  ve rw e r fe n ,



«Καχτοχ τχ ρ,εχζον άμαθχας τεκμηρχον, η έπεχδάν τις cro- 
φοχς άνδράοτχ δχαφέρεταχ; » 1).

«Έν δέτψπρώτφ πάλιν τούτων—-των μερών του ’Αλφαβηταρίου
— περχέχονταχ όκτώ κεφάλαια- καί έν μεν τοις §ξ πρώτοις λόγος γί
νεται περί των έπτά κατά τον  (Συγγραφέα γεν<δν των (Συλλαβών»

α ’Αμαθίην άμεινον κρύπτειν», είπε ποτέ ό Ηράκλειτος, τίς οϊδε 
πώς ευρεθείς καί αυτός!

Δεν είνε κ α τά  τό ν  α ν γ γ ρ α ^ έ α , κύριε, τά  γένη των συλλαβών 
έπτά, άλλ1 είνε έπτά, διότι είνε έπτά, ώς πάς σωφρονών πάραυτα 
δύναται να κατανόηση, άναλύων τάς Έλληνικάς λέξεις έίς τά  διά
φορα γένη τών έξ ών συναπαρτίζονται συλλαβών, καί ώς πας, καί 
άκρω τω δακτόλφ Ελληνικών γραμμάτων άψάμενος, γινώσκει εκ τε 
της Ελληνικής γραμματικής του Ματθίου 2) καί έκ της Ελληνι
κής γραμματικής του R ost 3). Ά λλω ς δε ό περί τών ε ιδώ ν  τών 
συλλαβών καί του αριθμού αυτών λόγος δέν είνε νέος.

*Ήδη ό ’Αριστοτέλης θίγει τό ζήτημα τούτο λέγων : « Ουδέ τών 
ενταύθα γραμμάτων άριθμφ μεν πάντων ούκ είσίν αί άρχαί ώρισμέ- 
ναι, εχδεχ δέ, έάν μη λαμβάνη τις τησδΐ τής συλλαβής ή τησδί τής 
φωνής· τούτων δ ’έσονται καί άρχθμω ώριοΓμέναχ)) 4) καί τις Ξενο- 
κράτης μάλιστα, κατά τόν Πλούταρχον «Τόν τών συλλαβών αρι
θμόν, δν τά  στοιχεία μιγνύμενα πράς άλληλα παρέχει, μυριάδων άπέ- 
φηνεν εικοσάκις καί μυριάκις μυρίων» 5). Περί δέ τής μεγάλης άξίας, 
ήν έχει έν τή  συντάξει τών ’Αλφαβηταρίων καί έν τή μεθόδω τής 
πρώτης άναγνώσεως ή άκριβής γνώσις του τε αριθμού τών συλλαβών 
καί τών γενών αυτών καί ή κατ’ αυτά οικονομία τής πρώτης ανα
γνωστικής ύλης, εάν τις σκεπτόμενος δέν δύναται αυτός νά έννοήση, 1 2 3 4 5

1) Πλάτων, fΙππίας έλάττων 372 C.
2) Matthia, Ausfurliche griechische Grammatik, erster Theil, Leipzig, 

1835, § 57, σελ. 1 6 9 -1 7 0 .
3) Griechische Grammatik, 7 Ausgabe, Gottingen 1856, § 14, σελ. 43-44.
4) Μετά τά φυσικά 1002, β, 17. Τ δ. καί ’Αλέξανδρον τόν ’Αφροδισιέα, έν τφ 

Οπομνήματι εις τό χωριον τούτο του ’Αριστοτέλους.
5) Πλούταρχος, Συμποσιακών προβλημ. βιβλίον 8, πρόβλ. 9, κεφ. 3, σελ. 733 Α·

—  Πρβλ. καί ’Απολλώνων τόν Δύσκολον περί συντάξ. σελ. 4, 26.— Σχολιαστήν Διο
νυσίου παρά Bekker Anal. 820, 6. 841, 20).
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ας άναγνώση την 30 σελίδα της μονογραφίας του Bohme, της Ιπ ι- 
γραφόμενης « Anleitung zum Lesenunterricht (8 Aufl. Berlin 
1 8 82 ).—  Έ γώ  δύναμαι ενταύθα να βίπω μόνον, ότι ή μεγαλητέρα 
έκδούλευσις, ην παρέσχον εις την Μεθοδικήν των Αλφαβηταρίων είνε 
αύτη : Διεπε'ρανα τό δνοίχερ έσχατον καί (ίπουδαιότατον πάντων 
των κατά τά σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως έργων, το εργον 
της πρώτης άναγνώσεως, δι’ Α πλώ ν καί γνηοάως Ελληνικών λέ
ξεων καί φράσεων καί προτάσεων, ούδαμώς δ ’ ουδέποτε διά ξηρών 
γραμμάτων, δι" άλογων και άοΟτμων συλλαβών, οίκονομήσας πάντα 
κατά τά γένη καί τά  είδη τών συλλαβών έπάγων ταύτας άείποτε 
καί άπαρεγκλίτως από τών άπλουστέρων επί τάς συνθετωτέρας. Πολ- 
λοί καί ούχί οί άδοξότατοι εν τη Ιστορώ της Μεθοδικής τών Α λφα
βηταρίων άνδρες προέτειναν τούτον τον τρόπον της πρώτης άναγνώ- 
γνώσεωςΐ), άλλ’ έγώ πρώτος διεπέρανα τό πράγμα άκριβέσ'τε-

1) Πάσαι αί από Ickelsam cr μέχρι τούδε προταθεισαι μέθοδοι της πρώτης άνα
γνώσεως ήσαν ήδη γγωσταϊ εν τη άρχαιότητι. Ούτω π. χ . ή χαλουμένη Buchstd- 
b irm ethode  εύρηται παρ’ Άθηναίω (10, 79, σελ, 453 C) ; Αυτή είνε ή περιώνυμος 
αΚαλλίου γραμματική τραγωδία» . . « ό χορός δε γυναικών έκ τών σύνδυο πεποιημένος 
αύτώ έστιν έμμετρος άμα καί μεμελοποιημένος τόνδε τον τρόπον, βήτα άλφα β α . .  βήτα 
υ βύ, βήτα ώ βω» κτλ. — Ή  καλουμένη Schre ib lescm clhode  παρά Πλάτωνι (Νόμοι 
810 Α ): «Μανθάνειν δέ εν τούτοις τοΐς χρόνοις δη τΐ ποτέ δεΐ τούς νέους καί διδά
σκει αύ τούς διδασκάλους, τούτο αυτό πρώτον μάνθανε. γράμματα μεν τοίνυν χρή τό 
μέχρι τού γράψαι τε καί άναγνώναι δυνατόν είναι διαπονεΐν (πρβλ. καί Λουκιαν.’Έ ρ ω 
τες 24, σελ. 447), ή δε S y l la b ir m e th o d e  καλουμένη παρά Διονύσιο) τώ 'Αλικαρνασ
σέ! (περί τής λεκτικής Δημοσθένους δεινότητος κεφ. 52) « Ή  καλουμένη γραμματική... 
ταύτην γάρ όταν εκμάθο^μεν, πρώτον μέν τά ονόματα τών στοιχείων τής φωνής άνα- 
λαμβάνομεν, ά καλείται γράμματα* έπειτα τύπους τε αυτών καί δυνάμεις* όταν δέ 
ταύτα μάΟωμεν, τότε τάς συλλαβάς αυτών καί τά περί ταύτας πάθη' κρατήσαντες δέ 
τούτιυν τά τού λόγου μόρια' ονόματα, λέγω, καί ρήματα καί συνδέσμους' καί τά συμ- 
βεβηκότα τούτοις, συστολάς, εκτάσεις' οξύτητας βαρύτητας' γένη, πτώσεις, άριθμούς, 
έγκλίσεις, τά άλλα παραπλήσια τούτοις μυρία ονόματα. 'Όταν δέ την τούτων απάντων 
επιστήμην παραλάβωμεν, τότε άρχόμεθα γράφειν τε καί άταγινώσκεΐΥ κατά ovXJta6aQ 
μέν καί βραδέοίς τό πρώτον, άτε νεαρας ού'σης τής έξειος, προβαίνοντος δέ τού χρόνου, 
καί τόν νούν ισχυρόν τή ψυχή περιτιθέντος εκ τής συνεχούς μελέτης, τότε άπταΐστως 
τε καί κατά πολλήν εύπέτειαν* καί παν δ τι άν έπιδώ τις βιβλίον,ούδέν εκείνων έτι τών 
πολλών θεο^ρημάτων άναπολούντες, άμα νοήσαι διερχόμεθα».—  Έ ν  τή ιστορία τής 
Μεθοδικής φαίνεται ταύτην την μέθοδον, την από Διονυσίου τού Άλικαρνασσέως ήδη 
γνωστήν, πρώτος προτείνας 6 G ottfr ied  Z e id lc r  κατά τό 1670 εις τό εν Halle κατά 
τό 1700 έκδοθέν δίτομον σύγγραμμα αυτού, είτα ό H ein icke  κατά τό 1776, είτα δέ ό 
Gedickc κατά τό 1779, άνοίτερος σύμβουλος τής έκπαιδεύσεο^ς έν τώ βασίλειο) τής 
Ι1ρο>σσίας πρώτος έπεχείρησε νά έφαρμόση γράψας τό έν έτει 1791 έν Βερολίνο) έκδο- 
Οέν Άλφαβητάριον αυτού (Kinderbuch zur erstcrn Ucbung in Lesen ohne ABC
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ρον πάντων των μέχρι τουδε έπιχειρησάντων αυτό. Κατόρθωμα της 
Διδακτικής παμμέγιστον, όφειλόμενον άποκλειστικώς εις την άπαρά- 
μ,ιλλον ιδιοφυίαν της δαιμόνιας Ελληνικής γλώσσης. Διότι μόνη αύτη 
έκ πασών των γλωσσών τών πεπολιτισμένων εθνών, όσον εγώ γνω
ρίζω, κέκτηται τό εξογον πλεονέκτημα του νά παρέχη τώ Άλφαβη- 
ταριογράφω λέξεις συγκροτουμένας έξ έκάστου τών γενών και ειδών 
τών συλλαβών άνεπιμίκτους προς ετεροειδείς καί ετερογενείς συλλα- 
βάς# τόσον δηλ. άνεπιμίκτως συγκροτουμένας εκ τών διαφόρων γε
νών τών συλλαβών λέξεις ως «γαρύφαλα έλεημοσύνη —  αραβόσιτος 
άξιωμ,ατικός —  λαχανοπωλείον μεταχειρίζομαι —  δημοδιδάσκαλος σι
δηρόδρομος— εχθρεύομαι συναναστρέφομαι— εγχώριος εύαγγέλιον»—  
μόνον ή Ελληνική γλώσσα έχει. Κατώρθωσα δέ ουτω κατ’ άρχάς 
καταγράψας τό πρώτον καί δεύτερον γένος τών συλλαβών (ϊα  γάλα) 
έν λέξεσι μονοσυλλάβοις καί δισυλλάβοις, καί εν τέλει καί τρισυλλά- 
βοις, είτα κα τ’ αύστηροτάτην σειράν, καί πάντοτε έν λέξεσι καί φρά- 
σεσι καί προτάσεσι νουν έχούσαις, καταγράψας τό τρίτον γένος τών 
συλλαβών (λέων) καί τό τέταρτον (πα τή ρ) καί τό πέμπτον (παιδία) 
καί τό έκτον (γράφω) καί τό έβδομον (στρατός), κατώρθωσα, λέγω, 
τά  εξής παμ,μ,έγ& στα, μεθοδικά ά γ α θ ά :

1) Ούδ’ επί μίαν στιγμήν νά κενεμβατήστ) ό νους τών παιδευομέ- 
νων κινούμενος τάς κενάς κινήσεις, ας φύσει συνεπάγεται ό βατταρι- 
σμός κενών καί αλογίστων γραμμάτων ξηρών καί συλλαβών ξηρών.

2) Ουδέ εν γένος τών έν χρήσει εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν συλ
λαβών νά μ.είνη άδίδακτον.

3) Ουδέ μ.ίαν στιγμήν νά άπολέσωσιν έκ του βίου αυτών οί τρυ
φεροί παίδες, άναγινώσκοντες συλλαβάς άνυπάρκτους εις τήν Ε λ λ η 
νικήν γλώσσαν, όλως επομένως άχρηστους.

4) Ν ά συντελεσθή ή άπόκτησις τής έξεως τού άναγινώσκειν έντός 
τριών μηνών άκοπος, εύχάριοΊος καί επωφελής.

Ταύτα πάντα άποτελέσματα συστηματικότατος καί εύμεθοδίας, 
μελετών καί κόπων καί αγρυπνιών πολλών, άλλά παραπολλών, εινε 
τό μάλλον ύπερήφανον καί επιστημονικόν καί εθνωφελές έργον όπερ

und Blichastabiren). Έ ν  τώ έιχώ Έλληνικώ Άλφαβηταρίω ήκολούθησα πιστώς 
Διονύσιον τόν *Αλικαρνασσε'α, ένθαρρυνθεις δε καί έκ τών γνωμών τοο Zeidler και 
Heinicke καί άπομιμηΟείς τον Gedicke διεπέρανα τό δυσχερέστατον τούτο έργον, ούκ 
ολίγον διά τους μικρούς Έλληνόπαιδας επωφελώς.

-Λ



ποτέ, κατά τό μέτρον των άσθενών μου δυνάμεων, καθ’ολον τον μέχρι 
τουδε βίον μου συνετέλεσα. Καυχώμαι επί τούτφ, καί χαίρω οτι διά 
της εργασίας μου ταύτης έγενόμ,ην παραίτιος του να διαφημισθή άνά 
τά σοφά έθνη του κόσμου το σεμνόν της Ελλάδος δνομα υπό σοφών 
Γερμανών παιδαγωγών, άνακηρυξάντων διά τών παγκοσμίων αύτώ' 
περιοδικών συγγραμμάτων τά  αναγνωστικά βιβλία ενός Έλληνος 
ώς « άποτελοϋντα μέγαν έ π ι  τα πρόσω σταθμόν της διά τίιν 
τρυφερόν νεότητα ώρισμένης διδακτικής βιβλιογραφίας» 1).

Τούτο μοί είνε άρκετόν.

ο Περί του ’Αλφαβηταρίου τούτου δπερ μετά έπιμελείας πεφιλοπό- 
νηται παρατηρούμεν τάδε*

1) Έν τοΐς πρώτοις τ έ ΰ ό α ρ ό ι  μαθύμασιν άκαίρως ενάγεται έννέα 
γραμμάτων ή διδασκαλία, ούχί δέ έπιτυχώς προετάχθη τό α τού ο» 
έξ ού, ώς άλλαχού έρριίθη, έν τμ γραφμ παράγεται. 2) Πλείστη και 
ύπερβολική άμα δέ και πρωτοφανής έπιδείκνυται έν αύτώ έπιμέλεια 
περί τόν χωρισμόν τών συλλαβών είς παντοδαπά γένη μετά τών είς 
είδη υποδιαιρέσεων. Ούτω τό τρίτον, τέταρτον καί πέμπτον γένος 
τόίν συλλαβών υποδιαιρείται είς δύο είδη, άλλά τό δεύτερον αύθις 
τού τετάρτου γένους είδος υποδιαιρείται είς δύο* τό δ* έκτον τών 
συλλαβών γένος είς τρία υποδιαιρείται είδη, ών πάλιν τό πρώτον 
ύποδιαιρεΐται είς δύο· τό δ’ έβδομον τών συλλαβών γένος ύποδιαιρεΐ- 
ται καί τούτο είς δύο».

*Όσαι προτάσεις έν τή χρίσει ταύτη τόσαι ύβρεις προς την επι
στήμην !

1) ((Έ ν τοις πρώτοις τέσσαρσι μαθήμασιν άκαίρως είσάγεται», 
λέγει, «έννέα γραμμάτων διδασκαλία». Διά τί δέ ά χ α ί ρ ω ς ,  δεν τό 
λέγει. Διά τί δέ δεν τό λέγει; Διότι είνε γνωστόν άπό τών χρόνων 
του Δημοσθένους, είπόντος: «Τούτο γάρ έστιν ό συκοφάντης, α ίτιά - 
σασθαι μέν πάντα, έξελέγξαι δέ μηδέν » 2).

'Αλλά, περινούστατε κύριε, δταν τις έκ συμφύτου ευαισθησίας βδε- 
λύσσεται καί μελετών έμαθεν ώς άράν καί ώς κακούργημα δημό
σιον νά θεωρή την έν τοιούτοις βιβλίοις καταγραφήν ξηρών, ούδέν

1) Padagogischc Rundschau, Wien, 1895, 1 November, 9 Jahrgang, 11 
Heft, σελ. 397. «Diese LescbUcher be teu ten  e in e n  grossen  V o r tsch r i l l  d e r  f tyr  

die Ju g e n d  b e s t im m te n  L e r n m i t l e l» .
2) Προς Ενβουλίδην 34, σ. 1309.
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άνθρώπινον νόημα δηλ. ένεχουσών συλλαβών, αιτινες ώς εκ της ούδε- 
νίας καί κενότητος αυτών πέφυκε να μεταβάλλωσι τον άνθρωπον εις 
κτήνος, άποξηραίνουσαι τον κόσμον τών συναισθημάτων, άπαμβλύ- 
νουσαι πάσας τάς νοητικάς δυνάμεις καί πληροΰσαι την ψυχήν αη
δίας, τά  ορθά δε φρονών, έπιζητή τό εργον τής πρώτης άναγνώσεως 
να διαπεράνν) διά λέξεων καί δή διά ονομάτων προσηγορικών συγκε
κριμένων μονοσυλλάβων η δισυλλάβων μόνον, καί άπαρτιζομένων έκ 
του πρώτου καί δευτέρου^ γένους τών συλλαβών μόνον, δύναται νά 
εΰρτ) έν τή Ελληνική γλώσση τέσσαρας λέξεις τοιαύτας, συγκρο- 
τουμένας έξ ολιγωτέρων τών εννέα γραμμάτων; Τούτο δε πρώτον 
παρ’ έμοί γ ίνετα ι; Που δε κείται τό πλημμελές έν τούτω ; Εις τέσ- 
σαρα μαθήματα έν τέσσαρσιν ήμέραις άνά δύο ώρας καθ’ Ικάστην 
διδασκόμενα πλάσματα ανθρώπινα, ώτα άνθρώπινα καί άντίληψιν 
καί μνήμην παιδικήν όξυτάτην έ'χοντα, άδύνατον νά μάθωσιν εννέα 
γράμματα του ’Αλφαβήτου; 'Αδύνατον νά μάθωσιν εις τάς λέξεις 
«ια (5όδα λύρα μέλι δλα δυο μία μυρα ίδέ δίδε έμέ δέμα» 
καί είς τά  φρασείδια «δυο φόδα, δυο ια, λύρα μία», τά περιλαμ
βανόμενα εις τά  τέσσαρα μαθήματα ταυτα, τά  έν αύταίς ταις άνθρω- 
πίναις φωναίς έγκαταπεπλεγμένα καί έπαναλαμβανόμενα έννέα στοι
χεία του 'Αλφαβήτου ι α ο ρ δ λ υ μ ε ;  ’Αλλά τότε πώς δύνανται 
αυτά ταυτα τά  παιδάρια είς τέσσαρα μαθήματα στερούμενα ώτων 
όννκών καί ψυχής ίπανης νά άνθέξωσιν είς τάς βραβευθείσας ταύ- 
τας θηρομιγεις καί άποβλα/κωτικάς φωνάς 1) ι, ο, ν. ι - ν - ι ν .  
ν -  ι νι. ο -  ν ον ν -  ο νο. -  ι ον Ιον, νι -  νί νινί (του τύπου) -  ι ον ιον 
vt -vt  νι νι (τής γραφής) ί'ον. νινί .— υ (του τύπου) υ (τής γραφής) 
υνί (του τύπου) υνί (τής γραφής) υνί. υ, ν - t ,  νι. ι - ν  ιν. ο - ν  ον. 
ν -  ο νο υ -  ν υν ν - υ νυ. υ -  νι υνί . . . ϊον νινί υνί ύνίον (του τύπου) 
ϊον, νινί, υνί, ύνίον (τής γραφής) ο ο ο ο  ν ν ν ν  υ υ υ υ  (τής 
γραφής);

’Αρκεί! άρκεϊ! Στώριεν εις τό δεύτερον (Λάθϊΐρκ' άλλως, άν προ- 
χωρήσν) τις καί είς τό τρίτον καί είς τό τέταρτον θά άναγκασθή νά 
άναφωνήσγι τό του Άριστοφάνους « δότε μοι λεκάνην». Έπρεπεν, 
έ'ντιμοι κύριοι, νά ήσθε γονείς τέκνων ρ.ικρών, ινα αίσθανθήτε τό μέ- 1

1) K ellΓ ενθ. άν. σελ. 416: «Αί άλογώταται συλλαβαί χαταφέρουσι τούς παΐδας 
είς τήν άλογίαν» ο D ie sinn losesten  Sylben — an le iten  — die K inder zur Ge- 
d anken lo sigkeit» ,



γεθος του κακού, όπερ εις τα  άκακα τέκνα ήμών, τών πολλών χιλιά
δων Ελλήνων, έπροξενήσατε τοιαύτας έωλοκρασίας κατά τής άθψας 
καί τρυφεράς ψυχής αυτών κατασκεδάσαντες! Τ α δυστυχή ! Ε πέ- 
πρωτο μόλις άπομακρυνθέντα έκ τής πατρικής αυτών εστίας ευθύς 
άπο του πρώτου προς τήν κοινωνίαν βήματος αυτών να διαφυσηθώ- 
σιν υπό τής δηλητηριώδους πνοής του ολέθριου τυφώνος τής Ε λ λ η 
νικής κακοπολιτείας καί πονηροκρατίας! —  'Αλλά τί άλλο κάμνει 6 
άπειρόκακος κριτής; Δεν λέγει ότι εις 17 μαθήματα έν 17 ήμέραις 
διαπεραίνεται έν λέξεσι και έν φρασειδίοις εκ μονοσυλλάβων καί δισύλ
λαβων λέξεων άπαρτιζομέναις —  ουδέποτε δέ έν συλλαβαίς —  ή τών 
είκοσι τεσσάρων στοιχείων του 'Αλφαβήτου διδασκαλία, άλλα λέγει 
<ι έν τοϊς πρώτοις τέσσαρσι μαθήμασι άκαίρως εισάγεται έννέα γραμ
μάτων ή διδασκαλία», το έξ άπολύτου άνάγκης δηλ. καί άνευ ουδέ- 
μιας βλάβης παιδαγωγικής γενόμενον συκοφαντών , άμνημόνευτον 
δ' άφίνων τό έξ αγαθής προαιρέσεως τελεσιουργούμενον.

2) α Ούχί δ* έπιτυχώς προετάχθη τό α του ο, έξ ού, ώς άλλα- 
χοΰ έρρήθη, έν τή γραφή παράγεται», έξακολουθει ύψηλολογών καί 
μεγαλορρημονών ό κ. κριτής. "Οντως αύτη, άν δεν μέ ά πατ£  ή 
μνήμη, εινε ή έβδομη ή ή όγδοη φορά 1), καθ’ ήν ό μεγαλορρήμων 
ούτος κ. κριτής α γραίας άκάνθης πάππος ώς φυσώμενος», έπανα- 
λαμβάνει έν τή δεκασελίδφ αύτοΰ έκθέσει τό κενότητος παντοδαπής 
άνάπλεων δύστηνον τούτο νοίδιον 2).

«Προετάχθη, λέγει, ο ύ χ ι έ π ιτ υ χ ώ ς  τό α του ο »  έν τφ  πρώτψ 
μαθήματι του Αλφαβηταρίου. Που δέ κεϊται ή άστοχία ; Έ ν  τούτψ, 
λέγει, ότι « τό α παράγεται έκ του ο έν τή γραφή» ! !

Α λλά, παρακαλώ, τί είδους λογική είνε αυτή; « Ε π ε ιδ ή  έν τή  1 2

1) Ξενοφών, ’Απομνημονεύματα, 2, 7, 10: Πάντες δέ α έπιστανται £αστά τε χαί 
τάχιστα . . .καί ήδιστα εργάζονται. —  Μένανδρος, άπ. 143, Kock, τόμ. 3, σελ. 4 2 : 
Άνδρος χαρακτήρ έκ λόγου γνωρίζεται.— Αριστοφάνης, Βάτραχοι 1496, έκδ. D ill- 
dorf: Το δ1 επί σεμνοΐσι λόγοισι | καί σκαριφησμοΐσι Χτ{ρο>ν | διατριβήν αργόν ποιει- 
σΟαι | παραφρονουντος άνδρός.

2) Μάρκος Άντωνίνος τών εις Ιαυτόν 7, 3: Τοσούτου άξιος εκαστός εστιν, όσον άξιά 
έστι ταυτα, περί α έσπούδακεν.— Λουκιανός, Τόξαρις ή φιλία 35, σελ. 544 : Πάνυ γάρ 
ευτελή ταυτα καί μεγαλουργόν έν αύτοϊς ή άνδρεΐον ένι ούδέν.— Πλάτων, Άλκυών 
*εφ. 3 : Ύπέλαβεν άν τις τήν οικουμένην άπασαν συμπεσεΐσΟαι.— Πλούταρχος περί 
τών έκλελοιπότων χρηστηρίων 410 C : Γελοΐον . . άπό μικρών πραγμάτων ουτω με
γάλα Οηραν . . Ορυαλλίδι καί λύχνοι τον ουρανόν όμου καί τά σύμπαντα μεΟιστάντας, 
— Θεόκριτος 16, 60: Ά λλα γάρ ίσος ό μόχθος Ιπ ' τ)όνι κύματα μετρεΐν.
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γραφί} τό α παράγεται Ικ του ο, πρέπει εν τη αναγνώαεο να επι* 
ταχθη το α του ο, τούτου δε μή γενομένου το αναγνωστικόν βιβλίον 
τό όποιον τόσον δεχνώς αμαρτάνει, καταδικάζεται εις άφανισμόν».

Τοιούτους λόγους ουδέ ό του Αισώπου λύκος μετεχειρίσθη, όπως 
« μετ’ εύλογου αίτιας» φάγη τό άνυπεράσπιστον άρνίον. Και αυτός, 
καίτοι λύκος, τό ώμότατον των θηρίων, μετεχειρίσθη λόγους πολύ 
άνθρωπινωτέρους των του ήμετέρου κ. κριτου.

'Αλλά, Χριστιανέ, μαίνεσαι η προσποιείσαι τον μαινόμενον; Είνε 
τό άλφαβητάοιον καλλιγραφία; Είνε οί κανόνες της καλλιγραφίας 
μ,έτρον και υπογραμμός των ά να γνω ^τχκ ώ ν  βιβλίων; Ποτέ δέν 
έχετε άκούση ότι άλλο είνε καλλιγραφία καί άλλο άλφαβητάριον; 
Ποτέ δέν έχετε ιδη άλφαβητάριον σοφού τίνος έθνους, διαπεραίνον τό 
εργον αύτου διά γραμμάτων του τύπου; Ποτέ δέν έμελετήσατε, ποτέ 
δέν ήκούσατε ότι τα  αλφαβητάρια δέν είνε ομοιόμορφα, άλλ’ είνε 
κατά πολλάς μεθόδους συντεταγμένα; Ποτέ δέν έτυχε νά άκούσητε 
ότι εις τον παιδαγωγικόν κόσμον ύπάρχουσι καί οί φρονούντες ότι η 
άνάμιζις των γραμμάτων του τύπου καί των γραμμάτων της γραφής 
εις τό πρώτον των μικρών παίδων αναγνωστικόν βιβλίον είνε αμάρ
τημα παιδαγωγικόν, είνε εναντίον του ορθού λόγου, είνε εναντίον της 
φύσεως καί του ορισμού τών αναγνωστικών βιβλίων ; ’Αλλά Χριστια
νοί, ούδέν τούτων ουδέποτε μ&θόντες; πώ; γίνεσθε κριταί;

Ά λλα  τό πράγμα γίνεται έτι χείρον, όταν μάθη τις καί την αφορ
μήν, έξ ής ώρμήθη τό ύπέρσεμνον τούτο νοίδιον.

Τό μ,αστίγιον τού κ. κριτού πίπτει κατά τών νώτων της πρώτης 
λέξεως τού Ελληνικού μου 'Αλφαβηταρίου, κατά της λέςεως ΐα . 
Τούτου γνωσθέντος τίς δέν θά ζηλώση την μεγαλόνοιαν τού κ. κρι- 
το ύ ; Τίς δέ μή έχων την μεγαλόνοιαν αυτού τχύτην δέν δύναται 
νά ϊδη πάραυτα, ότι αφού τό X είνε ήδη γνωστόν —  έστω καί έν τή 
γραφή— υπό τών παίδων, τό μετ’ αυτό α, αχα»,  ούδέν άλλο είνε 
είμή τό γνωστόν τούτο X έν συνδυασμώ μετά τού ο, υπέρ τής ανάρ
μοστου δήθεν θέσεως τού οποίου άπό πολλού κόπτεται ό κ. κριτής; 1).

1) "Αλλως δέ καί ό κ. Άποστολόπουλος θέλων ίσως νά προλάβη τον ελεεινόν τού
τον έκθεατρισμόν τών κ. κ. κριτών, διότι, ώς φαίνεται, κάλλιστα γνωρίζει τί θά είπη 
κριτής εν Έ λλάδι, έ'γραψεν έν τώ προλόγω του προς κοιτάς Έλλαδικους καθυπο- 
βληθέντος ’Αλφαβηταρίου αυτού ταύτα ( έ'κθ. σελ. 3 ): «ή διδασκόμενη λέξις ΐα συνί- 
σταται έξ ενός απλού σημείου ι και εξ ενός απλού σημείου ο, δεξιά τού όποιου προσκολ- 
λ«ται τό 4 καί σχηματίζεται ο(ίτω τό α » . ’Αλλά πού άκούουσι κριταί βάρβαρα τά
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Έ ν τφ Άλφαβηταρίψ μου, εί καί συνέταξα τούτο κατά την αρ
χήν της μη έπί το αυτό άναμίξεως των γραμμάτων του τύπου καί 
της γραφής, έν τούτοις έτήρησα, καίπερ μη ών ύπόχρεως, κατά το 
δυνατόν, καί την γραφικήν γενετικήν σειράν καί Ισως ούχί όλιγώτερον 
άκριβώς, ή τό βραβευθέν, τό συντεταγμένον κατά τήν μέθοδον ταύ- 
την. Έ γώ  έγραψα κατά σειράν τάς λέξεις ί 'α  ρ ό δ α  λ ύ ρ α  
μ έ λ ι  μ ή λ α  κ ό ρ η  σ ύ κ α  κτλ ., έν αίς τά στοιχεία του 
’Αλφαβήτου κατά σειράν τα υ τα : ι α ο ρ δ λ υ μ ε η κ σ  κτλ. 
ό δέ βραβευθείς έγραψε τάς λέξεις ίον υνί συς ρίς τυρός πυρ άπιον 
γάλα θύρα, έν αις δηλ. τά στοιχεία του ’Αλφαβήτου κατά σειράν 
ταυτα ι ο ν υ σ ς ρ τ π α γ θ ,  ών, ως γνωστόν καί παντί προ
φανές, τό ς π  γ θ εινε πολύ δυσκολώτερα εις τήν γραφήν ή τά  
άντίστοιχα αυτών παρ’ έμοί λ μ ε σ.

Ταυτα καίτοι σμικροτάτης αξίας όντα έλέγχουσιν όμως τήν κακο
δαιμονίαν ημών, ήναγκασμένων τά  μετά τίνος έπιστημονικής ευσυνει
δησίας συντεταγμένα έργα ήμών νά ύποβάλλωμεν υπό τήν κρίσιν αν
θρώπων άδαών καί ένθα συμφέρει καί τον άφραίνοντα ύποκρινομέ- 
νων. 'Αλλως δέ άσπαζόμενος—  ως καί άνωτέρω ειπον —  ούχί τήν 
γρα ψ ικ ίιν  άλλά τήν ψ ω ντιτικην  μέθοδον τής συντάξεως τών ’Αλ
φαβηταρίων 1), επόμενος άνδράσιν ούχί ύποδεεστέροις —  κατά τήν 
γνώμην μου τουλάχιστον — του ήμετέρου κριτου κ. Άργυριάδου, 
επόμενος δηλ. τω Διονυσίφ τω 'Αλικαρνασσεί 2) καί τφ  Πλου-

ώτα έ'χοντες; "Αν τό πραγμα ητο τόσον εό'κολον, Οά ή'κουον καί τον Μάχιμον τον Τύ- 
ριον λέγοντα (7, 8 ) :  Ε ί δέ ταυτα μεν ολίγη του φιλοσοφεΤν μοίρα, καί τοσαύτη, όσην 
αισχρόν μέν μή είδέναι, ον σεμνόν Si είδέναι, διαφενγωμεν τό αισχρόν καί ταυτα 
είδότες, μι) χαΧΑωπιζόμεθα Si έη ανιοϊς . . . καί τον Herbart κραυγάζοντα ( All— 
gemeine Pitdagogik, Gottingen 1806, σελ. 507 εν τέλει): Aber ich bin nieht 
der Thor, welcher an dergleichen kleinen Hiilfen, die den Unlerricht mehr 
oder weniger erleicbtern und beschleunigen mogen, das l le i i  d e r  M enscheit  
hangen sicht.

1) Kelir, Geschicbte der Metbodik II Band, Gotha 1879, σελ. 343: Wenn 
die Buchstaben nicht inelir in der herkommlichen Reibcnfolge vorgefujirt, 
sondern nach der Sprcch - oder Schreibschwierigkeit ausgewahlt werden, 
dann κτλ.

2) Διονύσιος ό Αλικαρνασσεύς περί συνΟέσεως όνομάτο>ν κεφ. 14 : Τών φωνηέντων 
κράτιστα μέν έστι καί φο^νην ήδίστην αποτελεί τά τε μακρά καί τών οιχρόνων όσα μη
κύνεται κατά την εκφοράν . . . χείρω δέ τά βραχέα . . . αυτών δέ τών μακρών εύιρω- 
τατον τό α όταν έκτείνηται. . . έσχατον δέ πάντων τό ι . . , τών δέ βραχέων ουδέτε
ρον μέν εό'ηχον, ηττον Si δνσηχον τό ο.



— 174 —

τάρχω 1) καί τώ Lotze 2) Ιν ενί πνεύματι άποφαινομένοις οτι το α 
βtv6 άπλούστερον καί εύφωνότερον καί πρωτογενέστερον του ο, έσχον 
την έλαφρότητα να προτάξω καί εγώ το α του ο, τούθ* δπερ έξώρ- 
γισε τον κ. Άργυριάδην έπιπλήττοντά με δικαιότατα, άφού έσχον την 
κουφότητα να άκολουθήσω τρεις άγραμμάτους καί απερίσκεπτους αν
θρώπους, τον Διονύσιον τον 'Αλικαρνασσέα, τον Πλούταρχον καί τον 
Lotze.

Ή  δε περί τών διαιρέσεων τών συλλαβών εις διάφορα γένη καί 
των υποδιαιρέσεων ένίων τών γενών τούτων εις διάφορα είδη παρατή- 
ρησις του κ. κριτου, τ ί κυρίως σκοπεί, δεν ήδυνήθην σαφώς νά εν
νοήσω. Ό  τρόπος τής έκθέσεως ταύτης εινε τόσον συγκεχυμένος, ώστε 
επισκοτίζεται ή πρόθεσις του κ. κριτου* θέλει νά ψέξη τάς διαιρέσεις 
καί υποδιαιρέσεις ταύτας ή θέλει νά έπαινέση, σαφώς δεν φαίνεται. 
Έ κ  τού τόπου όμως, εις όν ή παρατήρησις αύτη έτοποθετήθη καί έκ 
τής συνάφειας αυτής μετά τών επομένων, ούχί μέν όλιγώτερον καί 
τούτων συγκεχυμένων —  ως παρακατιών θά φανή —  έπιδηλότερον όμως 
την ψογεράν διάθεσιν τού κ. κριτού άποκαλυπτόντων, φαίνεται μάλλον 
ότι ό αρχικός σκοπός αυτού ήτο τό ψέξαι* άλλ1 έχων ίσως έν νω το 
τού Αισχίνου: « Οι άλαζόνες όταν τι ψεύδωνται, αόριστα καί ασαφή 
πειρώνται λέγειν, φοβούμενοι τον ελεγχον » 3) περιετυλίχθη κανθάρου 
δίκην εντός τής άοριστίας καί άσαφείας, εξ ής δύσκολον άνθρωπος εις 
ύγιά κατάστασιν τά οσφραντικά αυτού νεύρα έχων νά έπιχειρήση νά 
έξαγάγν) αυτόν.

Άφίνοντες όθεν αυτόν περιτετυλιγμένον ούτως καί άποστρέφοντες 
ά π ’ αυτού τό πρόσωπον ποιούμεθα γενικώς τάς εξής παρατηρήσεις 
έπί τού θέματος τούτου χάριν τών νούν έχόντων, τού δικαίου τού
καταπατουμένου και τής επιστήμης τής Παιδαγωγικής. j

. .1
ί4

1) Πλούταρχος, Συμποσιακών προβλημάτων βιβλ. 9, ολον τό κεφάλ. 2 τό επιγρα- ;
φο'μενον « τίς ή αιτία, δι1 ήν τό Ιχλφα προτέτακται τών στοιχείων», εν ώ άναγινώ- 1 
σκονται (738 Β) συν τοΐς άλλοις καί τάδε: Λαμπρίας γάρ ό εμός πάππος ελεγε πρώ- : 
ζην (ρνσζι φωνήν τών ένάρθρων εκφερεσθαι διά της του ϋΧφα δυνάμεως . . ή τά vtJ- ί 
πια ταύτην πρώτην άφιέναι φωνήν κτλ. 1

2) Lotze Mikrokosmus, τόμ. 2, σελ. 227: «Die ursprunglichste Sprachbil- J 
dung sich mit den drei Vocalen a  i u als den sch&rfst unterschiedenen und 
allein vollkonunenen reinen begnugt hat, wahrend sie ers t spa ter  e und o { 
anerkannte, die ohne absiehtliche Aufmerksamkeit nie rein angehalten wer- J 
den, sondern in ί und u  verklingen».

3) Αισχίνης κατά Κτησιφώντος 99, σελ. 490.
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At της καθ’ ημάς νεοελληνικής κριτικής σύμφυτοι κήρες— η αναι
σχυντία καί ή ψευδολογία —  ούδ* ένταΰθα, ένθα απλή Αντιγραφή 
του πίνακος των περιεχομένων έγένετο, άφήκαν τον θαυμάσιον ημών 
κριτήν. Λέγει συν τοις άλλοις ό κύριος ούτος: «Τ ο τρέτον . . γένος 
των συλλαβών υποδιαιρείται εις δύο είδη». 'Αλλά το πράγμα έχει 
δλως διαφόρως. Το τρίτον γένος των συλλαβών είνε αί συλλαβαί, αι 
άποτελούμεναι εξ ενός φωνήεντος επομένου ενός συμφώνου, ως at συλ- 
λαβαί ος έν ταις λέξεσιν άγιος ήλιος— ω ν έν ταΐς λέξεσι λέων κύων 
καί ούτω καθεξής 1). Το γένος τούτο τών συλλαβών φύσεο αδύνα
τον νά ύποδιαιρεθή εις διάφορα είδη* επομένως δεν είνε ύποδιτρρημέ- 
νον. Γράφων δμως προς την προϊσταμένην αύτου αρχήν έν τή  έπι- 
σήμω αύτου ίδιότητι ο κ. κριτής τά  έναντία τών δντων, προδήλως 
καταφωράται ή ώς νυστάζων ή ώς ψευδόμενος, στοιχεία άμφότερα, 
ήκιστα βεβαίως συντελουντα εις τήν έποικοδόμησιν τής έννοιας « εν
συνειδήτου κριτου».

ΟΙ Γερμανοί κριταί, ώς καί ανωτέρω έλέχθη, κρίνοντες τά  υπό 
τών νεοελλήνων τούτων έντιμων καί πολυγραμμάτων κριτών κα
ταδικαζόμενα βιβλία είπόν που τών κρίσεων αυτών συν τοίς άλλοις 
καί τάδε: «Τ ά  Αναγνωστικά βιβλία του κ. Παπαμάρκου άποτελουσι 
σπουδαίον επί τά  πρόσω σταθμόν τών διά τήν νεότητα ώρισμένων 
διδακτικών μέσων» 2)* πολλοί δε τών αί'σθησιν τών τοιούτων έχόν- 
των Απεφάνθησαν περί του μορίου τούτου του Ελληνικού μου αλ
φαβηταρίου, ότι τούτο βασίζεται έπί τής φιλοσοφίας τής γλώσσης. 
Καί εγώ δε αυτός, έργασθείς πως έν τφ  μέτρω τών Ασθενών μου δυ- 
νάμεων προς ποιαν τινα βελτίωσιν τής καθ’ήμάς έκπαιδεύσεως, τούτο 
τό Ελληνικόν μου Αλφαβητάριον υπολαμβάνω τό Αρτιώτερον τών 
προς τούτο γενομένων έργων μου. Ίσως Αδίκως, ίσως καί ούχί αδί
κως. ’Από του πρώτου Αλφαβηταρίου του υπό του μεγάλου τής τε 
Εκκλησίας καί τής παιδείας τής Γερμανικής Αναμορφωτου Μαρ
τίνου Λουθήρου έκδοθέντος μέχρι του προ ολίγων ημερών υπό K a rl 
Theodor Schneider έν Neuwied έκδοθέντος, ήτοι ύπό του 1525 
μέχρι του 1896 νϋν το  π ρώ τον έν τφ  έμφ Έλληνικφ άλφα- 1 2

1) Ελληνικόν ’Αλφαβητάριον στερεότ. σελ. 1 3 -1 5 .
2) Padagogische Rundschau Η Heft, 1 November, 9 Jabrgang, Wien 

1895, σελ. 397: Dicse Lesebucher beteuten eincn grossen Forlschritt der 
fur die Jugend bestimmten Lerumitlel.



βηταρίφ φαίνεται οΰτω κατά γένει καί εϊδη των συλλαβών οικονο- 
μουμένη ή αναγνωστική ύλη μετά τόσης ακρίβειας και δη δια λεξεων 
μόνον καί φρασειδίων καί προτάσεων διαπεραινομένη, ούδαμοΰ δ1 ου
δέποτε διά στοιχείων καί συλλαβών ξηρών καί άλογων. *Αν προς 
δφελος καί έξύψωσιν της Διδακτικής η προς ζημίαν και κατάπτωσιν 
αυτής τούτο εγένετο, η άν προς δόξαν της Ελληνικής επιστήμης ή 
προς άδοξίαν αυτής, «χάνον οΐ επαίοντες καί οΐ ορθήν την ψυχήν 
έ'χοντες δύνανται όρθώς καί δικαίως νά κρίνωσιν.

Πολλαί θεωρίαι περί του παιδευτικωτε'ρου τρόπου τής διδασκαλίας 
τής πρώτης άναγνώσεως καί του προσφορωτέρου τρόπου τής συντά
ξεως του πρώτου αναγνωστικού βιβλίου, του ’Αλφαβηταρίου, έξετυ— 
λίχθησαν καί πολλαί γνώρ.αι περί έκάστου τών στοιχείων, εκ του αθροί
σματος τών οποίων τό όλον τούτο βιβλιάριον συναποτελεΐται, από 
τών χρόνων του Λουθήρου καί Μελάγχθωνος καί Ίκελσάμερ μέχρι 
τών καθ’ ήμάς έξοχων παιδαγωγών Kehr, Reill, Fecliner καί τών 
όμοιων τούτοις άνεκοινώθησαν.

Καί είνε μέν αληθές ότι πολλά άλογα καί άπόμουσα κατά τον 
μακρότατον' τούτον χρόνον τής παιδαγωγικής ταύτης καί διδασκα
λικής κινήσεως καί ένεργείας εις φώς προέκυψαν, άλλ’ είνε έπίσης 
αληθές ότι καί πολλά σοφά καί άκρως μεμουσωμένα ήκούσθησαν, 
έγράφησαν καί συνετελέσθησαν. Ό Jutting είπών ότι ή έπανόρθωσις 
ή όρθότερον ή βελτίωσις του Αλφαβηταρίου είνε εν τών δυσκολωτά- 
των προβλημάτων τής Διδακτικής 1) άπέφηνεν έαυτόν άνδρα γινώ- 
σκοντα έπακριβώς τήν Ιστορίαν τών πραγμάτων τούτων καί νουνεχή. 
*Αν πρόκειται Άλφαβητάριόν τις συντάσσων νά επαναλάβν) ό τι 
έσφαλμένον εν τφ  μακρφ χρόνφ άπεδείχθη, συντελεί εις τήν έπαύ- 
ξησιν τού κακού* άν πρόκειται απλώς νά έπαναλάβϊ) τις ώς απλούς 
μεταφραστής h  τ ι τών μέχρι τούδε ώς καλόν αναγνωριζόμενων, προσ
θέτει εις τό ήδη ύπέρμεγα πλήθος τών τοιούτων βιβλιαρίων καί εν 
ίτ ι. ’Ανθρώπου έαυτόν σεβόμενου καί προς τά καλά όργώντος, άν- 
Ορώπου υπό επιστημονικού ζήλου διαπνεομένου καί μή προς τάς 
άνάγκας τάς έπιστημονικάς άνδραποδωδώς διακειμένου ίδιον, νο
μίζω, είνε, άποφεύγων πάντα τά  εν τφ  μακρφ χρόνφ ώς πλημμελή

1) Rein, Theoric und Praxis des Volkssclniluntemchts/έτ, 1885, σελ. 175.
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άποδειχθέντα καί άπανθίζων πάντα τα  ώς ορθά όμολογηθε'ντα, συνεί· 
ρων δ’ επειτα καί περιπλέκων ταυτα, νε'ον τι, ένυπάρχον μέν έν τοις 
στοιχείοις αύτου έν τοις πρότερον γενομένοις, άγνωστον δέ έν τη 
όλότητι καί ρ-ορφί) αύτου, έν τη έπιστήμη νά έκφάνη.

Τοιουτόν τι έπεχείρησα έν τφ  έμφ Έλληνικφ άλφαβηταρίφ. 
Άπ/φυγον πάντα οσα ή οικεία έπιστήμη ώς πλημμελή έν τφ  μακρφ 

χρόνω έχαρακτήοισε, καί συνέπλεξα εις εν δλον πάντα τά  καλά, δσα 
έν τφ  μακρφ χρόνω εις τά διάφορα αύτου σημεία σποράδην άνεφά- 
νησαν καί ώς τοιαΰτα ύπδ των σοφωτερων άνεγνωρίσθησαν. Τά στοι
χεία κεΐνται έν τη Ιστορία πάντα. Ή  διαπλοκή αύτών, καί καθ’ δλουή 
μορφή υπολείπεται μόνον ώς έ'ργον έμόν. Ά ν  άπέτυχον, «ανθρώπινον 
τδ ^εγενημένον* τδ γάρ άμαρτάνειν ανθρώπους όντας ούδέν θαυμα- 
στδν —  τδ μηδέν άμαρτεΐν έστι Θεοΰ καί πάντα κατορθουν —  άγαπη- 
τδν εί' τις τά ρ.έν κάλλιον λέγει τά δε μή χείρον » κατά τδν Ξενο- 
φώντα, τδν Δημοσθένην καί τδν Άριστοτέλην 1).

Δύο, κατά την έμήν γνώμην, είνε αΐ πηγαί πάντων των έν τού- 
τοις πλημμεληθέντων. ΠρώΓη* ή έσφαλμένη άντίληψις περί των έν 
τοις μικροΐς παιδίοις κειμένων δυνάμεων, καί δευτέρα* ή έλλίπης 
καί μη άρτια, ή έπιπολαία καί μη βαθεΐα γνώσις των παιδα
γωγικών θεμάτων. Υπολαμβάνεται τδ μικρδν παιδίον δχι ώς πλά
σμα άνθρώπινον , άλλ’ ώς έκγονον ζο3ου άλογον, άντικα- 
ταλλάσσεται ή παίδευσις καί ή διδασκαλία λογικού δντος πρδς την 
τιθασείαν άλογου ζώου, τά δέ παιδευτικά μέσα καί δ παιδευτής 
πρδς τά τιθασεύματα καί πρδς τδν τιθασευτήν. Υπολαμβάνεται 
τόσον δύσκολον τδ έ'ργον τής διδασκαλίας τής άναγνώσεως εις λογι- 
κδν ον, *ι’ άνθρωπίνης άντιλήψεως, μνήρ,ης, κρίσςως, φαντασίας, 
συναισθήματος καί θελήσεως πεπροικισμένον, όσον δύσκολος ή δι
δασκαλία τεχνητεύματός τίνος είς ον στερούρ,ενον τούτων, εις τδν 
κύνα π . χ . τδν ίππον, τδν όνον, τδν έλέφαντα, την αίγα, τδν 
χοίρον . ’Αγών λοιπδν μέγας , ζήλος ψυχρός , ίδρωτες θερμοί, 
όπως εύρεθώσι τά προσήκοντα ρ.έσα πρδς την άσφαλεστέραν, την 
πρεπωδεστέραν, την δυνατωτέραν, την βαθυτέραν, την έπιστημο- 
νικωτέραν , την εύσυνειδητοτέραν άνάγνωσιν του α 6 , του βα  
6ε, του γάλα γάτα. Εικόνες πρδς τούτο λοιπόν, άπεικονίσεις των

\ ) Εενοφ. Κύρ. παιδ. 5, 4, 19. Δημοσθένης περί του στεφάνου 289, σ. 322. 
Αριστοτέλης, Μετά τά φυσικά 1076, α, 15.

12
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Στοιχείων του αλφαβήτου, παραπεικονίσεις εχιδνών καί τραπεζών 
έγχελεων έν είδει στοιχείων του αλφαβήτου, στιχάρια πάμ- 

μωρα προς τούτο, φωνητικά! προασκήσεις, λεκτική προπαιδεία, στό
ματος πλάσματα, λάρυγγος συστροφαί καί διαστροφαί καί παραστρο- 
φαί, στοιχεία ερυθρά, κύβοι καί παιγνιόχαρτα διά των στοιχείων του 
αλφαβήτου κεχαραγμένα, ζυμαρικά καί ζακχαρωτά έν μορφή γραμ
μάτων του άλφαβήτου , κατάποσις αυτών , λεκτικαί προασκήσεις, 
έποπτικαί προασκήσεις, γραφικαί προασκήσεις, φδικαί συνασκήσεις, 
ιχνογραφικαί μετασκήσεις, στοιχείων ξηρών έκμάθησις, συλλαβών 
άλογων έπισώρευσις, άναλύσεις τών λέξεων εις συλλαβάς καί τών 
συλλαβών εις λέξεις, καί όλον εκείνο τό πάμμεγα κακόν τών έπιθηκών 
καί παραπληρωμάτων, τών τερατειών καί λεπτολογιών, τών ληρη
μάτων καί σκαλαθυρμ,ατίων, δι’ ών άνδρες στοματουργοί, λεπτότα
των λήρων ιερείς, τά στρεβλά παλαίσματα καί τάς λεπτολόγους 
φρένας αυτών μ,ουσοποιούντες, κρουνηδόν επί αιώνας όλους κατά τών 
τρυφερών ψυχών γενεών άναριθμ-ήτων βαρυδαιμ,ονούντων παίδων κα- 
τέχεον, τέλεον την άπομώρανσιν του νοΰ αυτών άπεργαζόμενοι καί 
άσφαλέστατα την άποξήρανσιν τής καρδίας αυτών έπιτυγχάνοντες 1).

Ή  άγνοια δε τών ύψίστων καί ποικίλων ζητημ,άτων τής παιδαγωγι
κής καί ή γνώσις μ,όνον παραπρισμάτων τινών καί σμιλευμάτων αυτής 
εγένετο παραλ ία  τής θεοποιήσεως μέν πραγμ,ατίων τινών όλως επουσιω
δών, τής παραμ,ελήσεως δέ πραγμ,άτων σεμνότατων καί ουσιωδέστα
των. Ήμ,ελήθησαν τά  σεμνά διδάγματα τής συγκεντρωτικής διδασκα
λίας, τής ψυχολογικής κατατάξεως τής διδακτικής ύλης, τού ηθικού 
καί θρησκευτικού περιεχομένου τών παιδικών άναγνωσμάτων. Ήμ,ε- 
λήθησαν τά  περί τής παιδευτικής δυνάμεως τής καθαρότητος καί όμα- 
λότητος τής γλώσσης , τού ελλόγου τών λέξεων καί φράσεων καί 
προτάσεων. Ήμελήθη τό δίδαγμα τής φυσικής άναπτύξεως τού πνεύ
ματος καί τού σκοπού τών άναγνωστικών βιβλίων. Ήμ.ελήθη ή έξοχος 
έν τω καλώ παιδευτική δύναμις τής ποιήσεως, καί έθεοποιήθησαν τά 
πάνσμ.ικρα ζητήμ.ατα, αν τά κύρια ονόματα δέον νά έκτυπωθώσι μέ

1) Έ ν τη άγια αύτου αγανακτήσει βλέπων τάς τοιαύτας γελοίας υπερβολάς και τάς 
τοιαύτας κακουργίας τάς τελουμένας εν τω πρώτω βιβλίω τών μικρών παίδων 6 Claus 
Harms άνεοώνησε κατά τδ 1837 : « Alles tapisch und Hippisch., alles Mischmasch 
und Wischwasch » καί δ Kehr: «πολλά έπιτηδευόμεΟα καί άφιστάμεΟα πορρωτέρω 
του σκοπού» (Wir machen viele Kiinste und kommen weiter von dem Ziel). 
Kehr έ'νθ. άν, σελ. 340 καί 351.



μικρά η μεγάλα γράμματα, άν χάριν του συστήματος τής κατατά- 
ξεως τής διδακτικής ύλης δέον νά θυσιασθή ή ορθογραφία ή ού, άν πρέ
πει νά άρχωνται τά άλφαβητάρια άπό του ο ή άπό του α , άν δύο ή τρία 
ή εν γράμμα δέον νά διδάσκωνται την ημέραν, άν εν τοϊς γράμμασι 
του τύπου μόνον ή τής γραφής μόνον ή του τύπου και τής γραφής η 
τής γραφής καί του τύπου συγχρόνως πρέπει νά έκμανθάνωσι την 
πρώτην άνάγνωσιν τά μικρά παιδία, άν πρέπει νά άρχίζωσι την ανά· 
γνωσιν άπό των στοιχείων συνθέτοντες αυτά ή από των λέξεων ή απο 
των προτάσεων ή από τών λόγων ή καί άπό βιβλίων όλων 'άναλύον- 
τες α υ τά ! !

Ό  Πλάτων πρώτος καί μετ’ αυτόν οί λοιποί άξιοι λόγου τινός φιλό
σοφοι πάντες μέχρι του καθ’ ημάς Lotze διισχυρίσθησαν καί απέδειξαν 
ότι είνε άδύνατον νά γνωρίζη τις κατά βάθος την φύσιν καί την αξίαν 
μέρους τινός ενός όλου, άν ήδη δεν γνωρίζη έπακριβώς τό όλον τού
το 1). Ό  άρχιτέκτων άδύνατον νά γνωρίση καλώς τό ρ.έγεθος καί την 
χρησιμότητα ταύτης τής κλίμακος, τούτου του δωματίου, ναύτης 
τής θύρας, άν δεν έ'χη εν νώ διαυγέστατον τό όλον τής οικίας σχέδων. 
Ό  φιλόλογος άδύνατον νά γνωρίζη κατά βάθος την άξίαν τής συγ
γραφής του Πολυβίου π . χ. άν δεν έ'χη ύπ ’ οψιν σύμπασαν την έξέ- 
λιζιν τής ιστορίας έν τη άρχαιότητι* καί ταύτην πάλιν άδύνατον, 
άν δεν έχη ύπ ’ όψιν σύμπασαν την έξέλιξιν συρ.πάσης τής λογοτεχνίας 
τών άρχαίων καί ταύτην πάλιν άδύνατον, άν δεν έχν) ύπ’ οψιν σύμ
πασαν την έξέλιξιν σύμπαντος του βίου τών άρχαίων. Τό μέρος όλου 
τινός κατέχον ποιάν τινα θέσιν έν τω μέσω πολλών άλλων όμ,οειδών 
αύτψ, εκ τής συνυπάρξεως τών όποιων συναποτελεΐται τό όλον τούτο, 
καταλάμπεται ύ π ’ αύτου καί ούτω εναργέστατα καθίστανται ή τε φύ· 
σις αύτου καί ή θέσις καί ή άξια.Τούτου δέ μη γενομ,ένου, κίνδυνος ή 
νά καταφρονηθή τούτο ώς άνάζιον όλως λόγου τινός ή άντιστρόφως 
νά έκληφθή ώς πάμμεγά τι. "Οπως λοιπόν μη παραπλανάται τις έν 
τφ βίιρ τφ έπιστημονικφ, όπως μη έκλαμβάνη τάς πυγολαμπίδας ώς 
άστρα καί τά άστρα ώς φανούς, άναγκαίως άπαιτείται συν τη γνώσει 
τή βαθυτάτη έκάστου τών μορίων, εξ ών άποτελείται έκαστον είδος 
του επιστητού, καί ή γνώσις σύρ.παντος τούτου του επιστητού έν τη
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1) ΠΛάζωγ, Φαιδρός 207 C.— L olze, System der Philosopliie, Logik, Leip
zig. 1874, σελ. 152 § 124 έν τέλει. GeschichLc der Aeslhetik in Deutschland, 
Muncheu 1868, σελ. 463.



ολοτητι αυτού, άλλως θα διατρέχη πάντοτδ τον κίνδυνον να έκλαμ- 
βάντ) τα  εσφαλμένα ώς ορθά, τα ορθά ώς έσφαλμένα, τά έπουσιώδη 
ως ουσιώδη και τα  ουσιώδη ώς επουσιώδη. Τούτο είνε φυσικόν.

Ταυτα φοβηθείς εν τη συντάξει των Έλλην. αναγνωστικών μου 
βιβλίων καί μάλιστα του Ελληνικού άλφαβηταρίου, του δυσκολω- 
τάτου καί σπουδαιοτάτου πάντων τούτων, έφρόντισα —  δση μοι δύ- 
ναμις —  να εξακριβώσω τά  κατ’ αυτά εν τε ταις ειδικαίς περί τούτων 
μονογραφίαις του Kehr, του Liiben, του Rode, τού Fechner, τού 
Rein, τού Knauss, τού Rlauwell, τού Bohme, καί έν τοίς γενικω- 
τέροις συγγράμμασι παιδαγωγών τινων καί φιλοσόφων, ούχί τών άγνω- 
στοτέρων έν τώ παιδαγωγικώ κόσμφ.Έμαθον δ’ έξ αυτών ότι άναγ- 
καΐον είνε νά άποφεύγη τις έν τοίς τοιούτοις βιβλίοις τάς εικόνας, τά 
αινίγματα, τά  παραμύθια, τάς αλόγους συλλαβάς, τάς είκαίας συμ- 
πλοκάς λέξεων εις παντοία μωρολογήματα, την σύγχρονον χρήσιν δύο 
χαρακτήρων τών στοιχείων τού αλφαβήτου, τής τε γραφής καί τού 
τύπουΛκαί τά  λοιπά παραπληρώματα τών ’Αλφαβηταρίων, λείψανα 
πάντα εποχής μεθοδικής βαρβάρου καί άφραινούσης.

Α ΐ  ε&κονες·— Ή  παιδευτική δύναμις τών έν τοίς Ά λφαβητα- 
ρίοις καί τοίς λοιποίς άναγνωστικοίς βιβλίοις εό κ ό νω ν  πολύ αμφι
σβητείται 1). ’Ίσως όμως δύναταί τις νά διισχυρισθή ότι, άν αί εν 
αύτοίς εικόνες είνε αριστουργήματα τής γραφικής τέχνης καί άν άπει- 
κονίζωσι περιπέτειας τού ένεργοΰ βίου καί σκηνάς δραματικάς τών έν 
αύτοίς μνημονευομένων προσώπων καί ζώων, πιθανόν νά έχωσιν αξίαν 
τινά παιδευτικήν.’Αλλά τούτο είνε σ χεδό ν  άδύνατον νά γείνη, άμα 
μέν διότι οί καλλιτέχναι είνε δυσεύρετοι καί πανταχού μέν, μάλιστα

1) Ό  Vogel εν̂  τή πραγματεία αυτού «Wider den Bilderkultus in der 
Volkschule 1876 ού μόνον άμφισβητεΐ την παιδευτικήν δύναμιν τών εικόνων, άλλα 
και άποδεικνύειότι αόται είνε σφοόρα im6J,a6eiQ,T0 άληθες είνε ότι ή είκών ουδέποτε 
δύναται νά αντικατάσταση τό άπεικονιζόμενον πραγματικόν άντικείμενον, δύναται μόνον 
νά χρησιμοποιηθή αυτή ώς μέσον προς άνάμνησιν της παραστάσ-ως του άπεικονιζομέ- 
νου αντικειμένου τής προσπεσούσης εν τή συνειδήσει, εξ αμέσου άντιλήψεως πρότερον 
γενομένης. "Οταν όμως αί εικόνες όρΟώς χρησιμοποιώντας πολλαπλασιάζονται αί 
εντυπώσεις, ζωογονείται ή φαντασία καί ευρύνεται ό πνευματικός όρίζων τού μαθητου. 
’Αλλά δυστυχώς άμφότερα ταύτα, ή τε καλή άπεικόνισις τών άντικειμένων καί ό εύ
στοχος διαχειρισμός αυτών παραμελουνται οίκτρώς, και οΰτω αί εικόνες γίνονται πα
ραίτιοι βλάβης πολλή ς (Kehr, Geschickte der Methodik τόμ. 2, σελ. 344).
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8έ έν ταΐς πονηροκρατουρ,έναις χώροας, ά[Αα δέ διότι το βιβλιά- 
ριον, τφ  παντί τφ  λαφ άναγκαΐον, καθίσταται ήκιστα ευωνον, επο
μένως άπροσπέλαστον τοΐς πολλοΐς. Ά λλα καί άν πάντα ταυτα τά  
προσκόμματα άρθώσι, δεν φαίνεται τό πράγμα τόσον άναγκαΐον* διότι 
έκαστον σχολεΐον ή έκαστος διδάσκαλος δύναται αντί σμικρου σχετι- 
κώς τιμήματος να προμηθευθή εν βιβλίον εικόνων καί ούτω νά δια- 
περαίνν) τό διά των εικόνων έργον πολύ τελειότερον.

*Όταν όμως ως δόγμα παιδαγωγικόν θεωρηθή ή εν τοΐς τοιούτοις 
βιβλίοις άναγκαιότης των εικόνων, τότε πάντως θά παρασχεθώσΐ 
τοΐς μικροΐς μαθηταίς εικόνες υπό τε τεχνικήν καί υπό παιδαγω
γικήν έ'ποψιν κακαί, όπερ επιβλαβέστατον 1). Έ κ  μακράς δέ καί

i) Πλάτων, Νομοί 656 D : Καλά μέν σχήματα, χαλά δέ μέλη δει μεταχειρίζεσθαι 
ταΐς συνηΟείαις τους έν ταις πόλεσι νέους· ταξάμενοι δέ ταυτα, άττα έστί καί δποΐ’ 
άττα άπέφηναν (οί παλαιοί) έν τοϊς ίεροΐς καί παρά ταυτ’ ούκ έξην ούτε ζωγράφοις 
ούτ’ άλλοις, όσοι σχήματα καί δποΐ1 άττα απεργάζονται, καινοτομεΐν ούδ’ έπινοεΐν 
άλλ' άττ* ή τά πάτρια, ουδέ νυν έξεστιν ουτ’έν τούτοις ουτ' έν μουσική ξυμπάση. /7ο- 
Χιτεία 400 C καί εξ; Τό της εύσχημοσύνης τε καί άσχημοσύνης τω εύρύΟμω τε καί 
άρρυθμο) ακολουθεί . . Ευλογία άρα καί εύαρμοστία καί εύσχημοσύνη καί εύρυθμία εύη- 
Οεία ακολουθεί, ούχ ήν άνοιαν ούσαν ύποκοριζόμενοι καλοΰμεν ώς εύήΟειαν, άλλά την 
ώς αληθώς εύ τε καί καλώς τό ήθος κατεσκευασμένην διάνοιαν. Παντάπασιν μέν ούν 
έφη. ΤΑρ’ ούν ού πανταχού ταυτα διωκτέα τοΐς νέοις, εί μέλλουσι τό αυτών πράττειν; 
Λιωκτέα μέν ούν. Έ σ τι δέ γέ που πλήρης μέν γραφική αυτών καί πάσα ή τοιαύτη 
δημιουργία, πλήρης δέ υφαντική καί ποικιλία καί οίκοδομία καί πασα αύ ή των άλλων 
σκευών έργασία, ετι δέ ή των σωμάτων φύσις καί ή των άλλων φυτών* έν πασι γάρ 
τούτοις έ'νεστιν εύσχημοσύνη ή άσχημοσύνη. καί ή μέν άσχημοσύγη καϊ άρρυθμία 
καί ανορμοστία κακοΧογίας καϊ κακοηθείας όδεΧφά% τά δε έναντία τοϋ irarziov, 
σωψρονός τε καϊ αγαθόν ήθονς άδεΧφά τε καϊ μιμήματα . . άρ* ούν τοΐς ποιηταΐς 
ήμΐν μο'νον έπιστατητέον καί προσαναγκαστέον τήν του αγαθού εικόνα ή'Οους έμποιειν 
τοΐς ποιήμασιν, ή μή παρ'ήμΐν ποιεΐν, η καϊ z o ic  άΧΧοις δημιονργοΐς επιστατητίοΥ 
καϊ διαχωΧνζέοΥ τό κακοήθες τοντο καϊ άχόΧαοτοΥ καϊ άτεΧενθερον καϊ άσχημοΥ 
μήτε εν είκόσι ζώων μήτε έν οίκοδομήμαοι μήτε εν άΧΧω μηδενϊ δημιονργονμέγω 
έμποιειν ή δ μή οίός τε ών ούκ έατέος παρ' ήμΐν δημωυργεΐν, Γνα μή έν κακίαις 
είκόσι τρεφόμεγοι ήμΐν οί φνΧαχες ώσπερ έν κακή βοτάνη, ποΧΧά έκάστης ήμε- 
ρας κατά σμικρόν από πολλών δρεπόμεγοί τε καϊ νεμόμεγοι> έν τι (ννιστάΥτες 
Χα>θάνωσι κακόγ μέγα έν τή αντώΥ ψ νχή' άλλ' έκείνους ζητητέον τους δημιουρ
γούς τούς εύφυώς δυναμένους ίχνεύειν τήν τού καλού τε καί εύσχήμονος φύσιν, Γν* ώσπερ 
έν ύγιεινώ τόπο» οίκούντες οί νέοι άπό παντός ώφελώνται, όπόΟεν άν αύτοΐς άπό τών 
καλών έργων ή πρός δψιν ή προς ακοήν τι προσβάλη, ώσπερ αύ'ρα φέρουσα άπό χρη- 
στών τόπο>ν ύγίειαν, καί ευθύς έκ παίδων λανΟάνη εις ομοιότητά τε καί φιλίαν καί 
ξυμφο)νίαν τώ καλώ λόγιο άγουσα; Πολύ γάρ άν, έφη, κάλλιστα οΰτω τραφεΐεν.— Καί 
ό 'Αριστοτέλης, Πολιτικά 1336, a , 41 : Ταύτην γάρ τήν ήλικίαν (τήν μέχρι πέντε 
έτών) καί μέχρι τών Ιπτά έτών, άναγκαΐον οίκοι τήν τροφήν έχειν. Εύ'λογον ouv άπι-
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πικρ&ς πείρας οί περί τά τοιαυτα σοφοί διδαχθέντες καί φοβούμενοι 
τά  αποτελέσματα των αισχρών καί ευτελών καί άσκοπων εικόνων ού 
μόνον άμφισβητοΰσι την παιδευτικήν δύναμιν αυτών, άλλα καί συνι- 
στώσι την άπό τών άναγνωστικών βιβλίων τών μικρών παίδων άπο- 
μάκρυνσιν αυτών 1), καί δέν παραλαμβάνουσιν αύτάς εις τά ύπ* αυ
τών εκπονούμενα άναγνωστικά βιβλία 2).

λαύνειν άπό τών ακουσμάτων καί ορα μ ά τω ν dve^evOepiac καί τηλικούτους όντας* 
όλως μέν ουν αισχρολογίαν εκ τής πόλεως, ώσπερ άλλο τι, δει τον νομοθέτην έξopt— 
ζειν . . επεί δέ τό λέγειν τι τών τοιούτων έζορίζομεν, φανερόν δ η  κ α ί ζό θεωρεΐν η 
γ ρ α φ ά ς  η Λ όγονc ά σ χ ή μ ο ν α ς . επιμελές μέν ουν έστω τοΐς άρχουσι μηθέν μήτε 
άγαλμα μήτε γραφήν είναι τοιούτιον πράξεων μίμησιν . . πάντα γάρ στέργομεν τά 
πρώτα μάλλον* διό δει τοΐς νέοις πάντα ποιεΐν ξένα τά φαύλα, μάλιστα δι’ αυτών όσα 
έχει ή μοχθηρίαν ή δυσμένειαν — Καί παρακατιών 1340, α, 23: Ό  δέ εν τοΐς όμοίοις 
έθισμός του λυπεΐσθαι καί χαίρειν εγγύς έστι τώ προς τήν άλήθειαν τον αυτόν έχειν 
τρόπον* οίον εί' τις χαίρει την εικόνα τίνος θεώμενος μή δι’ άλλην αιτίαν, αλλά διά 
τήν μορφήν αυτήν, άναγκαΐον τούτω καί αυτήν εκείνην τήν θεωρίαν, ού τήν εικόνα 
θεωρεί, ήδεΐαν είναι, συμβέβηκε δέ τών αισθητών, εν μέν τοΐς άλλοις μηδέν ύπάρχειν 
ομοίωμα τοΐς ήθεσιν, οίον εν τοΐς άπτοΐς καί τοΐς γευστοΐς, άλλ’ εν τοΐς όρατοΐς ήρέμα. 
σχήματα γάρ έστι τοιαυτα, άλλ’ επί μικρόν, καί πάντες τής τοιαύτης αίσθήσεως κοι- 
νωνουσιν. έτι δέ ούκ έστι ταύτα ομοιώματα τών ηθών, αλλά σημεία μάλλον τά 
γιγνόμενα σχήματα καί χρώματα τών ηθών, καί ταύτ’ εστιν επί του σώματος έν τοΐς 
πάθεσιν. ού μήν άλλ' δσον διαφέρει και περί τήν τούτων θεωρίαν, δεΐ μή τά Πάσωνος 
θεωρεΐν τούς νέους, άλλά τά Πολυγνώτου καν ει τις άλλος τών γραφέων ή τών άγαλ- 
ματοποιών εστιν ηθικός. — Καί ό G othe, τόμ. 3, σελ. 268: Dummes Zeug kann 
man viel reden | Kann es auch schreiben, | Wird weder Leib noch Seele 
todten, | Es wird Alles beim Alten bleiben. | Dummes aber vor Augen ge- 
stellt, | Hat ein magisches Recht; | Weil es die Sinne gefesselt halt, | Bleibt 
der Geist ein Knecht. | Τά αυτά καί ό O ldenburg  εν τή πραγματεία αυτού « Ein 
Streifzug in die Bilder ==Welt, Hamburg 1859 καί ό Grube von der sitllichen 
Bildung der Jugend, 1855, σ. 366.

1) Vogel, Wider den Bilderkultus in der Volkschule 1876— B aur, Grund- 
ziige der Erziehungslehre, 1876, σελ. 193 καί Ιξ.— K e h i\ Geschichte der Me- 
thodik, 1879, 2 τόμ. σελ. 344 - 351 καί ιδίως σελ. 350.— F ech n er , die Geschi
chte der Volkssehul - Lesebuches παρά Kehr, ένθ. άν. σελ. 518 μέχρι τέλους 
μετά τής ύποσελ. σημειώσεως.

2) Έκ τών παρ’ έμοί Γερμανικών ’Αλφαβηταρίων άνευ εικόνων είνε τάδε: Τό 
Lubecki sche ,  καί τά τού K l a u sm an n  — Bu sc h e r— Krumbacher  — 
τά τέσσαρα διάφορα τού Haer s te rs  — Ni ede r rhe in i s che  — W a n g e -  
m ann  — Armstof f  — Hegener  — B a u e r . — Έκ δέ τών παρ’ έμοί 
’Α ναγνωσματαρίων άνευ εικόνων είνε τάδε: Τά τών Vogel  — Fechner  — 
S o s t m a n n —Liibeckisc he — Bockler  — Fr i t zs  —Engel ien  — Wirth 
Hansen  — Br( inner t  II Abth,— Erkelenz  —Wetze l  — Schumann —
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Ο ς  γρ^φ οε η  τ ά  α&ν£γμ.ατα, 1).—  Ταυτα άνήκουσιν εις την 
κατηγορίαν των παιδιών 2), ώστε 6 πρεσβεύων δτι τδ σχολείον δεν 
είνε τόπος παιδιών, άλλα παιδείας και μ,αθήσεως 3), καί ό πρεσβεύων 
το του Άριστοτε'λους « ού παίζουσι μανθάνοντες* μετά λύπης γάρ η 
μάΟησις» 4) τούς τοιούτους παιδευτικούς γυναικισμούς, δεινώς Bas- 
sedow και της εκνενευρισμε'νης ψευδοφιλανθρωπικης αύτοΰ σχολής 
άπόζοντας, ούδαμώς δύναται να Θεώρηση ώς μέσον παιδευτικόν γε
νεάς άνδρώδους καί ανθρώπων παλαιστών τού καθ’ ημ.άς παγχαλέπου 
βίου, πολύ δε όλιγώτερον νά έπιτρέψη ταύτας νά άναγραφώσιν εις το 
Άλφαβητάριον, το πρώτον βιβλίον οπερ οί άνθρωποι εισερχόμενοι εις 
τον βίον άνά χεΐρας λαμβάνουσιν 5).

Direct ο re n Lei pziges — Mair f Burgerschule I-III)  — Sarlach =  
Haupt — Rich ter =  Hersters — H aesters Katholische.— Klemen fur 
Burgerschule καί Mitlelkl.— Elsass  =  Lothringen. To ορθόν ήρχισεν από 
πολλού νά διαδίόηται καί επ’ εσχάτων καί νά επικρατή.— Περί δέ της ιστορίας των 
εικόνων τούτων καί των παντοδαπών παραπλανήσεων περί την χρησιμοποίησιν αυτών 
Ιδ. Kehr, ένθ. άν. άπό σελ. 344 -3 5 1 .

1) Πολυδεύκης, Όνομαστ. 6, 107. Πλάτων Πολιτεία 479 C.
2) ’Αθηναίος, Δειπνοσοφισταί 10, σελ. 448 C : Ό  Σολεύς Κλέαρχος ούτως βρί

ζεται «γρίφος πρόβλημά έστι παισιιχόγ προστακτικόν του διά ζηττ(σεως εδρεΐν τη δια- 
νοία το προβληθέν, τιμής η επιζήμιου χάριν είρημένου. P a lm e r , Evangelische Pa- 
dagogik, έκδ. 4, σελ. 376, έν τέλει τής υποσελ. σημειώσεως: Das Rathsel nur als 
erheitcrndes S p ie l ergehcn kann. — L. M etzger έν Encyclopadie v. Schmidt, 
άρθρ. Ratsel: « Das Riitsel.. will ein Geist und Geschmack bildendes Geis- 
tesspiel sein (αύτόθ. τόμ. 6, σελ. 582, έκδ. 2).Becker, Charikles, dritter Excurs 
zur sechsten Scene.

3) Metzger, ενθ. άν. σελ. 539 έν τέλ. An und fur sich ist eben die Schule 
die Stiittc e rn s le r  A r b e i t, n ic h t a ber des S p ie ls , und ware es auch das edel- 
sle und beliehteste Gcistesspiel, als dass wir in allwegdas Schaiien und Lo- 
sen von Ratseln anzusehen haben.

4) Αριστοτέλης, Πολιτικά 1339, α, 26 : Ό τ ι  μεν ούν δει τους νέους μη παιδιας 
ένεκα παιδεύειν, ούκ άδηλον* ού γάρ παίζονσε μαγθάγογτες* μετά Λύπης γάρ η 
μάθησις.

5) ’Αριστοτέλης, Πολιτικά 1336, α, 18: Πάντα γάρ δσα δυνατόν έθίζειν, ευθύς 
άρχομένο) βέλτιον μεν έθίζειν, έκ προσαγωγής δ’ έθίζειν . . .  διό τάς παιδιάς είναι δει 
τάς πολλάς μιμήσεις των ύστερον σπουδαζομένο^ν.— ΓΙλάτο>ν, Νόμοι 765 Ε :  Παντός 
γάρ οή φυτού ή πριύτη βλάστη καλώς όρμηθεΐσα προς αρετήν τής αδτου φύσεως κυριω- 
τάτη τέλος ΙπιΟεΐναι τό πρόσφορον, των τε άλλων φυτών καί τών ζώων ημέρων καί 
άγριων καί άνθροίπων.— Πολιτεία 378 D: Ό  γάρ νέος . . ά άν τηλικούτος οίν λάβη 
έν ταΐς όόξαις δυσέκνιπτά τε καί άμετάστατα φιλεί γίγνεσθαι, ών δη Ισως ένεκα περί 
παντός ποιητέον, ά πρώτα άκούουσιν, δτι κάλλιστα μεμυθολογημένα προς άρετήν 
άκούειν.— Τίμαιος 26 Β: Τά παίόων μαθήματα θαυμαστόν έχει τι μνημείον . . οίον 
έγκαύματα άνεκπλύτου γραφής έμμονα, — Φωκυλίδης, άπ, 13, Bcrgk. τόμ, 2, σελ.



Νυν Εύκαιρον να καταδειχθή ενταύθα ή πηγή τών τοιούτων έν τή 
Μεθοδική γυναικισμών, οϊτινες καταμολύνουσι τά αναγνωστικά βιβλία 
των μικρών παίδων και καταισχύνουσι καί έκφαυλίζουσι την Ιστορίαν 
αυτών*

, *Όπως έν τώ παιδευτικώ μέρει αυτής η Παιδαγωγία τρεις βα
θμούς εύπειθείας τών παιδευομένων διακρίνει τον χυδαιότατον, τον 
μέσον καί τον τελειότατον* την χυδαιοτάτην εύπείθειαν, δηλ. την έπι- 
βαλλομένην δι’ εξωτερικών βίαιων μέσων, ραπισμάτων, ξυλοκοπημά
των καί τών τοιούτων* την μετρίαν εύπείθειαν, την προερχομένην έκ 
του σεβασμού προς τον διδάσκαλον* καί την τελειοτάτην εύπείθειαν 
την άπορρέουσαν έκ του φρονιματισμου καί της συνειδήσεως της άν- 
θρωπίνης άξιοπρεπείας του παιδευομένου, ούτω καί έν τώ διδακτικω 
μέρει αυτής διακρίνει τρεις βαθμούς τής έξεγέρσεως του εύαρέστου 
διανοητικού συναισθήματος, του μόνου καί ισχυρότατου τούτου ελα
τηρίου προς πάσαν προκοπήν τών μαθητευόντων. Αισθάνονται δηλ. 
τινές τούτων εύχαρίστησιν ασχολούμενοι εις τό έργον αυτών, διότι 
διαγελ^: αύτοίς μακρόθεν ή έγγύθεν άνταμοιβή τις, γλύκυσμά τι ή 
νόμισμά τι. Αισθάνονται άλλοι εύχαρίστησιν άσχολούμενοι διανοητι- 
κώς, διότι γαργαλίζεται ή φαντασία αυτών κενεμβατούσα εις κόσμους 
μυθώδεις άκόπως καί ήδέως, καί τέλος αισθάνονται άλλοι εύχαρίστη- 
σιν άσχολούμενοι εις τάς έργασίας αυτών, διότι λαμβάνουσιν όσημέ- 
ραι διαυγεστέραν συνείδησιν τής προκοπής τών πνευματικών αυτών 
δυνάμεων, ευφραίνονται έκ τής έπιγνώσεως τής ισχύος τής βουλή- 
σεως καί τής διανοίας αυτών, έκ τής έπιγνώσεως ότι κάτοχοι σπου
δαίου μορίου του έπιστητου μετά πολλούς μόχθους καί μετά μακράς 
αγρυπνίας έγένοντο. Ή  Μεθοδική τών άναγνωστικών βιβλίων, καμ- 
μύουσα τούς οφθαλμούς προς τήν άνωτάτην ταύτην καί αυτόχρημα 
άνθρωπικήν βαθμίδα τής έξεγέρσεως του εύαρέστου διανοητικού συν
αισθήματος,τηρεί ατενές το βλέμμα προς τάς άλλας δύο, τάς άτελε- 
στέρας καί οΐονεί ζω ω δεο^τέρας/Α λλω ς δεν έξηγειται, διά τί πάντα 
τά  παρεχόμενα τοίς παισίν εινε μάλλον κορασιώδη καί παιγνιώδη ή 
άνδρώδη καί σπουδαία. Καί ζακχαρωτά άκόμη παρεσχέθησαν τοις 
παιδαρίοις τά  στοιχεία του άλφαβήτου όπως γλυκανθή ή έκμάθησις

71: Χρή παιδ’ έτ' έο'ντα | χαλά διδασκέμεν έργα.— Πλούταρχος, Λακωνικά αποφθέ
γματα 224 D: Λεωτυχίδης ερωτηθείς τι δεΐ μάλιστα μανθάνειν τούς ελευθέρους παΐ- 
δας, « τα υ τν , έφη, «όσα περ άν αυτούς ώφελήσειαν άνδρας γενομένους β.
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V

αύτοΰ! Της αυτής κατηγορίας, της άπογλυκάνο'εως του μαθητικοί) 
έργου, είνε και ή άκάθαρτος γραπτοαναγνωστική μέθοδος, καί η έναρ- 
ξις του αναγνωστικού έργου άπο του l  καί δχι άπά του U, άπά του 
ο καί δχι άπο του α, ή έν μιφ ήμέρ<£ διδασκαλία ενός μόνου στοι
χείου του άλφαβήτου καί δχι δύ ο , ή διδασκαλία δυο  μόνον στοι
χείων καί δχι τριών, ή άποτύπωσις εν τοΐς άναγνωστικοϊς βιβλίοις 
εικόνων, η άναγραφή έν αύτοις παραμυθιών, ή καταγραφή έν αύτοις 
αινιγμάτων !

Δ ι’ δνομα του Θεού ! Ειμαρται λοιπόν εις αιώνα τον άπαντα οι 
μικροψυχότεροι καί οι μάλλον ανελεύθεροι έν τη κοινωνία των αν
θρώπων να είνε οί διδάσκαλοι αυτών ! Δεν υπάρχει έναστρος ου
ρανός, δεν υπάρχει μεγάλη φύσις, δεν ύπάρχουσιν ώκεανοί καί θά- 
λασσαι καί ποταμοί καί όρη καί κοιλάδες καί δάση καί άνθη, δεν 
υπάρχει ψυχικός βίος τών ζώων, δεν υπάρχει ηθικός βίος του ανθρω
πίνου γένους, ίνα πληρωθή έν άλφαβητάριον καί έν αναγνωσματάριου 
καί είνε ανάγκη να πληρωθη αυτό διά παραμυθιών καί αινιγμά
των ; Ή  μεγαλοπρέπεια του ουρανοί) καί τών έπουρανίων σωμάτων, 
τό έκπαγλον κάλλος τής φύσεως, ή πάγκαλος διακόσμησις του παν
τός, αί περιεργόταται καί διδακτικώταται ένέργειαι και πράξεις τών 
ζώων, αί υπερήφανοι καί ύψηλαί πράξεις τών άνθρώπων, δεν είνε Ικανά 
νά παιδεύσωσι τούς μικρούς παϊδας καί είνε Ικανά νά παιδεύσωσιν 
αυτούς τά παραμύθια καί τά  αινίγματα ;

’Αλλά καί προς άλλην κατεύθυνσιν κατευθύνων τις τάς σκέψεις 
αύτόυ ευρίσκει τά αινίγματα καταδικαστέα καί άπορριπτέα.

Ή  λύσις αινίγματος τίνος προαπαιτεί πολλάς γνώσεις καί πολλάς 
καί συνθέτους του νού κινήσεις, οί δε μαθηταί οί φοιτώντες εις τά  
στοιχειώδη σχολεία μόλις άρχίζουσι νά άποθησαυρίζωσι γνώσεις τινάς 
καί μόλις άρχίζουσι νά θέτωσι τάς πνευματικάς αυτών δυνάμεις, την 

.φαντασίαν, την μνήμην, την κρίσιν εις ποιαν τινα κίνησιν* άρα διά 
τών αινιγμάτων προβάλλεται αύτοις πρόβλημα όλως δυσανάλογον 
προς τάς εαυτών δυνάμεις, όπερ σφόδρα άντιπαιδαγωγικόν.

*Όπως πεισθή τις περί τούτου αρκεί νά έπισκοπήση την φύσιν τού 
αινίγματος καί νά παρακολουθήση τάς έν τφ  νψ τελουμένας ένεργείας 
προς έπίλυσιν αυτού. ’Αντικείμενου τι περιειλιγμένον εις πάμπολλα 
καί δη καί άποκλείοντα άλληλα κατηγορήματα, ών έκαστον εύρίσκε- 
ται μεν εις διάφορα υποκείμενα, αλλά πάντα όμού εις έν καί τό αυτό
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υποκείμενον, πραγματικήν έν τφ  κόσμιμ τούτφ ύπαρξιν eyov, δεν φαί* 
νεται δτι είνε δυνατόν να ύπάρχωσιν,αύτη είνε ή φύσις του αινίγματος.

Νυν, ίνα έπιλύση τις τούτο, ίνα εύρη δηλ. τδ υποκείμενον τδ άκα- 
τονόμαστον εκείνο, περί δ συστρέφεται τδ πλήθος τούτο των άλληλα 
αποκλείονταν κατηγορήματος, πρέπει πρώτον να γνωρίζω πολλά υπο
κείμενα έχοντά τινα των κατηγορημάτων τούτων* πρέπει δεύτερον 
να άντιπαραβάλλη τά  διάφορα ταυτα αντικείμενα πρδς άλληλα, 
ίνα εύρη τδ έχον πλείονα των κατηγο ρημάτο) ν εκείνων καί, εί δυνα
τόν, τδ εχον πάντα ταυτα συνηνοψ,ένα, καί ούτω νά έπιλύση αυτό. 
Άλλ* όπως έπιτευχΟή τούτο, απαιτούνται* πρώτον γνώσεις πολλών 
πραγμάτων καί πολλοίν κατηγορημάτο>ν προσαπτομένος εις τά πρά
γματα* δεύτερον μνήμη ήσκημένη είς τδ νά διατηρή εν αυτή τά  πολλά 
καί διάφορα ταυτα πράγματα καί κατηγορήματα* τρίτον φαντασία, 
όπως έπανάγη έκάστοτε έκ τού ταμείου τής μνήμης πρδ τού φο>τδς 
τής συνειδήσεο>ς ταυτα* τέταρτον κρίσις, όπως διακρίνει τά  έκάστοτε 
οίκεία καί τά  έκάστοτε ανοίκεια* πέμ.πτον δξύνοια, όπως άποκρίνη εκ 
τών όμοιων τά  ανόμοια* εκτον άγγίνοια, όπως διαβλέπη τά  όμοια έν 
τοις άνομοίος, πράγματα, οπο^ς είνε καταφανές, πολλά καί πα γχά - 
λιπα , κατά πολύ ύπερβαίνοντα τάς πνευματικάς δυνάμει παιδα
ρίων τέλεον είσέτt άνασκήτος διανοητικώς.

*Ώστε τδ υπδ τών υπερασπιστών αυτών 1) φερόμ,ενον έπιχειρημα 
δτι τά  αινίγματα δύνανται νά άσκήσωσι καί τδν νουν έλέγ/εται ψυ- 
χολογικώς αδύνατον. 'Αλλά μή άσκούντα αυτόν, προβαλλόμενα δέ 
έν τούτοις πρδς λύσιν άνέφικτον, έπάγονται κόπωσιν, ανίαν καί άγα* 
νάκτησιν' αποτελέσματα προφανώς δλο>ς έναντία τών προσδοκοψ,έ- 
νων καί ποΟουμένων 2).

4) Ό  Palmer, Evangelische Piirlagogik, έκδ. 4, σελ. 370 έν τη ύποσελ. ση- 
μειο>σει λέγει, δτι πρδτερον ήτο κατά της εισαγωγής τών αίνιγμάτιον είς τδ σχολεΐον, 
καί δτι μετά ταυτα καί εξ άλλων μέν παρατηρήσεων δρμηΟείς, αλλά μάλιστα έκ τού έν 
τ?[ Eneyklopiiilic τού Schmid περί τών αινιγμάτο>ν άρθρου του άνω μνημονευΟε'ντος 
.Mctzcr, μετέγνοίσεν, Άλλ* ό Metzcr, ώς καί άνιοτέρω έδεί/Οη, άποφαίνεται κατά της 
εισαγωγής αυτών εις τδ σ/ολειον καί θεωρεί αυτά ώς άρμδζοντα είς τάς τέρψεις καί 
τάς συναναστροφάς τάς οίκογενειακάς 4j είς τάς τερπνάς ενασχολήσεις τών μαθητών 
πρδς άλλ^λους έν ο>ρα αργίας καί διασκεδάσειος.

2) Πρδς έναργεστέραν κατάδειξιν τούτων λάβωμεν έν αίνιγμα, τδ άπλούστατον πάν
των, π. χ . τδ φερόμενον παρ’ ΆΟηναίω (σελ. 453 6) α τι ταυτδν έν ούρανφ καί έπί 
γης καί έν Οαλάττη». 'Ίνα είπη ο νεαρδς παΤς βή άρκτος, $j 6 κνων», βεβαίως είνε



Περί δε της παιδευτικής δυνάμεως των παραμυθιών, καί έπο- 
με'νως περί του ζητήματος αν πρέπει να άναγράφωνται έν τοΐς άνα- 
γνωστικοίς βιβλίοις ή ου, έπειδή το ζήτημα είνε πολύ σπουδαιότερον 
ή τα αινίγματα, καί επειδή μεγάλη καί σφοδρά είνε ή περί τούτων 
έρις των παιδαγωγών, διά τούτο άποχωρισθέν εντεύθεν, μετετοπίσθη 
εις το τρίτον μέρος τής παρούσης πραγματείας, ένθα έν έκτάσει έξε- 
τάζεται. Το συρ.πέρασμα είνε δτι τά παραμύθια ((γραών ύθλοι» την 
φύσιν δντα, ου μόνον ούδεμίαν παιδευτικήν δύναμιν έχουσιν, άλλα, 
πάν τουναντίον, είνε πολύ έπιβλαβή* επομένως τά  άναγνωστικά βι
βλία των μικρών παίδων δεν είνε ό κατάλληλος τόπος δι’ αυτά.
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«Πολλώ δ’ έτι μάλλον 'καταπλήττει ή άμετρος παράταξις λέξεων, 
αίτινες τό πλειότον του πρώτου μέρους του ’Αλφαβηταρίου έπικλύ- 
ζουβι. Καί παρατίθενται μέν έν αυτώ φράσεις καί προτάσεις, άλλά 
μέγιστον μέρος έκ των \ 800 περίπου λέξεων των έν τφ πρώτιρ μέρει 
παρατασσομένων, ών πάμπολλοι σπάνιαι καί τοίς παιδαρίοις άγνω
στοι καί Ακατανόητοι, δεν χρησιμοποιούνται έν φράβεβι καί προ- 
τάσεΟιν ».

Ψεύδος καί άλογιστία συνωρίς παναισχίστη !
—  Δεν είνε 1800 περίπου αί άπομεμονωμέναι λέξεις, 

άλλ1 είνε άκριβώς 1737. Δεν είνε ό λ ίγ α ι αί προτάσεις καί αί φρά
σεις τού πρώτου μέρους τής άπταιστου άναγνώσεως, άλλ’ είνε σειραί 
τού χειρογράφου έν ολω 1289(1), κατεχόμεναι υπό 93 ένάρθρων λέ
ξεων, ύπό 155 συντόμων φράσεων, υπό 454 προτάσεων καί υπό 48 
μικρών ποαγματογραφίών καί φυσιογραφιών, κατεχουσών σειράς ολο
κλήρους 384 (!)— Ό  δε βραβευθείς τί έχει εις τό αυτό μέρος του 
έστεμμένου του Άλφαβητρίου; "Εχει άπομεμονωμένα γράμματα 
τού άλφαβήτου περί τά  500 , συλλαβάς άλογίστους άκριβώς 902, 
λέξεις (τών μή επαναλαμβανομένων έξαιρουμένων) 410 καί προτά
σεις 309 μόνον!

* Α λ ο γ ισ τ ί α .— Ή  άπαίτησις τού νά χρησιμοποιώνται π&σαι αί

ανάγκη νά γνωρίζη την άρκτον του ουρανού, την άρκτον τής θαλάσσης καί την άρκτον 
τής ξηράς. Ά λλ ’ ϊ/ει  τόσας γνοίσεις; Ά λλά, καί άν είχε, Οά ήτο δυνατόν συγκρί- 
νων καί βιακρίνων τάς γνοίσεις αυτού ταύτας νά εύρη άκριβώς την άρκτον ή τον κύνα ; 
— 01 λο'γοι ούς έπάγεται ό Palmer (ενΟ. άν.) πρός υπεράσπισιν αυτών, συνηγορούσιν 
άκριβώς υπέρ τού Ιναντίου· ή δε παιδευτική ούναμις αυτών, ήν μετά ζήλου άναπτύσσει 
ό Metzer (ένΟ. άν,) είνε προφανώς υπερβολική.
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λέξεις, αί άπομεμονωμέναι άναγραφόμεναι εις τδ πρώτον μέρος των 
’Αλφαβηταρίων, δπως δια της άναγνώσεως αυτών έθισθώσιν οί μικροί 
παίδες εις την άπταιστον άνάγνωσιν, εχει πολύ καί ζοφώδες τδ βά
θος τής άμαθείας καί τής άλογιστίας.

Ή  άπαίτησις αυτή ελέγχει 1) δτι ουδέποτε ό κ. κριτής είδε 
Άλφαβητάριόν τι σοφού τίνος έθνους επιστημονικώς συντεταγμένον 
διότι καί μόνον εν τοωύτον εάν έβλεπεν, ουδέποτε θά έτόλμα τοι- 
αύτην άπόμουσον άπαίτησιν νά διατύπωση, 2 ) δτι δεν έσκέφθη 
δτι φράσεις καί προτάσεις είνε άδύνατον νά σχηματισθώσιν άνευ 
ρημάτων* τά δέ ρήματα άδύνατον νά χρησιμοποιηθώσι πρδ τής 
γνώσεως τών διφθόγγων, αί δέ δίφθογγοι δεν διδάσκονται εις τάς 
πρώτας σελίδας τών ’Αλφαβηταρίων, 3) δτι δεν εσκέφθη δτι απολύ
τως άδύνατον είνε έκ πάσης λέξεως νά σχηματίζηται φράσις καί πρό- 
τασις, πρός τε την πνευματικήν δύναμιν εξαετών παιδιών προσηρμο- 
σμένη καί πρδς τον σκοπόν τδν παιδευτικόν συμφωνούσα, 4) δτι δεν 
εσκέφθη δτι του πρώτου μέρους τού ’Αλφαβηταρίου, δπως καί επι
γράφεται «^Απταιστος άνάγνωσις)), ό κύριος σκοπός, εί μή καί δ 
μόνος, είνε ή εν τη άπταίστφ άναγνώσει έξις. Αύτη δέ έπιτυγχάνε- 
τα ι μάλλον διά τών λέξεων ή διά προτάσεων καί φράσεων, καθόσον 
ταύτας μέν οί μαθηταί μετά τήν δευτέραν καί τρίτην άνάγνωσιν άπο- 
στηθίζουσι, τάς δέ λέξεις δεν δύνανται νά άποστηθίζωσι. Γνωστόν δέ 
είνε δτι, δταν οί μαθηταί γνωρίζωσί τι από στόματος νά λέγωσι, δεν 
προσέχουσιν εις τάς λέξεις, αυτό άναγινώσκοντες* μή προσέχοντες δέ 
δεν δύναντ,αι νά έθισθώσιν εις τήν άνάγνωσιν, καί μή έθιζόμενοι εις 
τήν άνάγνωσιν ματαιοπονούσι καί αυτοί καί ό διδάσκαλος.

Ταύτα είνε εξ εκείνων τών διδαγμάτων τής Διδακτικής, τά όποια 
καί οί πρωτοετείς μαθηταί τών Διδασκαλείων γι.νώσκουσι και τά 
όποια πας μή νυστάζων δύναται, καί μή διδαχθείς, αυτός νά εύρη.

Τό ορθόν έν τούτφ, σοφολογιότατε, είνε νά γνωρίζη τις τά  πρά- .·< 
γματα , περί ών καθίσταται κριτής, ίνα μή γίνηται άνά παν βήμα 
καταγέλαστος, νά μή τυφλουται υπό τού πάθους, νά μή είνε προ- | 
σωπολήπτης, καί πρδ παντός νά τιμά τήν άλήθειαν καί νά αίδήται \ 
εαυτόν 1). I

I
ί)  Πόσον ό κ. κριτής και παραλογίζεται χαί ψεύδεται λέγων οτι τών εν τώ άλφα- |  

βηταρίω λέξεων «ηάμποΧΧοι είναι οπάνιαι χα\ τοΐς TtaiSapioiQ άγνωστοι χαϊ |  
άχατανόητοι» έγένετο ήδη ανωτέρω σελ. 68-69 ό προσήκων λόγος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Ε Υ Τ Ε ΡΟ Ν

Τ6 Λϊριεχόμενον τών Ε λλη νικώ ν 'Αλφαβηταρίων·

Τό περιεχόμενον εν γένει.— Τό περιεχόμενον των προτάσεων, των μύθων καί τών διη
γημάτων σπουδαΐον καί γενναΐον, τό μήκος αυτών άδιάφορον,— Ή  λογική άνάγνωσις 
άσχετος προς τά μήκη καί υψη τών άναγινωσκομένων.— Ή  παιδευτική δύναμις 
των μακρών προτάσεων, περιο'δων, μύθων καί διηγημάτων. — Αί παιδαγωγικαί 
άρχαί, καθ’ ας εκλέγεται καί κατατάσσεται τό περιεχόμενον τούτο.— Τό πνεύμα 
τών Ιερών Γραφών καί τών αρχαίων Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων εν τοΐς 
Έλληνικοΐς αναγνωστικούς βιβλίοις.— Έ  σύνταξις ’Αλφαβηταρίου ϊργον δυσχερέ- 
στατον. — ΤάΈ λληνικά καί τά Τερά γράμματα σήμερον έν Έ λ λ ά δ ι.—^Τά Γερ
μανικά καί τά Ελληνικά αναγνωστικά βιβλία. — Πλεονεκτήματα τών Ελληνικών 
άναγνωστικών βιβλίων.— Ή  τιμωρία του κακού εν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις.— 
Τό κακόν ?ν τών στοιχείων τού κόσμου.— *Η παιδευτική δύναμις τού τιμωρουμέ- 
νου κακού.— Έπίχαρτον τό κακόν τιμωρούμενον.— Τό έν τοΐς μύΟοις πιθανόν καί 
άπίθανον. — Ή  φιλοστοργία τών μητέρων έν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις. — *0 
μετασχηματισμός τών άλλοθεν έν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις παραλαμβανομέ- 
νων. — Παραδείγματα άθετήσεως πασών τών άλφαβηταριογραφικών άρχών καί 
παραδείγματα τηρήσεως αυτών.

«Τό δέ 6'. μέρος τό παρασκευαστικόν της λογικής άναγνώσεως 
περιλαμβάνει 12 κεφάλαια έπιγραφόμενα 1) «εύπείθεια καί Απείθεια»
2) «λαιμαργία», 3) «ψεύδος καί Αλήθεια», \) «κλοπή καί τιμιότης», 5) 
«σκαιότης καί φιλοφροσύνη», 6) «Αχαριστία καί εύγνωμοσύνη», 7) 
«άσπλαγχνία καί εύσπ?ναγχνία», 8) «τό κακόν τιμωρείται», 9) «φιλο
στοργία γονέων», 10) άγάπη τών τέκνων προς τούς γονείς», 11) Αδελ
φική Αγάπη» καί 12) «ό Θεός». Έγκαταάπείρονται δ’ έν αύτοΐς α \)  
δέκα προγματογραφίαν 6'.) δώδεκα ποιήματα* γ'.) είκοσι καί δξ μύ
θοι δ'.) έν αίνιγμα 1) καί ε') πολλαί διηγήσεις».

Εις την άντχγραφτιν  ταύτην περί του β \  μέρους του Ελληνικού 
μου αλφαβηταρίου, δέν είνε ε ίλ ικ ρ ιν η ς  6 κ. κριτής ά ν α β ιβ ά ζω ν  1

1) Μσ/ωρήσαν κατά τήν άντιγραφήν καί έξ αβλεψίας παραμιΐναν* ή στερεότυπος 
Ικδοσις τού αυτού Ελληνικού μου αλφαβηταρίου ούδέν τοιούτον περιέχει* διότι κατ'άρ- 
χήν είμαι, ώς καί αλλαχού έλέχθη, έναντίον παντός έ£ωτερι#ο{; παιδευτικού μέσου,
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τον αριθμόν των μύθων άπό 17 εις 26 (!). Έ ν τώ Ελληνική άλφα- 
βηταρίω μου παρελήφθησαν έκ των Αισωπείων μύθων μόνον οί έξης 
υπό τάσδε τάς έπιγραφάς*

1) Αί μυίαι καί το {χέλι (εκδ. H alm . άριθμ. 293),
2) Ή  άλώπηξ καί το φαγητόν του βοσκού (Η. 31),
3) Βοσκός ο ψεύστης (Η . 353),
4) Πίθηκος καί δελφίν (Η . 363),
5) Οί δύο ξυλοκόποι (Η. 308),
6) Λύκος καί άλώπηξ (Η . 271),
7) Έ λαφος καί άμπελος (Η . 127),
8) *Όφις καί αετός (Η . 120),
9) ’Αετός καί άνθρωπος (Η. 6 .),
10 Γεωργός καί αετός (Η. 92),
11) Μύρμηξ καί περίπτερα (Η . 296),
12) Ήμίονος καί όνος (Η . 177),
13) Αϊξ καί όνος (Η , 18),
14) Κυοια καί υπηρέτρια* (Η . 110),
15) Ποιμήν καί λύκος (Η . 375),
16) Γεωργός καί άλώπηξ (Η . 61 β),
17) ’Αετός καί άλώπηξ (Η. 5).
Ζητείται δέ νά επικαλυφθή η άνείλίκρίνεία  αύτη δια τούδε του 

τεχνάσματος* ενώ άριθμούνται έπακρχβώς αί πραγματογραφίαι, 
τα  ποιήματα καί τά  αινίγματα, αί διηγήσεις δεν άριθμούνται, άλλα 
λέγεται περί αυτών κατ’ έξαίρεαχν γενικώς ακαί ι . πολλάς 
διηγήσεις». Δια τ ί ; διότι άν έλέγετο ότι διηγήσεις εινε 34, όπως 
καί εινε, τότε θά έφαίνοντο οί μ,ύθοι άκριβώς 17, καί τούτο δεν συνέ- 
φερεν εις τάν κ. κριτήν, όστις έξ αρχής εχων την πρόθεσιν νά ψέζτρ 
τά  έμά βιβλία, παντί τρόπφ ήθελεν νά παραστήστρ αυτά αμαρτωλά, 
αδιαφορών άν εξηλέγχετο ή άνειλικρίνεια καί ή μεροληψία αυτού. 
Ε νταύθα  δέ άνακτέον καί τον τρόπον τής εκφράσεως αυτού αέγκα- 
τασπείρονται δ’ έν αι/τοΐς», τούτο δέ όπως παρασταθή τω άνα* 
γινώσκοντι ότι τά  διηγημάτια ταύτα καί τά ποιημάτια καί τά μυ- . 
θάρια, άτινα άποτελούσι τό περιεχόμενον τού β’ μέρους ευρέθηααν I 
έκεί έρριμμένα είκή καί ώς ετυχε, άλογίατως καί άνευ ουδεμιάς | 
παιδαγωγικής άρχής. Έξεφράσθη δ ’ ούτω ό κ. κριτής μάλλον έκ |  
κακονοίας ή εξ άνοιας' διότι ήτο άδύνατον νά μη άντελήφθη τό λε- |



λογισμένον του πράγματος. Καί ο άδαέστατος καί 6 παχυνούστατος 
άναγνώστης δεν εινε δυνατόν διεξερχόμενος τα περί ού λόγος νά μη 
αίσθανθή οτι πάντα ταυτα εινε φκονομημένα κατά το υψηλόν και 
ύγιέστατον Πλατωνικόν της Διδακτικής δίδαγμα «της cfx/γκεντρω- 

i- τικης οικονομίας τΓις διδακτικής ύλης» λεγόμενον 1). ’Αλλά 
λ τούτο, εξοχον προτέρημα τών άναγνωστικών βιβλίων δν, συνέφερε νά 
ΐ  λεχθή, άφου ητο άσυμβίβαστον προς την άρχικήν πρόθεσιν ; 
ίί ί
ί·;· _____________
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«Περί δέ τον 6' μέρους τον Αλφαβηταρίου παρατπρονμεν τά έξης* 
ό σνγγραφεί/ς έπιλανθανόμενος, ότι το μέρος τούτο είνε παρασκευα
στικόν της λογικής άναγνώσεως, καθώς και αυτός έν σελίσι γ \  καί 
83 Αναγράφει, περί τε και οίκονομίαν της νλης και περί την κατα
σκευήν των φράσεων και των περιόδων δεν τηρεί το προσήκον μέ
τρο v  διότι πολλαχου έν τε τοιν διηγήσεσι και έν τοις μύθοις μετά 
τοσαύτης μακρηγορίας έκτείνεται, ώστε πάντως θά κατεπόνει τούς 
έξαετεΐς ή επταετείς παΐδας, οίτινες τον είρημένον άλφαβηταρίον 
χρήσιν θά έποιονντο. Οντω μακρά είναι «ή λαίμαργος Μαρία» (σ. 99- 
101), «οΐ δύο ξυλοκόποι» (σελ. i 05-108), «τό καλόν παιδίον» (σελ. 109- 
112), «τό προσενχηθέν παιδίον» (σελ. 135-138), «άετός καί άλώπηξ» 
(σελ. 147-149), «ή φωλεάτών χελιδόνων» (σελ. 154-156), «αι τοεΐς πετα- 
λουδαι» (σελ. 169-172) και «ό Θεός έκαμεν δλον τον κόσμον» (σελ. 
181-184).

Ό  κ. κριτής έπαγόμενος τά  διηγήματα καί τά μυθάρια ταυτα 
προς απόδειξή του ισχυρισμού αύτου, ότι «ή ρ.ακρηγορία)> άντίκει- 
ται προς την ουσίαν της λογικής άναγνίδσ’εω ς , ελέγχεται άμα 
μεν άγνοών τά πράγματα, περί ών άποφαίνεται, άρα δέ καί μερολη- 
πτών άπροκαλύπτως* διότι άν ό κύριος ούτος έκ πεποιθήσεως έπιστη- 
μονικής όρμώμενος εύρισκε καταδίκης άξια τά τοιαυτα, τότε δεν θά 
εκρινε βεβαίως βραβείου άξια τά  αυτά ευρισκόμενα εν τω έστεμμένφ άλ· 
φαβηταρίω, όπερ κατά την ιδίαν αύτου ομολογίαν ούδαμ.ώς εινε άπηλ- 
λαγμένον των τοιούτων «μακρηγοριών » 2). Μάλιστα «ό ίππος» (σ.

1) Πλάτων, Πολιτεία 537 C : Τά τε χύδην μαθήματα παισίν έν τή παιδεία γενό- 
μενα τούτοις συνακτέον εις σύνσψιν οίκειότητος άλλήλων μαθημάτων καί τής του δντος 
φύσειυς.— Έ π ί ταύτης τής Πλατο^νικής άρχής βασίζεται ή Έρβαρτιανή αρχή τής 
συγκεντρωτικής λεγομένης όιόασκαΜας. ’Ίδ . άνο>τ. σελ. 13, σημ, 3.

2) ΈκΟεσις σελ. 10 έν τέλ. «άρθρα τινά τής πραγματογραφίας οίον «6 ίππος», «ό 
κύων» καί «ή θάλασσα» εινε μακρότερα xou δέοντος».
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8 3 , άριθ. 9) του βραβευθέντος τούτου άλφαβηταρίου, «ή θάλασσα» 
(σελ. 112, άριθ. 541) καί τά τάλληρα του Θεού» (σ. 114, άριθ. 56) 
είνε μακροχέρα των πλείστων των ύπό του κ. κριτού έπί μακρηγο-' 
pioc καταδικαζόμενων παρ’ έμοί μυθαρίων καί διηγηματίων τούτων. 
Μόνον cc οί δύο ξυλοκόποι» καί «ό Θεός εκαμεν όλον τον κόσμον» είνε 
κατά τι μακρότερα, τά  δ’ άλλα πέντε είνε συντομώτερα των βραβευ- 
θέντων τούτων. Ά λλα  πόθεν εμαθεν ό κ. κριτής^ότι διηγημάτων ή 
μυθάριον συνιστάμενον έκ 1722 στοιχείων του άλφαβήτου (ώς αό 
ίππος» έν τω έστεμμένω άλφαβηταρίω) είνε άξιον βραβεύσεως, διη
γημάτων δέ συνιστάμενον έκ 1960 στοιχείων (« ο ί δυο ξυ λοκό 
π ο ι» )  η καί έκ 2120 («ό Θεός εκαμεν όλον τον κόσμον») είνε άξιον 
μομφής καί καταδίκης ;

Η μ είς δεκαετηρίδας όλας περί τά τοιαυτα άσχολούμενοι καί έτη 
πολλά τά  τοιαυτα διδάσκοντες δεν ήδυνήθημεν νά μάθωμεν εισέτι 
ποΟα άκριβώς Οτοι^εια του άλφαβήτου συγκροτουσι τό άξιον 
βραβείου διηγημάτων καί μυθάριον των Αλφαβηταρίων καί πόσα 
τό άνάξιον βραβείου* αυτός δέ περί άλλα δι1 όλου τού βίου αυτού 
άσχολούμενος, πώς έμαθε τά το ιαυτα ; Έ κ τίνων δέ γνωρισμάτων καί 
κατά τίνα τρόπον αυτός διακρίνει ότι ή μέν «μαχ<ρχχγορία» έ'ν τισι 
Άλφαβηταρίοις καταπονεί τούς μαθητάς καί άπαμβλύνει την δύνα- 
μιν τής λογικής άναγνώσεως, έν άλλοις δέ Άλφαβηταρίοις ή αυτή 
καί έτι πλείων «μακρηγορία» ούτε ματαιοί την δύναμιν τής λογι
κής άναγνώσεως, άλλά, τουναντίον, είνε έπαινετή καί βραβείου μάλι
στα άξια; Έ άν είνε ευμενής καί φιλάνθρωπος καί έπιστήμων, καθήκον 
προς τήν τυφλώττουσαν έπιστήμην έχει νά άνακοινώσν) τον τρόπον 
τούτον, δι’ ου αυτός άπέκτησε-τάς γνώσεις ταύτας καί νά όρίσΥ) τά 
ύπ’ αυτού εύρεθέν μέτρον τής « μακρηγορίας»Λτής καταπονούσης καί 
τής μή καταπονούσης τούς μαθητάς, ινα καί των άλλων έθνών οί 
πολύ ημών σοφώτεροι άπαλλαγώσιν έκ πλάνης ολέθριας!

Οί δύστηνοι Γερμανοί άλφαβηταριογράφοι, διδάσκαλοι, διευθυν- 
τα ί διδασκαλείων, έπιθεωρηταί τής έκπαιδεύσεως, τμηματάρχαι τών 
ύπουργείων τής παιδείας, άγνοούντες τήν γηγενεί φυσήματι άναδο- 
θείσαν νεοελληνικήν ταύτην παιδαγωγικήν σοφίαν ού μόνον κατεχώ- 
ρισαν πάντα τά  καταδικαζόμενα ταύτα διηγημάτια καί μυθάρια έν 
τοις Άλφαβηταρίοις αυτών, άλλά παρέλαβον έν αύτοίς καί άλλα 
διπλασιως μακρότερα τών ένταϋθα καταδικαζόμενων προς μεγί-

1



στην βλάβην τών καταπονούμενων γερμανοπαίδων καί προς τε
λείαν διαπόμπευσιν τής λογικής άναγνώσ'εως! 1).

1) Οΰτω π .χ . τών ένταύθα εν Έλλάδι έπί «μακρηγορια» καταδιχαζομένων δπό νεο
ελλήνων κριτικών, διότι εύρέθησαν έν τώ έμώ Έλληνιχώ άλφαβηταρίω, «ή Λαίμαρ
γος Μαρία» , τό εξ 27 πασμίχρων σειρών δηλ. διηγημάτων τού περιωνύμου Ch. 
Schmid «Der Honigtopf» παρελήφΟη εις τό πάγχοινον καί σφοδρά τοΐς παιδαρίοις 
τών Γερμανών πεφιλημένον βιβλιάριον αυτού « Kiirze Erziihlungen » (Miinchen 3, 
18, σελ. 134).— «Ο Ι δ ύ ο  ξ υ λ ο κ ό π ο ι» ,  δ έστιν ό Αίσώπειος μύθος «Ευλευόμε- 
νος καί Έρμης (Halm 308) %εΰρηται έν τώ άλφαβηταρίω τού M h m e  (1887, σελ. 
47, άριΟ. 31) καί τού R u n k w itz  (1887, σελ. 74, άριΟμ. 62).— « Τ ό  κ α λ ό ν  π α ι -  
δ ίο ν »  εινε τό διηγημάτων τού Chr. Schmid «Der Geldbeutel», δπερ εΰρηται άμα 
μεν έν τω άνω μνημονευθέντι βιβλιάριο) αυτού «KQrze Erziihlungen» (3,24, σ. 142), 
άμα δέ έν τώ άλφαβηταρίο) τω έπιγραφομένω « N ie d e rrh e in isc h e  F ib e l» (1894, 
T h e il / / ,  σελ. H , άρ.’15).— «Τό π ρ ο ό ε ν ^ η Ο έ ν  π α ιδ ίο ν »  εινε καί τούτο διηγη
μάτων τού αυτού Schmid «Das beteude Kind» (έ'νΟ. άν. 4, 2, σ. 180), κοινότατον 
δέ καί έν τοίς καθ' ημάς αναγνωστικούς βιβλίοις καί πασίγνωστον εις τούς περί τα τοι- 
αύτα άσχολουμένους ως ποίημα τού Άχιλλέως Ιίαράσχου «ό Κρισζός καί τό παιδάκι». 
Ιίαρέλαβον δ’ αυτό έν τοΐς άναγνωσματαρίοις αυτών καί ό BumUller;/.oii S c h u s te r  (1893, 
II Abth. σελ. 14, άριΟ. 4) καί ό F o rster  ( 1894, σ. 5, άρ. 10) καί Die C o m m iss io n  
d er S c h u ld ire k to re n  L eipziges ( / S tu fe ,  άρ. 271) καί ό E rk e le n z  (/ T h e i l , σ. 217) xa't 
ό W ir th  (1878, I Theil, I Kursus σ.99, άρ.144).— Ό  Αίσώπειος μύθος « ά ε τ ό ς  
κ α ί  ά λ ώ π η ξ »  (Iialm 5) έμπεριχλείων μίαν τών κνριωζάτωτ ιδεών της Ελληνικής 
ήΟικης, την άριστα υπό τού Σόλωνος άποτετυπωμένην (άπ. 13, έκδ. Bergk): «ου γάρ 
δήν θνητοϊς ύβρως έργα πελει. .  . Ζηνός πέλεται | τ ίσ ις ... πάντως δ’ ές τέλος έξεφάνη j 
εί δέ φύγωσιν α υ το ί... άναίτωι έργα | τίνουσιν παίδες τούτων η γένος έξοπίσω», 
δέν ήδύνατο νά λείπη εξ άναγνωστικοΰ βιβλίου έν Έ λλάδι δι’ Έλληνόπαιδας δπό Έ λ -  
ληνος γεγραμμένου καί μάλιστα, αφού άπό τού 'Αρχιλόχου (άπ. 86, Bergk) καί τού 
Άριστοφάνους (Ό ρνιθ. 651, Σχολ. Άριστοφ. νΟρνιΟ. αυτόθι) μέχρι τού D ie tle in  
(Deutsches Lesebuch, Ausg. A. II. 23 Aufl. 1895, σ.87, άρ. 105) δέν έπαυσε νά 
φέρηται ως ζωηρότατον παράδειγμα της τιμωρίας τών κακών πράξεων.— « *11 φ ω λ ε ά  
τ ω ν  ^ ε λ ιο ο ν ω ν » , το τρυφερώτατον Ισως τών γερμανικών διηγηματίων,εινε τό διή
γημα «Schwalbennest», τό ευρισκόμενον έν τώ άλφαβηταρίο) τού K lu s m a n n  (1885, 
σ. 73, αρ. 64) και τού H aesters έντώ διά τους καθολικούς γεγραμμένο) άναγνωσματα- 
ρίο> (Essen 1888, σ. 36). — « Α ι τ ρ ε ί ς  π ε τ α λ ο ν δ α ι» ,  τό χαριέστατον καί τρυ
φερώτατον διηγημάτων «Die drei Schmetterlinge» τού Curtmann εΰρηται έν 
τοΐς άλφαβηταρίοις τού Vogel (II Schulbuch 1871, σ. 154, άρ. 71 ), τού F o rster  
(1888, σ. 32,β '.), τού K la u w c ll καί M a r tin  (1894 σ .69, άρ .23),τοΰ  H aesters (II 
Theil, 1894, Ausg. 66, σ. 34, άρ. 48), τού E ckelboom  u n d  E sser (1894, II 
Theil, σ. 47, αρ. 75). — Καί τέλος τό ένταύθα ψεγόμενον «ό Θ ε ό ς  ε κ α ^ ιε ν  ό λ ο ν  
τό ν  κ ό ό μ ο ν  » είνε τό π£ριώγνμογ μυΟάρων τών άδελφών Grimm « Das Hirten- 
biiblein», τό δεδημοσιευμένον έν τη σελ. 275 τού κατά τό 1819 έν Βερολίνω έκδο- 
0 έντος 2 τόμου τών «Kinder und Hausmarchcn» αυτών καίάνεγράφη μένένάπασί 
σχεδόν τοΐς γερμανικοΐς άναγΥωσμαζαρΙοις, έν τοΐς άναγνωσματαρίοις δηλ. τού F o r
ste r , τού H aesters καί l i ic h le r , τού S a r la c h  καί l i a u p t , τού G abriel καί S u p p r ia n  
τού F lu g g e , τού K eck , τού U ir ts  καί R o ck , τού W etzel καί S c h u m a n n , της έπιτρο-
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Κρίμα OTt ή τύχη έφθόνησε τό γερμανικόν έθνος καί δεν ηυδόκηιίε 
νά έξαποστείλη καί εις αυτό κριτήν τινα μουσόληπτον κατά τό σχέ- 
διον του ήμετέρου νεοέλληνος κριτού παρακεκομμένον, όπως παρα- 
κωλυθή καί εκεί ή μεγίστη βλάβη ή έπιγιγνομένη τοϊς εκατομμυρίοις 
γερμανόπαισιν εκ τής ((μακρηγορίας » μυθαρίων καί δίηγηματίων, 
παιδευτικωτάτων άλλως, καί όπως σωθή τό αξίωμα καί διατηρηθή 
τό κράτος τής λογικής άναγνώσεως!

Φαίνεται δτι ή τύχη έχει καταρασθή αυτούς ! "Αλλως δεν εξηγεί
ται πώς οί υπό τών υπουργείων τής παιδείας καθιστάμενοι εκεί κριταί 
έγκρίνουσι, καί τή σφραγίδι του κράτους μάλιστα έπισημοποιουσι καί 
έπικυρώνουσιν,άλφαβητάρια,περιέχοντα διηγημάτια καί μυθάρια συνι- 
στάμενα όχι μόνον έκ 1395 στοιχείων τού άλφαβήτου, ώς τό ((κα
λόν παιδίον» και έκ 2120 , ώς a 6 Θεός έκαμε τον κόσμον», άλλα 
καί διηγήματα καί μύθους καί περιγραφάς, συνισταμένας εξ υπερδι
πλάσιων τούτων στοιχείων 1).

Φαίνεται δτι εκεί εν τή παχυλεί αυτών άμαθεία νομιζουσιν οί ηλί
θιοι καί άλόγιστοι ούτοι Γερμανοί άλφαβηταριογράφοι καί προϊστά
μενοι τής παιδείας δτι είνε μ ω ρό ν  καί τεκμήριον ά μ α θ ε ία ς  μέγι- 
στον, ίσως ίσως δε καί θ ρ α σ ΰ τη το ς , τό διισχυρίζεσθαι, έν τελεία 
άγνοί^ τής φύσεως τών πραγμάτων τούτων, μετά κυνικής αναισχυν
τίας ενώπιον τόσων λογιών τού έθνους αυτών δτι ή ((λ ο γ ικ ή  » κα
λούμενη ((ά ν ά γ ν ω ο Ί ς )) έχει σχέσιν τινά προς τό μήκος τό τοσόνδε 
ή τοσόνδε τού άναγινωσκομένου καί δτι την καταπόνησιν τών μαθη
τών κατεργάζεται ή ((μ α κ ρ η γ ο ρ ια )) καί δχι ή μωρολογία καί ή 
κενολογία καί ή βαναυσολογία καί ή ψυχρολογία καί ή χυδαιολογία 
τών άναγινωσκομε'νων, δσον σύντομα καί αν είνε ταΰτα, ώς τά

πης τών S c h u ld ir e k to r e n  L e ip z ig es , του E i'k e le n z , του B u m U ller  καί S c h u s te r , 
του H a n s e n , του B ockler καί F r i tz e , έν τώ άναγνωσματαρίω f u r  das B ed u r fn iss  
o h e r fr a n h is c h e r  V o lksch u len  καί του D ietle in  καί του N ied erg esd ss , είίρηται δέ 
καί έν τώ άλφαβηταρίω του F e c h n e r . (1879, σ. 100, άριθμ. 146).

1) Τό έν σελ. π. χ . 102 του άάφαβηταρίου του F echner παραμύθιον «D er 
W o lf  und  die sieben  ju n g en  G eisslein» συνίσταται εξ 103 σειρών, άνά 46 στοιχ. 
εκάστ. δ έστιν έκ στοιχείων 4735. Ίσομε'γεθές προς τούτο είνε καί τό έν σελ. 99 του 
άλφαβηταρώυ του (1887) παραμύθιον « R o tk ap p ch en ». Παρεμφερή τού-
τοις είνε έπίσης καί τά εκτεθειμένα έν τοίζ αλφαβηταρίου του S c h u lz  καί Bohm e  
( A usg. C. 1887, σελ. i l l ,  άρ. 10), του K la u w e ll (1888, σ. 90), του E ckelboom  
(1894, I I  T heii, σελ. 53, άρ. 89) του W a n g e m a n n  (1893, σελ. 66, άρ. 40), του 
B uscher (1888 II  A bt. σελ. 60, άρ. 31) κτλ. κτλ.
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παρ* ήμΐν τοίς σοφωτάτοις εμβριθέστατα καί χαριέστατα εστέμ- 
μένα τα ΰ τα : « είθε να γείνω γέρων —  ό όνος διώκει τάς μυίας μέ 
την ουράν —  με την ξύστραν ξυόμεθα —  έρχεται ό χοίρος μουγκρί- 
ζων —  άπό την ρίνα έξέρχεται ή μύξα» κτλ. κ τ λ .— Φαίνεται δτι 
έκεΐ οί απαίδευτοι καί οί άναίσθητοι αυτοί Γερμανοί εχουσι την ιδιο
τροπίαν νά βδελύσσωνται μέν «τα μουγκρίσματα των χοίρων καί τάς 
μυίας των δνων καί τάς μύξας των ρινών», νά ύπολαμβάνωσι δέ ώς 
έκγονον έσχάτης αναλγησίας καί επονείδιστου άσυνειδησίας το νά 
καταδικάσωσι τούς άκάκους καί απαλούς μικρούς ομοεθνείς αυτών νά 
τρέφωσι τδ πνεύμα αύτών μέ τά «λαρδιά τω ν  χοίρων κα\ τά 
τουλουμίσια τυριά καί ταϊς μύξαις». "Αλλως δεν εξηγείται ή 
παράδοξος αύτών άποστροφή προς τάς τοιαύτας μωρολογίας καί βδε- 
λυρίας καί ό ένθουσιασμδς αύτών προς διηγήματα καί μυθάρια τρυ- 
φερώτατα καί ήθικώτατα καί καλλιεπέστατα,χωρίς ουδέ καν νά συλ- 
λογισθώσιν αν συνίστανται τά τοιαυτα έκ δέκα ή εκ πεντήκοντα 
σειρών, έκτος έάν τις πιστεύσγι δτι αυτοί ηλίθιοι φύσει καί άπαίδευ- 
τοι καί Γερμανοί δντες γνωρίζουσιν, ημείς δέ πολυνούστατοι φύσει 
καί πεπαιδευμένοι καί Έλληνες άγνοουμεν τό του Πλάτωνος: «Το μέν 
ουν περί πολλών ή ολίγων γραμμάτων ποιήσασθαι τον λόγον λ£αν 
ε ΰ η θ ε ς ·  τά γάρ οϊμαι βέλτιστα, άλλ’ ου τά  βραχύτα ουδέ τά  μήκη 
τιμητέον » 1).—  καί τδ του Άριστοτέλους: «Νυν δέ γ ε λ ο έ ω ς  την 
διήγησίν φασι δείν είναι ταχεΐαν . . ου γάρ έστι τό ευ ή τδ ταχύ ή 
τδ συντόμως . . άλλά τδ μετρίως* τούτο 5’ εστι τδ λέγειν δσα δηλώ
σει τδ πράγμα » 2), καί τδ του Φιλήμονος 3 ):

«Τον μη λέγοντα των δεόντων μηδέ δν 
μακρόν νόμιζε, καν δύ’ εΐπη σύλλαβός, 
τον δ’ ευ λέγοντα μίι νομίζ’ είναι μακρόν, 
μηδ1 άν σ'φόδρ> είπη πολλά και πολύν χρόνον, 
τεκμήριον δέ τοϋδε τον "Ομηρον λαβέ* 
ουτος γάρ άμίν μυριάδας έπών γράφει, 
άλλ> ούδέ εις "Ομηρον είρηκε μακρόν. 1 2 3

1) Πλάτων, Νόμοι 722 Α.
2) ’Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1416, β, 29.
3) Φιλήμων άδήλων δραμάτων άπόσπ. 97, £κδ. K ock, τόμ. 2, σελ. 508.



Καί έζακολουθεί ο κ. κριτής :

« ’Αλλά καί φράόεχς μακραί έγκαταόπείρονται δχ' όλου τού 6' μέ 
ρους του άλφαβηταρίου εύθύς άπό των πρώτων δχηγήόεων ούτο)ς εν 
Οελίδχ 85 «ότε δέ τά παχδία ήρχοντο μέ τά δίκτυά των καί με τά άγ- 
κχάτρα των δχά νά όυλλάβωόχν όψάρχα, έφευγον άπ1 έκεχ, δχότχ ούτως 
είχεν είπμ είς αύτό xx μήτηρ του καί ό μεγαλείτερος άδελφός του»· 
Οελ. 89 «άλλ1 έν φ η Μαρία έφλυάρεχ μέ μίαν άλλην ύπηρέτρχαν είς 
την βρύόχν, έμβηκεν είς την οίκίαν είς τράγος, άνέβη την κλίμακα 
καί ήλθεν είς την αίθουόαν»* αύτόθχ* «τότε ό άληθχνός τράγος έθύμωάε 
καί ώρμηάε νά κτυπήάμ τον τράγον, δάτχς έφαίνετο είς τον καθρέ- 
πτην, άλλ* άντί νά κτυπήόμ τον τράγον, έκτύπηόε τον καθρέπτην 
τόΟον δυνατά, ώότε ό καθρέπτης έγεχνε χίλχα κομμάτχα» Οελ.90 «άμέ- 
άως τότε έτρεξεν είς την αίθουΟαν, είδε τόν καθρέπτην κομμάτχα, καχ 
'Λρχχζε νά φωνάζμ καχ νά κλαίμ καχ νά όπρώχνμ μέ πολλάς ύβρεχς καχ 
κτυπήματα τόν τράγον έξω άπό την οίκίαν». <3ελ. 96 «μόλχς όμως 
έξήλθεν άπό τήν τρύπαν η μήτηρ καχ έμεχνεν ό μχχφός ποντχκός μό
νος του ίιρχχάε νά έπχθυμμ νά πληόιάάμ τό τυρίον καχ έλεγεν άπό 
μέθα του, «άχ! τί ώραΐα μυρίζεχ τό τυρίον». Οελ. 110 «άχ, είπε τό 
παχδίον, ή μήτηρ μου ήτο πολύν καχρόν άάθενής καχ μέ έότεχλεν ό 
πατήρ μου είς την πόλχν νά πληρώάω τόν φαρμακοποχόν, άλλά έχαόα 
τό χρηματοφυλάκχον είς τόν δρόμον καχ τόρα δεν είξεύρω τί νά κά
μω». «ό βαάχλεύς ώμίληδε μχότχκά ολίγους λόγους μέ τόν κυνηγόν 
του, έπεχτα έΟυρεν έκ τού θυλακίου του έν μχκρόν ερυθρόν χρηματο
φυλάκχον έκ μετάξης, έντός τού οποίου η ό α ν  μερικά χρυόά νομί- 
άματα, καχ είπε προς τό παχδίον μήπως είνε αύτό τό χρηματοφυλά- 
κχόν άου, μχκρέ μου »;

Δια τί ό κ. κριτής τάς <( φ ρ ά σ ε ις»  ταύτας, τάς μεγαλωστί εν
ταύθα καταγραφείσας, θεωρεί επιψόγους, δεν είνε σαφές. Δύναταί τις 
νά είκάση συνδυάζων τά ένταυθα λεγάμενα προς τά άνωτέρω λεχθέντα 
δτι θεωρεί ταύτας επιψόγους ή διότι άντίκεινται προς τό έργον τής 
λογικής άναγνώσεως ή διότι καταπονουσι τούς μαθητάς ή διότι άντί- 
κεινται είς την σμικρότητα των άλφαβηταρίων ή διότι έξ άπορίας 
λόγων εύλογοψανών δυναμένων νά αυντελέσωοιν είς την j 
καταδίκην τού βιβλιαρίου τούτου, διότι έοχε την άτυχίαν \ 
νά ψέρτι τό όνομα μου, εύρεσιλογών επισωρεύει κενά καί αύτό- ; 
χρήμα γελοία επιχειρήματα. j

Οί και άκρψ δακτύλφ άψάμενοι των παιδαγωγικών καί μεθοδι- : 
κών ζητημάτων, οί καί εν μόνον άλφαβητάριον επιστημονικόν ιδόν- \ 
τες ούδεμίαν αμφιβολίαν δύνανται νά έχωσιν ότι ταΰτα είνε προφά- j 
σεις κακόνοιαν έπονείδιστον έγκρύπτουσαι. Διότι, αν όντως έκ πεποι- j 
θήσεως αποκρούει έκτων άλφαβηταρίων ό κ. κριτής τάς «φράσεις» |
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ταύτας διά το μήκος αυτών, δια τί επέτρεψε ταύτας καί Ιβράβευσε 
μάλιστα έν τφ  άλφαβηταρίψ τω έστεμμένω; Έ ν τούτω εύρηνται τάδε: 
( σ. 115) ((’Έμεινε τόρα το κοράσιον πολύ πτωχόν* δεν είχε πλέον 
ούτε δωμάτιον νά κάθηται, ούτε κλίνην νά κοιμάται* καί διά νά μη 
τά πολυλογώ (!), δεν είχε πλέον τίποτα, παρά εν μικρόν φόρεμα, τό 
όποιον έφόρει καί εν κομμάτιον ψωμιού, τό όποιον έκράτει εις την 
χεΐρά του» —  καί πάλιν (σελ. 116): «Βεβαίως άπεκρίθη ό πατήρ, 
άλλ’ όλοι δεν είνε όμοιοι με ημάς* άλλοι έχουσι τό δέρμα μελαγχροι- 
νόν, ή έρυθρόν ή μαυρον* άλλοι έχουσι τάς τρίχας σγουράς καί τό 
πρόσωπόν των καί τό σώμα των 
ματα καί εικόνας».

Καί εδώ μεν έπραξεν όρθώς μη κακίσας « τάς περιόδονς» ταύ
τας ένεκα του μήκους αυτών, κακίσας δε ταύτας εις τό έμόν βιβλιά- 
ριον έλέγχεται καί ως άτηκτος, άτε παρά τό καθήκον αύτου μερο- 
ληπτήσας, καί ως άδα/ίις του έργου, όπερ ένεπιστεύθη αύτφ ή Κυ- 
βέρνησις καί δι’ δ έμισθώθη.

Τό τοσόνδε ή τοσόνδε μήκος τών διηγηματίων ή των «φράσεών» 
ούδεμίαν σχέσιν έχει προς την λογικήν άνάγνωσιν Αυτή ένφ δύ· 
ναται επιτυχώς νά διαπερακοθή καί εις τάς μηκίστας τών περιόδων 
του λόγου καί εις τά  μήκιστα διηγήματα, δύναται όλως άνεπιτυχώς 
νά συντελεσθή καί κατά τάς βραχυτάτας τών προτάσεων.

Ή  λογική άνάγνωσις, ως πάς πρωτοετής μ,αθητής τών Διδασκα
λείων γινώσκει, σκοπόν έχει τήν κατανόησιν τών άνα.γινωσκομ.ένων, 
ήτις επιτυγχάνεται, όταν ή τε σημασία τών καθ’ έκάστας λέξεων 
κατανοείται καί ή έλλογος έν προτάσεσι καί κώλοις καί περιόδοις θέ- 
σις καί άκολουθία αυτών διά τής προσφδίας άνταποδίδεται. Τούτο 
δε συντελεϊται, όταν ό άναγινώσκων προσέχη εις τούς τόνους καί εις 
τά σημεία τής στίξεως, καί κατ’ αυτά μεθαρμόζη ποικίλλων τόν τε 
χρόνον τής διακοπής τής απαγγελίας καί τόν τονισμόν έκάστου τών 
απαγγελλόμενων 1). 1

1) K eh r , Geschichle der Methodik, 2 Band, 1879, σελ. 319-320. Schiitze, 
Evangelischc Schulkunde, Leipzig, 1873, σελ. 346, 6. S to c k m e y e r  έν Ency- 
klopadic des Ges. Erziehungs- und Unterrichtswesens v. Schmid ϊκδ. 2, 
etoc lh81, τόμ. 4, σελ. 631 καί JJein/iard, αυτόθι τόμος 5, σελ. 791 έν τέλει, ιδίως 
περί του τονισμού ούχί μόνον έκάστης λέ£εως καί έκάστης προτάσεως άλλα καί όλης 
συγγραφής: « dass sic erst durch cin rich tig* belontes Lesen versUindlich wird, 
indem wieder einzclne Satzc, in denen sich der Sinn des Ganzen beson-

έστίγματισμένον με διάφορα σχή-
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Τούτων δ* ούτως έχόντων φανερόν ότι, ένώ εΐνε δυνατόν λογί- 
κώς να άναγνωσθώσιν καί αΐ μακρόταται περίοδοι του λόγου, ώς 
αί παρ’ Άριστοτέλει καί Πλουτάρχω καί Πλάτωνι καί Ίσοκράτει 
καί Δν)(ΛοσΟένει καί Μαξίμ.ω τω Τυρίφ άπό 9 - 4 7  σειρών συνιστά- 
μ,εναι 1), δεν εΐνε δυνατόν νά άναγνωσθώσι λογικώς ουδ’ αί βραχύ- 
τα τα ι προτάσεις, ώς ή του Ηρακλείτου αύτη ατού λόγου του δέον
τος αεί άξύνετοι άνθρωποι γίγνονται» 2), ούδ’ η βραχύτατη περίο
δος, ώς ή Θουκυδίδειος αυτή: αστασιάσαντες δ1 ετι πολλά, ώς λέγε
τα ι, άπό πολέμου τίνος τών προσοίκων βαρβάρων έφθάρησαν», η 
καί τα  ταύτης ετη βραχύτερα του Όμηρου αοί δ’ άχνύμενοί περ 
έπ1 αύτφ ηδύ γέλασσαν», καί α δεινόν δ' άμ,φ’ Ά χιληα  κυκώμ,ενον 
ιστατο κύμα» 3V Τό παν εν τί) λογική άναγνώσει έξαρτάται μ .ό · 
ν ο ν  έκ της προσωδίας καί εκ της έμ,φρόνως κατά την έν τω λόγφ 
άζίαν εκάστης, λέζεως έξαγγελλομένης αλληλουχίας. Ούδέν δε άπο-

ders concentrirt, vor alien anderen d u r c h  d en  T on  mussen heryorgehoben 
werden.

1) 'Αριστοτέλης, ’Η θικά Ν ικ ο μ ά χ ε ια  H 7 7 ,  6 , 1 6 - 2 4  άπό « ε ί  δέ τώ ν μέν κατά  
τά ς  ά ρ ετά ς π ρ ά ξεω ν —  κατά  τα ύ τη ν τη ν  ένέργειαν φαίνεται ό ν τ α » σειραί της βερ ο-  
λ ιν , έκδ. 9 . — Πλούταρχος, Θ η σ εύς, κ . 6 ,  σ ελ . 4  άπό « τ ο ν  δέ π ά λ α ι μέν ταύτά  
— π ρ ά ττε ιν  δια νοούμ ενον » σειραί τη ς στερεοτύπου Ικδ. 1 2 .— Πλάτωγ,Κρίτων 4 5  D —  
4 6  Α  άπό « ή  γάρ  ού χ ρ ή  ποιεισθαι π α ΐδ α ς — ffxoi καί σμικρόν ήμώ ν όφελος ή ν »  σει
ρά! τη ς σ τ ερ εο ί, έκδ. 1 5 .  —  Φ ίληβος 1 5  D  καί Ε .  ά π ό  «φ α μ έν  που ταύτόν έν καί 
π ο λ λ ά  —  εΓπερ μόνον Ιρμ η νέα  ποθέν ’έ χ ε ι»  σειραί στερεοτύπ . 1 6 . —  'Ισοκράτης περί 
άντιδόσεω ς 3 0 4 - 3 0 6 ,  σ ελ . 1 2 9  καί 1 3 0  άπό « ή ν  ο5ν σω φρονητε —  π ροσέχειν  σφίσιν 
αύτοΤς καί τη φ ιλοσοφία τον ν ο υ ν »  σειραί στερεοτύπ . 1 8 .  — Πλούταρχος, Κ α ΐσ α ρ . 
κεφ. 1 5 , σελ . 7 1 4 ,  άπό «6 δέ τώ ν π ο λ έμ ω ν  —  καί πλείστους άνηρηκέναι τώ ν ά ν τ ιτ α -  
χ θ έ ν τ ω ν »  σειραί σ τερ εοτύπ . 1 9 . — Πλάτων. Ν ό μ ο ι 8 8 7  C — 8 8 8  Α ά π ό « άνάγκη γάρ  
δή χ α λ ε π ώ ς  φέρειν —  διδάσκειν π ερ ί θεών ώ ς είσ ί»  σειραί στερεοτύπ. 2 1 . — Δημοσθέ
νης προς Τ ιμ όθεον  9 - 1 4 ,  σ ελ . 1 1 8 7  καί 1 1 8 8  άπό «επ ειδή  δ ’ ά π εχε ιρ ο τ ο ν ή θ η —  ού 
γά ρ  ά γνοεΐτε  τά  λ εγ ό μ εν α »  σειραί στερ εοτύπ . 4 0 .  —  Μάζιμος ό Τνριος, λόγος 36, 
δλον τ ό  κεφ. 2  ά π ό  « έ μ ο ί δέ ό μύθος άπ ελθώ ν εκποδώ ν —  έπιορκουνται δέ ώ ς ούδέν 
ό ν τ α ς »  σειραί 4 7  τής έκδ. D i lb n e r .

2) ’Αριστοτέλης, Ρητορική 1407, 6, 11. "Ολως δέ δει εύανάγνωστον εΐνε τό γε- 
γραμμένον καίεύφραστον* έστι δέ τόαύτό. όπερ οι πολλοί σύνδεσμοι ούκ έχουσιν, ούδ1 
ά μή βάδιον διαστίξαι, ώσπερ τά Ηρακλείτου. Τά γάρ Ηρακλείτου διαστίξαι έργον 
διά τό άδηλον εινε ποτέρο> πρόσκειται, τω ύστερον ή τώ πρότερον, οίον έν άρχή αύ- 
τού τού συγγράμματος* φησί γάρ » του λόγου τού δέοντος άεί άξύνετοι άνθρωποι γί-
γνονται» άδηλον γάρ τό «άεί» προς όποτέρω διαστίξαι.

3) *Ε ρ μ ο γέ γ η ς  περί μεθόδου δεινότητος, Rhetor. Graeci, έκδ. Spengel τόμ. 2, 
σελ. 454. θέω ν  Προγυμνάσμ. αύτ, σελ. 82. Γ ρη γόρ ιος ό Κ ορίνθ ιος  περί τρόπων 

αύτόθ. τόμ. 3, σελ. 223.
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λ ύ τ ω ς  ούδέν  έκ τής τοσήσδε η τοσήσδε ποσότητος τών άπαγγελ- 
λομένων* τούτο μόνον παχύνους τις καί άμβλύς ήδύνατο καί νά φαν- 
τασθή καί νά έκστομίση 1).

*Ός γε εκ της λογικής άναγνώσεως λοιπόν έπιψογοι δεν δύνανται 
νά εινε αί ανωτέρω μολυνοπραγμονούμεναι «μακραί» αύται φράσεις 
του κ. κριτου.

’Αλλά καταπονουσι τούς μαθητάς, δύναται νά είπγ) 6 κ. κριτής. 
Εις τον διισχυρισμόν τούτον έπαναλαμβάνομεν ότι καί περί τής 
« μακρηγορίας» του κ. κριτου εν τοϊς διηγήμασι καί τσις μυθαρίοις 
ανωτέρω εϊπομεν: Τούς μαθητάς δεν καταπονουσιν αίπολλαί λ έ ξ ε ις . 
Τούς μαθητάς, ανθρώπους καί αυτούς όντας , καταπονουσιν , όπως 
καί πάντας ooot εινε άνθρωποι, τά  γραώδη καί τά άγοραία καί τά 
αγροίκα καί τά  βδελυρά, εις όσας όλίγας λέξεις καί άν έγκατακλείων- 
ται ταυτα. Τούς μαθητάς καταπονουσι τά  « φ ο γ χ α λ η τ ά »  καί αί 

* « μ ύ ξ ε ς »  του κ. Βρατσάνου, ή « μ ο ύ χ λ ε ς »  καί ή « κ ο ν φ ά λ ε ς »  
καί ή « μ π ά ζ ε ς »  καί τά  « π ε ρ ιτ τ ώ μ α τ α »  του κ. Κουρτίδου, καί 
μόνον εις πέντε λέξεις άν έγκλεισθώσι. Νοήματα δέ εύγενή καί σεμνά, 
νοήματα ήθοποιά καί άνδροποιά, νοήματα τή άνθρωπίνη αξία πρέ
ποντα καί τή νεαρα ηλικία αυτών άρμόζοντα, καί εις φράσεις δεκα
πλάσιας το μέγεθος τών υπό του κ. κριτου κατακρινομένων άν έγκλει- 
σθώσι, « δεν κ α τα π ο ν ο ύ ο Ίν  » άλλά θέλγουσι καί γοητεύουσι καί 
ένθουσιάζουσιν αυτούς. Ά λ λ’ εινε π α ρ ά  ττιν  <|ύσΊν τών αλφαβη
ταρίων, δύναται νά λεχθή, μ ε γ ά λ α ι «φράσεις» έν Ομικρω βιβλία- 
ρίω νά ύπάρχωσι. Τούτο τό επιχείρημα εάν έφέρετο , θά ήλεγχε 
τον έπάγοντα αυτό άδαή πάνττ) τής οικονομίας έπιστημονικώς συντε
ταγμένων άλφαβηταρίων καί τών αρχών τών παιδευτικών τών διη- 
κουσών δι1 αυτών.

Τό έν Πρωσσια ύπουργειον τής παιδείας ένέκρη/ε διά πάντα τά

1) Κλήμης δ Άλεξανδρεύς,Στρωμ. 3, 4 , έκδ. M igne τόμ. 1 , σ. 1141 Β — 1144 Α : 
« αναλεγονται δέ καί ούτοι— οί ψευδοπροφήτου — έχ τινων προφητικών περικοπών λέ
ξεις άπανΟισάμενοι, καί συγκαττύσαντες κακώς, κατ’ άλληγορίαν είρημένας, εξ ευθείας 
λαβόντες. ΓεγράφΟαι γάρ φησιν* « άντέστησαν Θεώ καί έσώΟησαν». Ουτοι είσιν οι 
κατά την άνάγνυ>σιν φωνής τόνιο διαστρέφοντες τάς Γραφάς προς τάς ίδιας ήδονάς, καί 
τινων προαοίδιών καί στιγμών μεταθέσει τά παραγγελΟέντα σωφρόνως καί σΰμφερόντως 
βιαζόμενοι πρός ήδυπαθείας τάς έαυτών»,
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άνά το Πρωσσικόν κράτος δημοτικά σχολεία το του Eckelboom  
καί Esser  Άλφαβητάριον. Έν τούτφ εύρηται περίοδος διπλάσιά 
των κακιζομένων ύπο του καθ’ ημάς κριτου 1 ) .Ό  Armstroff καί ό 
Vegener είνε έπιθεωρηταί σχολείων έν Γερμανία* έν τω Ά λφαβη- 
ταρΐφ αυτών , τω ύπο τής κυβερνήσεως έγκριθέντι, δύναται νά άνα- 
γνώσγ) πας τις περίοδον πολύ μεγαλητέραν τών κακιζομένων ύπο του 
καθ1 ήμάς κριτου 2 ) .Ό  R unkw itz  είνε διευθυντής Διδασκαλείου γερ
μανικού. Έ ν  τω *Αλφαβηταρίω αυτού δύναται πας τις νά άναγνώση 
« φράσιν » μακροτέραν των καταδικαζόμενων ύπο τού παρ’ ήμΐν κρι- 
τοϋ 3). Ό  Bohm  εινε επιθεωρητής των έν Βερολίνο) σχολείων. Ού- 
τος δεν έδίστασεν έν τ φ  ύπ’ αυτού έκδοθέντι ’Αλφαβηταρίω του 
Schulz ( 1887) νά αναγράψω έν αύτω « φράσιν » τουλάχιστον διπλά
σιάν των κακιζομένων ένταύθα 4). Ό  E duard Bock, δστις ήτό 
μυστικοσύμβουλος τής έπικρατείας καί σύμβουλος τής έκπαιδεύσεως, 
δ έστι δ μετά τον ύπουργδν τής παιδείας άμέσως επόμενος ύπάλληλος 
τού κράτους, έπέτρεψεν εις το ύπ' αυτού έκδοθέν Άλφαβητάριον τού 
Hirts (Aufl. 33, 1894, II Theil, σελ. 78, άρ. 5) τήν «φράσιν» · 
έζ 7 σειρών διά μικρών πεπυκνωμένων στοιχείων έκτετυπωμένων 5). 
Ά λ λ ’ αυτοί είνε Γερμανοί, λόγιοι καί ευσυνείδητοι άνδρες, οϊτινες 1 2 3 4 5

1) Neue Fibel I I  Theil, 15 Auflag. σελ. 18, άριθ. 23: Der Wind und das 
Haus: «Als nun der Herr Wind raerkte dass er da drinnen in Stuben und 
Kammern μέχρι του auf und nieder» σεφαί 6.

2) Fibel, Aufl. 14, Genelnnigt von der Konigl. Regierung zu Diisseldorf, 
σελ. 46, άριθ. 23, τεμάχ. 3, άπό Aber die Tanne-daraus zu machen» σεφ. 5.

3) Kinderschatz fur Schule und Haus, erste Stufe, Altenburg 1887, σελ. 
85, άριθμ. 10, από o Wilhelm hatte wohl gehort — verfiel in ein gefahrliches 
Fieber» σεφαί 5.

4) Hand Fibel von Otto Schulz bearbeitet v. A. Bohme, Berlin, 1887, σελ. 
136, άριθμ. 18, άπό «Das konnte — frei umherlief» σεφαί 6. Πρβλ. αυτόθι καί 
τάς μακροτάτας περιόδους έν σελ. 68, 72, 73, 74, 77, 102, 129.

5) Ferdinand Hirts Lesebuch fur̂  Volkschulen, herausgegeben v. Eduard 
Bock, weil. Geh. Regierungs-und Schulrath, 33 Anflag, Breslau, 1894, σελ.
78, άριθμ. 70, § 4 :  «Die Kronpricessin Viktoria, eine Konigstochter aus 
England, ist eine gar zartliche und verstandige Mutter» — «Obgleich sie 
Diener und Dienerinnen genug hatte, welche den Kindern wohl zu essen 
geben konnten, so liess sie es sich als Mutter nicht nehmen, ihnen selbst 
die Milch unh Fleischbriihe zu reichen, die sie trinken sollten, wobei sie 
alles kostete und darauf achtete, dass die Speisen gut bereitet waren und 
die Kinder nicht inehr bekamen, als ihnen dienlich war» — Ό λον τούτο 
μία περίοδος η «φράσις» κατά τήν γλώσσαν τού κ. κριτου.



δ τι πράττουσι καί δ τι λέγουσι, πράττουσι καί λέγουσιν αύτδ 
' μετ’ Απηκριβωμένην γνώσιν του πράγματος, καί έκ βαθέος σεβασμού 

προς εαυτούς καί προς την Αλήθειαν. Δεν είνε εκ τών καθ’ ημάς Αγραμ
μάτων καί ασυνειδήτων εκείνων παλιγκαπήλων των γραμμάτων, οίτι- 
νες άναλαμβάνουσι καί κινεζικά βιβλία νά κρίνωσιν, Αρκεί να προσ- 
πορίσωνται κερδάριόν τι καί νά εύφράνωσι το ψυχάριον αυτών-κατα- 

*■ πτύοντες παν δ,τι καλόν δύναται δ τόπος αυτών νά παραγάγη, Αφού
< αυτοί δι* δλου του βίου αυτών έτώσια άχθη Αρούρης έγένοντο.
ί Εκείνοι, καίτοι Γερμανοί, θά ήκουσάν ποτέ τά  του Άρριανου 1):

«Λόγου μέγεθος ού μήκει, ούδ’ ύψει κρίνεται Αλλά δόγμασιν». Έκεΐ- 
i νοι, καίτοι Γερμανοί, θά ήκουσάν ποτέ τά  του Πλάτωνος 2) : « Γ ε-
.1 λοιον δη καί φανλον τό προ τών βέλτιστων τά βραχύτερα αιρου-
[ μένους φαίνεσθαι». Εκείνοι, καίτοι) Γερμανοί, θά έδιδάχθησαν, θά
! έμελέτησαν τά του Λογγίνου υψηλότατα ταυτα καί Αληθέστατα ρή-
y ματα : « Ή  φύσις ού ταπεινόν ημάς ζφον ούδ’ Αγεννές έκρινε τον
k άνθρωπον Αλλ’ ως εις μεγάλην πανήγυριν εις τον βίον καί εις τον

σύμπαντα κόσμον έπάγουσα . . ευθύς αμαχον έρωτα ένέφυσεν ήμΐν 
ταίς ψυχαΐς παντός Αεί του μεγάλου καί προς ημάς δαιμονιωτέρου» 3). 

|* Εκείνοι, καίτοι Γερμανοί, θά έμελέτησαν τά  του Άριστοτέλους:
cc Προσεκτικοί δέ τοίς μεγάλοις, τοίς ίδίοις, τοίς θαυμαστοίς, τοίς 

\ ήδέσι' διό δει έμποιειν ως περί τούτων ό λόγος» 4). Εκείνοι βεβαίως
έμελέτησαν καί κατενόησαν καί έθαύμασαν τάς λεπτοτάτας παρατη- 

ν ρήσεις του μεγάλου συμπολίτου αυτών Hermann Lotze περί τής 
ευφροσύνης, ήτις καταχείται κατά τής ψυχής του Ανθρώπου, καί περί 

I του φρονηματισμού, ύφ> ού Αναφλέγεται αύτη,επί τή ιδέα τής μεγα-
ί  λύνσεως καί έπεκτάσεως καί έξυψώσεως αυτής 5). Εκείνοι βεβαίως
£ Ανέγνωσάν ποτέ εν Ttvt οίωδήποτε Ψυχολογίας καί Παιδαγωγίας έγχει-
I ριδίω τά περί τών εύαρέστων διανοητικών συναισθημάτων καί τά
X περί του τρόπου τής έξεγέρσεως τής Αναπτύξεως καί τής διατηρή-
£·.
%
g 4) ’Επίκτητου διατριβαί 1, 42, 46.
|  2) Πλάτυ>ν, Νόμοι 887 Β.
κ 3) Λογγΐνος περί ΰψους κεφ. 35, έκδ. Spengel, τόμ. 1, μέρος 2, σελ. 461.
Κ 4) ’Αριστοτέλης, 'Ρητορική 4415, β, 4.
1  5) H erm ann  Lotze, M ikrokosrnus, 4869, τόμ. 2, σελ. 208 καί έξ. Ενταύθα
ί  ανήκει καί τό παρά Πλουτάρ/ω έν τοίς πολιτικοίς παραγγέλμασι (814 Α) άναγεγραμ- 
8  μένον : « Τά μέν γάρ μικρά παιδία τών πατέρων όρώντες επιχειρουντα τάς κρηπίδας 
& υποδεΐσθαι καί τοΙ»ς στεφάνους περιτίθεσθαι » κτλ.
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σεως αυτών. Εκείνοι βεβαίως θα άνέγνωσάν ποτέ τάς θαυμασίας 
παρατηρήσεις του όξυνουστάτου συμπολίτου αυτών H erbart περί τής 
παιδικής φύσεως ά*δρικώς του υπέρ αυτήν υψηλότερου όρεγομένης 1). 
Ά λ λα  καί ούδέν τούτων αν δεν έγνώριζον, πάντως θά έγνώριζον το 
βραχύτατον τούτο του F e c h n e r: ((Τά παιδία σφοδρά ευφραίνονται, 
δταν επί τέλους κάτοχα τοιούτων « μακρών φράσεων » γένωνται» 2) 
καί θαρρούντως εν πλήρει επιστημονική συνειδήσει έγραψαν ·έν παιδι- 
κοίς βιβλίοις συν τοϊς παμπόλλοις, τή παιδική άντιλήψει άρμόττουσι, 
καί τινα μεγαλήτερα καί ογκωδέστερα τούτων.

Μόνον οί μη έ'χοντες τέκνα, μόνον οί ουδέποτε μετά παιδαρίων 
έπικοινωνήσαντες, μόνον οί ούδέν ουδέποτε περί τής φύσεως αυτών 
τής ψυχικής άναγνόντες άγνοουσι πόσον χαίρουσι τά μικρά παιδία 
οψέποτε άποκτήσωσι την συνείδησιν ότι έγένοντο κάτοχα μεγάλου Tt- 
νός καί δυσκόλου τό κατ’ άρχάς προφαινομένου αύτοις. Μόνον δέ οί 
ούδέν ουδέποτε έγχειρίδιον τής Παιδαγωγικής διαφυλλίσαντες άγνο
ουσι πόσον ή χαρά αύτη, δεξιώς καθοδηγουμένη, δύναται νά άποβή 
οξύ κέντρον προς φιλοπονίαν, φιλομάθειαν καί ήθικοποίησιν αυτών. 
Ούτος λοιπον είνε ό λόγος, δι1 όν οί εύβουλοι καί εύπαίδευτοι Γερμα
νοί άλφαβηταριογράφοι έγκατασπείρουσιν έν τοϊς διά τά μικρά παι
δία τών ομοεθνών αυτών προωρισμένοις άναγνωστικοϊς βιβλίοις, ευθύς 
έξ άρχης του σταδίου τής λογικής άναγνώσεως, εστιν ότε μεταξύ 
τών παμπόλλων καί τοϊς παιδαοίοις προσηκόντων φρασειδίων καί μυ- 
θαρίων καί διηγηματίων, καί «φράσεις» τινάς καί μύθους τινάς καί 
διηγήματά τινα έκτενέστερά πως καί έμβριθέστερά πως τών συνήθων 
καί τών τετριμμένων. Ούτος είνε ό λόγος,· δΓ ον. ot Γερμανοί κριταί 
καί οί Γερμανοί προϊστάμενοι τής πολιτείας εγκρίνουσι καί τή σφρα- 
γϊδι του κράτους τιμώσι τάς τοιαύτας «μακράς ψράοεχς» καί

1) Herbart, Allgcmcine Padagogik, Gottingen 1806, Einlcitung, σελ. 29: 
Der Knabc unterscheidet, so gul wie wir, das Gemeine und Flachc, von 
dcm Wurdevollen; ja dicser Untorschicd liegt ihm mehr als uns am Her
zen ; d c n n  er  fu h l i  sich u n g e r n  Id em , e r  m och lc  e in  M ann  se in . Der ganzc 
Blick des wolilangclcgl.cn Knaben ist fiber sich gericlitct* καί πάλιν σελ. 402 : 
Der Untcrrieht muss fasslich, jedoch chcr S c h w e i *  a ls L e l c l i t  scin.sonst 
inacht. cr και πάλιν σελ. 154 εν τέλει: Langwoilig zu sein ist
die firgslc Sfiudc des Unterrichts.
. 2) Fechner, Der erste Leseunterricht, 1878, σελ. 128 Iv άρχ^: « Es fr e u t  

s ic h  u n g e m e in , w e n n  sic s o ld i f la n g e s  W o r t» g liic k lic h  bew alH gen,
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μακροί/ς μύθους καί αμακρά διηγήματα» άναγράφοντα αναγνω
στικά βιβλία. Ούτος give ό λόγος δι’ ον εύρηνται καί εν τψ έμφ βι- 
βλιαρίψ διεσκορπισμένα τινά τοιαύτα καί ούτος είνε ό λόγος, δι* ον 
ό κ. κριτής ελέγχεται, κακίζων ταΰτα, δλως αδαής του έργου, οπερ 
fieri τόσης κουφότητος καί άσυνειδησίας άνέλαβε καί όπερ μετά τό
σης μεροληψίας διεπέρανεν καί δ^δ  «οοας άξιος ?ίν λαβεΐν πλη- 
γάς τοσαύτας εΐλπφε δραχμάς» 1).

« Περί δέ του περιεχομένου των τε διηγήσεων καί των μύθων παρα- 
τηρουμεν δτι ό συγγραφεύς, καί έν αύτοίς ούδέν μέτρον τηρών, έν 
πάσι σχεδόν τοΐς κεφαλαίοις παρατίθηάι παραδείγματα τά αύτά περί 
των αύτών ούτω της «άπειθείας» φέρονται έπτά διηγήσεις καί μύθοι 
καί έν ποίημα, της «λαιμαργίας» πέντε, τρία  τού  «ψεύδους»,  δύο  
της  «κλοπής»,  τέσσαρα της «εύγνωμοσύνης», τη ς  «ά σ π λ α γ-  
χ ν ί α ς δ ύ ο ,  τέσσαρα της «εύσπλαγχνίας» καί δύο ποιήματα, όκτώ 
«της τ ιμωρίας  τού κακού» καί έν ποίημα, δ ύ ο δ έ κ α ί  δν π ο ίη 
μα «της φ ιλοστοργ ίας  των γονέων» ,  τρία  δέ «της Αδελφικής  
Αγάπης».

Έ κ  τής παρατηρήσεως ταύτης ομολογώ δτι τίποτε δέν Ιννοώ.
Δεν έννοώ δηλαδή :
1) *Αν αύτη εινε κριτική παρατήρησις ή είνε απλή τις σημείω- 

σις, έν ή ήτο άναγεγραμμένος 6 πίναξ των περιεχομένων του ’Αλφα
βηταρίου μου καί έκ παραδρομής έστάλη εις τδ τυπογραφεΐον καί 
έτυπώθη ώς έκθεσις.

2) *Αν είνε κριτικίι παρατήρησις αύτη, τότε τί κοινόν μεταξύ τού 
περιεχομένου καί τού ποοτού αυτού. Εις τό τοιοϋτον η τοιου- 
τον περιεχόμενον των μυθαρίων καί τών διηγηματίων δύναται νά 
άσκήσγ) έπιρροήν τινα τό ποοόν αύτών ; Δύναται δηλ. ή τοσαύτη ή 
τοσαύτη ποοότης αύτών νά γείνγ) παραιτία τής τοιαύτης ή τοιαύ- 
της ποιότητος αύτών ; Τό περιεχόμενον έπιστητού τίνος, ώς τούλά- 
χιστον μέχρι τούδε ήτο γνωστόν, είνε α( ίδέαι, τά πράγματα, αΐ 
γνώμαι, έξ ών συναποτελειται τούτο, ή τοιάδε ή τοιάδε ποιότης αύ- 
τού, ή τοιαύτη ή τοσαύτη παιδευτική αύτου δύναμις καί τά  παρό
μοια τούτοις* ούδέποτε δμως τό ποοόν αύτών 2. 3. 4. 5. 7 κτλ.

3) Δέν έννοώ τί σημαίνει <ί ούδέν μέτρον τηρών έν αύτοίς 6 συγ-

1) Λυσίας, άποσπασ^άτια 93, exS. Scheibe, Lipsiae, 1890, σιλ. 246.

Η μ λ -
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γραφεύς», διότι, έγώ τουλάχιστον,δεν γνωρίζω αν καί αλλαχού που, 
πλήν εν τη διανοία καί τη διαθέσει του έκάστοτε κακοβούλου κριτού, 
εϊνε δυνατόν ποτέ να ύπάρζη τοιοΰτόν τι μέτρον, όπερ αύστηρώς πρέ
πει νά τηρήται καί ούτινος ή παράβασις νά συνεπάγηται την μομφήν 
του παραβάντος αυτό καί την καταδίκην αυτού. Έ ν τη οικεία του 
υπουργείου έπισήμω προκηρύξει δεν υπάρχει τοιοΰτόν τι μέτρον. Έ ν 
τοϊς μεθοδικοί; καί παιδαγωγικοί; βιβλίοις επίσης δεν υπάρχει. Έ ν 
τοΐς αναγνωστικοί; βιβΧίοις των Γερμανών καί Γάλλων, καθ’ ά κε
λεύει ήμάς ό οικείος νόμος νά διατυπωθώσι καί τά  ήμέτερα αλφαβη
τάρια, δεν φαίνεται τοιοΰτόν τι. Εις τον έπιστημονικώς μεμορφωμέ- 
νον νουν φαίνεται γελοία ή ύπόστασις τοιούτου μέτρου. Πού λοιπόν 
ό κ. κριτής εύρεν αυτό ; Που των καταχθονίων της γης είνε κεκρυμ- 
μένα τά  στρώματα έκεϊνα τού επιστητού, εξ ών άνέσκαψεν την σε
μνήν καί μεγαλοπρεπή ταύτην γνώσιν, ότι δυο η τρ ία  διηγημάτια 
καί μυθάρια, σκοπούντα τον καταυγασμόν μιας ηθικής άρχής εις τάς 
ψυχάς παιδαρίων εξαετών είνε μ έτρ ια  , τεοΌ^αρα δέ η πέντε είνε 
ά μ ε τρ α , η υπέρμετρα ;

4) Δεν εννοώ οποίου τίνος είδους είνε τό παράξενον τούτο μέτρον, 
άφού καί τά  2 καί τά  3 καί τά  4 καί τά  5 καί τά  7 καί τά  8 διη
γημάτια καί μυθάρια έκάστου κεφαλαίου επ’ αυτού καταταθέντα εύ- 
ρέθησαν άσύμφωνα προς αυτό. Μήπως κατά τό μέτρον τούτο άπη- 
τείτο προς διευκρινισμόν έκάστης ηθικής αρετής ή κακίας ό α ύ τό ς  
άριθμός μυθαρίων καί διηγηματίων, ό αριθμός 4 π. χ . ούτως ώστε 
καί τά  12 κεφάλαια τού ’Αλφαβηταρίου νά είχον άνά 4 μυθάρια 
καί διηγημάτια ; ’Αλλά τότε διά τί δεν αποκαλύπτει τούτο τό μή
κος τό μέτρον αυτού; *Αν δέ τοσούτον 'είνε τό μήκος αυτού, τότε 
τίνος ένεκα ή ίσηγορία καί ή ίσοπολιτεια αύτη είνε άναγκαία καί έν 
τοϊς κεφαλαίοις τής ηθικής, άφού πάντα δεν είνε ίσης δυνάμεως ουδέ 
ίσου βάρους ; Δημοκρατία καί έν τη ηθική ;

5) Δεν έννοώ τί θά είπη «παραδείγματα τά αυτά περί τών αυ
τώ ν» . *Αν ό κ. κριτής εννοεί ότι τό αυτό διηγημάτιον καί τό αυτό 
μυθάριον καί τό αυτό κεφάλαιον επαναλαμβάνεται τρις καί τετράκις 
καί επτάκις,ή έννοιά του είνε αμαρτωλή.*Αν εννοεί ότι προς άνάπτυ- 
ξιν τής εν έκάστω τών κεφαλαίων άναγραφομένης άρετής ή κακίας 
αναγράφονται δύο, τρία καί τέσσαρα διηγημάτια διαφόρου μεν περιε
χομένου, τήν ^ύτήν δέ ηθικήν ιδέαν άναπτυσσοντα, τότε δεν έπρεπε
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να γράψγι α: τα αυτά ttep! των αυτών» , άλλ’ επρεπε να γράψη μέν 
σαφέστερον το πράγμα, να προσθίσγ δέ καί τον λόγον τίνος ένεκα 
θεωρεί έπίμεμπτον καί καταδικάσιμον αυτό. Τουλάχιστον τούτο α
παιτεί ή ευσυνειδησία ή κριτική.

Νυν, όπως εινε έν τή εκθέσει του κ. κριτου έρριμμένη, άνευ αιτιο
λογίας τινός, ή κατάκρισις αύτη, παρέχει τό δικαίωμα εις έκαστον, 
άπροκαταλήπτως άναγινώσκοντα ταύτην, να νομίσγι ότι κατεγράφη 
καί αυτή ενταύθα, ίνα διά στοιχείων του άλφαβήτου καταληφθή χώ 
ρος τις έν τή εκθέσει απορία άλλων ουσιωδών, παιδαγωγικών δηλ. 
καί γραμματικών καί τεχνολογικών παρατηρήσεων, έπί τώ τελικφ 
σκοπώ όπως άπορριφθή μεν μετά τίνος ευπροσώπου δήθεν προσχήμα
τος τό βιβλίον, άφού ήτο ίδικόν ρ,ου, πληρωθή δε ό κ. κριτής δια- 
κοσίας και τριακοσιας δραχμ,άς! Διότι τίς κάπηλος καί συρφετώδης 
δεν δύναται να συντάξη τοιαύτην κρίσιν, καί μάλιστα όταν πρόκειται 
εκτός καί πολλών άλλων να κερδήστρ καί διακοσίας καί τριακοσιας 
δραχμάς ; Τό πράγμα εινε εύκολώτατον* λαμ.βάνει τον πίνακα τών 
περιεχομένων του εις καταδίκην προωρισμένου βιβλίου,αντιγράφει αυ
τόν, προσθέτει άναποδείκτως, εις τα K O U TO U pO U , «ό συγγραφεύς 
ούδέν μέτρον τηρών » καί τελειώνει ή παρατήρησις,πληρουται δ’ ούτω 
τό Υ10 τής έκθέσεως, λαμβάνει τάς διακοσίας καί τριακοσιας δρα
χμάς, ευγνωμονούσα αύτω οί ισχυροί τής ήμέρας, οί διατάξαντες αυ
τόν να πράζν) ούτω, προσπατταλεύεται τούτου ένεκα στερεώτερον είς 
την καθηγετικήν θέσιν, ήν κατέχει, ή μ.ή έχων, λαμβάνει τοιαύτην, καί 
σεμνοπροσωπεΐ έπί πλέον καί κλασαυχενίζεται ώς κριτής καί αυτός» !

'Ως δι/σ'πάλαισ'τον άμαθία κακόν. Ή δέ μωρία μάλχσ'τ’ 
άδελψτι της πονηριάς έφι/, άνέκραξέ ποτέ ό Σοφοκλής 1), τίς 
οίδε είς τίνας περιστάσεις εύρεθείς καί αύτός !

Είς τό περιεχόμενον τών μ,υθαρίων καί διηγηματίων,τών σκοπούν- 
των τήν έξέγερσιν του ήθικου συναισθήματος, καί είς τήν άνάπτυξιν 
τής ήθικης συνειδήσεως παιδιών μικρών ούδέν άλλο εύρεν ό κατά τον 
Σοφοκλέα «άμαθής, μωρός καί πονηρός» κριτής ήμών νά παρα- 
τηρήση ή τον αριθμόν αυτών τον «άμετρον» ή ((εκμετρον ». Δει
νόν όντως καί ουσιώδες του περιεχομένου έπιστημονικόν άμάρτημα !

Ό  ευαίσθητος! Ούδαμ,ώς ήσθάνθη, καίπερ Έ λλην καί μάλιστα 
τών ελληνικών γραμμάτων διδάσκαλος, οτι πάντα τά  κατά τήν 

1) Σοφοκλής, άποσπ. 839 καί 840, έκδ. N auck .
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σπουδαιοτάτην ταύτην εργασίαν, καί περιεχόμενον $ηλ, καί ήθικαί ίδέαι 
καί οικονομία και λέξις καί ερμηνεία των επί αάμετρία» κακιζομένων 
καί τούτου ένεκα έκριφθέντων, δεν ήσθάνθη, λέγω, δτι πάντα ταυτα 
είνε μετ’ άκρας επιστημονικότατος καί μετά διαθέρμου λατρείας προς 
το άγαθόν, καί μετά βαθύτατου σεβασμού προς τό ηθικόν καί θρη
σκευτικόν πνεύμα τού έθνους τού Ελληνικού έκτεθειμένα !

Άποστρέφων τό πρόσωπον άπό των ούτωσί άσελγώς άσεβούντων 
κατά τε της επιστήμης καί τής κοινής των άνθρώπων ηθικής συνει- 
δήσεως ήμετέρων κριτών αποτείνομαι προς τούς μαθόντας νά σέβων- 
τα ι την επιστήμην καί τούς ειθισμένους νά αίδώνται εαυτούς και τό 
δίκαιον, άμα μέν όπως υπερασπίσω την ούτωσί βαναύσως προπηλα- 
κιζομένην άλήθειαν, άμα δέ όπως καταδείξω τί —  κατά την έμήν 
κρισιν —  έν τοίς καθ’ ήμάς χρόνοις και έν τώ μέλλοντι ως ορθόν παι
δαγωγικούς καί ώς ωφέλιμον έθνικώς εν τή νύν βαρυδαιμονούσνι 
χώρ<£ ημών, περί τής παιδείας τής εθνικής προκειμένου, πρέπει νά 
θεωρήται.

Τό άναιτιολογήτως κακιζόμενον π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο ν  τού.το τώ νμ ΰ θ ω ν  
Ιν πρώτοις έξελέχθη συνωδά ταΐς όδηγίαις τού Πλάτωνος καί τού Άρι- 
στοτέλους. αΤίς ούν ή πα ιδεία ;»— λέγει ό θειος Πλάτων —  «ή χαλε
πόν εύρεϊν βελτίω τής υπό τού πολλού χρόνου εύρημένης; Έ σ τ ι δέ 
που ή μέν επί σώμασι γυμναστική, ή δέ επί ψυχή μουσική .. .  Μουσι
κής δ’ ειπών τίθης λόγους, ή ού ; Έ γω γε. Λόγων δέ διττόν είδος τό 
μέν άληθές, ψεύδος δ* έτερον ; Ναί. Παιδευτέον δέ έν άμφοτέροις, 
πρότερον δέ εν τοϊς ψευδέσιν; Ού μανθάνω, έφη, πώς λέγεις. Ού 
μανθάνεις, ήν δ* εγώ, ότι π ρ ώ το ν  τοίς παιδίοις μ ύ θ ο υ ς  λέγομεν ; 
τούτο δέ που ώς τό όλον είπείν ψεύδος, έστι δέ καί αληθή, πρότερον 
δέ μύθοις προς τά  παιδία ή γυμνασίοις χρώμεθα . . Ούκούν οίσθ* ότι 
αρχή παντός έργου μέγιστον, άλλως τε καί νέω καί άπαλώ ότωούν; 
μάλιστα γάρ δή τότε πλάττεται καί ενδύεται τύπος, όν άν τις βού- 
ληται ενσημήνασθαι έκάστω . . *Αρ’ ούν ραδίως ούτω παρήσομεν 
τούς έπιτυχόντας ύπό τών έπιτυχόντων μύθους πλασθέντας άκούειν 
τούς παίδας καί λαμβάνειν ταΐς ψυχαίς ώς επί τό πολύ εναντίας δό
ξας έκείναις, άς, έπειδάν τελεωθώσιν, έχειν οίησόμεθα δεΐν αύ- 
τούς; Ούδ’ όπωστιούν παρήσομεν. Πρώτον δή ήμιν, ώς έοικεν, έπι- 
στατέον τοίς μυθοποιοΐς , καί όν άν μέν καλόν ποιήσωσιν , έγκρι- 
τέον, όν δ1 άν μή, άποκριτέον τούς δ’ έγκριθέντας πεισομεν τάς
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ίροφούς τε καί μητέρας λέγειν τοίς παισί καί πλάττειν τάς ψυ- 
χάς αυτών τοίς μύθοις πολύ μάλλον η τά σώματα ταίς χερσίν . , . 
Ουδέ τούς διδασκάλους έάσομεν επί παιδεία χρήσθαι των νέων —  
τούς μη καλούς μύθους —  εί μέλλουσιν ήμΐν οί φύλακες θεοσεβείς 
τε καί θείοι γίγνεσθαι, καθ’ δσον άνθρώπω επί πλεΐστον οιόν τε . . . 
ών ένεκα παυστέον τούς τοιούτους μύθους μη ήμίν πολλην ευχέ
ρειαν έντικτωσι τοίς νέοες πονηριάς». 1) —  «Δ ει τοίς νέοις» —  
προσθέτει ό 'Αριστοτέλης —  «πάντα  ποιείν ξένα τά  φαύλα, μά
λιστα δ ’ αυτών δσα έχει μοχθηρίαν καί δυσμένειαν» 2). —  καί 
πάλιν ό Πλάτων: «Περί παντός ποιητέον ά πρώτα άκούουσιν (οί 
νέοι) OTt κάλλιστα μεμυθολογημ,ένα προς αρετήν άκούειν» 3). 
—  καί πάλιν ό ’Αριστοτέλης: « Καί περί λόγων δέ καί μύθων ποιους 
τινάς ακούει δει τούς τηλικούτους επιμελές έστω τοίς άρχουσιν ους 
καλουσι παιδονόμους, πάντα γάρ δεί τά  τοιαυτα προοδοποιείν προς 
τάς ύστερον διατριβάς» 4).

Κατά ταυτα το περιεχόμενον τών περί ου ό λόγος μυθαρίων καί 
διηγηματίων είνε χρηστόν η ου ; ’Έχουσι « μοχθηρίαν καί δυσμέ
νειαν » , έντίκτουσι « πολλην εύχέρειαν τοις νέοις πονη
ριάς» ή εύπείθεια, ή έγκράτεια, ή φιλαλήθεια, ή τιμιότης, ή φιλο
φροσύνη, ή φιλανθρωπία, ή ευγνωμοσύνη, ή εύσπλαγχνία, ή τιμωρία 
του κακού, ή φιλοστοργία τών γονέων, ή ευσέβεια τών τέκνων προς 
τούς γονείς, ή άδελφική άγάπη καί ή ευσέβεια προς τον Θεόν, όπερ 
έστί τό κακιζόμενον τούτο περιεχόμενον; Δύναται ό ορθός νους καί 
ή παιδαγωγική επιστήμη νά εύρωσί τι έπιψογον έν τούτοις;

Περαιτέρω* At ηθικαι ίδέαι, αί άναπτυσσόμεναι διά τών μυθα
ρίων καί τών διηγηματίων, ίζ ών συναποτελείται τό κακιζόρ,ενον 
τούτο περιεχόμενον έξελέγησαν ληφθέντων δύο τινών ύπ’ δψιν, τών 
τε παιδαγωγικών θεωρημάτων τών περί τής ψυχολογικής κατατάξεως 
τής διδακτικής ύλης καί τής κατά φύσιν άναπτύξεως του πνεύματος, 
καί τής εξαίσιας παιδευτικής δυνάμεως τών έξόχως άνθρωπιστικών 
Ελληνικών τούτων καί Χριστιανικών ηθικών ιδεών. 1 2 3 4

1) Πλάτων, Πολιτεία 376 Ε  καί έξ. — Υδ. αύτόΟ. χαί 383 C. 386 Β, 387 Β καί 
έξ. 388 D καί έξ. 389 D καί έξ. 390 Α καί έξ. 391 Α χαί Ιξ. 392 Β.

2) ’Αριστοτέλης, Πολιτικά H 36, β, 33.
3) Πλάτων, Πολιτεία 378 Ε .
4) 'Αριστοτέλης, Πολιτικά 1336, α, 30.
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Keel κατά την συντέλειαν δέ άμφοτέρων τούτων των επιστημονι
κών στοιχείων, έξ ών συναπαρτίζεται τό κακιζόμενον τούτο περιεχό- 
μενον, οδηγοί υπήρξαν ό ’Αριστοτέλης μεν καί ό Πλάτων ως προς το 
πρώτον, τά  'Ιερά δε ημών βιβλία καί οΐ έξοχώτατοι τών Ελλήνων 
ποιητών καί συγγραφέων ώς προς το δεύτερον.

Έξελέγησαν δηλ. διά τό Ελληνικόν μου άλφαβητάριον έκ του 
κόσμου τών ηθικών ιδεών μόνον έκεΐναι, αΐτινες κατά την εξαετή καί 
έπταετή ηλικίαν τών παίδων ημών ή εϊνε αύτοΐς καί άλλοθεν γνω- 
σταί, ή άγνωστοι ούσαι δύνανται νά κατανοηθώσιν* ή πάντως πρέ
πει νά γείνωσι γνωσταί, οΐαι εινε πάσαι αΐ άνωτέρω καταλεχθεισαι, 
συνψδά τή υποδηλώσει του. Άριστοτέλους καί τη παραγγελία του 
Πλάτωνος: « ’Αρχή λέγεται ή μέν όθεν αν τις τοΰπράγματος κινηθείη 
πρώτον . . . ή δέ όθεν άν κάλλιστα γένοιτο έκαστον olov καί μαθη- 
ύεως ούκ άπό του πρώτον κα\ της του πράγματος άρχης 
ένιοτε άρκτέον , άλλ’ δθεν φαστ’ άν μάθοχ — Δεί μειράκια 
μέν όντα και παίδας μειρακιώδη παιδείαν καί φιλοσοφίαν μεταχειρί- 
ζεσθαι, προϊούσης δέ τής ηλικίας, έν ή ή ψυχή τελειουσθαι άρχεται, 
έπιτείνειν τά  εκείνης γυμνάσια 1)». ’Αλλά καί τών γονέων ούδείς αγνοεί 
ότι αΐ κακίαι,αί τό πρώτον έμφανιζόμεναι εις τά μικρά τέκνα αυτών, 
εϊνε ή άπείθεια, ή λαιμαργία, τό ψευδός, ή κλοπή, ή σκαιότης, ή 
αχαριστία* άλλά καί τών σωφρονούντων άνθρώπων ούδείς άγνοει ότι 
αι πρώτισται άρεταί εϊνε ή εύπείθεια, ή Ιγκράτεια, ή φιλαλήθεια, ή 
τιμιότης, ή ευγνωμοσύνη, ή ευσέβεια προς τούς γονείς, ο φόβος του 
Θεού καί ή ευσέβεια προς αυτόν. Πάντες δέ καί οί άκρψ τφ  δακτύλφ 
τών παιδαγωγικών άψάμενοι γνωρίζουσιν ότι οι άνθρωποι έκ νεαρω- 
τάτης ήλικίας εϊνε έπάναγκες νά άρχίζωσι νά λαμβάνωσί πως συνεί- 
δησιν τής άναγκαιότητος καί άγιότητος τών ηθικών ιδεών τής φιλο
φροσύνης, τής άγάπης, τής εύσπλαγχνίας, τής φιλανθρωπίας* έκ νεα- 
ρωτάτης ηλικίας νά άρχίζωσι νά έθίζωνται εις τό νά μισώσι καί νά 
άποτροπιάζωνται τά  κακά καί εις τό νά ζητώσι καί νά πράττωσι τά 
άγαθά 2).

1) ’Αριστοτέλης, Μετά τά φυσικά 1012, β. 34.— ΙΙλάτων, Πολιτεία 498 Β: ’Επί
σης καί ό Λουκιανός (Νιγρΐνος 2 8 ) : Χρή τον άριστα παιδεύειν άνθρώπους προαιρού- 
ρενον τούτο ρέν ψυχής, τοΰτο δέ σώρατος, τούτο δε ήλικίας τε καί τής πρότερον αγω
γής έστοχάσΟαι, ίνα ρή τά παρά δύναριν ίπιτάττων Ιλέγχηται.

2) Πλάτων, Μενών 77 Β: Δοκεΐ τοίνυν ρ ο ι .. αρετή είναι, καΟάπερ ό ποιητής λέγει 
χαίρειν τε καλοΐσι καί δύνασΟαι.— 'Αριστοτέλης Πολιτικ. 1340, α, 14: Έπεί δε συρ·



··'·>
·* a

 * r
-f-

ng
i*?"

· 'w
r®

Ό  ορθός λόγος καί η παιδαγωγική Ιπιστήμη τί τό έπίψογον δύ« 
νανται να εύρωσιν έν το ύ τψ ;

*Αν δε και δι’ άλλα πάγκαλα και παμμέγιστα άγαθά τοις βροτοΐς 
έπιδαψιλευθέντα ή Ιερά Γραφή καί οι άρχαϊοι 'Έλληνες ποιηταί καί 
συγγραφείς κατέστησαν τα  τιμαλφέστατα κειμήλια του άνθρωπίνου 

ί γένους, έξάραντα όμως και έζαγιάσαντα καί τάς ύψίστας ήθικάς ιδέας 
—  περί ών νυν δη ήμίν ό λόγος —  άπέβησαν ούχ ήκιστα τα  ̂ ισχυ
ρότατα και ένεργέστατα όργανα τής ήμερώσεως καί του Ανθρωπισμού 

r αύτου.
■ Πόσον σεμνοί καί υψηλοί εινε οι άφθονοι περί των ηθικών τούτων
! ιδεών λόγοι τής Τέρας Γραφής καί τών άρχαίων Ελλήνων ποιητών 
| καί συγγραφέων! Α π ’ άκρου εις άκρον τα  τιμαλφέστατα ταυτα κει-
&■ μήλια του άνθρωπίνου γένους διαπνέονται υπό τής ουρανίας αύρας
}ί τών ηθικών τούτων άληθειών !
!?'

Τούτο δε τό ουράνιον πνεύμα τής 'Ιεράς Γραφής, τούτο τό Ανθρω
πιστικόν πνεύμα τών άρχαίων Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων 
διαφυσά άπ’ άκρου εις άκρον καί τά εμά Ελληνικά Αναγνωστικά 
βιβλία καί ούχ ήκιστα τό Ελληνικόν μου άλφαβητάριον.

Δεν ήτο δέ του τυχόντος άλάστορος του έθνους ήμών επήρεια βι
βλία, μετά διαπύρου καί ιερού ζήλου εις τον πολλαχώς καί άπό πολ- 
λοΰ βαρυδαιμονουντα Ελληνικόν λαόν άπό τής τρυφερωτάτης αύτου 
ηλικίας έτι τά  άγιώτατα καί άνθρωπιστικώτατα τών διδαγμάτων 
διοχετεύοντα, νά περιπέσωσιν εις τάς χειρ ας Ανθρώπων άπαιδεύτων 
καί άναισθήτων! 1)

βέβηκεν είναι. . την αρετήν περί τό χαίρειν όρθώς καί φιλείν καί μισεΐν, δεΤ δήλον δτι 
μανθάνειν καί συνεθίζεσθαι μηθέν ούτως ώς τό κρίνειν όρΟώς καί τό χαίρειν τοΐς έπιει- 
κέσιν ήθεσι καί ταίς καλαΐς πράξεσιν . . ό δ’ έν τοΤς όμοίοις έθισμός του λυπεΐσθαι καί 
χαίρειν εγγύς έστι τώ πρός την αλήθειαν τον αυτόν έχειν τρόπον.— Ηθικά Νικομάχ. 
1179, β, 23 : fO δέ λόγος καί ή διδαχή μήποτ' ούκ έν άπαοιν ί^χυη, άλλα δέη προ- 
διειργάσθαι τοΤς Εθεσι την του άκροατου ψυχήν πρός τό καλώς χαίρειν καί μισεΐν, 
ώσπερ γην τήν θρέψουσαν τό σπέρμα. Πρβλ. καί Bergk, Poet. Lyr. Gr. τόμ. 3, 
σελ. 729, άπόσπ. 130.

1) Επειδή καί όλίγιστα τών χλωρίων τής Τέρας Γραφής καί τών Ελλήνων ποιη
τών καί συγγραφέων έάν άνεγράφοντο ένταΰθα πρός άπόδειξιν του διισχυρισμου μου,

14
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Οί παρ ήμίν καλούμενοι λόγιοι του φυράματος των έντιμων τού
των κριτών νομιζουσιν δτι ή σύνταξις: άλφαβηταρίων καί ή κρίσις 
περί της άξίας αυτών είνε έργον του πρώτου τυχόντος χαμαιδιδα- 
σκάλου, του κεκτημένου απλώς την έπιτηδειότητα νά άναγινώσκη 
καί νά γράφη. Νομιζουσιν ότι τα  'Ιερά βιβλία εινε χρήσιμα μόνον εν 
ταίς εκκλησίαις, όπως έξευτελίζωνται υπό τών αγραμμάτων λειτουρ
γών του Ύψιστου μηχανικώς άναγινωσκόμενα. Νομιζουσιν ότι οί Έ λ 
ληνες συγγραφείς είνε άποθήκαί τινες σεσαθρωμέναι καί κατασκότεινοι, 
έν αις δύστηνά τινα γραμματικά καί συντακτικά κανονίδια κεινται 
κάτακείμενα. Άγνοούσιν ότι ή σύνταξις καί ή κρίσις καί πάντων μεν 
τών αναγνωστικών βιβλίων τών μικρών παίδων, ιδίως δε τών αλ
φαβηταρίων, είνε τό δυσχερέστατον τών προβλημάτων τής Μεθο
δικής, καί ότι ή λύσις αυτού άπαιτεί τελείαν Ιστορικήν τής Διδα
κτικής πολυμάθειαν, διάνοιαν ’γλαφυράν, ήθος εύγενές καί φιλάν
θρωπον, γνώσιν άκριβεστάτην τής τε Ψυχολογίας, τής Παιδαγωγικής 
καί τής Μεθοδικής καί σύμφυτόν τινα ευπάθειαν προς τό ηθικόν ύψος 
λαί τό κάλλος τών άληθειών,τών άποτεθησαρισμένων εις τά 'Ιερά καί 
τά  εθνικά ήμών βιβλία. Κριταί όλιγώτερον άποβεβαρβαρωμένοι την 
διάνοιαν καί όλιγώτερον άνδραποδώδεις τό ήθος θά ήγάλλοντο εύρί- 
σκοντες έν τοΐς πρώτοις τών Έλληνοπαίδων αναγνωστικούς βιβλίοις, 
καί δη κατά τον εις μικρούς παίδας προσήκοντα τρόπον, διακεχυμέ- 
νον όλον τό σεμνόν ηθικόν πνεύμα τών 'Αγίων γραφών καί τών προγο
νικών ήμών βιβλίων. Θά άνεκήρυττον δέ τούτο ώς κατόρθωμα ύψι- 
στον τής Μεθοδικής καί θά έσεμνύνοντο επί τη τιμή, ήτις τούτου 
ένεκα εις τό έθνος ήμών προσεγένετο.

Κλήμης ό Άλεξανδρεύς καί Ευσέβιος καί Ιουστίνος ό μάρτυς καί 
Βασίλειος ό μέγας είνε οί πρώτοι άναγνωρίσαντες τήν κοινότητα 
τών ηθικών καί θρησκευτικών αρχών τών 'Ιερών γραφών καί τών Ε λ 
λήνων ποιητών καί συγγραφέων καί οί πρώτοι συστήσαντες τήν έπι- 
μεμελημένην σπουδήν άμφοτέρων τούτων τών πηγών τής άνθρωπίνης 
ήμερώσεως. Τό Βυζάντιον καθ’ όλην τήν ύπερχιλιετή διαβίωσιν αυτού

ότι καί τό Ελληνικόν μου άλφαβητάριον διαουσάται υπό τού ουρανίου πνεύματος τού 
έ£ αυτών άποπνέοντος, 0ά κατελαμβάνετο χώρος πολύς καί θά διεκόπτετό ή σειρά του 
λόγου, διά τούτο μετετόπισα τήν αναγραφήν αυτών εις τό τρίτον μέρος τής παρούσης 
πραγματείας, ένθα εν ίδίω κεφαλαίω εκτυλισσόμενα στίλβουσιν έν ολη αυτών τή λαμ- 
ποότητι έπαξίως τής άφθίτου αυτών ουσίας καί τής μεγίστης αυτών άξίας. .
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κατά τάς οδηγίας των σεμνών τούτων άνδρών έρρύθμιζε την έκ- 
παίδευσιν αυτού. Χάμερχεν δε καί Μελάγχθων καί Λούθηρος, οί 
μεγάλοι άναμορφωταί της γερμανικής παιδείας καί του γερμανικού 
βίου, τούτοις επόμενοι θερμότατα συνέστησαν την έξοχον παιδευτι
κήν δύναμιν καί την υψηλήν «ανθρωπιστικήν επίδρασιν τής συνδιδα
σκαλίας των 'Ιερών γραφών καί τών αρχαίων Ελλήνων ποιητών καί 
συγγραφέων. Ή  Γερμανία έκτοτε πλήν βραχυχρονίου τινός διαστή
ματος (κατά τήν 17 εκατονταετηρίδα) έπί τής συνδιδασκαλίας ταύ- 
της βασίζει τήν παίδευσιν του λαού αυτής. Ά λλα παρ’ ήμΐν, τοις 
Έ λλη σ ι, τά μεν Ελληνικά γράμματα καλλιεργούνται νυν όπως 
κατά τό τέλος τής 17 καί τάς άρχάς τής 18 έκατονταετηρίδος έν 
Γερμανία, κάκιστα καί άτελέστατα. Σχολαστικότης, άμεθοδία, χυ - 
δαιοφροσύνη, βαναυσουργία εϊνε ο συνηθέστερος χαρακτήρ τής καλ
λιέργειας αυτών, τά  δέ Ιερά γράμματα ή ούδαμώς καλλιεργούνται ή 
κάκιστα. Έ κ  τών νυν πεπολιτισμένων καί χριστιανικών εθνών τό Ε λ 
ληνικόν εινε τό όλιγώτερον καλλιεργούν τά  Ελληνικά γράμματα και 
τό όλιγώτερον έγκύπτον εις τάς Γραφάς. Εντεύθεν τό μειρακιώδες 
τής νεωτέρας φιλολογίας ήμών. Εντεύθεν τά άτονον καί όλιγοδρανές 
του κοινωνικού πνεύματος ήμών. Εντεύθεν τό κυκλωπικόν καί λα ι- 
στρυγονικόν τής πολιτείας ήμών. Ή  Ιερά παιδεία θεωρείται αναχρο
νισμός, ή δέ Ελληνική σχολαστικ,ότης ! !

Έ χω ν  τήν πεποίθησιν ότι ή ατονία, εις ήν εύρίσκεται έν τοίς καθ’ 
ήμάς χρόνοις τό Ελληνικόν σύμπαν, δούλον καί ελεύθερον, δεν εϊνε 
όλιγώτερον επίφοβος τής άτονίας, ήτις είχε καταλάβη αυτό έπί τών 
χρόνων τού Διαίου καί Δαμοκρίτου καί Άλκαμένους καί Θεοδέκτου 
καί Άρχεκράτους καί τών τούτοις όμοιων άγεννών όχλοκόπων τών 
προϊσταμένων τής Αχαϊκής συμπολιτείας περί τους χρόνους τού υπό 
τών 'Ρωμαίων ενταφιασμού τής αυτονομίας τής Ελλάδος, καί φρο- 
νών ότι χρηστού πολίτου καθήκον εϊνε,κατά τό μέτρον τών δυνάμεων 
αυτού,νά πράξη ο,τι εινε δυνατόν έκτής θέσεως αυτού,καί τής μάλλον 
άσημάντου έστω, εις ήν ό κοινωνικός διάκοσμος έ'ταξεν αυτόν, έ'γνων 
συναρμόσας, κατά τάς έντολάς τών μεγάλων πατέρων τής Ε κκλη 
σίας ήμών καί τών μ,εγάλων διδασκάλων τής Γερμανίας, τό χριστια
νικόν μετά τού Ελληνικού πνεύματος, καί διαμορφώσας αυτό κατά 
τον προσφορώτερον εις τήν παιδικήν άντίληψιν τρόπον, νά διοχετεύσω 
διά τών 'Ελληνικών μου αναγνωσματαρίων εις τους μικρούς παϊδας
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■too "Εθνους ημών. 'Ως Έ λλη ν  διδάσκαλος έγώ τούτο ώφειλον να 
πράξω, καί τούτο, κατά το μέτρον των δυνάμεών μου, έπεχείρησα να 
πράξω. Μικρόν η μέγα, σπουδαίον η άσήμαντον ώς προς τον έθνικόν 
βίον, άδιάφορον. Έ άν ήδυνάμην μεγαλήτερα καί σπουδαιότερα να 
πράξω,προθύμως θα έπραττον καί αυτά. Εις απλούς διδάσκαλος μό
νον τά  διδασκαλικά άν παραλείψν), εινε άξιόμεμπτος, εινε κακοπολί
της. Ά λ λ 1 έμπεσών εις ΰεια θηρία, άτινα ό παρ’ ήμΐν πολιτικός 
βόρβορος πολλά καί παχέα τρέφει, ήστόχησα του σκοπού μου.

Ά λ λ ’ ημείς μεν νυν, οί εις τά  τέλματα του καθ' ημάς πολίτικου 
βορβόρου ώς έχιδναι δάκνοντες καί δακνόμενοι διάγοντες τον έπονεί- 
διστον βίον ημών μικροπόνηροι καί άπειρόκαλοι της νυν Ελλάδος 
χαμαιδιδάσκαλοι, εις την έξοδον του βίου ημών θεία συνάρσει ήδη 
οντες, μ ετ’ ού πολύ θά καταλείπωμεν τό ιερόν τούτο έδαφος καί τον 
αγνόν τούτον της Ελλάδος αιθέρα, δν πολλαχώς διά τών μιαριών 
καί της άνδραποδωδίας ημών κατεμολύναμεν, κακίστην κληρονομιάν 
τοις άπογόνοις ημών, τον έξευτελισμόν καί την καταισχύνην της σε
μνής'Ε λλάδος καταλείποντες, καί θά Ιλθωσιν άλλοι αγνότεροι ημών 
πάντως καί μεγαλοφρονέστεροι —  έκτος άν ό Θεός βδελυσσόμενος 
ημάς έχει ηδη διά παντός άποστρέψν) τό πρόσωπον αυτού άπό της 
Ελλάδος —  Οί μεθ’ ημάς νέοι Έλληνες πάντως θά άσχοληθώσιν εις 
την έκ τών ημετέρων ηθικών έρειπίων άνοικοδόμησιν βίου καί παι
δείας Χριστιανικής καί Ελληνικής. Τότε Γσως, άν ό Θεός εύ δω, θά 
χρησιμεύσωσί πως αί σκέψεις καί αί γνώμαι αί εκτυλισσόμεναι ένταύθα 
περί τού σπουδαιοτάτου τούτου της έθνικής έκπαιδεύσεως θέματος, 
άν βεβαίως ούχί ένεκα της τελειότητος καί της έν παντί όρθότητος 
αυτών, πιθανόν όμως ένεκα της άτελείας αυτών.

Τό σημείον, εις δ κατά ταύτην την στιγμήν εύρίσκεται ή Διδα
κτική ώς προς τό άντικείμενον τούτο, ώς προς τά  άναγνωστικά βιβλία 
τών μικρών παίδων δηλ. τό ί/π ερ έβ α λ ο ν  τά Ελληνικά ταυτα 
αναγνωσματάρια, τά  σχόντα την άτυχίαν νά ύποβληθώσιν εις την 
κρίσιν τών είκαιοτάτων τών παρ’ ημιν χαμαιδιδασκάλων.

Τ ά Γερμανικά άναγνωστικά βιβλία, τά  τελειότατα τών έν τω 
κόσμω νυν, έχουσι μέγιστα πλεονεκτήματα, αλλά καί ούκ ολίγα τού
των έχουσι καί μειονεκτήματα ούχί σμικρά.

Μειονέκτημα π ρ ώ το ν  καί μέγισΊΟν ότι έπικρατεί έν αύτοΐς ή 
καλούμενη άρχή τής « ^ ρ η ο ιμ ο π ο ιη ο ε ω ς  j> (N u tz lichkeitsp rin -
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c ip ) αντί τής αρχής του άνθρωπισμοΰ (H um anism us).— Μειο
νέκτημα δεύτερον ότι ταυτα εινε ώς έπί το πολύ άνθολόγια πάν
των τών π ρ α γ μ α τ ικ ώ ν  λεγομένων μαθημάτων* της Ιστορίας, της 
φυσικής ιστορίας, της φυσικής, τής γεωγραφίας καί τών τοιούτων.— - 
Μειονέκτημα τρίτον δτι τδ περιεχόμενον αυτών εκ διαφόρων συγ
γραφέων είλημμε'νον καί αύτοούσιον εις αυτά άπαράλλακτον έπιπρο- 
χεόμενον σπανίως προσαρμόζεται προς την παιδικήν άντίληψιν.—  
Μειονε'κτημα τέταρτον ότι ή άρχή εκ τών εύκολωτε'ρων έπί τά  
δυσκολώτερα, έκ τών γνωστοτε'ρων επί τά άγνωστότερα, έκ τών έγ— 
γυτέρω έπί τά άπωτε'ρω διαπεραίνεται ούχί σπανίως μετά προφανέ
στατης χαλαρότητος καί έπιμέμπτου άνακριβείας. —  Μειονέκτημα 
πέμπτοV οτι έστιν οτε μετά τών παμπόλλων παιδαγωγικώς ορθών 
ευρηνται καί διηγήματα καί μύθοι καί παραμύθια καί παραβολαί οχι 
μόνον υπό τής Παιδαγωγικής μη ύποδεικνύμενα, άλλά καί ρητώς 
ύπ1 αυτής άπαγορευόμενα.— Μειονέκτημα £κτον* ότι ή οικονομία 
τής διδακτικής ύλης δεν είνε κατά πάντα σύμφωνος μέ τά  κελεύ- 
σματα τής Μεθοδικής* έν τισιν ευρηνται φύρδην μίγδην έρριμμένα 
διηγήματα, ποιήματα, πραγματογραφιαι καί τά  τοιουτότροπα άνευ 
ούδεμιάς αρχής* έν άλλοις ευρηνται τά  διηγήματα, οί μύθοι, αί 
πραγματογραφιαι καί τά παρόμοια κεχωρισμένα ά π ’ άλλήλων καί τά  
ομοειδή έπισεσωρευμένα πάμπολλα έπί το αυτό. Οΰτω δέ, ένφ 
άφ1 ενός ή φύρδην μίγδην έγκατάμιξις άλλοτριωτάτων αντικειμένων 
έπιφέρει ίλιγγον, ή έπισώρευσις πολλών έπί τό αυτό γενν^ε κόρον καί 
άηδίαν εις τούς άναγινώσκοντας.

Πάντων τούτων τών μειονεκτημάτο>ν, μεθ* ών συμ,φύρονται ούκ 
ολίγα τών Γερμανικών άναγνωστικών βιβλίων, εινε άπηλλαγμένα τά  
έμά Ελληνικά άναγνωστικά βιβλία.

Π ρ ώ τ ο ν . Έ ν αύτοΐς έπικρατεΐ ή άνΟρωποστοπή ά ρ χ ή  (Hu
manismus), κατά τάς υπαγορεύσεις του Πλάτωνος, του Άριστοτέ- 
λους, του Πλουτάρχου, τών μεγάλων πατέρων τής Εκκλησίας, τών 
μεγάλων του καθ’ ήμάς χριστιανικού ανθρωπισμού κηρύκων, Χάμερ- 
κεν, Βέσσελ, Σπίγελμπεργ, Άγρικόλα, Εράσμου, Ρώυχλυν, Μελάγ- 
χθονος, Καμεραρίου, Σίλβουργ, Τρότσεντορφ, Νεάνδερ, Στούρμ , καί 
κατά την πολυχρόνιον πράξιν του 'Έθνους ήμών άπό τών χρόνων 
του Ώριγένους καί Κλήμεντος του Άλεζανδρέως καί Βασιλείου του 
Μεγάλου καί Ίωάννου του Χρυσοστόμου μέχρι του "Οθωνος. Έ π ε ιτα
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εν τοις έμιοίς Ελληνικοί; αναγνωστικοί; βιβλίοις «τυριά τουλουριισια 
και κεφαλήσια, λαρδιά χοίρων καί ύνία καί φθείρες καί μ,ύξες καί 
ρογχαλητά καί ζουμιά καί κουφάλες καί κουμπάροι καί μπάφες» καί 
αί λοιπαί βραβευθείσαι βδελυρίαι δεν ύπάρχουσιν. Έ ν τοις Ιμοϊς Ε λ 
ληνικοί; αναγνωστικοί; βιβλίοις εινε καθαρά η διάλεκτο; καί τον 
Ελληνικόν χαρακτήρα διασώζουσα, απειροκαλίαν άνδραποδώδη καί 
άταλαιπωρίαν άνανδρον καί δνειδος έπιστημονικον καί βλάβην εθνι
κήν καί άσέβειαν προς τό θειον θεωρών την χρήσιν τύπων χυδαίων, 
ονομάτων βαρβάρων, συντάξεων σολοίκων, φράσεων άνελληνίστων 1). 
Έ ν  τοις έμοΐς Ελληνικοί; αναγνωστικοί; βιβλίοις ύπάρχουσι κεφά
λαια δλα, άφθονα παραδείγματα ένέχοντα προς έξέγερσιν τη ; ηθικής 
καί θρησκευτικής συνειδήσεως των μικρών^παίδων, δς έστιν ό τελικός 
σκοπδς του χριστιανικού άνθρωπισμου. Έ ν τώ Άλφαβηταρίω τά 
κεφάλαια ταυτα εινε: Ή  εύπείθεια, ή λαιμαργία, τό ψευδός καί ή 
άλήθεια, ή κλοπή καί ή τιμιότης, ή σκαιότης καί ή φιλοφροσύνη, ή 
άχαριστια καί ή ευγνωμοσύνη, ή τιμωρία του κακού, ή άσπλαγχνία 
καί ή εύσπλαγχνία, ή φιλοστοργία των γονέων, ή αγάπη των τέκνων 
προς τούς γονείς, ή άδελφική άγάπη, ό Θεός.—  Έ ν τώ άναγνωστικφ 
βιβλίφ των μαθητών τής δευτέρας τάξεως διευκρινίζονται τά αυτά 
ταυτα  ετι μάλλον καί προς τούτοι; προστίθενται καί τά  κεφάλαια: 1

1) ’Αρριανός Επίκτητου διατριβαί 2, 23, 1. 2. 5. 23. 30: Βιβλίον πας αν ίδιον 
άναγνώη καί ραον τό εύσημοτέροις γράμμασι γεγραμμένον. Ουκουν καί λόγους πας αν 
τις ραον άκούσαι τούς ενσχήμοσιν άμα καί ενπρεπέσιν όνόμασι σεσημασμένους. 
Ούκ αρα τούτο ρητε'ον, ώς ούδεμία δύναμίς εστιν άπαγγελτική. τούτο γάρ άμα μέν 
άσεβονί? εστιν άνθρώπου, άμα δε δειλόν' ασεβούς μεν, δτι τάς παρά τον θεόν χάρι- 
τας άτιμάζει* ώσπερ εί άνήρει την ευχρηστίαν της όρατικής η της άκουστικής δυνά- 
μεως ή αυτής της φωνητικής . . ’Άνθρωπε, μ η τ' αχάριστος ϊσθι, μήτε πάλιν άμνη· 
μων των κρειοσόνων . . λέγει τις μηδεμίαν είναι χρείαν ή προαγωγήν της φραστικής 
δυνάμεως; Μή γένοιτο. Άνόητον, ασεβές, άχάριστον προς τόν θεόν . . Τό δε αίρειν 
την δύναμιν της φραστικής καί λέγειν μή είναι μηδεμίαν ταΐς άληθείαις, ού μόνον άχα· 
ρίσζον Εστι προς τούς δεδωκότας, άλλα καί δειλόν, ό γάρ τοιουτος φοβεΤσθαί μοι δο— 
κει, μή, είπερ έστί τις δύναμις κατά τόν τόπον, ου δυνηθώμεν αυτής καταφρονήσαι. . 
αλλά ταυτα μωρά χαϊ άγροικα χαϊ ονχ είδότων την έχάστου φυσιν.— Πλούταρχος 
περί δεισιδαιμονίας 166 Β : 'Ημείς δε τοις θεοΐς άξιουμεν όρθω τω στόματι καί δικαίω 
προσεύχεσΟαι, καί μή τήν επί των σπλάγχνων μέν γλώτταν ει καθαρά καί ορθή σκο- 
πεΐν, την <Γ εαυτών διαστρέφονχας χαϊ μολυνοντας άτόποις όνόμασι χαϊ ρήμασι 
βαρθαριχοΐς χαταισχύνειν χαϊ παρανομεΐν εις τό θειον χαϊ πάτριον άζίωμα τής 
ευσεβείας.— Θέων, Προγυμνάσμ. 4, εκδ. W a lz , τόμ. 1, σελ. 151. Spengel τόμ. 2, 
σελ. 61: Ή  δε άνάγνωσις . . τροφή λέξεώς εσ.τι* τυπουμενοι γάρ τήν ψυχήν άπό καλών 
παραδειγμάτων κάλλιστα καί μιμησόμεθα, . -
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Φρόνησις καί άφροσύνη, άπάτη, πλεονεξία, ή βράβευσις του αγαθού.—  
Έ ν τφ τής τρίτης τάξεως άναγνωστικφ βιβλίψ διευκρινίζονται τα  
αυτά ταυτα και προς τούτοις προστίθενται καί τα  κεφάλαια : Όκνη- 
ρία καί φιλεργία, πολυπραγιοσύνη, σπεύδε βραδέως, υπερηφάνεια 
καί μετριοφροσύνη, καλή καί κακή συναναστροφή, φιλανθρωπία, γεν- 
ναιότης.— Έ ν τφ  τής τέταρτης τάξεως άναγνωστικφ βιβλίο) έκτί- 
θενται έν πρώτοις παραδείγματα τιμ.ωρουμένων κακιών διάφορα (μ ω 
ρίας, θρασύτητος, ψεύδους, φθόνου, εύοργησίας πλεονεξίας, υπερηφά
νειας, άπρονοησίας, άπιστίας, άτιμιας χαρακτήρος), παραδείγματα 
αρετών ποικίλων (όμ.ονοίας, άδελφικής άγάπης, άλληλοβοηθείας, εύ- 
σπλαγχνίας, υπομονής, προνοίας, οικονομίας, εξεως, καρτερίας, αν
δρείας, ήρωισμου), επονται δε τούτοις έν κεφαλαίοις όλοις πάμπολλα 
παραδείγματα φιλοπατρίας, τιμωρίας του κακού, βραβεύσεως του 
αγαθού, καί τέλος τα  κεφάλαια: Ελληνική μ,υθολογία, Ελληνική 
φύσις, ό κόσμος, ή πάγκαλος αυτού διακόσμησις καί ή πάνσοφος αύ· 
του διοίκησις.

Διαπνεόμ.ενα δε πάντα ταυτα έκ του ζωογόνου πνεύματος τών 
‘Ιερών ήμών βιβλίων καί τών αρχαίων Ελλήνων ποιητών καί συγ
γραφέων καθίστανται —  κατά τήν έμήν γνώμην —  βιβλία διδακτικά' 
έξόχως άνθρωπιστικά, έξόχως χριστιανικών κα\ Ελληνο
πρεπών άρετών έξεγερτικά και ποιητικά.

Α ε ύ τ ε ρ ο ν ·  ’Ανθολόγια τών πραγματικών μαθημάτων δεν ε!νε 
τα έμά Ελληνικά αναγνωστικά βιβλία. Τό μ.άθημα τής Ιστορίας δι
δάσκεται εις ιδιαιτέρας ώρας όριζομένας υπό Βασιλικών προγραμμά
των καί διά βιβλίων ειδικών Ιστορικών. Άμ,αθειας δέ και άταλαιπω - 
ρίας τεκμήριον άσφαλέστατον εινε ή άναγραφή αυτών είς βιβλία άνα- 
γνωστικά. Τά περί τών άρματωλών καί κλεφτών π . χ . καί τά  περί 
τών Σουλιωτών καί τής έκρήξεως τής Ελληνικής έπαναστάσεως, 
άτινα πληρουσιν ούκ όλίγας σελίδας του βραβευθέντος ’Αναγνωσμα
ταρίου τής τετάρτης τάξεως, γνωρίζουσιν ήδη οι μ,αθηταί έκ του 
μαθήματος του ιδιαιτέρου τής Ελληνικής Ιστορίας καί έκ τών έγχει- 
ριδίων αυτών τών Ιστορικών πολύ πληρέστερον ή ως φέρονται ταυτα 
άναγεγραμμένα είς τό βραβευθέν τούτο Άναγνωσμ,ατάριον. Το αυτό 
,ρητέον καί περί τής γεωγραφίας, καί τής φυσικής Ιστορίας, τής χη 
μείας, τής πραγματογνωσίας καί τής φυσιογνωσίας.

Έ ν τοις έμοις Έλληνικοϊς άναγνωστικοΐς βιβλίοις συν τοΐς π α μ -

!
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πόλλοις παραδείγμασι των διαφόρων αρετών καI κακιών, τοίς περιε- 
χομένοις έν τοΐς άνω καταλεχθείσι 31 δλοις κεφαλαίοις, ύπάρχουσι 
καί 94 πραγματογραφικά και φυσιογνωστικά υποκείμενα, 45 μεν 
βραχύτατα εν τώ Α '. μέρει του * Αλφαβηταρίου , 10 δέ πολύ
βραχέα εν τώ Β '.  μέρει αυτού, 13 άρκετά βραχέα έν τφ  τού Β '. 
έτους, 12 έκτεταμένα πως έν τώ του Γ '.  έτους καί 14 έπαρκώς 
έκτεταμένα έν τφ του Δ ', έτους άναγνωσματαρίφ. Πάντα δέ ταυτα 
λελυμένα έκ των επιστημονικών συνδέσμων, τών συνεχόντων αυτά 
έν τοϊς οίκείοις είδικοΐς βιβλίοις, άποτελούσιν, άπομεμονωμένα όντα, 
μονογραφίας ούτως είπειν έκάστου τών υποκειμένων τούτων, συν- 
τελούσας πλην καί άλλων άμα μέν εις την προοδοποίησιν προς την 
άνυσιμωτέραν διδασκαλίαν τών φυσιογνωστικών μαθημάτων, άμα δέ 
εις την έζέγερσιν καί άνάπτυξιν τών πνευματικών δυνάμεων,της άντι- 
λήψεως, της παρατηρητικότητος, της φαντασίας, και τών ηθικών καί 
αισθητικών καί θρησκευτικών συναισθημάτων, κατά τάς υπαγορεύσεις 
του όρθρού λόγου καί τά  κε>εύσματα της παιδαγωγικής καί διδακτι
κής επιστήμης,κατά τάς έμπνεύσεις τών'Ιερών ημών βιβλίων καί τά 
παραδείγματα της επικής καί λυρικής ποιήσεως τών ήμετέρων προ
γόνων.

Εινε δέ τά  πραγματογραφικά καί φυσιογνωστικά ταυτα υποκεί
μενα έν μέν τφ  Α \  μέρει του ’Αλφαβηταρίου διά βραχυτάτων έκτε- 
θειμένα τά  έξης* Αιξ πετεινός οικία ουρανός δαυκίον ταύρος λεύκη 
άλευρον μυια ρωδιόν φάλαινα βιβλίον βρίζα τίγρις δένδρον άνθρωπος 
κρίνον άρκτος θάμνος πλάτανος πρόβατον πτηνά σκύλος στάχυς σφή
κες τρύγων φρύγανα αράχνη δάφνη πλοϊον γλαυξ σκόμβρος άστρα 
όσπρια λέων άμπελος κόσμος σπόγγος άγκυρα σάλπιγξ έγχελυς περι
στερά δαμασκηνέα αμυγδαλή στρατιώτης φεγγάριον. —  Έ ν δέ τφ 
Β \  μέρει αυτού,συντόμως λίαν έκτεθειμένα, τάδε* Ό  ουρανός ό ηλως 
η σελήνη τά  άστρα τά  νέφη ή γη αί πηγαί τά  ρυάκια οί ποταμοί ή 
θάλασσα τά  ορ η .—  Έ ν τφ άναγνωστικφ βιβλίφ τής Β \  τάξεως 
εϊνε έκτεθειμένα άρκετά συντόμως: Αί κατοικίαι τών ζώων, ή φωλεά, 
χωρίον καί πόλις, ό κήπος τό στρουθίον ή χήν ή νήσσα ή περιστερά 
τό κηπάριον ή μ.εσημ.βρία ή εσπέρα ή νύξ καί ή πρωία. —  Έ ν τφ 
τ ή ς Γ '.  τάξεως έν έκτάσει τινί εινε έκτεθειμένα: Τό θέρος τό φθινόπω- 
ρον ό χειμών ή χιών τό έαρ ό κορυδαλός ή χελιδών ό σπίνος ή άκαν- 
θυλλίς ή αηδών ό αλέκτωρ ή όρνις καί ό αετός. — Έ ν  δέ τφ  τής Δ*.
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τάζεως είνε εν προσηκούση έκτάσει εκτεθειμένα: Ό  ονος δ χοίρος τδ 
πρόβατον ή αίζ δ βοΟς δ ίππος ή γάτα δ κύων ή φάλαινα δ δελφίν 
ίον τδ τρίχρουν ίον τδ ευώδες τδ κρίνον τδ ρόδον. Τά παμποίκιλα δέ 
έκεΐνα παραδείγματα τά περιεχόμενα έν τοις 31 κεφαλαίοις τοις κα- 
θαρώς ηθογραφικούς και τά 94 ταυτα πραγματογραφικά καί φυσιο- 
γνωστικά υποκείμενα συμπεπλεγμένα κατά τάς άπαιτήσεις της Με
θοδικής καί Παιδαγωγικής μετά 71 ποιημάτων άποτελοΰσι τδ δλον 
περιεχόμενον των Ελληνικών άναγνωστικών βιβλίων, πληρούντων 
ούτω σ υ μ ,πά σ α ς τάς άπαιτήσεις τάς έπιστημονικάς καί τάς 
έθ νικάς, κατά την έμήν γνώμην τουλάχιστον.

Τ ρ ίτ ο ν . Έ ν τοις έμοις Έλληνικοίς άναγνωστικοίς βιβλίοις τδ 
περιεχόμενον καί μάλιστα τών φυσιογνωστικών υποκειμένων, είλημμέ- 
νον κατά τδ πλεΐστον εκ τών άρχαίων Ελλήνων ποιητών καί συγ
γραφέων, άνεφίκτων κατά τδ κάλλος καί την χάριν καί την γλαφυ- 
ρίαν καί την έρασμιότητα καί την φυσικότητα τής τε άντιλήψεως καί 
τής έκφράσεως, υπερτερεί κατά τε την μορφήν καί την ουσίαν πάν
των τών δμοειδών έν τοις Γερμανικοϊς άναγνωστικοίς βιβλίοις υπο
κειμένων* μη έκχυθέν δε προσέτι εις αυτά τδ περιεχόμενον τούτο αύ- 
τοούσιον καί άπαράλλακτον, δπως συμβαίνει εις τά  δμοειδή Γερμα
νικά βιβλία, άλλά δμοειδώς καί δμοιορρύθμως διαμορφωθέν καί 
μετασχηματισθέν, καί δη καί πάντοτε κατά τδν προσφορώτερον εις 
έκάστην τών ηλικιών τρόπον του άντιλαμβάνεσθαι τών παίδων,άπέβη 
εύνοητότερον του εν τοίς Γερμανικοίς^βιβλίοις, καί επομένως έπιτη- 
δειότερον δργανον πρδςέζέγερσιν τών ευάρεστων διανοητικών συναισθη
μάτων, του παιδευτικωτάτου τούτου πάντων τών μέσων τών παιδα
γωγικών, δπως καί άλλαχου έλέχθη.

Τ έ τ α ρ τ ο ν . Ή  οικονομία του περιεχομένου κατά τάς άρχάς τάς 
διδακτικάς «βαίνε άπδ τών εύκολωτέρων επί τά  δυσκολώτερα» 
καί τάς ταύταις παρόμοιας άπδ τής πρώτης λέζεως του ’Αλφα
βηταρίου μέχρι τής τελευταίας του άναγνωστικου βιβλίου τής Δ \  
τάξεως έτηρήθη μετά τόσης άκριβείας, ώστε τδ πράγμα άποβαίνει 
καταφανέστατον καί εις τδν δλως ίδιωτικώς πρδς τά  τοιαυτα έχοντα, 
καί μόνον εν βλέμμα άν ρίψη είτε εις τδν πίνακα τών περιεχομένων 
είτε εις σελίδας μόνον τινάς οίουδήποτε τών τεσσάρων τούτων άνα- 
γνωστικών βιβλίων. Μάλιστα δέ έν τφ  α \  μέρει του ’Αλφαβηταρίου,
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τφ  καί δυσκολωτάτψ πάντων, το πράγμα τούτο έναργέστατα κατα
φαίνεται, καί μόνον αν διαφυλλίση τις τάς σελίδας αύτου.

ϋ έ μ , π τ ο ν .  Έ κ  των 1737 λέξεων καί των 155 συντόμων φρά
σεων καί των 454 προτάσεων των περιεχομένων εις τό Α \  μέρος του 
’Αλφαβηταρίου, δι* ών οί αρχάριοι έκμανθάνουσι την άπταιστον άνά- 
γνωσιν, ούδεμία είνε βάναυσος, χυδαία, καπηλική, κενή, άλογος, 
προς ούδέν τείνουσα* ούδεμία Απολύτως. Πάσαι είνε σκόπιμοι, 
πάσαι ευπρεπείς, πάσαι εύγενείς, πάσαι διδάσκουσαί τι μαθήσεως 
άξιον, πάσαι συντελουσαι προς τοίς άλλοις εις τε την έφαρμογήν των 
κανόνων τής Γραμματικής καί εις την βαθυτέραν κατανόησιν των 
μετά ταΰτα άναγνωσθησομένων, πάσαι σπουδαίαι καί γενναΐαι. Έ κ  
δετώ ν 129 διηγημάτων καί των 75 Αισωπείων μύθων καί των 71 
ποιημάτων καί των 94 πραγματογραφικών καί φυσιογνωστικών υποκει
μένων καί των 23 περιγραφών, έκ τών 392 τουτέστι ποικίλων υπο
κειμένων, εξ ών συναποτελουνται τα  έμά τέσσαρα Ελληνικά άναγνω- 
στικά βιβλία, ούδέν είνε μωρόν, ούδέν άπαίσιον, ούδέν ευτελές, ού
δέν άντιπαιδαγωγικόν, όπως είνε ούκ ολίγα τών έν πολλοίς Γερμα- 
νικοΐς άναγνωστικοϊς βιβλίοις καί τά  πλεΐΟτα τών έν τοίς βραβευ- 
θεϊσι νυν παρ’ ή ρ ϊν ,Έ ν  τοίς έμοΐς άναγνωστικοϊς βιβλίοις παρεμφερή 
πως προς τον « μέθυσον πατέρα καί την σακκορράφαν καί τον πά π- 
πον καί έ'γγονον» κτλ. κτλ. του βραβευθέντος βιβλίου τής Δ \  τά - 
ξεως καί προς τά  πλείστα —  είμή καί πάντα —  του βραβευθέντος 
’Αλφαβηταρίου, του μοναδικού τούτου έν τή ιστορία τών παρ’ ήμίν 
γραμμάτων βδελύγματος διά « τά τουλουμίσια τυριά καί τά λαρδιά 
καί τά  υνιά καί τάς φθείρας καί τά  ρογχαλητά καί ταίς μύξαις» αύ
του δέν ύπάρχουσιν. Έ ν τοίς έμοίς Έλληνικοίς άναγνωστικοϊς βι- 
βλίοις ύπάρχουσι διηγήματα μετά τής μεγίστης προοΌχης έκ 
τών άνθηροτάτων καί παιδευτικωτάτων τής πλουσιωτάτης έν τοίς 
τοιούτοις Γερμανικής λογοτεχνίας περισυλλεγέντα έπίμικτα μετά 
πολλών έκ τής άρχαίας Ελληνικής φιλολογίας μετ’ άκρας έπιμελείας 
άνθολογηθέντων. Έ ν  τοίς έμοίς Έλληνικοίς άναγνωστικοϊς βιβλίοις 
έπιπνέει μέν πάντοτε τό θειον πνεύμα τών ‘Ιερών Γραφών καί τό δαι- 
μόνιον πνεύμα τών άρχαίων Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων, ούχί 
σπανίως δέ —  όπου τούτο παιδαγωγικώς ήτο δυνατόν —  διαφαίνεται 
καί αγνή ή τε λέξις καί ή φρασεολογία αύτών. Παραμύθια τών Ge- 
briider Grimm βάρβαρα καί άνούσια καί μύθοι τού Lessing βεβια-
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σμένοι καί ύπόψυχροι καί παραμύθια του Andersen άπερινόητα καί, 
παράξενα καί διηγημάτια ολως άντιπαιδαγωγικά, ών κατάμεστα τά  · 
βραβευθε'ντα βιβλία, ούδαμου παρ’ έμοί φαίνονται. Π αρ’ έμοί υπάρ
χει ή άφέλεια καί ή χάρις καί ή άπλότης καί ή βαθεία ήθικότης τού.· 
γνησίου Ελληνικού πνεύματος, του άποτετυπωμένου έν τοίς λεγομέ- 
νοις Αίσωπείοις μύθοις,καί ή σεμνοστομία καί η καλλιρρημοσύνη του. 
Όμηρου, των Όμηρικών ύμνων, του Ησιόδου, του ’Αλκμ,άνος, του 
Αλκαίου, του Πινδάρου, του Σιμωνίδου, του Άνακρέοντος, της 
Σαπφούς, του Μιμ,νέρμου, του Ίβυκου, του Βακχυλίδου, του Αι
σχύλου, του Σοφοκλέους, του Εύριπίδου, του Άριστοφάνους, του 
Θεόκριτου, του Βίωνος, του Πλάτωνος, του Άριστοτέλους, του 
Πλουτάρχου, του Δίωνος του Χρυσοστόμου, ως πας τις καί άκρψ τφ  
δακτύλω των Ελληνικών γραμμάτων άψάμενος, καί μόνον αν δια- 
φυλλίσγι τά  εμά Ελληνικά αναγνωστικά βιβλία, πάραυτα θά αι
σθανθώ 1).

'ΊΕκτον· Καί των περί την οικονομίαν της διδακτικής ύλης παν- 
τοδαπών αμαρτημάτων των τοιούτων βιβλίων είνε άπηλλαγμένα τά  
έμά Ελληνικά άναγνωστικά βιβλία. Παρ’ έμοί τίθεται ως κέντρον 
παντός του περιεχομένου καί των τεσσάρων μου άναγνωστικών βιβλίων 
μία, άρχίά, η θεοσέβεια. Αΰτη προκύπτει κατά τά  διδάγματα της 
φιλοσοφίας της θρησκείας έκ της βαθυτάτης έπιγνώσεως τών τριών 
τούτων θρησκευτικών άληθειών: « Ή  φύσις είνε τό βασιλέων της 
θεότητος. 6 ηθικός νόμος ή θέλησις αυτής, καί ό άνθρωπος τέκνον 
του Θεού». Προς διευκρίνισιν δε καί κατανόησιν καί έμπέδωσιν τών 
τριών τούτων πηγών πάσης άγνης καί βαθυτάτης θρησκευτικότητος 
συντελεί δλον τό περιεχόμενον, άπό τής πρώτης σελίδος του Ε λ λ η 
νικού άλφαβηταρίου μέχρι τής τελευταίας του Ελληνικού άναγνω- 
σματαρίου τής Δ ' τάξεως, οίκονομούμενον κατά τάς άπαιτήσεις τής 
Ψυχολογίας καί τάς υπαγορεύσεις τής Παιδαγωγικής.

Λαμβάνεται δηλ. έκάστοτε έκ τού παμποικίλου καί καλλιπρεπε- 
στάτου ηθικού διακόσμου μία τις ηθική ιδέα, πάντοτε ή ανάλογος 
προς την βαθμίδα τής διανοητικής καί ηθικής άναπτύξεως εις ήν εύρί* 
σκονται έκάστοτε οί παίδες, δι’ ους γράφονται τά τοιαύτα βιβλία. Ή  
ηθική αύτη ιδέα διευκρινίζεται καί έμπεδούται διά τής έκθέσεως διη- 
γηματίων τινών καί μυθαρίων καί ποιηματίων όμοουσίων μεν έτεροει-

4 ) ’Ίδ . καί τής εμής πραγματείας «"Τθλοι καί πράγματα» τάς σελ. 202-251.
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δών δέ. Μετά ταύτην καί κατά τον αυτόν τρόπον άλλη καί άλλη 
καί οΰτω καθεξής. Οΰτω δέ ρ.ετά το τέλος πασών κατορθούται νά 
έναπομ.είνγ) έν τοΐς βαθυτάτοις της συγειδήσεως των παιδαρίων, ώς 
ήλιος άποστίλβων καί φωτεινότατος λαμπρώς άπαστράπτων, η πε- 
ποίθησις ότι 6 ηθικός νόμος εινε η βούλησις της θεότητος, καί ότι 
επομένως τό κ α τ’ αυτόν φρονείν καί πράττειν εινε τό κατά Θεόν ζην, 
έν ω καί ή σωτηρία καί ή προκοπή του βίου έγκειται.

Καί ταύτα μέν ούτως.‘Ό τ ι δέ ή φύσις εινε τό βασίλειον της θεότη- 
τος, ή δευτέρα αΰτη της θεοσεβείας άρχή καί η αίσθητικωτέρα της 
θρησκευτικότητος πηγή,έγγεννάται τοϊς άναγινώσκουσιν έκτων φυσιο- 
γραφικών υποκειμένων. Διά τούτων άναπτύσσεται βαθμηδόν καί 
κα τ’ ολίγον εις τούς μικρούς παΐδας η συνείδησις του κάλλους, της 
αρμονίας, της σκοπιμότητος καί της τάξεως, ητις υπάρχει εις τό 
σύμπαν καί έκ τούτων πάλιν ή πεποίθησις περί της ύπάρξεως μιας 
κοσμοδιοικητικής αρχής παγκάλου καί παναγάθου, του Θεού.

Ή  δέ τρ ιΐη  άρχη της θρησκευτικότητος, ότι δηλ. ό άνθρωπος εινε 
τέκνον του Θεού, άναπτύσσεται δι’ όλου του βιβλίου καταδεικνυομέ· 
νης πανταχου της υψηλής, άξίας του άνθρώπου, τής άγρύπνου πρό
νοιας του Θεού, τής άπροφασίστου συναντιλήψεως αυτού έν ταις χα· 
λεπαϊς τού βίου περιπετείαις, τής άπαρεσκείας αυτού επί ταϊς κακαΐς 
πράξεσι των ανθρώπων, τής εύαρεσκείας αυτού επί ταίς καλαις.

Οΰτω δέ εκατέρωθεν, εκ τε τού ηθοποιού καί τού φυσιογνωστικού 
στοιχείου των άναγνωστικών τούτων βιβλίων, έμπεδούται πλέον γνή
σια καί άχραντος καί βαθύτατη ή θεοσέβεια, ή πηγή πάσης άνθρω-' 
πίνης άρετής καί τό τέλος πάσης άνθρωπιστικής παιδείας. Βαίνουσι 
δέ καί τά  φυσιογνωστικά ταύτα ύποκείρ-ενα, όπως καί τά  ήθοποιά, 
κατά την ψυχολογικήν λεγομένην κατάταξιν τής διδακτικής ύλης. 
Προηγούνται τά  εύκαταληπτότερα, έπονται τά δυσληπτότερα* συν
το μ ότα τα  καί άπλούστατα τά  πρώτα,όλιγώτερον σύντομα καί πλεώ- 
τερον σύνθετα τά  μετά ταύτα. Τοποθετούνται δέ ούχί φύρδην μ,ίγδην, 
εική καί ώς έτυχεν, ουδέ κατά σωρούς άπομεμονωμένους καί όλως 
από τών ηθοποιών υποκειμένων άποκεχωρισμένους, τούθ’ όπερ ώς 
καί άνω έλέχθη, ίλιγγον καί κόρον έγγεννα εις τάς ψυχάς τών μικρών 
αναγνωστών, άλλ’ ένσφηνούμενα έκάστοτε μεταξύ δύο ήθοποιών κεφα
λαίων ού μόνον ίλιγγον καί κόρον δέν γεννώσιν , άλλά παν τούναν- 

! τ(ον* 6̂ ς τάς άπαλάς ψυχάς τών μικρών άναγνωστών έγγεννώσιν εύ-
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φροσύνην,τά ευάρεστα διανοητικά συναισθήματα υπό τής Ψυχολογίας 
καλούμενα, άτινα πέφυκε νά έγγεννώνται εις τάς ψυχάς τάς άνθρω- 
πίνους έκτος των άλλων καί εκ τής ποικιλίας των εντυπώσεων, κατα 
μέτρον και κόσμον έπισυμβαινούσης.

Οι Έλληνες κριται άναισθήτως εχοντες προς πάντα ταυτα τα 
vij/lOTTa κατορθώματα τής Διδακτικής επιστήμης και τής άνθρω- 
πιστικής παιδείας κατεδίκασαν τά βιβλία ταυτα, άτινα σφοδρά ύπο 
των ξένων έτιμήθησαν. Έ ν Γερμανία κριται Γερμανοί είπον ότι 
«ταυτα άποτελουσι σταθμόν σπουδαιότατον εις την βιβλιογρα
φίαν του είδους τούτου». Ενταύθα κριται Έλληνες είπον ότι « τά  
πάμπολλα αμαρτήματα αυτών καθιστώσιν αυτά άνάξια εισαγω
γής εις τά δημοτικά ήμών σχολεία».

’Αλλά ταυτα έγε'νοντο, όπως έγένοντο. Νυν αυθις έπί την έξέτα- 
σιν των πραγμάτων.

Έλεγον άρχόμενος τής έρεύνης περί τής συντάξεως καί οικονομίας 
του Αλφαβηταρίου, του σπουδαιοτάτου πάντων των μεθοδικών 
καί παιδαγωγικών προβλημάτων, ότι πάντα τά κατ’ αυτό είνε μετά 
τίνος έπιστημοσύνης διατεταγμένα. Ή  προτίμησις δηλ. έκ του 
διακόσμου του ηθικού όχι άλλων άλλά μόνον τούτων τών άρετών καί 
κακιών, αίτινες έξετέθησαν είς το Άλφαβητάριον, τό προωρισμένον 
διά παΐδας εξαετείς, εινε κατά τάς υπαγορεύσεις τάς έπιστημονικάς* 
καί νομίζω ότι άπεδείχθη. Έλεγον ότι τό περιεχόμενον αυτών είνε 
έξοχου παιδευτικής δυνάμεως’ καί νομίζω ότι άπεδείχθη. Έ λεγον 
τελευταΐον ότι αί ήθικαί αύται ίδέαι ήντλήθησαν έκ τών δύο διαυγε- 
στάτων πηγών τής ήμερώσεως του άνθρωπίνου γένους καί του ανθρω
πισμού αύτου, έκ τών Ιερών Γραφών δηλ. καί έκ τών Ελλήνων 
ποιητών καί συγγραφέων καί νομίζω ότι ούδενί ούδεμία άμφιβολία θά 
ύπολειφθή μετά την έπισκόπησιν του έν τφ  τρίτψ μέρει τής παρού- 
σης πραγματείας μετατοπισθέντος εντεύθεν ειδικού περί τούτου κεφα
λαίου. ’Αλλά πλήν τούτου διισχυρίσθην προσέτι οτι καί ή οικονομία 
του τοιούτου περιεχομένου έγένετο κατά τάς άπαιτήσεις τής Ψ υχο
λογίας καί τάς υπαγορεύσεις τής Διδακτικής, καί τούτο δεν άπεδεί
χθη οσον ή σπουδαιότης του πράγματος άπήτει. Κατεδείχθη μόνον 
ότι τό ,όλον περιεχόμενον περιστρέφεται περί έν κέντρον, την θεοσέ-



βειαν, συνψδά τφ  διδακτικφ θεωρήματι τη ; συγκεντρωτικής Διδα
σκαλίας · κατεδείχθη έπειτα δτι πολλά δμ,οειδη διηγημάτια καί ποιη- 
μάτια καί μυΟάρια περιστρέφονται περί (Λίαν έκάστοτε ώρισμένην ηθι
κήν ιδέαν, συνφδά τφ  αύτφ της Διδακτικής θεωρήματι* κατεδείχθη 
δτι μ.εταξύ τούτο>ν παρενεβλήθησαν τά υποκείμενα τα πραγματογρα- 
φικά καί φυσιογνωστικά, συνφδά τη περί των ποικίλων έντυπώσεων 
Οεωρίφ της Ψυχολογίας, καί πλέον ου. Ά λ λ ’ ύπολείπεταί μοι ετι νά 
έξπγήοτο) γ,αχ τό ν  λ ό γ ο ν , δι’ δν παρά τά διηγημάτια καί μυθάρια, 
έν οίς άναπτύσσονται αί έκάστοτε προς διδασκαλίαν προκείμεναι άρε- 
ταί, εΰρηνται παρακείμενα έν τη αυτή συστοιχία καί τά  διηγημά- 
τια καί τά  μυΟάρια, έν οίς αναπτύσσονται ενιαχού καί αί άντίθετοι 
αυτών κακίαι.
* Τδ τοιοΰτον, δπως καί πάντα τά  ανωτέρω καταλεχθέντα, νδν τδ 
πρώτον έν τη Ιστορίγ. της Μεθοδικής δια των έμ.ών Ελληνικών 
αναγνωστικών βιβλίων εμφανιζόμενα, είνε άπόρροιαι άπδ της τών άρ- 
χαίων μεγαλονοίας καί όρθοφροσύνης καί άπδ της τών νεωτέρων σο
φίας καί φιλομαΟείας.

Λέγει δ 'Αριστοτέλης: «Εύαισθητότερατά παρ’άλληλα τιθέμενα — 
Πάν τδ αύτδ παρά τδ εναντίον μάλλον φαίνεται —  Παρατιθεμένων 
γάρ έγγύς τών έναντίο>ν καί μ,ειζω καί μεγάλα φαίνεται καί χείρω καί 
βελτίω τοις άνθρωποι;» 1) —  καί προσθέτει δ Πλούταρχος: Παρα- 
τιθεμένων τών χειρόνων η τών άμεινόνων γνώσις καί εύρεσις ράων 
καθίσταται» 2), καί παρατηρεί Μάξιμος ό Τύοιος : « Έπανίωμεν επί 
τδν "Ομηρον . . . καί γάρ ένταυθα δψει αρετήν καί κακίαν άντιτε- 
ταγμένα άλλήλοις 3).
*■ "Ωστε η παράθεσις τών διηγηματίων καί μυθαρίων, έν οίς τδ κα- 
κακδν εκτίθεται, παρά τά  εναντία αυτών, παρά τά  διηγημάτια καί

1) ’Αριστοτέλης περί ουρανου 289, α, 7 .— Προβλήματα 931, α, 11. — Περί σο
φιστικών ελέγχων 174, β, 5. Πρβλ. καί περί ψυχής 430, β, 22. Καί ό σχολιαστής 
τοϋ *ΑφΘονίου) τόμ. 2, σελ. 19: Πέφυκε γάρ τά πράγματα τή παραθέσει τών έναν- 
τίιον εκδηλότερα φαίνεσΟαι, ώς τό φως τή του σκότους παραβολή. Καί οί καθ’ ήμας 
παιδαγωγοί τά αυτά: I)dnliardl,Encyklop/id. ν. Schmidt, έκδ. 2, τόμ. 5, σελ.783: 
Ein aridcrcH Mittcl zur vollstcn Klarheilzu bririgon, hcstcht darin, dass man 
ihn rnit scincrn Gcgcnlhcil zusarmnenh/tlt und vergleicht nach dem I3a- 
con’schcn Grundealze: c contrario cognoscitur verum.

2) Πλούταρχος περί του βίου καί τής ποιήσεως Όμήρου, κεφ. 218.
3) Μάξιμος ό Τύριος, λόγ. 32, G.
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τα  μυθάρια τουτέστιν, έν οίς το άγαθον εκτίθεται, εινε μεγίστης παι* 
δευτικής αξίας. Το κάλλος καί ή σεμνότης των προς διδασκαλίαν 
έκάστοτε προκειμένων άρετών γίνονται καταφανέστερα καί ή ορμή 
προς το άγαθον σφοδρότερα, ώς ό ’Αριστοτέλης πολλάκις έπαναλαμ- 
βάνει, ό Πλούταρχος ομολογεί καί ό ‘'Ομηρος έπιβεβαιοΐ.

Ό  Γερμανός έπικριτής, βεβαίως γινώσκων τα Ελληνικά ταυτα, 
έν τή περί των Ελληνικών τούτων άναγνωστικών βιβλίων έπικρίσει 
αύτου έφιστ^ την προσοχήν καί έπί του σπουδαιότατου τούτου με
θοδικού στοιχείου αυτών λέγων: <( Έ κ  τής δλης παραθέσεως τών 
καθ’ έκάστας ηθικών ιδεών συνάγεται δτι οί συγγραφείς προσεπάθη- 
σαν ώς οίον τε διά τών Εναντιοτήτων νά έπιδράσωσι τελεσφόρως έπί 
τής παιδικής ψυχής, έγγεννώντες έν αυτή βαθύ μέν τδ μίσος προς τδ 
κακόν, σφοδρόν δε τον έρωτα προς τό αγαθόν» 1).

Ό  δε παρ’ ήμίν κριτής τι λέγει περί τούτου;
Ό  παρ’ ήμίν κριτής, Έ λλην καί τών Ελληνικών γραμμ,άτων 

διδάσκαλος, άγνοών τά του Άριστοτέλους, του Πλουτάρχου, του 
Μαξίμου του Τυρίου καί του Όμηρου ταυτα λέγει, ώς είκός, καί 
περί τούτου, δπως καί περί πάντων τών άλλων, δλως τά εναντία του 
έρθου. Ό  απαίδευτος ούτος κύριος λέγει τάδε:

«Τό δέ πάντων άπουδαιότατον, δτι έν τοΐς μύθοις καί έν ταίς διη- 
γήδεΟιν τά της κακίας μάλλον καΛ πονηρίας παραδείγματα πλεονά- 
ζουάιν, ών πολλά και ϋκληρώς τιμωρούνται, ώάτε άντί χαράς και εύ- 
θυμίας οΐ άπαλοί παΐδες θλίψεις και άνίας μάλλον έκ της του βιβλίου 
τούτου άναγνώοεως θά άποκομίζωνται».

α Ούκ έστιν άνοιας ούδέν, ώς έμοί δοκεΐ, τολμηρότερον »,
είπε ποτέ ό Μένανδρος 2) καί έφιλοτιμήθη διά τής παρατηρήσεως 

αύτου ταύτης ό ήμέτερος κ. κριτής νά έπικυρώστ), τολμησ'ας ώς 
κριτικήν αύτου σοφίαν νά παρουσιάσν) οίκτρόν τι συμπίλημα ψευδο
λογίας, παραλογιομών καί άμαθείας παχυλής και ποικίλης. 

Α \ Ψ ευδολογία· — Ψεύδος πρώτον. — Τά μυθάρια καί

1) Piidagogische Studien ν. Dr. W. Rein, 14 Jahrgang, 3 Heft, σελ. 168: 
«Aus der ganzen Aufstcllung der Einzelzielc ergicbt sich, dass die Vcrfas- 
ser sich moglichst hemiiht haben, durch Kontraste nachhaltig auf das kin- 
dliclie Gemiith einzuwirken, um so unbedingten Beifall am Guten und un- 
bedingtes Missfallen am Bosen unwiderruflicb bcrbeizufuhren. ΈπιΟ. καί της 
έμής Πραγματείας «"ΥΟλοι χαί πράγματα» σελ, 106 μετά της υποσελ. σημ. 2.

2) Μένανδρος, άποσπ. 738, Kock Comic. Attic, fragra., τόμ. 3, σελ. 209»
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τά  διηγημάτια τά  κακιζόμενα Ινταΰθα δεν είνε «παραδείγματα κα
κίας καί πονηριάς», ώς λέγει, άλλ’ εϊνε π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α  τ η ς  έκ - 
φ ά ν α εω ς  κ α ι τ η ς  έ ν ε ρ γ ε ία ς  τ η ς  κ υ β ερ ν ώ α η ς  το ν  κόσμον
τ ο ύ τ ο ν  θ ε ία ς  δ ικ α ιο σ ύ ν η ς , ήτις έπιμελουμένη τής τηρήσεως του 
ηθικού νόμου κολάζει πάντα παρεκτρεπόμενον εξ αυτού, πάντα παρα
βάτην αυτού. Είνε παραδείγματα τής τιμωρίας των άπειθούντων 
προς τούς γονείς καί τούς πρεσβυτέρους καί τούς συνετωτέρους* είνε 
παραδείγματα τής τιμωρίας των λαίμαργων, των ψευδομένων, των 
κλεπτόντων, των σκαιών, των άναγώγων, των άχαρίστων, των 
άσπλάγχνων, των φθονερών, των κακομηχάνων, των έπιβούλων των 
κακόβουλων. Είνε παραδείγματα τιμωρίας των κακιών δηλ. έκείνων, 
αίτινες ευθύς από τής πρώτης αρχής του βίου τών ανθρώπων εμφα
νίζονται εις την ψυχήν αυτών, άπειλούσαι ασφαλώς έν αυτή να ένι- 
δρυθώσι καί άναποσπάστως να ένσκιρρωθώσι, καί αιτινες, παρά άλλα 
παραδείγματα βραβεύσεως τών εναντίων αύταίς αρετών παρατιθέμε- 
ναι, συντελούσιν άμα μεν όπως έπαυξήσωσι την αίγλην του άγαθου 
καί έπιτείνωσι τον ζόφον του κακού,άμα δέ όπως έγγεννήσωσιν εις την 
ψυχήν τών τρυφερών παίδων αποστροφήν προς τό κακόν καί κλίσιν 
ζωηράν καί ορμήν άνεπίσχετον προς τό αγαθόν, έπί τφ  σκοπώ τού 
να προοδοποιηθή έτι εξ απαλών ονύχων ή τρυφερά τών μικρών παί
δων ψυχή προς τήν ειλικρινή καί βαθειαν θρησκευτικότητα, προς τήν 
πεποίθησιν ότι ό ήθικός νόμος είνε ή βούλησις τής θεότητος.

Ψ ε ύ δ ο ς  δ ε ύ τε ρ ο ν .—  Δεν είνε αληθές ότι «πολλά τούτων καί 
σ κ λ η ρ ώ ς  τιμωρούνται», μολονότι καί τοιούτόν τι εάν συνέβαινε, 
δεν θά συνέβαινε παρά τήν φύσιν τών γινομένων έν τφ  κόσμω. ’Αλλά 
τοιούτόν τι δεν συμβαίνει έν τοις κακιζομένοις τούτοις διηγηματίοις 
καί μυθαρίοις. Ε νταύθα τιμωρούνται εν άρνίον, εϊς μικρός λαγός, εν 
μικρόν όψάριον, εν μικρόν πετεινάριον, εν μικρόν παιδίον καί μία 
υπηρέτρια* τιμωρούνται δέ διά ζημιών καί βλαβών, αιτινες ούδαμώς 
ύπερβαίνουσι τά  κατά φύσιν παθήματα αυτών. Τό άρνίον αφανίζεται 
υπό λύκου, ό μικρός λαγός φονεύεται υπό κυνηγού, τό μικρόν όψά
ριον συλλαμβάνεται εις τό άγκιστρον, τό πετεινάριον αφανίζεται υπό 
άλώπεκος, τό παιδάριον μένει άνευ κλίνης καί κατοικίας καί βλέπει 
τούς γονείς αυτού δυστυχείς καί περιλύπους,καί ή υπηρέτρια αποβάλ
λεται έκ τής υπηρεσίας καί στερείται τού μισθού αυτής. Ούτοι είνε 
οί τιμωρούμενοι δι1 άπείθειαν καί τοιαϋται είνε αί τιμωρίαι αύ-



ί4 των. —  Διά λ α ιμ α ρ γ ία ν  δε τιμωρούνται μυιαί τινες, κίχλη τις,
*· ποντίκιόν τι, άλώπηξ τις καί μικρά τις κόρη* καί δη αί μεν μυΐαι
f  κολλώσαι είς το μέλι, ή κίχλη φονιυομένη υπό κυνηγού, το ποντίκιον
’· συλλαμβανόμενον εις το δόκανον, ή άλώπηξ φονευομένη υπό ποιμένος

Μ καί το κοράσιον δακνόμενον τόν δάκτυλον υπό καρκίνου ! —  Διά Ί(/ευ-
ί, δ ο λ ο γ ία ν  τιμωρούνται μικρός τις βοσκός καί πίθηκός τις* 6 μικρός
f  βοσκός βλέπων άφανιζόμενα τα  πρόβατα αύτου καί ό πίθηκος κατα-
X ποντιζόμενος εις την θάλασσαν. —  Διά κ λ ο π ή ν  τιμωρούνται μικρόν
$■ τι παιδίον,κατά συμβεβηκός κλέψαν,καί τις έζ έπαγγέλματος κλέπτης*
£ καταισχύνεται μέν το μικρόν παιδίον, ώς συλληφθέν επ’ αύτοφώρω

κλέπτον, αφανίζεται δέ ό κλέπτης υπό της άρκτου, ην ήθελε νά κλέψη. 
— Διά οτκαιότπτα κ α ι ά ν α γ ω γ ία ν  τιμωρείται παιδάριον τι έπι- 
πλησσόμενον υπό των συμπαικτόρων αύτου. —  Δ ι’ ά α π λ α γ ^ ν ία ν  
τιμωρούνται σπουργίτης τις καί ήμίονος τις* άφανίζεται μέν ό 
σπουργίτης , έπιβαρύνεται δε διά προσθέτου φορτώματος η ήμίονος. 

ί | *  Δ ι’ ά χα ρ ίΟ τίαν  τιμωρείται ελαφος τις φονευομένη υπό κυνηγου.—  
Διά φ θόνον τιμωρείται αϊξ τις άφανιζομένη.—  Διά κ α κ ο μ η ,χα ν ία ν  

) τιμωρούνται ύπηρέτριαί τινες άναγκασθεΐσαι νά ύπηρετώσι πλειότε- 
| ρον μετά την κακομηχανίαν αυτών, γεωργός τις πυρπολουμένων τ ι-  
I  νών των σπαρτών αύτου,ποιμήν τις άφανιζομένων τινών των προβάτων 

αύτου, παιδάριον τι καταπίπτον είς την λάσπην, 'ράπτης τις ύδατι 
καταβρεχόμενος.—  Δι’ ά π ια τ ία ν  καί έ π ιο ρ κ ία ν  τιμωρείται άετός

I  τις στερηθείς των άετιδέων αύτου .— Διά κ α κ ο β ο υ λ ία ν  τέλος πα ι- 
δάριά τινα στερηθέντα τής εύχαριστήσεως τού νά τρώγωσιν όπωρικά !

ψ : ' Ταυτα καί μόνον ταυτα είνε τά  κακιζόμενα «παραδείγματα τής
I I  κακίας καί πονηριάς, ών π ο λ λ ά  καί σ κ λ η ρ ώ ς  τιμωρούνται)!). Τό 
] ί  άλφαβητάριον μου τούτο τό Ελληνικόν είνε στερεότυπον καί πας πε

ρίεργος δύναται καί Ιζ αμέσου άντιλήψεως νά μάθη ταυτα. Λοιπόν ό
!ν λέγων περί αύτών; όσα λέγει ό κ. κριτής, τ ί είνε ;

Β '. Ι Ια ρ α λ ο γ ε σ μ ,ο έ .  —  Ά λ λ ’ ύποτεθείσθω ότι ταυτα δεν είνε 
ψ ενδη , καί ότι αί τιμωρίαι αύται είνε Οκληραί* ύποτεθείσθω προ
σέτι οτι είνε αληθής καί ή άλλη σ κ ό δρ α  έ ο ψ α λ μ έν η  γνώμη του κ. 
κριτού, ότι αί τιμωρίαι των άμαρτανόντων λύπην καί άνίαν γεννώσιν 
είς τάς ψυχάς των άνθρώπων, είνε ούχ ήττον π α ρ ά λ ο γ ο ν  τό άπο- 
φαίνεσθαι ότι & οι απαλοί παίδες θλίψεις καί άνίας μάλλον έκ τής τού 
β εβ λ έο υ  τούτου άναγνώσεως θά άποκομίζωνται».
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To « (Κβλιον τούτο» συνίσταται έκ δύο μερών.Το πρώτον συνα- 
ποτελεΐται εξ 82 χειρογράφων και ήμικλάστων σελίδων, το δεύτερον 
εξ 105. Έ ν τφ  πρώτω μέρει ούδέν ((παράδειγμα κακίας καί πονη
ριάς» υπάρχει* είνε προωρισμένον διά την άπταιστον άνάγνωσιν καί 
διαπεραίνει το εργον αυτού διαλέξεων καί μικρών προτάσεων καί βρα- 
χυτάτων καί συντομωτάτων πραγματογραφιών καί φυσιογραφιών. Έν 
τφ  δευτέρψ μέρει τά  ποιήματα καταλαμβάνουσι σελίδας 9, τάφυσιο- 
γνωστικά υποκείμενα σελ. 12, τά  κακιζόμενα ταύτα «παραδείγματα 
τής κακίας καί πονηριάς», είκοσι καί επτά δντα, σελ. 31, καί τά 
διηγημάτια καί μυθάρια, έν οίς καταφαίνεται τό άγαθόν βραβεύομε— 
νον, είκοσι καί εξ δντα, σελίδας 53. Νυν ερωτώ. Πώς εκ τής άνα- 
γνώσεως «τοι/ βιβλίου τούτον», συνισταμένου εξ 187 σελ. ((Θά 
άποκομίζωνται οί παϊδες θλίψεις καί ανίας μάλλον»,αφού τάς τοιαύ- 
τας —  καί τούτο προϋποτεθέντος δτι δ κ. κριτής ορθοφρονεΐ —  μόνον 
Ικ τής άναγνώσεως 31 σελίδων «Θά άποκομίζωνται;»

\

—  2 5 6  —

Γ '.  Ά μ ,ά θ ε ο α  π α ν τ ο δ α π ή  κ α ί  π α χ υ λ ή .  —  Το κακόν είνε 
εν των στοιχείων τού κόσμου τούτου. ΠόΘεν κατάγεται καί πότε έ'λαβε 
την αρχήν αυτού καί προς τίνα σκοπόν έγκαταμιγνύεται εν τφ κό- 
σμψ τούτο) ούτε οι άλφαβηταριογράφοι ούτε οί κριται αυτών είνε 
άπόλντος άνάγκη νά γνωρίζωσιν. Προς τήν εύδόκιμον έπιτέλεσιν 
τού έργου αυτών ή γνώσις τών περί τών ζητημάτων τούτων Θεωριών 
τών Πυθαγορείων, τών ’Ακαδημαϊκών, τών Στωϊκών, τών Πατέρων 
τής εκκλησίας, τών Μανιχαίων, τού ιερού Αυγουστίνου, τού Λανκτα- 
τίου, τού Σκώτα Έρίγενα, τού Leibnitz, τού Kant, τού Schop- 
penhauer, τού Schleiermacher, τών υλιστών, εις ούδέν συμβάλλε
ται. Προς τήν μετ’ έπιστημοσύνης συγγραφήν ενός αλφαβηταρίου 
καί προς τήν μετ' ευσυνειδησίας καί έπιστημοσύνης κρίσιν αυτού δεν 
είνε άπόλΐ/τος άνάγκη νά γνωρίζη τις ούτε τήν έν τή ιστορία τής 
φιλοσοφίας καί Θεολογίας άνέλιξιν τών περί τής γενέσεως καί τής σκο-  ̂
πιμότητος τού έν τφ  κόσμφ κακού Θεωριών, ούτε τις τών Θεωριών 
τούτων είνε έγκαταπεπλεγμένη εις πλείονας άντιφάσεις, ούτε άν τό ϊ 
μέγα τούτο αίνιγμα έν γένει δύναται υπό τού άνθρωπίνου πνεύματος, |
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άνευ ούδεμιάς Ισωτερικής άντιφάσεως, νά λυθή 1). ’Εκείνα όμως τα  
οποία προς την μετ’ επιστημοσύνης έπιτέλεσιν του άλφαβηταριογρα- 
φικου καί κριτικού έργου είνε Απόλυτος ανάγκη πάς άλφαβητα- 
ριογράφος καί κριτής αυτών νά μη άγνοή είνε μάλιστα ταυτα : Ό τ ι  
το κακόν είνε εν των στοιχείων του κόσμου τούτου, ότι το κακόν σφο
δρά έπιδρφ έπί τής τοιαύτης ή τοιαύτης πορείας καί διαμορφώσεως 
του βίου των ανθρώπων, καί ότι τό σχολεϊον, προορισμόν έχον συν 
τοΐς άλλοις καί νά καταστήση συνειδητήν εις τούς παιδευομένους την 
τριπλήν του ανθρώπου σχέσιν, την σχέσιν αύτου προς τον Θεόν, την 
φύσιν καί τον πλησίον έπί τφ  σκοπφ τής έναρμονίου μετά τούτων 
διαβιώσεως, πλήν καί άλλων, οφείλει νά καταστήστρ συνειδητήν, καί 
δη κατά τρόπον υπό τής επιστήμης τής παιδαγωγικής ύπαγορευόμε- 
νον, την ύπαρζιν καί την δύναμιν του έγκοσμίου τούτου στοιχείου, 
του κακού.

Καί έάν μεν οι κριταί των άλφαβιταριογράφων ενιαχού θεωρουσι 
προς έπιτέλεσιν του κριτικού έργου αυτών περιττόν νά γνωρίζωσί τι 
περί τούτων, οί άλφαβηταριογράφοι όμως πάντως είνε ανάγκη, έάν 
αίσθάνωνται αποστροφήν τινα προς την παλιγκαπηλικήν βαναυσουρ- 
γίαν, πάντως, λέγω, είνε ανάγκη νά γινώσκωσι περί τών σπουδαιο- 
τάτων τούτων ζητημάτων τουλάχιστον τά  κυριώτατα, καί δή :

1) Περί της έν τώ κόσμω καθόλου ί/πάρξεως του κακού 
τουλάχιστον τά δ ε : « Τ ί δή ποτέ ή φύσις και ή όλη δ ’ ουσία του παν
τός έν έναντίοις έστί καί σχεδόν ίσομοιρεί τό χείρον τφ  βελτίονι, μάλ
λον δε καί πολλφ πλέον έστίν ; » 2). —  α ’Απέναντι του κακού τό 
άγαθόν και άπέναντι του θανάτου ή ζωή . . Καί ούτως έ'μβλεψον εις

1) Ό  φιλομαθών δύναται περί τούτου νά άναγνώση τινά έν τούτοις: έν Σοφία Σιράχ 
15, 14. έν Μάξφω τώ Τυρίω, λογ. 41. έν Κλτ(μεντι τφ  Άλεξανδρεΐ, Στρωματεΐς 
7, 2, έχδ. Potter, σελ. 834. έν Σιμπλιχίω, Έ ^ γ .  εις Επίκτητου έγχειρ. χεφ. 8. 9. 
27 καί 28,- έχδ. Diibner, σελ. 35, στίχ. 7. σελ. 44, στίχ. 40. άλλ’ Ιδίως σελ. 69, 
στίχ. 46. σελ. 82, στίχ. 20.

2) θεόφραστος,άπόσπ. 12, έκ τών μετά τά φυσικά 18.— Καί ό Πλούταρχος πάτερα 
τών ζοίων κτλ. 964 Ε : Έ πεί γε μή παντάπασιν καΟαρεύειν αδικίας τον άνθρωπον . .
Εμπεδοκλής καί 'Ηράκλειτος ώς αληθές προσδέχονται, πολλάκις δδυρο'μενοι καί λοι- 

δορουντες την φύσιν, ώς άνάγκην καί πόλεμον ουσαν, αμιγές δέ μηδέν μηδ’ ειλικρινές 
ϊχουσαν άλλά διά πολλών κάδίκων παθών περαινομενην.— Τώ Θεοφράστο» λέγοντι ότι 
τά κακά εινε πολλώ πλείω τών αγαθών όμογνωμονεΤ καί Μάχιμος ό Τνριος λέγων 
(λόγ. 28, 6) ότι έν τη ιστορία — «πλεονάζει τά χείρω καί κρατεί τά αισχρά». Ηδε 
χαί περί τών Στωϊκών τά αύτά φρονούντων παρά Πλουτάρχω, Περί τών κοινών έννοιών 
προς τούς Στωϊκούς 1066 Α.
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πάντα toc έργα του Ύψίστου· δύο δύο, εν κατέναντι του Ινός—. 
πάντα δισσά, εν κατέναντι ενός καί οΰκ έποίησεν ούδέν έλλείπον » 1).

2) Περ'χ της έν τώ καθ’ ήμάς πλανήτη άναστροφής τού
κακού τουλάχιστον τάδε: α Ά λ λ ’ ούτ’ άπολέσθαι τά κακά δυνα
τόν . . ούτε έν θεοΐς αυτά ίδρϋσθαι, την δέ θνητην φύσιν καί τόνδε 
τον, τόπον περιπολεΐ έξ άνάγκης» 2).

3) Περχ τής έν τοχς άνθρώποχς ύπάρξεως τού κακού του
λάχιστον ταΟ τα:

«Ζεύ πάτερ άργχκέραννε, έπος τχτοχ έν φρεσ'χ θήοω. 
ήδη άνήρ γέγον’ έαθλός . .
ώς φάτο, τον δ’ άχος όξύ κατά, φρένα τύφε βαθεχαν. 
αύτχκα δ’ εχλ’ άτην κεφαλής λχπαροπλοκάμοχο 
χωόμενος φρεσχν ησχ, καχ ώρ,οοε καρτεράν δρκον 
ρ,ή ποτέ ές Οχ/λυρ,πόν τε καχ ούρανόν άστερόεντα 
αχ/τχς έλεχίοεοθαχ ατην, ή πάντας άαταχ. 
ώς είπών έρρχφεν άπ’ σύρανον άοτερόεντος 
χεχρχ περχστρέφας· τάχα δ’ χκετο έργ’ άνθρώπων» 3).

1) Σοφία Σιράχ 36, 14. 42, 24. — Και ό 1Αριστοτέλης, Μετά τά φυσικά 984, 
β, 32 : Έ πεί δέ καί τάναντία τοΐς άγαθοΐς Ινδντα έοαίνετο εν τη φύσει καί ού μόνον 
τάξις και τό καλόν άλλ’ άταξία καί τό αισχρόν, καί πλείω τά κακά τών αγαθών καί 
τά φαύλα των καλών κτλ. —  Καί ό Ευριπίδης (Αίολος, άπ. 21, έκδ. Nauck, άπ. 
294): Ούκ άν γενοιτο χωρίς έσθλά καί κακά | άλλ' εστι σύγκρασις.—Καί ό Πλούταρ
χος, Περί Ίσιδος καί Όσίριδος 371 Α : Μεμιγμένη γάρ ή τούδε του κόσμου γένεσις 
καί σύστασις έξ εναντίων . . άπολέσθαι δέ την φαύλην παντάπασιν αδύνατον, πολλήν 
μέν εμπεφυκυΐαν τω σώματι, πολλήν δέ τη ψυχή τού παντός καί προς την βελτίστην 
αεί δυσμαχούσαν.— καί ό Άρριανός, Έπικτήτου διατριβαί 1,12, 15: *0 διατάσσων 
διέταξε θέρος είναι και χειμώνα καί φοράν καί άφορίαν καί αρετήν καί κακίαν καί πά
σας τάς τοιαύτας εναντιότητος.— Καί ό 'Ηράκλειτος (εκδ. Mllllach, τόμ. 1, σελ. 
319): Παλίντονος άρμονίη κόσμου, όκως περ λύρης καί τόξου.— Τήν άναμφισβήτητον 
ταύτην καί προ των οφθαλμών έκαστου άναπεπταμένην εναντιότητα τών τού κόσμου 
διαφόρως ή Ελληνική φιλοσοφία ήδη άπό τής πρώτης αυτής εμφανίσεως άντελήφθη. 
Ούτω π. χ . ό Πυθαγόρας ώς άρτιον και περιττόν, ό 'Εμπεδοκλής ώς φιλίαν καί 
νεικος, ό Παρμενίδης ώς φώς καί σκότος, ό 'Αναξαγόρας ώς νουν καί άπειρίαν, ώς 
ανάγκην καί νούν, ό Πλάτων ώς ύλην καί ιδέαν, ώς ταύτόν καί θάτερον.

2) Πλάτων, Θεαίτητος 176 Α .— Έ τ ι  Πλούταρχος, Περί ’Τσιδος καί Όσίριδος 371 
Α  καί έξ. 369 Ο καί έξ: Έ ν  δέ γή καί πνεύματι καί ΰδατι. . Τύφων τού σωματικού 
τό έπίκηρον καί νοσώδες καί ταρακτικόν άωρίαις καί δυσκρασίαις, καί κρύψεσιν ήλιου 
καί άφανισμοίς σελήνης, οίον έκδρομαί καί άφανισμοί Τυφώνος — Μεμιγμένα κακοΐς 
καί άγαθοΐς . . οτε βίος μικτός δτε κόσμος, εί καί μη πας, άλλ1 ό περίγειος ουτος καί 
μετά σελήνην άνώμαλος καί ποικίλος γέγονε καί μεταβολάς πάσας δεχόμενος.

3) "Ομηρος, Ίλ . Τ  121.

ιV1
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Προς Si καί ταΰτα : α Σκοπώ . . έμαυτδν εϊ τε τι θηρίόν τυγχάνω 
Τυφώνος πολυπλοκώτερον καί [/.άλλον επιτεθυμ,μένον, εΐ'τε ή|Χερώτε- 
ρόν τε καί άπλούστερον ζώον θείας τινός καί άτύφου [χοίρας φύσει 
[χετέχον» 1).

4) Π ερ ί τ η ς  έν  τω  ά νθ ρ ώ π ω  δ ν ν ά μ ε ω ς  τ ο ν  κ α κ ό ν  του
λάχιστον ταυτα. : (( Ε πειδή  συγκεχωρήκαμ,εν ή|λίν αύτοΐς είναι jxlv 
τον ούρανον πολλών [χεστδν άγαθών, είνε δε καί των έναντίων . . . 
[χάχη δή φαριεν αθάνατός εστιν ή τοιαύτη καί φυλακής θαυμαστής 
δεομ,ε'νη . . . φθείρει δε ή[χάς άδικία και ύβρις μ,ετ’ άφροσύνης, σώζει 
δε δικαιοσύνη καί σωφροσύνη μετά φρονήσεως» 2).

5) Περί τον τέλονς της άνθρωπίνης παιδείας τουλάχι
στον ταυτα : « \Αλλ’ ούτε άπολέσθαι τα  κακά δυνατόν, ώ Θεόδωρε’ 
ύπεναντίον γάρ τε τψ άγαθφ άεί εινε άνάγκη* ούτ’ εν θεοΐς αυτά 
ίδρυσθαι, την δέ θνητήν φύσιν καί τόνδε τον τόπον περιπολεΐ έζ 
ανάγκης, διο καί πειράσθαι χρή ένθένδε έκεϊσε φεύγειν ό τι τάχιστα.

1) ΠΛάτωγ, Φαιδρός 2 3 0  Α .—’Έτι αύτόΟ. 246 Α και 253 D : Περί δέ της ιδέας 
αυτής — της ψυχής— ώδε λεκτέον* οιον μέν έστι,πάντη πάντως θείας είναι καίμακρας 
διηγήσεως, ώ δέ έ'οικεν, άνθρωπίνης τε καί έλάττονος. Ταύτη ουν λέγωμεν. Έοικέτω 
δη ξυμφύτω δυνάμει υποπτέρου ζεύγους τε καί ηνιόχου.θεών μέν ουν Γπποι τε καί ηνίο
χοι πάντες αυτοί τε αγαθοί καί έξ αγαθών, το δέ των άλλων μέμικται. καί πρώτον μέν 
ήμών ό ά'ρχων ξυνωρίδος ήνιοχεΐ, ειτα των ίππων δ μέν αύτώ καλάς τε καί άγαθός 
καί έκ τοιούτων, ό δέ έξ έναντίων τε καί έναντίος. Χαλεπή δε καί δύσκολος έζ ανάγκης 
ή περί ήμάς ήνιόχησις — ό μέν τοίνυν αύτοΐν εν τη καλλίονι στάσει ών τό τε είδος 
ορθός καί διηρθριομένος, υψαύχην, έπίγρυπος, λευκός ίδεΐν, μελανόμματος, τιμής ερα
στής μετά σωφροσύνης τε καί αίδοΰς, καί αληθινής δόξης εταίρος, άπληκτος, κ ελεύ -  
ματι μόνον καί λο'γω ήνιοχεΐται* ό δ’ αυ σκολιός, πολύς, είκή συμπεφορημένος, κ ρ α τέ-  
ραύχην, βραχυτράχηλος, σιμοπρόσωπος, μελάγχρο>ς, γλαυκόμματος, υφαιμος, ΰβρέω ς 
και άλαζονείας εταίρος, περί ώτα λάσιος, κωφός, μάστιγι μετά κέντρων μόλις Οπείκων. 
— Καί δ ΠΛονζαρχοζ)  Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 371 Α: Έν μέν ουν τή ψυχή νους 
καί λόγος δ τών αρίστων πάντων ήγεμών . . Τυφών δέ τής ψυχής τό παθητικόν καί 
τιτανικόν καί έμπληκτον.

2) ΠΛάζωγ , Νόμοι 906 Α.—έ'τι Πολιτεία 588 Β : Εικόνα πλάσαντες τής ψυχής 
λόγω .. τών τοιούτων τινά .. . οιαι μυθολογούνται παλαιαι γενέσθαι φύσεις,ή τε Χίμαι
ρας καί ή Σκύλλης καί Κερβέρου, καί άλλαι τινές συγναί λέγονται ξυμπεφυκυΐαι ίδέαι 
πολλαί είς εν γενέσθαι.. . Πλάττε τοίνυν μίαν μέν ιδέαν θηρίου ποικίλου καί πολυκέ
φαλου, ήμέρων δέ θηρίων έχοντος κεφαλάς κύκλω καί «γρίον καί δυνατοΰ μεταβάλλειν 
και φύειν έξ αύτου πάντα ταυτα. Μίαν δέ τοίνυν άλλην ιδέαν λέοντος, μίαν δέ άνθρώ- 
που'πολΰ δέ μέγιστον έστω τό πρώτον καί δεύτερον τό δεύτερον ... Σύναπτε τοίνυν αυτά 
είς έν τρία όντα, ώστε πη ξυμπεφυκέναι άλλήλοις ... Περίπλασον δή αύτοΐς έξωθεν ένός 
εικόνα, τήν του ανθρώπου, ώστε τώ μή δυναμένω τα έντός όραν, αλλά τό έξω μόνον 
έλυτρον δρώντι, έν ζώον φαίνεσθαι, άνθρωπον.
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φυγή δε όμοίωσις θεφ κατά το δυνατόν* όμοίωσις δε δίκαιον καί όσιον 
μετά φρονήσεως γένέσθαι 1).

Ούτως έ'χουσι τα  του κακού έν τφ  κόσμ<*> τούτφ καί ούτως έ'χουσι 
τα  κατά την άπαισίαν ύπαρξιν καί την όλεθριαν ένέργειαν αυτού έν 
τω άνθρώπω καί ούτως εχουσι τα  περί του τέλους της παιδείας αυτού.

Νυν, εάν τύχη άλφαβηταριογράφος τις νά γνώρίζη ταύτα, πώς 
πρέπει να συντάξη τό πρώτιστον τούτο καί σπουδαιότατον πάντων 
των διδακτικών βιβλίων 2), ίνα συντελέση πως τό κατ’ αυτόν εις την 
«κατά  τό δυνατόν όμοίωσιν τώ Θεφ»,είς τό «δίκαιον καί όσιον μετά 
φρονήσεως γένέσθαι» τον έντυγχάνοντα αύτώ μικρόν παϊδα ; Πρέπει 
έν αύτώ νά περιλάβη καί διηγημάπα τινά καί μυθάριά τινα, έν οΐς 
νά φαίνηται έναργέστατα τό έν τώ κόσμω ύπάρχον πολύμορφον κα
κόν πολυμόρφως τιμωρούμενον η ό χ ι ; Πρέπει- τά διηγημάτια ταύτα 
νά είνε πολλά η ολίγα ; Καί πόσα τον αριθμόν ; Καί διά τι τόσα 
καί όχι πλειότερα η όλιγώτερα ; Πρέπει αί τιμωρίαι αί έπιβαλλό- 
μ,εναι εις τούς άμαρτάνοντας νά είνε άπαλαί καί μαλακαί η «σκλη- 
ραί καί τραχειαι» ; Καί ποιαι είνε α ύ τα ι; καί ποϊαι έκεΐναι; καί πού 
κείνται τά  όρια τά  χωρίζοντα ταύτας ά π’ έκείνων ;

1) ΠΧάτωγ, Θεαίτητος 176 Α. — Καί ΠανΧος προς Έφεσίους 4,20-24 : 'Υμείς 
8έ ούχ ούτως έμάθετε τον Χριστόν, εϊγε αυτόν ηχούσατε καί έν αύτφ έδιδάχθητε, κα
θώς έστιν αλήθεια έν τω ’Ιησού' άποθέσθαι υμάς, κατά την προτέραν άναστροφήν, τον 
παλαιόν ά'νθρωπον τον φθειρόμενον κατά τάς έπιθυμίας τής άπατης* άνανεούσθαι δέ τω 
πνεύματι του νοός υμών, καί ένδύσασθαι τον καινόν άνθρωπον τον κατά Θεόν κτισθέντα 
έν δικαιοσύνη καί δσιότητι τής αλήθειας. — ΣιμπΜκιος, Έξήγησις εις τό Έπικτήτου 
Έγχειρίδιον, κεφ. 5 3 : Πάσα ή τής άνθρωπίνης ψυχής τελειότης εις την προς θεόν 
επιστροφήν, καί την προς αυτόν σύνταξιν άποκορυφούται.— ΚΛήμης ό 'AXeljarSpevc, 
Στρωματείς 2, 19 καί 6, 9, έκδ. Potter, σελ. 480 καί 778: Ούτός έστιν ό κατ’ ει
κόνα καί όμοίωσιν (του Θεού), δ μιμούμενος τον Θεόν καθόσον οίόν τε, μηδέν παρα
λ ιώ ν  των εις την ένδεχομένην δμοίωσιν* έγκρατευόμενος, υπομένων, δικαίως βιούς, 
βασιλεύων των παθών, μεταδιδούς ών έχει, ώς οιός τ ’ έστιν ευεργετών καί λόγω καί 
έργω. Ουτος μέγιστός φασιν έν τή βασιλεία, δς άν ποιη καί διδάσκη μιμούμενος τον 
Θεόν τω παραπλήσια χαρίζεσθαι' κοινωφελείς γάρ αί τού Θεού δωρεαί, — Σωτήριος 
γαρ τις ό τώ Σωτήρι έξομοιούμενος* εις όσον άνθρωπίνη φύσει χωρήσει την εικόνα 
θέμις, απαραβάτως τω κατά τάς έντολάς κατορθών κτλ. κτλ. περί ών εις τό τρίτον μέ
ρος τά προσήκοντα.

2) Πλάτων, Νόμοι 765 Ε . Παντός γάρ δη φυτού ή πρώτη βλάστη καλώς δρμηθείσα 
προς άρεεήν τής αυτού φύσεως κυριωτάτη τέλος έπιθείναι τό πρόσφορον, των τε άλλων 
φυτών καί τών ζώων ημέρων καί άγριων καί ανθρώπων.



Ό  κ. κριτής περί τούτων ούδέν λέγει. Ηρκέσθη jxovov νά κακίαν) 
τά διηγημάτια καί μυθάρια ταύτα ώς πολλά καί τάς τιμωρίας ως 
σκληράς* ηρκέσθη νά υπόδειξη την προς αυτά άπαρέσκειάν του καί 
νά χαρακτηρίση αυτά ώς άφαιρούντα την χαράν και την ευθυμίαν 
των παίδων* ηρκέσθη νά άναγράψη έν τη εκθέσει αύτου την συγκίνη- 
σιν,ύφ’ ής ή τρυφερά αύτου ψυχή κατελήφθη μόλις άναλογισθεισα δτι 
ήτο φόβος μήπως —  των έμών βιβλίων μη καταδικαζομένων—  cc ol 
απαλοί παϊδες θλίψεις καί άνίας μάλλον έκ τής του βιβλίου τούτου 
άναγνώσεως θά άποκομίζωνται» , καί έσιώπησε. Τό έργον αύτου έτε- 
λείωσε· τό βιβλίον κατεδικάσθη εις άφανισμόν, ώς έκ προκαταβολής 
ήτο προαποφασισμένον καί προϋπεσχημένον, καί τούτο αρκεί. Περί 
έπιστήμης καί δικαιοσύνης καί εύσυνειδησίας καί σεβασμού προς το 
δημόσιον καί στοργής προς τούς μικρούς παΐδας του έθνους αύτου 
αύτόν τί τον μέλλει. *Αν πασαι αί γνώμαι αύτου είναι έσφαλμέναι, 
άν πασαι αί άποφάνσεις αύτου είνε αποβράσματα άμαθείας συρφετώ- 
δους καί περικαλύμματα κακονοίας άσυνειδήτου. τί προς αύτόν ; Έ δώ  
είνε Ε λλάς ! Ε λλάς των καθ’ ήμάς χρόνων έπονειδίστως πονηροκρα- 
τουμένη, άφ’ ής άπό πολλοΰ ήδη χρόνου καί νόμος καί δικαιοσύνη 
καί αιδώς άπέπτησαν, εγκαταλιπόντα την θέσιν αύτών εις την αύθαι- 
ρεσίαν, την παρανομίαν, την άναίδειαν καί την άναισχυντίαν ! Έ δώ  
άπό πολλου 6 βίος ήμών είνε κυκλωπικός καί ή πολιτεία ήμών λα ι- 
στρυγονική. Έδώ έκαστος έμπήγει τούς δνυχάς του, όταν δύναταί 
καί οσΌν δύναται βαθύτερον εις τάς σάρκας του έτεροδοξουντος ή 
του προσωπικού του εχθρού, κατασπαράσσει αύτόν καί ούδένα λόγον 
ούδαμού έχει νά δώση.

Έ ν τούτοις έπανέλθωμεν, όπως καταδειχθή ούχί πλέον ή άμάθεια 
καί ή άσυνειδησία τού ήμετέρου κ. κριτού, άλλ’ ή έπιστημονικότης 
καί ή εύσυνειδησία, μεθ* ής είνε συντεταγμένα τά  ύπ’ αύτοΰ κακιζό- 
μενα Ελληνικά ταύτα άναγνωστικά βιβλία.

Περί τής {η|/ίοττης παιδευτικής δννάμεως, ήν έχει ή παρά τό 
αγαθόν παράθεσις καί τού κακού, ή παρά τά  διηγήματα περί του 
άγαθού παράθεσις καί τών διηγημάτων περί τού κακού, ή γνώσις καί 
τού κακού μετά τής γνώσεως τού άγαθού καί ή γνώσις ότι τό κα
κόν τιμωρείται, πλεΐστοι, καί μά την άλήθειαν καί ολίγον τ ι σοφώτε- 
ροι τού ήμετέρου κ. κριτού έλάλησαν.



— 232 —

Λέγει ό ’Αριστοτέλης: « Ή  μάθησις διά το άντικείσθαι μάλλον» 1).
Λέγει δ Πλούταρχος: «Α ί πασών τελειόταται τεχνών, σωφροσύνη 

καί δικαιοσύνη καί φρόνησις, ού καλών μόνον και δικαίων καί ωφελί
μων, άλλα καί βλαβερών καί αισχρών καί αδίκων κρίσεις ούσαι, την 
άπειρία τών κακών καλλωπιζομένην ακακίαν ούκ έπαινοϋσιν, άλλ’ ά- 
βελτηρίαν ηγούνται καί άγνοιαν ών μάλιστα γινώοίκεΐν προσήκει 
τούς όρθώς βιωσομένους. Οί μεν ούν παλαιοί Σπαρτιάται τούς είλω
τας έν ταίς έορταίς πολύν άναγκάζοντες πίνειν άκρατον είσηγον εις 
τα  συμπόσια, τοίς νέοις οίόν έστι τδ μεθύειν έπιδεικνύντες 2)· ημείς 
δέ την μεν έκ διαστροφής ετέρων έπανόρθωσιν ού πάνυ φιλάνθρωπον 
ούδέ πολιτικήν ήγούμεθα, τών δέ κεχρημένων άσκεπτότερον αύτοίς 
καί γεγονότων έν έξουσίαις καί πράγμασι μεγάλοις επιφανών εις κα
κίαν ού χείρον ίσως έστί συζυγίαν μίαν η δύο παρεμβαλείν εις τά  
παραδείγματα τών βίων, ούκ έφ’ ηδονή, μά Δία, καί διαγωγή -ιών 
έντυγχανόντων ποικίλλοντας την γραφήν, άλλ’ ώσπερ Ίσμηνίας ό Θη
βαίος έπιδεικνύμενος τοίς μαθηταίς καί τούς ευ καί τούς κακώς αύ- 
λουντας είώθει λέγειν α Ούτως αύλείν δει» καί πάλιν «Ούτως αύλείν 
ού δει» , ό δ’ Άντιγενίδης καί ήδιον ωετο τών άγαθών άκροάσθαι 
τούς νέους αύλητών, εάν καί τών φαύλων πείραν λαμβάνωσιν, οϋτω  
μοι δοκονμεν κα\ ημείς προθυμότεροι τών βελτιόνων έσε- 
(Τθαι και θεαται και μιμηται §ίο3ν, εί μηδέ τών φαύλων καλ 
φεγομένων άνιστορήτως εχοιμεν» 3).

Λέγει ό Θεόφραστος: « Έ γ ώ  γάρ, ώ Πολύκλεις, συνθεωρήσας 
εκ πολλοϋ χρόνου την άνθρωπίνην φύσιν, καί βεβιωκός ετη έννενή- 
κοντα εννέα, ετι δέ ώμιληκώς πολλαίς τε καί παντοδαπαίς φύσεσι, 
καί παρατεθεαμένος έξ άκριβείας πολλής τούς τε άγαθούς τών άνθρώ- 
πων καί τούς φαύλους, ύπέλαβον δείν συγγράψαι ά έκάτεροι αύτών 
Ιπιτηδεύουσιν έν τώ βίω. Έκθήσω δέ σοι κατά γένος δσα τε τυγχά-

1) 'Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1 4 1 2 ,6 ,2 2 .
2) Τό αυτό επαναλαμβάνεται και πολλαχου αλλαχού: Πλούταρχος τά παλαιά 

τών Λακεδαιμονίων επιτηδεύματα, 239 A — Περί άοργησίας 455 Ε . Περί τών κοινών 
εννοιών πρόςτούς Στωϊκούς 1067 Ε .—  Βίος Λυκούργου κ. 28. *Ετι Άθήγαιος 14,21. 
ΚΛήμης ό Άλεζανδρενς, Παιδαγωγός , 3, 8, έκδ. Potter σελ. 279. Παρόμοιόν 
τι καί ό Πολύβιος 3, 63, 2: Α ννίβας.. μετά ταύτα προελθών αυτός τούτου χάριν εφη 
παρεισάγειν τούς αιχμαλώτους, ιν’ επί τών άλλοτρίων συμπτωμάτων έναργώς θεασά- 
μενοι τό συμβαινον βέλτιον δπέο τών σφίσι παρόντων βουλεύωνται πραγμάτων.

3) Πλούταρχος έν βίω Δημητρίου κε©. 1, σελ. 888 889,

*

/
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vst γένη τρόπων τούτοι; προσκείμενα καί ον τρόπον τη οικονομά 
χρώνται. Υπολαμβάνω γάρ, ώ Ποκύκλεις τούς υιούς ημών βελτίοι/ς 
εσεσθαι, καταλειφθέντων αύτοϊς υπομνημάτων τοιούτων,οίς παραδείγ- 
μασι χρώμενοι αιρήσονται τοις εύσχημονεστάτοις συνείναί τε καί ομι— 
λεΐν, όπως μη καταδεέστεροι ώσιν αυτών» 1).

Λέγει ό Πλωτίνος: « Ή δέ κακία είργάσατό Tt χρήσιμον είς τό 
ολον . . . καί μανθάνειν δέ ποιεί, olov άγαθόν αρετή, παραθέσει κα
κών, ών οί πονηροί εχουσιν. —  Γνώσις γάρ έναργεστέρα άγαθου ή του 
κακοΟ πείρα οίς ή δύναμις άσθενεστέρα ή ώστε έπιστήμη τό κακόν 
προ πείρας γνώναι » 2).

Λέγει ό Πλάτων : «*Άνευ γελοίων τα σπουδαία καί πάντων τών 
εναντίων τα έναντία μαθεϊν μεν ού δυνατόν, εί μέλλει τις φρόνιμος 
εσεσθαι* ποιείν δέ ούκ άν δυνατόν άμφότερα,εί τις αυ μέλλει καί σμικρόν 
αρετής μεθέζειν, άλλ’ αυτών ένεκα τούτων καί μανθάνειν αυτά δει, 
του μή ποτέ δι1 άγνοιαν δράν ή λέγειν όσα γελοία, μηδέν δέον» 3).

Λέγει Μάξιμος ό Τύριος: «Όμηρος γάρ μοι δοκει πολυφωνότατος 
ών καί δεινός όμου τοις καλοίς τά αισχρά Ιστορεΐν, τά μεν όπως 
έχωμεν, τά δέ όπως φεύγωμεν » 4).

Λέγει αύθις ό Πλούταρχος: « Εί δέ μή μόνον άρετάς άλλά καί 
κακίας ψυχής έν ταις ποιήσεσι παρίστησιν —  ό Όμηρος — λύπας τε 
καί χαράς και φόβους καί έπιθυμίας, ού χρή αίτιάσθαι τον ποιητήν 
ποιητήν γάρ όντα δει μιμεΐσθαι ού μόνον τά χρηστά ήθη, άλλά καί 
τά φαύλα* άνευ γάρ τούτων παράδοξοι πράξεις ού συνίστανται, ών 
άκούοντα Ινεστιν αιρεΐ(λθαι τά βελτίω » 5).

Λέγει ό Πορφύρας: «"Ωσπερ δέ έν βίων αίρέσεσιν ακριβέστερος 
κριτής ό πείραν άμφοίν ειληφώς του θατέρου πειραθέντος μόνου, ού
τως έν αίρέσεσι καί φυγαίς καθηκόντων ά(7φαλέ<7τερος κριτΐις ό έκ

\) Θεόφραστος, Χαρακτήρες, έν τώ Προοιμίω. /
2) Πλωτΐνος Έννεάς 3, βιβλ. 2, κεφ. 5. Έννεάς 4, βιβλ. 8, κεφ. 7, έκδ. Dlibner 

σελ. 122 καί σελ. 292.
3) Πλάτων, Νόμοι 816 D .— πρβλ. καί Πολιτείαν 396 Α. Καί 6 I ic rb a r t  λέγει: 

« Έθιζο'μενος νά κρίνη τό ηθικόν καί τό άνήΟικον εν ταΐς πράξεσιν ό παίς Ινισχύει οδτω 
διά ττ5ς διδασκαλίας (διηγημάτων) την ηθικήν αυτού συνείδησιν,άνίσχυρον έν αρχή ου- 
σαν αΰτη είνε ή αρχή τής ήθικής άναπτύξεως», (A llgcm cinc P adagog ik , G o ttiu -  
gen , 1806, σελ. 422).

4) Μάχιμος ό Τύριος, λογ. 27, 8.
5) Πλούταρχος περί τού βίου καί τής ποιήσεως Όμήρου 2, 5,
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του έπαναβεβηκότος κρίνων καί το ήττον του κάτωθεν κρίνοντος τά 
προκείμενα. ώστε ό κατά νουν ζών του κατά την άλογίαν ακριβέ
στερος όριστής ών τε αίρετέον καί ών μη* διήλθε γάρ καί δι’ άλογίας, 
άτε έζ αρχής ταύτη προσομιλήσας* 6 δε άπειρος ών των κατά νουν 
πείθει τούς όμοιους, παΐς εν παισί φλύαρων» 1).

Λέγει Κλήμης 6 Άλεξανδρεύς: « Πώς ούν ετι ούκ άγαθός ό Νό
μος πρός τινων αίρέσεων λέγεται, επιβοωμένων τον ’Απόστολον λέ- 
γο ν τα : «Δ ιά  γάρ νόμου γνώο ΐ̂ς αμαρτίας», πρός ούς φαμέν* ό 
νόμος ούκ εποίησεν άλλ* εδειξε την αμαρτίαν. Προστάξας γάρ ά ποιη- 
τέον, ήλεγζε, τά  μη ποιητέα. ’Αγαθού δε τό μεν σωτήριον έκδιδάξαι, 
και τό μεν χρήσθαι συμβουλεΰσαι, τό δε άποφυγειν κελευσαι» 2).'

Λέγει ό Ευσέβιος: « Ό  τοίνυν μέγας θεολόγος Μωσης Εβραίος 
ών έζ Εβραίων, ως καί τις άλλος, ευ τε τά  πάτρια έξεπιστάμενος, 
ως εν προοιμίοις των ιερών νόμων τούς τών προπατόρων Εβραίων 
βίους μνήμαις άνεξαλείπτοις παραδέδωκεν, ών τε αγαθών ούτοι παρά 
θεού ηξιουντο, και αυ πάλιν άλλων άθέων τε καί ασεβών τρόπους τ ι
μωρίας1, άναγκαΐον ήγησάμενος ύπάρξειν τούτο τοΐς μέλλουσι τούς 
αύτοΰ νόμους παιδεύεσθαι μάθημα εις τε αποφυγήν της τών φαύλων 
ομοιοτροπίας και εις προτροπήν του τών ευσεβών βίου » 3).

'Ό τ ι δε τοιαύτη ήτο καί ή διδακτική καί παιδευτική πράξις 
καθ’ όλην την αρχαιότητα, εϊδομεν μέν καί ανωτέρω εκ τών του 
Πλουτάρχου καί του Κλήμεντος περί της μέθης τών είλώτων χωρίων, 
αλλά καί πολλαχόθεν άλλοθεν τούτο μαρτυρεϊται. Οΰτω π. χ . ό 
Στράβων λέγει: « Έ πεί δε ου μόνον ήδύ, άλλά καί φοβερόν τό τερα
τώδες, άμφοτέρων έστί τών ειδών χρεία πρός τε τούς παΐδας καί τούς 
έν ήλικί^· τοϊς τε γάρ παισί προσφέρομεν τούς ήδείς μύθους εις προ
τροπήν, εις άποτροπήν δε τούς φοβερούς . . οι τε πολλοί τών τάς 
πόλεις οικούντων εις μέν προτροπήν άγονται τοις ήδέσι τών μύθων, 
όταν άκούωσι τών ποιητών άνδραγαθήματα μυθώδη διηγουμένων, 
olov Ήρακλέους άθλους ή Θησέως ή τιμάς παρά θεών νεμομένας . . .

1) Πορφύριος περί αποχής εμψύχων 3, 27.
2) Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, Στρωματείς βιβλ. 2, κεφ. 7, έκδ. Potter, σελ. 447.
3) Ευσέβιος, Προπαρασκευή Ευαγγελική, σελ. 305 α καί β.— ΓΙρβλ. και ΙΙλατωγα 

Ιν τω Πολιτικώ 309 C. Ξεγοφ&γτ. εν Άπομνημον. 3, 9, 4. ΓαΛηγόγ περί ψυχής 
παθών, έκδ. Kuhn, τόμ. 5, σελ. 40-41. έκδ. Marquard, σελ. 31, ένθα ή ωφέλεια 
ήν ωφελήθη αυτός εκ τών εναντίων χαρακτήρων τών γονέων αύτου ■— 6 πατήρ αύτοδ 
καλός καί αγαθο'ς, ή μήτηρ αύτου δύστροπος καί κακή,
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εις αποτροπήν δέ, δταν κολάσεις παρά θεών καί φόβους καί άπει- 
λάς» 1). Καί ό Λουκιανός: «Κ αί μέντοι καί είς'τό θε'ατρον συνάγοντες 
αυτούς (τούς πολίτας) δημοσία παιδεύουν υπό κωμψδίαις καί τρα- 
γωδίοας άρετάς τε άνδρών παλαιών καί κακίας θεωμένους, ώς τών 
μέν άποτρέποιντο, έπ’ έκεΐνα δέ σπεύδοιεν . . τούτοις δ’ ούν άπασι 
καί τοΐς τοιούτοις παραθηγόμενοι τάς ψυχάς άμείνους ήμΐν γίγνον- 
τα ι»  2). Καί ο Π λάτων: « Έ κ  παίδων σμοιρών άρξάμενοι, μέχρι 
ούπερ αν ζώσι καί διδάσκουσι καί νουθετοΰσιν. έπειδάν δέ θάττον 
συνιή τις τα λεγόμενα, καί τροφός καί μήτηρ καί παιδαγωγός καί 
αυτός 6 πατήρ περί τούτου διαμάχονται, όπως ώς βέλτιστος έσται 6 
παΐς, παρ’ έκαστον καί εργον καί λόγον διδάσκοντες καί ένδεικνύμε- 
νοι, ότι τό μέν δίκαιον, τό δέ άδικον, καί τόδε μεν καλόν, τόδε δέ 
αισχρόν, καί τόδε μέν όσιον, τόδε δέ άνόσιον, καί τα  μέν ποιεί, τα  
δέ μη ποίει — παιδείαν δέ λέγω την παραγιγνομένην πρώτον παισίν 
άρετήν* ηδονή δέ καί φιλία καί λύπη καί μίσος αν όρθώς εν ψυχαΐς 
έγγίγνωνται μήπω δυναμένων λόγω λαμβάνειν, λαβόντων δέ τον λό
γον συμφωνήσωσι τφ  λόγω, όρθώς είθίσθαι υπό τών προσηκόντων 
εθών, αύτη εσθ1 ή ζυμφωνία ζύμπασα μέν αρετή, τό δε περί τάς 
ήδονάς καί λύπας τεθραμμένον αυτής όρθώς, ώστε μισεΐν μέν ά χρή 
μισεΐν ευθύς έξ αρχής μέχρι τέλους, στέργειν δέ α χρή στέργειν, 
τουτ* αυτό άποτεμών τφ  λόγψ καί παιδείαν προσαγορεύων κατά γε 
την έμήν όρθώς αν προσαγορεύοις)) 3).

1) Στράβων 1, 2, 8 σελ. 19.
2) Λουκιανός, Άνάχαρσις, κεφ. 22 καί 23, σελ. 904. — Καί εν τοΤς Αίσωπείοις 

μύΟοις {Halm 350 β, παΐς ακρίδας Οηρεύων): Ό  μύθος δηλοΤ, δτι καλόν έστι τά 
έναντία γινοίσκεεν, καί τό μέν καλόν πράττειν, τό δέ κακόν έκφεύγειν.

3) Πλάτωγ, Πρωταγόρας 325 C. Νόμοι 653 Λ. — Τά αυτά καί δ Αριστοτέλης, 
’Ηθικά Νικομάχεια 1172, α, 19: Μετά δέ ταυτα περί ηδονής Ι'σως επεται διελΟεΐν* 
μάλιστα γάρ δοκεί συνωκειώσΟαι τφ  γένει ημών' διό παιοεύουσι τους νέους οίακίζοντες 
ηδονή καί λύπη, όοχεΐ όέ χαϊ πρός τήγ τον ηθονς αρεζηγ μέγισζογ ειγαι τό χαίρειγ 
οϊς δεΐ χαϊ μισεϊγ α δει' διατεένει γάρ ταυτα διά παντός του βίου, ροπήν έ'χοντα καί 
δύναμιν πρός αρετήν τε καί τόν εύδαίμονα βίον' τά μέν γάρ ήδέα προαιρούνται, τά δέ 
λυπηρά φεύγουσι. — Καί ό Πλούταρχος, Περί τής ηθικής αρετής 452 D : "Ωστε μή 
κακώς ειπεΐν τόν Λάκωνα παιδαγωγόν, ότι ποιήσει τόν παίδα τοΐς καλοΐς ήδεσΟαι και 
ά/θεσΟαι τοΐς αίσ/ροΐς, ου μεΐζον ούδέν Ιατιν ουδέ κάλλιον άποφήναι τέλος ελευθέριο 
προσηκούσης παιδείας.— Ό  δέ Herbart λόγον ποιούμενος εν τή εισαγωγή τής Παιδα
γωγικής αύτου περί τών αναγνωστικών βίβλον (Allgemeinc Padagogik, Gottin
gen 1806, σελ, 27 - 30) καί πικρώς κατακρίνων τά βιβλία έκεΐνα, άτινα εκ σεμνοτυ
φίας άποφεύγουσι νά παραλάβωσι καί πράξεις άνΟρωπίνας, τό κακόν ένε/ούσας, παρο-
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Τά Ελληνικά ταϋτα μαθόντες καί βαθύτατα κατανοησαντες καί 
οι κράτιστοι των καθ’ ημάς έν τη Παιδαγωγική, οΐ Γερμανοί, δαψι- 
λεστάτην μέν, έ'μφρονα δε καί λελογισμένην χρήσιν των τοιούτων 
μύθων καί διηγημάτων έν τοίς άναγνωστικοις των παίδων αυτών βι- 
βλίοις ποιούνται, ούδαμώς άποτρεπόμενοι έκ του φόβου μη κριτής τις 
ψέξη αυτούς διά την ποσότητα αυτών η διά την οχληρότητα 
των εν αύτοΐς τιμωριών. Ε κ ε ί η τοιαύτη καί τοσαύτη αμάθεια καί 
άβελτηρία καί κακόνοια τών κριτών θεωρείται ώς όνειδος έθνικόν 
καί τιμωρείται ώς έ γ κ λ η μ α  βαρύτατον κατά της δικαιοσύνης, τών 
γραμμάτων καί της προς τούς μικρούς παιδας του Έθνους αυτών 
οφεΛομένης εύμενείας καί στοργής. Έ κεΐ οι κριταί εινε εύουνείδη- 
τοι άνδρες, καί αί τοιαϋται άόριοττοι καί άναπόδεχκτοι φάσεις, 
cc σκληραί τιμω ρίαι)) «πλείονα της κακίας παραδείγματα», θεωρούν
τα ι ώς φλοιώδη επικαλύμματα μωροπονήρου ψυχικής διαθέσεως καί 
τιμωρούνται διά της γενικής καταφρονήσεως. Ε κεί πάντες οί έκ τών 
γραμμάτων άποζώντες, ώς άναβαίνοντες έπί τό τέγος τό έπιστημονι- 
κον ούχί άνίπτοις ποσί, γινώσκουσιν ό,τι παρ’ ημιν καί οί μεγαλώ
νυμοι καί μεγαλόσχημοι κριταί άγνοουσιν. Έ κεϊ γινώσκουσιν ότι πέ- 
φυκε τάς άπαλάς ψυχάς τών μικρών παίδων καί έν γένει την άνθρω- 
πίνην ψυχήν νά άναταράττωσι σφοδρότερον αί συνέπεια του κακού η 
αί συνέπειαι τού άγαθού, καθόσον ή φαντασία, τό ηθικόν συναίσθημα 
καί τό πρακτικόν συμφέρον έζεγείρονται ζωηρότατα έκ τούτων 1).
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τρύνει τούς διδασκάλους καί προς αποφυγήν τής μονοτονίας καί προς άνάπτνξιυ τής 
κρίσεως τών μαθητών αυτών καί προς έζέγερσιν τής ηθικής συνειδήσεως καί προς φρο· 
ΥΨίματισμόν αυτών νά μή άποφεύγωσι την εκθεσιν καί πράξεων κακών. Έ κ  τούτου 
ου μόνον ούδείς φόβος άλλα καί μεγίστη ωφέλεια προκύπτει, λέγει ό οξύνους φιλόσοφος: 
ct Stellt Kindern das Schlechte dar, deutlich, nur nicht als Gegenstand der 
Begierde: sie w e r d e n  f in d e n ^ das esschlecht ist..Stelll lauter Gutes dar: und sie 
werden fiihlen,dass es e in fd r m ig  ist; und der blosse Reiz der Abwechselung 
wird ihnen das Schlechte w i l l k o m m e n  machen.. .  Ihr werdet sehen . .  wie 
der mannigfaitige Stofi ein m a n ig fa l t ig e s  Urtheil anregt, wie der Reiz der
Abwechselung in das V orziehen  des Besseren endigt, ja wie der Ivnabe, der 
sich itn sittlichem Urtheil yielleicht ein Paar kleine Stufen holier fuhlt, als 
der Held oder der Schreiber, m i t  in n e r e m  W ohlgefiih l  s ich  fest h in s tem m e n  
w i r d  a u f  s e in e m  P u n c t ,  um sich zu behanpten gegen eine Rohheit, die er 
schon u n tc r  sich f t i h l t» κτλ. κτλ.

i) Την ιδέαν ταύτην αναπτύσσει ώραιότατα ό Leopold Schmidt έν τώ συγγράμ- 
ματι αύτοδ «Die Ethik der alien Griechen, Berlin», 1882, τόμ, 1, σ*λ, 6?, 
h ^λειt

.Ή Η . ......
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Έ κεΐ εχοντες άνά χείρας· ίζ  άπαλών ονύχων τά σεμνότατα τών έν 
άνθρώποις βιβλίων, τάς Τεράς Γραφάς, καί ημέραν καί νύκτα εγκύ- 
πτοντες εις τούς Έ λληνας συγγραφείς, τούς άριστοτέχνας τούτους 
του λόγου καί τούς βαθύτατους τούτους γνώστας τών θείων καί αν
θρωπίνων πραγμάτων, έχουσι βαθυτάτην καί άκράδαντον την πεποί- 
θησιν ότι τό θειον άμείβει μέν τούς άγαθούς, άλλα καί τιμωρεί τούς 
κακούς καί δη διά τιμωριών πολύ πλέον η «σκληρών», καί επί γε
νεάς γενεών καί εις αυτόν τον κόσμον καί εις τον άλλον 1). Αυ
τοί γνωρίζουσι πώς καί διά τί έτιμωρήθησαν οί κάτοικοι τών Σο- 
δόμων καί Γομορρών, πώς καί διά τί οί σκληροτράχηλοι ’Ιουδαίοι 
πολλάκις, πώς καί διά τ ί οι παράνομοι βασιλείς αυτών. Έ κεΐ γνω
ρίζουσι πώς καί διά τί έτιμωρήθησαν ο Προμηθεύς, 6 ‘Ά τλας, 6 Τύ
φων, οι Ά λωίδαι, ΤΩτος καί Ε φ ιάλτης, ό Ίξίων, ό Τιτυός, ό Τάν
ταλος, ό Σίσυφος, ό Όκνος, ό Θάμυρις, ό Φινεύς, αί Δαναΐδες, αί 
θυγατέρες του Προίτου, ή Νιόβη, ή Α ντιόπη, ή Κορωνίς, ό Κ απα- 
νεύς, ό ’Ασκληπιός, ό Λύγίας, ό Πελίας' πώς καί διά τί έτιμωρήθη 
ή οικογένεια καί ή πατρίς τού Πάριδος, ό στρατός τού Ά γαμέμνο- 
νος, οι εταίροι τού Όδυσσέως, οι μνηστήρες της Πηνελόπης, ό A tyt- 
σθος, ή Κλυταιμνήστρα, ό Κρέων, ό Μακαρεύς, ό Κλεομένης, ό 
Κροίσος, ο Γύγης, ο Καμβύσης, ό Ξέρξης, οί Πέρσαι, οί Άγαλλαΐοι, 
οι ’Αθηναίοι μετά την άδικον εις θάνατον καταδίκην τών έν Άργινούσ- 
σαις νικητών στρατηγών. Αυτοί έχουσι άναγνώση καί έχουσιν έννοήση 
τουλάχιστον τά έν τή Παλαιοί Διαθήκη καί τά παρ’ Όμήρ<ρ καί Ήσιόδψ 
καί Σόλωνι καί Θεόγνιδι καί Πινδάρω καί Αίσχύλω καί Σοφοκλεί καί 
ΤΊροδότω καί Πλάτωνι καί Ξενοφώντι καί Πολυβίωπερί τής τιμωρίας 
τών κακών ειρημένα καί γεγραμμένα. Αυτοί δεν είνε τόσον απαίδευτοι, 
ώστε ούδ’έζ οψεως κάν νά γνωρίζωσι τά βιβλία, τά άπολυτως άναγ- 
καΐα προς κατανόησιν τού πνεύματος τών αρχαίων, προς κατανόησή 
τής πορείας καί τών περιπετειών του βίου τού άνθρωπίνου,προς κατα
νόησή τών παντοδαπών σχέσεων τού ανθρώπου προς την βάσιν τού 
Παντός, προς την υπάτην δημιουργικήν καί κοσμοδιοικητικήν αρχήν, 1

1) Τά είκότα περί του σπουδαιότατου τούτου ζητήματος εις τό τρίτον μέρος τής 
παρούσης πραγματείας. *Επί του παρόντος αρκεί νά γείνη ή παραπομπή εις τά χωρία 
ταδτα: "Ομηρος, Όδύσ. ξ, 1 0 9 -1 1 4 . 'Ησίοδος, ’Έ ργα καί Ή μέραι 225 -2 3 7 . 
280. ΠΧάτωγ, Πολιτεία 363 Α . "Ομηρος, Ίλιάς Δ 160. ΠΜτο)γ, Νόμοι 904 EJ 
καί έξ.



τα  βιβλία, λέγω, του Welker 1) του Nagelsbach 2) του Leopold 
Schmidt 3), του Buehholz 4), του Fr. Liibcker 5). του Karl 
Hofmeister 6),τάς περί του Πολυβίου ρ.ονογραφίας του Ρ. La-Ros- 
che, του Markhauser, του Lindemann. Αυτοί βεβαίως έχουσιν 
άναγνώσΥ) πάντα ταυτα καί είδον καί έμαθον καί έπείσθησαν δτι προς 
τδ θειον, προς την κοσμογονικήν καί κοσμοδιοικητικήν αρχήν το κα
κόν είνε άσυμβίβαστον καί σφόδρα εναντίον. Έρχόριενον δέ εις σύγ- 
κρουσιν προς την βάσιν και την ουσίαν του παντός κατ’ άναπόδραστον 
άνάγκην άνατρέπεται, καταβάλλεται, διαθρυμματίζεται, εζοντουται. 
Αυτοί γνωρίζουσιν ότι τό Οεοον τούτο, μη έζαρκούμενον εις τάς τυ
φλώσεις, τάς μανίας, τάς άπολιθώσεις, τους καταποντισμούς, τάς κε
ραυνώσεις των διαπραττόντων τό κακόν, άφανίζει καί τάς γυναίκας 
καί τά τέκνα καί όλον τό γένος αυτών, άφανίζει τούς στρατούς καί 
τά  πλοία του έθνους αυτών, άφανίζει τούς άγρούς καί τά ποίμνια 
τών συμπολιτών αυτών, άφανίζει διά λοιμών καί λιμών την χώραν 
αυτών, σαλεύει τά  θεμέλια του κόσμου, άναστρέφει την πορείαν αύ- 
του, μεταβάλλει την πορείαν του ήλιου καί τών άστρων, διατάττει 
τον ήλιον καί τά  άστρα νά άνατέλλωσιν εκ δυσμών καί νά δύωσιν 
προς άνατολάς 7).

Οί Ελληνομαθείς Γερμανοί γνωρίζουσι πάντα ταυτα, καί κριταί 
γενόμενοι αίδουνται εαυτούς καί δεν τολμώσι τάς εις ποντικάκια 
άπειθή καί μυίας λαιρ.άργους καί άλώπεκας άρπακτικάς καί άετούς 
άπιστους έπιβαλλομένας τιμωρίας, ούδοπωσοϋν άλλως διαφερούσας 
τών καθημερινών βιωτικών αυτών συμπτωμάτων, νά χαρακτηρήσω- 
σιν ώς σσκληράς», έπιλαβόμενοι δε του δυστήνου τούτου γνωμιδίου 
νά έκτραχηλισθώσιν επί τοσουτον,ώστε βιβλία καθ’ δλας τάς Απαι
τήσεις της έπιστήμης συντεταγμένα νά ψέξωσι καί νά κατα- 
δικάσωσιν.

, 1) Welker, Grieehische Gotterlehre. Gottingen, 1875.
2) Nagelsbach, Horaerische Theologie, Nurnberg, 1884.
3) Leopold Schmidt, Die Ethik der alten Griechen, Berlin. 1882.
4) Buehholz, Die fcittliche Weltauschauung des Pindaros und Aeschylos, 

Leipzig 1869.
5) Liibcker, Beitrage, zur Theologie und Ethik des Euripides, Parchim 1863. 

, 6) Karl Hofmeister, Sittiich-religiose Lebensansicht des Herodotos, Essen 
1832.

7) Πλάτων, Πολιτικός 269 A.
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Καί νυν έπί την άκρόπολιν της άπαιδευσίας ! Ό  πολύμουσος κ. 
κριτής καταπαύων τον περί του « κακού » περινούστατον αύτου λόγον 
εκσφενδονίζει την άπόμουσον ταύτην παρατήρησή, ότι «ή τιμωρία 
του κακού θλίψιν καί άνίαν προξενεί είς τάς ψυχάς των ανθρώπων» 
καί απέρχεται έν πλήρει συνειδήσει οτι έξετέλεσε το άνατεθέν αύτφ 
υπό της πολιτείας καθήκον εύόρκως καί λαμπρώς.

Πολλάκις κατά τον μακρόν δημόσιον βίον μου παρευρεθείς είς τήν 
διδασκαλίαν των μαθημάτων λογιών του φυράματος του ήμετέρου 
κριτου,πολλάκις μετασχών των συνδιασκέψεων επί θεμάτων εκπαιδευ
τικών μετ' άνδρών του φυράματος του ήμετέρου κριτου, πολλάκις 
λαβών αφορμήν να έπιστήσω τήν προσοχήν μου είς εκθέσεις καί λό
γους καί μονογραφίας καί πραγματείας καί συγγραφάς λογιών του 
φυράματος του ήμετέρου κριτου, καταπλησσόμένος καί θαυμάζων τήν 
άμεθοδίαν καί κενότητα τής διδασκαλίας αυτών, τήν άλογίαν καί 
κενότητα καί σκαιότητα των συζητήσεων αυτών, τήν κενότητα του 
περιεχομένου, τήν βαναυσότητα τής έκθέσεως, τήν χαλαρότητα τής 
λογικής συνοχής τών διανοημάτων, τήν ευτέλειαν των φρονημάτων 
των συγγραφών καί διατριβών αυτών, άνελογιζόμην κατ’ έμαυτον 
όποΐά τις θά έφαίνετο άρά γε ή ψυχή αυτών έν τή ύποστάσει καί ταίς 
κινήσεσιν αυτής, αν ή ανθρώπινη τέχνη είχεν όργανόν τ ι ,  δι* ού 
να ήτο δυνατόν να διακρίνη τα  συστατικά καί τον τρόπον τής συνο
χής καί διαβιώσεως αυτών έν τή ψυχή, όπως ή οπτική π . χ . έχει τό 
μικροσκόπιον, St’ ού διακρίνει αυτά ταυτα έν τοΐς φυσικοίς σώμ,ασιν’ 
άνελογιζόμην κατ’ έμαυτόν,άν ή άνθρωπίνη τέχνη είχε μέσον τι, δι’ού 
να ήτο δυνατόν να άναλύη τήν ψυχήν καί να εύρίσκγ) τήν ουσίαν καί 
τό είδος τής ύλης εξ ής συναποτελεΐται αυτή, όπως διά τών χημι
κών μέσων άναλύει τά  συστατικά τών σωμάτων καί ευρίσκει τήν ύλην, 
έξ ής συνίστανται ταυτα, έκ ποιας ύλης άρά γε θά έφαίνετο συνιστα- 
μένη ή ψυχή τών λογιών του φυράματος του ήμετέρου κ. κριτου, 
άφου, ως έκ τών λόγων καί τών έργων αυτών άριδήλως καταφαίνε
τα ι, λογικότητος καί χρηστότατος ουδέ σταλαγμός φαίνεται που 
έν αυτή, άφου φιλοτιμίας, αιδημοσύνης, άξιοπρεπείας, εύορκίας ουδέ 
ίχνος διακρίνεταί που έν αυτή, άφου γνώσις μεθοδική, γνώσις παιδα
γωγική, γνώσις φιλοσοφική, γνώσις φιλολογική ούδεμία παρουσιάζε
ται έν αυτή ; Τεθεΐσαι δέ αί ψυχαί τών λογιών τούτων του φυράμα
τος του ήμετέρου κριτου υπό τό πνευματικόν τούτο μ ικ ρ ο σ κ ό -



\

ftxov  και άναλυθεΐσαι διά των μέσων της π ν ε ν μ α τ ικ ΐ ίς  ταύτης 
ζ η μ ία ς  εις τά  .εξ ών συνίστανται, δεν θά έφαίνοντο όμοιαι ταις 
((ά π α ιδ ε ύ τ ο ις » έκείναις καί « ά δ ικ ο ις»  ψυχαΐς, ας εν τφ  ^ δ ε ι  ® 
παρά Πλάτωνι 'Ραδάμανθυς γυμνάς επισκοπών «κατεϊδεν ούδέν υγιές 
έχούσας, άλλά διαμεμαστιγωμένας καί ούλων μεστάς ύπο έπιορκιών 
καί άδικίας καί πάντα σκολιά ύπο ψεύδους καί ούδέν εύθύ καί ύπο 
έξουσίας καί ύβρεως καί άκρατίας των πράξεων άσυμμετρίας τε καί 
.αισχρότητας γεμούσας» ; 1)

Έ π ε ιτα  έλεγον κατ’ έμαυτόν: α Που λοιπόν κεϊται η περιλάλητος 
ηθοποιός καί άνθρωπιστική δύναμις των Ελληνικών γραμμάτων, 
άφου άνθρωποι δι’ όλου του βίου αύτών περί αύτά ένδιατρίβοντες καί 
εξ αύτών άποζώντες είνε τόσον άπαίδει/τοι, τόσον 'ψενοίται, τόσον 
άδικοι, τόσον άλόγιοτοι, τόσον άπειρόκαλοι, όσον οι παρ’ ήμϊν 
λόγιοι του φυράματος του ήμετέρου κ. κριτου)); Καί διετέλουν ούτω 
απορών, ότε μιφ τών ημερών διαφυλλίζων τον Άριστοτέλην καί τον 
Πλάτωνα ένέτυχον τούτοις : «Λ έγω ν—  ό Σωκράτης —  ως της φύ* 
σεώς ποτέ φυούσης φαύλους καί κρείττους της παιδείας, τούτο μέν 
ούν αύτό λέγων ίσως ού κακώς* ενδέχεται γάρ είναι τινας ούς παιδευ- 
θήναι καί γενέσθαι σπουδαίους άνδρας άδύνατον» 2 ) .— Έ στιν ούν όπη 
μέμψει τοιουτον επιτήδευμα, ό μή ποτ’ άν τις οίός τε γένοιτο Ικανώς 
επιτηδευσαι, ει μή φύσει ειη μνημών, εύμαθής, μεγαλοπρεπής, εύχα- 
ρις, φίλος τε καί ξυγγενής αλήθειας, δικαιοσύνης, ανδρείας, σω
φροσύνης;» 3) καί πάραυτα έπαυσα θαυμάζων, ούχί όμως καί άποτ 
ρών.

Καλώς, «Ο ύδ’ άν Μώμος τό γε τοιουτον μέμψαιτο» 4) έλεγον* 
άλλά Φιλοσοφίαν οί κύριοι ούτοι δεν έσπούδασαν, Ψυχολογίαν δεν γνω- 
ρίζουσι, Παιδαγωγίαν, Μεθοδικήν, 'Ιστορίαν τής Παιδαγωγικής καί 
Μεθοδικής δεν έμαθον, άλλά τούλάχιστον, αφού εκ τών Ελληνικών 
γραμμάτων άποζώσι, δεν είχον την 'φιλοτιμίαν νά άναγνώσωσί ποτέ 
τούλάχιστον την 'Ρητορικήν καί τήν Ποιητικήν .του Άριστοτέλους, 
Οπως μή ούτως άσέμνως ενώπιον του παρ’ ήμίν λογίου κόσμου άσχη- 
μονώσι, δασχυριζόμενοι πράγματα ψεύδους μεστά, πράγματα όλως

—  240 —

1) Πλάτων, Γοργίας 524 Ε ,
2) ’Αριστοτέλης, Πολιτικά 1316, α, 8.
3) Πλάτων, Πολιτεία 487 Α,
4) Πλάτων, ένθ, άνωτ.
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έναντία των δντων, δτι «η τιμωρία των κακουργούντων ανίαν γεννφ 
καί θλϊψιν προζενεϊ εις τάς ψυχάς των άνθρώπων » ;

Ό  ’Αριστοτέλης αναγράφει (Κιφέο’τατα και άληθέστατα τα  συν
αισθήματα, άτινα έξεγείρονται εις τάς ψυχάς των άνθρώπων εκ των 
περιπετειών καί των παθημάτων των όμοίων αύτοΐς. *Όταν οι άνθρω
ποι, λέγει, 1) βλέπωσι τούς αγαθούς καί χρηστούς ανθρώπους μετα- 
πίπτοντας έζ ευτυχίας εις δυστυχίαν, αισθάνονται άγανάκτησιν έν τη 
ψυχή αυτών διά την μιαρίαν του πράγματος* δταν βλέπωσι τούς μο
χθηρούς μεταπίπτοντας έζ άτυχίας εις ευτυχίαν,δεν αισθάνονται ούτε 
εύχαρίστησιν ούτε ελεον ούτε φόβον* την ψυχήν αυτών καταλαμβά
νει λυπηρόν τ ι συναίσθημα, διάφορον του φθόνου, ν έ μ ε ι ς  καλούμε- 
νον. "Οταν βλέπωσι τον πονηρόν έζ ευτυχίας εις δυστυχίαν μεταπί- 
πτοντα, τότε ούτε ελεον ούτε φόβον αισθάνονται, καθότι ό μέν 
έλεος πέφι/κε να έζεγειρηται εις τάς ψυχάς τών άνθρώπων, δταν 
βλέπωσι τούς χρηστούς καί άγαθούς άναξίως έζ ευτυχίας εις δυστυ
χίαν μεταπίπτοντας, δ δέ φόβος, δταν βλέπωσιν δτι άνθρωποι άπλοι, 
ώς αυτοί, καί κοινοί έζ ευτυχίας εις δυστυχίαν μεταπίπτουσι. Τό δέ 
συναίσθημα, τό όποιον κατέχει την ψυχήν τών άνθρώπων, δταν βλέ
πωσι τάν κακοποιόν τιμωρούμενον, ούτε έλεος ούτε φόβος εινε, 
άλλά «φιλάνθρωπον» τι, ήτοι ευαρέσκειά τις προερχομένη έκ τής 
προς τό άνθρώπινον γένος άγάπης, εύάρεστόν τι ήθικόν συναίσθημα 
προερχόμενον Ικ τής ίκανοποιήσεως του προσβληθέντος καί καταπά- 
τηθέντος δικαίου, άνορθουμένου ούτω διά του άφανισμου του καταρ- 
ρίψαντος αυτό, καί ενθρονιζομένου αυθις έν δλη αύτου τή λαμπρότητι 
καί μεγαλοπρεπείς έπί του ύψηλου θρόνου, ον ό ’Αριστοτέχνης του 
Παντός άπό καταβολής κόσμου δι’ αυτό ώρισεν έν τφ  διακόσμφ τφ  
ήθικώ, εύάρεστόν τι ήθικόν συναίσθημα προερχόμενον έκ τής έπιγνώ- 
σεως οτι άποκατέστη καί αυθις τό δίκαιον έν τή σεμνή θέσει, ήν 
δι* αύτά ώρισεν έν τή ψυχή του άνθρωπίνου γένους ό ’Αριστοτέχνης 
του Παντός προς συντήρησή καί κατακόσμησιν του βίου αύτου, ον 
ήπείλησε νά κατακρήμνισή τό κακόν, άνιέρως καί άνοσίως διασεϊσαν 
τό δίκαιον, τήν βάσιν αύτου.

Τό περιλάλητον τούτο καί σπουδαιότατον χωρίον του Ά ριστοτέ- 
λους έχει ούτω ς: «*Ων δέ δει στοχάζεσθαι καί ά δει εύλαβείσθαι συνι- 
στάντας τούς μύθους, καί πόθεν έσται τό τής τραγφδίας έργον, έφε-

1) ’Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής 1452, β, 29.
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ζής αν εϊη λεκτέον τοίς νυν ειρημένοις. Επειδή ούν δει την σύνθεσιν 
είναι τής καλλίστης τραγφδίας μή άπλήν άλλα πεπλεγμένην, καί 
ταύτην φοβερών καί έλεεινών είναι μιμητικήν (τούτο γάρ ίδιον της 
τοιαύτης μιμήσεώς εστιν), πρώτον μέν δήλον ότι ούτε τούς επιεικείς 
άνδρας δει μεταβαλόντας φαίνεσθαι έζ ευτυχίας εις δυστυχίαν (ού γάρ 
φοβερόν ουδέ ελεεινόν τούτο, άλλα μιαρόν έστιν) ούτε τούς μοχθη
ρούς έζ άτυχίας εις ευτυχίαν (άτραγφδότατον γάρ τούτ* έστί πάντων' 
ούδέν γάρ έχει ών δει* ούτε γάρ φιλάνθρωπον ούτε ελεεινόν ούτε 
φοβερόν έστιν), ούδ’ αυ τον (λφόδρα πονηρόν έζ εύτι/χιας είς 
δνο̂ τχ/̂ χαν μεταπχπτεχν* το μέν γάρ φολάνθρωπον έχοχ αν 
Λ τοχαύτη ο’ύο'ταο'χς, άλλ’ ούτε έλεον ούτε φόβον* ό μεν 
γάρ περί τον άνάξχόν έοτχ δνοτνχούντα, ό δε περ\ τον 
δμοχον, έλεος μεν περχ τον άνάξχον, φόβος δέ περχ τον 
δμοχον, ώοτε ούτε έλεεχνόν ούτε φοβερόν έοτχ τό ονμ- 
βαχνον ».

Σαφέστατα λοιπόν, εϊπερ η  καί άλλο, εκ του χωρίου τούτου 
καταφαίνεται οτι « θλίψις καί άνία εις τάς ψυχάς τάς άνθρωπίνους 
ώς εκ τής τιμωρίας του κακού» φύσεο α δ ύ ν α το ν  νά γεννηθώσι, 
καί δχι όπως ό κ, κριτής διισχυρίζεται, άγνοών μέν εαυτόν, άγνοών 
δε καί άλλα τε πάμπολλα έκ τών Ελληνικών, ούχ ήκιστα δέ καί 
τό πάνσμικρον τούτο του Άριστοτέλους «ούτε έλεεχνόν ούτε φο
βερόν έοτχ τό tfi/μβαχνον», άλλ* απλώς «φ ιλάνθρω πον». 

Τουτέστιν, εκείνο τό όποιον αισθάνεται τις έν τή ψυχή αύτου, όταν 
βλέπη κακοΰργον τιμωρούμενον, δεν είνε ούτε λύπη ούτε φόβος, 
άλλ’ είνε ευάρεστός τις ψυχική κατάστασις, είνε ηθικόν τι εύάρεστον 
συναίσθημα, τό οποίον προκύπτει μεν έκ τής συμφύτου προς τό άν- 
θρώπινον γένος άγάπης, έκδηλοΰται δέ κατά την τιμωρίαν του κα
κούργου, καθόσον γίνεται κατάδηλον πλέον ότι πας ό έζ αύτου γενι
κώς επί πάντων τών άνθρώπων έπικρεμάμενος κίνδυνος έζέλιπε, του 
κακούργου διά τής τιμωρίας έζευτελισθέντος, καταπεσόντος, άφανι- 
σθέντος 1).

t) Περί του καθορισμού της ψυχικής διαθέσεως, ήτις έγκατακλείεται έν τη ’Αριστο
τελική ταύτη λέξει « φ ιλ ά ν θ ρ ω π ο ν  ο δεινός άπό πολλου χρόνου άγων μεταξύ τών 
λογιών συνάπτεται. Ό  Lessing εν τη πραγματεία αυτου « Hamburgische Drama- 
turgie (Gesammelte Werke, Leipzig, έτ. 1856, τόμ. 8, σελ. 133, Stuck 77) 
έπαινών τον Goulston, όστις ^ιόνος έκ πάντων τών ένδιατριψάντων εις τό ζήτημα 
τούτο, ώς λέγει, δεν έσφάλη μεταφράσας τό ’Αριστοτελικόν τούτο «φιΛάνθρωπογ»

J
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* A \ \ '  άδιάφορον πόβεν ττροκύπτβι το εύάρβστον τούτο ηθίκδν $υνα){-

«quod humanitatis scnsa iangat», διισχυρίζεται δτι τό «φιλάνθρωπον» τούτο, 
δεν είνε τδ εύάρεστον ηθικόν συναίσθημα, δπερ αίσθάνεταί τις εξ αγάπης προς τό άν- 
Ορώπινον γένος, δπερ απαλλάσσεται του εις αυτό έπικρεμαμένου κινδύνου έκ τού χαλ
κουργού, διά τής τιμωρίας άνισχύρου πλέον πρός τούτο γενομένου, άλλ* είνε τό συμ
παθητικόν έκεΐνο συναίσθημα, δπερ αίσΟανόμεΟα βλέποντές τινα των δμοίων ήμίν 
πάσχοντα. Τούτο δε τό συναίσθημα συναισΟανόμεΟα κατά την στιγμήν τής τιμωρίας 
τού κακούργου* διότι κατά την στιγμήν ταύτην δέν βλέπομεν εν τώ κακούργο) τό κακόν 
τιμωρούμενον αλλά τον Άνθρωπον τον εκ τής τιμωρίας πάσχοντα. Ουτω δέ ΰπολαμ- 
βάνουσι τό « φιλάνθρωπον» τούτο τού Άριστοτέλους καί ό Wahlen καί ό Rein- 
tens.— Ά λ λ ’ ό Suscmihl καί ό Zeller ούχ ουτω. Καί ό μέν Susemihl εν τή μετα
φράσει αυτού τού «Περί ποιητικής τού Άριστοτέλους» (Aristoteles liber dieDicht- 
kunst, Griechisch und Deutsch, 2 Auflag. Leipzig, 1874) μεταφράζει έν τφ  
οικείω τόπω (σελ. 121 έν αρχή) τό Αριστοτελικόν «τό μέν γάρ φιλάνθρωπον έ'χοι 
άν ή τοιαύτη σύστασις» ουτω* «denn eine solchc Darstellung (besser: Compo- 
tition) wiirdc zwar unserem G erech tig ke itsg e fu h l Geniigethun», δ έ σ τ ιν « ή  
τοιαύτη τής τραγιοδίας σύστασις Οά ικανοποιεί τήν πρός τήν δικαιοσύνην ευπάθειαν 
ημών», διισχυρίζεται δέ έν ταΐς αύτόΟ. ύπ ’ άριΟμ. 121 καί 128 σημειώσεσιν αυτού 
« δτι δ Αριστοτέλης τό « φιλάνθρωπον » έν τή μεταπτώσει τού κακοποιού έξ ευτυ
χίας εις δυστυχίαν ευρίσκει κυρίως έν τή τιμωρία τής αδικίας ώς τοιαύτης, έννοεί δέ 
τήν εύχαρίστησιν ήν πας άνθρωπος αισθάνεται έκ τής παρά προσδοκίαν έπερχομένης 
τιμωρίας τών άδικούντων».— Τώ Suscmihl δμογνωμεΐ καί δ Twining. Ό  δέ Zel
ler (Die Philosophic der Griechen, 1879, τόμ. 2, μέρ. 2, σελ. 726, σημ. 3) 
λέγει δτι «τό φιλάνθρωπον τούτο είνε τό εύάρεστον εκείνο ηθικόν συναίσθημα,, τό 
όποιον προσβαλλόμενον έκκαλεΐ τό δυσάρεστον συναίσθημα, δπερ δ Αριστοτέλης νέμε- 
σιν καλεΐ καί δπερ αίσΟανόμεΟα, δταν βλέπωμεν τόν ανάξιον εύδοκιμούντα ».

Έ  ποικιλία καί διαφορότης αΰτη τών γνωμών προέκυψεν έκ τής λέξεως αφιλάν* 
θρωπον». ’Όντως ή λέξις αΰτη φαίνεται σημαίνουσα τό συναίσθημα έκεΐνο δπερ ό 
Lessing αποδίδει εις αυτό. Ό  Πολύβιος (15, 17, 3 καί έξ.) λέγει: « Ό  δέ Πόπλιος 
διά βραχέιον ήρξατο λέγειν πρός αυτούς (τους Καρχηδονίους), ώς έκεινων μέν χάριν 
ούδέν όφείλουσι ποιεΐν φιλάνθρωπον, δμολογούντων αυτών διότι καί τόν πόλεμον έξ 
αρχής έπενέγκαιεν Ρωμαίοις, παρά τάς συνΟήκας έξανόραποδισάμενοι τήν ΖακανΟαίων 
πόλιν, καί προίην παρασπονδήσαιεν, άΟετήσαντες τούς δρκους καί τάς έγγράπτους δμο- 
λογίας* αυτών δέ χάριν έφησε καί τής τύχης καί τών ανθρωπίνων κεκρίσΟαι σφίσι 
πράως χρησθαι καί μεγαλοψύχως ζοΐς πράγμασι. . ταύτα δέ είπών έλεγε τά φι- 
λάνθρωπα τά διδόμενα, καί πάλιν ά δέον ήν υπομένειν αυτούς», Ό τ ι  δμως ένταΰΟα, 
παρ Άριστοτέλει,τό « φιλάνθρωπον» τούτο σημαίνει «συμπάθειαν » πρός τιμωρου- 
μένους κακοποιούς, ούόαμώς φαίνεται πιθανόν καί δι* άλλους μέν λόγους, αλλά μάλι
στα διότι τοιαύτης «συμπαΟείας» είνε ανεπίδεκτος ή ψυχή ή ανθρώπινη, καί διότι ή 
ψυχή τών αρχαίων Ελλήνων παν άλλο αίσθημα ήσΟάνετο πρός τούς κακοποιούς καί 
τα παθήματα αυτών ή «συμπάθειαν», ό)ς έκ τών συγγραμμάτων αυτών προχειρότατα 
πας τις δύναται νά μάθη.

Κατα τάς Έλληνικας περί τών πραγμάτων τούτων ιδέας ή φύσις αυτή διά τών 
άγραφων αυτής νομιον καί τών άνΟρωπίνων εθών ουτω διώρισε τά κατά τά συναισθή
ματα ταύτα. Συγχωρούσιν οί άνθρωποι καί έλεούσι τούς άτυχουντας καί τούς άκου- 
σίως άμαρτανοντας. Σνλλυπούνται τούς αγαθούς αγαθά προτιΟεμένους καί ενεκα λόγων



σθη{£*. Είτε ίχ της έπιγνώσεως ότι το ΰ~ό του κακούργου κατατ:α-

ανεξαρτήτων τής ιδίας αυτών θελήσεως ούδέν χατορθώσαντας. Όνειδίζουσι χαΐ επιτι- 
μώσι τους εξ ιδίας αβουλίας βλαπτόμενους. ’Οργίζονται κατά των αδικούν των, όταν, 
χαίπερ δυνάμενοι νά αποφεύγω σι την αδικοπραγίαν, ούχ̂  ήττον άδικώσιν. Δεν θιχτεί-  
ρουσιν ον δ' εΧεονσιν ονδε ανμπαθονσι τούς πάσχοντας έξ ιδίας αυτών ύπαιτιότητος 
ουδέ τούς κακόβουλους, τούς επιβλαβείς καί τούς ολέθριους.Ιαίρονσι βΧεποντες tore «α
χούς τιμωρούμενους, χαϊ ώς παρά φυσιν χαϊ αυτόχρημα παράδοξον θεωρούσε τον 
προς τά παθήματα αυτών οΐχτον χαϊ εΧεοτ. Ταύτα είνε τα συναισθήματα του 'Ε λ 
ληνικού έθνους,ώς έναργώς καταφαίνονται πάντα ταυτα καί πολλαχού μεν αλλαχού,ούχ, 
ήκιστα δέ καί εν τοΐσδε: Δημοσθένης κατ’ ’Αριστοκράτου? 42, σελ. 633: Τό τής 
συγγνώμης ωφέλιμον, δ τοΐς άτυχουσιν ύπάρχειν είκός παρά των εξω των εγκλημάτων 
δντων, δτω ποτέ των πάντων άπόκειται άδηλον ον, μή προδήλου τής έπιούσης τύχης 
ουσης εκάστω. — θονχνδίδης 3, 40, I : Ούκ ούν δει προθεΐναι ελπίδα ούτε λόγω πι
στήν ούτε χοήμασιν ώνητήν, ώς ξυγγνώμην άμαρτεΐν άνθρωπίνως λήψονται. άκοντες 
μέν γάρ ούκ έβλαψαν,είδότες δ’ Ιπεβούλευσαν* (ύ)-γνωμον δΤ εσύ τό άχονσιον.—/7ο- 
Χνθιος 2, 7, 3: Τοΐς μεν εκ τύχης πταίσασιν ελεοςεπεται μετά συγγνώμης καί επικου
ρίας, τοΐς δέ διά τήν αυτών αβουλίαν Ονειδος καί έπιτίμησις συνεξακολουθεΐ παρά τοΐς 
έυ φρονουσιν— Ανσίας κατά Φίλωνος 10, σελ. 187 : ’’Οσοι μέν τοίνυν διά συμφοράς 
ιδίας ού μετέσχον των τότε γενομένων τή πόλει κινδύνων, συγγνώμης τίνος άξιο: είσι 
τυχεΐν* ούδενί γάρ ούδέν εκούσιον δυστύχημα γίγνεται. δσοι δέ γνώμη τούτο επραξαν, 
ούδεμιας συγγνώμης άξιοι είσιν* ού γάρ διά δυστυχίαν αλλά δι’ επιβουλήν έποίησαν 
αυτό’ καθεστηκε δέ τι έθος δίκαιον πασιν άνθρώποις τών αυτών αδικημάτων μάλιστα 
οργίζεσθαι τοΐς μάλιστα δυναμενοις μή άδικεΐν, τοΐς δέ πένησιν ή άδυνάτοις τώ σώματι 
συγγνώμην εχειν διά το ήγεΐσθαι άκοντας αύτούς άααρτάνειν. — ΠΧάτων, Νομ. 731 
D : Ά λ λ ’ ελεεινός μέν πάντως δ γε άδικος και ό τά κακά ε/ων, ελεείν δέ τον μέν ιά
σιμα εχοντα έγχωρεΐ καί άνείργοντα τον θυμόν πραύνειν καί μή άκραχολοΰντα γυναι- 
κείως πικραινόμενον, τω δ’ άκράτως καί άπαραμυθήτως πλημμελεΐ καί κακώ έφιεναι 
δει τήν οργήν.— ΣοροχΙής, Φιλοκτήτης 1316: Άνθρώποισι τάς μέν έκ θεών | τύ/ας 
δοθείσας εστ’ αναγκαίον φε’ρειν* | δσοι δέ Ικουσίοισιν εγκεινται βλάβαις . . .  | τούτοις 
ούτε συγγνώμην εχειν | δίκαιον εστιν ούτ* εποικτείρειν τινά. —  Θουκυδίδης 3, 40, 3 : 
Έ λεος τε γάρ προς τούς όμοιους δίκαιος άντιδίδοσθαι, και μή πρό? τούς ούτ’ άντικτοι- 
ούντας έξ άνάγχης τε καθεστώτας αεί πολεμίους. —  "Ομηρος Όδύσσ. ω, 380: Καί 
άμύνειν | άνδρας μνηστήρας* τώ και σφεων γούνατ’ έλυσα — πολλών έν μεγάροισι, σύ 
δέ φρε'νας ένδον ίάνθης. — θονχνδίδης 3, 67, 4 : Οίκτου τε άξιώτεροι τυγχάνειν οί 
άπρεπώς τι πάσχοντες τών ανθρώπων* οί δέ δικαίως, ώσπερ οίδε, τά εναντία έ π ί ·  
^ α ο τ ο ι  είναι. — Πολύβιος 15, 17, 5 :  Ού γάρ εΓ τι πάσχειν ή ποιεί ν ή διδόνα: σφί- 
σιν επιταχθήσεται, τούτο δεΐν νομίζειν δεινόν, άλλ’ ει τι σν)χωρηθήσεται ριΧάνθρω- 
πον, ζοντο μάΧΧον ηγεϊσθαι παράδοξον, επείπερ ή τύχη παρελομενη τον ελεον αυ
τών καί τήν συγγνώμην διά τήν σφετέραν αδικίαν υποχειρίους πεποίηκε τοΐς εχθροις». 
Ε ινε δέ πάντα τά συναισθήματα ταύτα φυσήματα όλως φυσικά, ώς άριστα ό Δημοσθέ
νης εν τοΐςδε λεγει: α ’Αδικεί τις εκών; οργήν καί τιμωρίαν κατά τούτου, έξήμαρτέ 
τις άκων; συγγνώμην αντί τής τιμωρίας τούτω. ούτ’ αδικών τις ούτ’ έξαμαρτάνων, εις 
τά πάσι δοχούντα συμφερειν έαυτόν δούς ού χατώρθωσε μεθ’ απάντων; ούκ ονειδζειν 
ούδέ λοιδορεΐσθαι τφ  τοιούτω δίκαιον, αλλά συνάχθεσθαι.φανήσεται ταύτα παντα ούτως 
ού μόνον εν τοΐς νομίμοις, αλλά καί η <ρνσις αυτή τοΐς άγράφοις νόμοις χαι τοίς 
άτθρωπίνοις εθεσι διώρικεν. (Π ερί τού στεφάνου 274, σελ. 317).
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τηθέν δίκαιον ήνωρθώθη δια της τιμωρίας αύτου προκύπτδΐ τούτο, ώς 
ο 'Αριστοτέλης λέγει 1) καί ό S usem ih l άσπάζεται 2)* εϊτε εκ της 
απαλλαγής άπο του θορύβου καί της ταραχής, ύφ’ ών κατείχετο ή 
ψυχή, αίσθανομένη τον άνάξιον εν ίσχύϊ καί εν δυνάμει δντα (νέμεσις), 
ώς ό Zeller παραδέχεται 3)* είτε έκ τής άπαλλαγής άπο του φόβου, 
ύφ’ ού πάντες κατείχοντο,άναλογιζόμενοι ότι καί αυτοί ώς άνθρωποι ήτο 
ενδεχόμενον να πάθωσί πως υπό του κακοποιού, όπως άλλοι όμοιοι 
αυτών έπαθον, ώς έκ τε του Πλάτωνος καί του Άριστοτέλους καί

"O n δέ ό ’Αριστοτέλης, Έ λλην καί αυτός ών, αδύνατον ήτο νά ήσθάνετο άλλως, 
ή όπως δλον τό 'Έθνος, εις δ άνήκεν, ήδυνάμεθα μεν καί άλλως νά ήμεθα βέβαιοι, διά 
του έξ αναλογίας συλλογισμού συμπεραίνοντες αυτό, άλλ’ άφού ό Ι'διος έφρόντισεν ού 
μόνον σαφέστατα νά δηλώση ήμιν ότι καί αυτός τά αυτά τοΐς δμοεθνίσιν αύτου φρονεί, 
αλλά καί ότι Οπό την λέξιν «φιλάνθρωπον» δέν έννοεΐ την προς τούς τιμωρουμένους 
κακούργους <ι συμπάθειαν ο, αλλά την χαράν, ήν αισθάνεται τις βλέπων αύτούς Ιξευτε- 
λιζομένους, καταπίπτοντας, άφανιζομένους, ούδείς πλέον επιτρέπεται νά άμφιβάλλη ότι 
τό « φιλάνθρωπον » τούτο του Άριστοτέλους δεν είνε « ή συμπάθεια » έκείνη του L es
sing. — Των περί ού ό λόγος χωρίων τό μέν δηλωτικόν των προς τούς τιμωρουμένους 
κακοποιούς συναισθημάτων αύτου εΰρηται εν τη 'Ρητορική 1386, β, 9, καί έχει ούτως : 
«Άντίκειται δέ τω έλεεΤν μάλιστα μέν δ καλούσι νεμεσάν* τω γάρ λυπεΐσθαι επί ταις 
άναξίαις κακοπραγίαις άντικείμενόν έστι τρόπον τινά καί άπό τού αύτού ήθους τό λυ
πεΐσθαι επί ταΐς άναξίαις ενπραγίαις' καί ά'μφω τά πάθη άνθους χρηστού* δεΐ γάρ 
επί μέν τοΐς άναξίως πράττουσι κακώς συνάχθεσθαι καί έλεεΤν, τοΐς δέ ευ νεμεσάν* άδι
κον γάρ τό παρ’ αξίαν γιγνόμενον, διό καί τοΐς θεοΐς άποδίδομεν τό νεμεσάν. . .  τό δέ 
μη δη αντφ τι συμθησεται ετερον, άλλα δι ανιόν τον πλησίον ,άπασιν όμοίως δεΐ 
νπόρχειν' ού γάρ έτι έσται τό μέν νέμεσις τό δέ φθόνος, άλλά φόβος, εάν διά τούτο ή 
λύπη ύπάρχη καί ή ταραχή, ότι αύτφ τι έσται φαύλον άπό τής εκείνου εύπραξίας. 
φανερόν δέ ότι ακολουθήσει καί τά εναντία πάθη τούτοις* ό μέν γάρ λυπούμενος επί τοΐς
άναξίως κακοπραγοΰσιν, ήάθήύεταί ή άλνπος έσται επί τοΐς έναντίως κακοπρα- 
γούσιν* οίον τούς πατραλοίας καί μιαιφόνους, όταν τύχωσι τιμωρίας ούδείς αν λ ν -  
πηΟείη χρηστός* δεΐ γάρ ^ςαίρενν έπί τοΐς τοιούτοις, ώς δ’ αύ'τως καί επί τοΐς ε5 
πράττουσι κατ' άξίαν* άμφω γάρ δίκαια, καί ποιεί ^αίρείν  τόν έπ ιείκη» . Τό δέ 
επεξηγητικόν τού συναισθήματος τού ύποκουπτομένου ύπό την περιλάλητον ταύτην λέ- 
ξιν «φιλάνθρωπον» εΰρηται εν τώ Περί ποιητικής 1456, α , 16, καί έχει ούτως: 
«"Οσοι πέρσιν ’Ιλίου όλην έποίησαν καί μη κατά μέρος, ώσπερ Εύριπίδης Νιόβην, καί 
μή όίσπεο Αισχύλος, ή έκπίπτουσιν ή κακώς άγωνίζονται, έπεί καί Άγάθων έξέπεσεν 
έν τούτω μόνον* εν δέ ταΐς περιπετείαις καί τοΐς άπλοΐς πράγμασι στοχάζονται ών βού
λονται Οαυμαστώς* τραγικόν γάρ τούτο καί φ ιλ ά ν θ ρ ω π ο ν ,  ϊστι δε τούτο, δίαν ό 
σοφός μέν μετά πονηριάς δέ έξαπατηθ^, ώσπερ Σίσνφος, καί ό ανδρείος μέν άδι
κος δέ ήττηθϊμ

1) Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1386. β, 28 :
2) Susemihl, Arislotclcs liber die Dichtkunst, 2 Auflag. σελ. 121. σημ. 6π’ 

άριθ. 121 καί 128.
3) Zeller, Die Philosophic dcr Gricchen 1879, τόμ. 4, μετρ. 2, σελ. 726, 

σημ. 3.
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του Πολυβίου δύναταί τις νά συναγάγη 1)* είτε ώς Ικ της απαλ
λαγής από τής άγανακτήσεως, · ήν κατά συμπάθειαν ήσθάνοντο βλέ- 
ποντες τον όμοιον * αύτοις άνθρωπον άγανακτοΰντα επί τψ υπό του 
κακοποιού προσγενομένψ αύτφ άδικήματι, ώς έκτου Πολυβίου δύναταί 
τις να είκάση 2)* είτε εκ τής άπαλλαγής από του κινδύνου, δν διέ- 
τρεχε πάσα ή των ανθρώπων κοινωνία υπό του κακοποιού τούτου, 
ώς ό Πορφύριος καί Ιωάννης ό Στοβαίος ύποδηλούσι 3 )’ ταυτα,λέγω, 
•καί τα  παρόμοια τούτοις ά μεσ ον  σχέσιν προς τό προς άπόδειζιν προ- 
κείμενον θέμα δεν έ'χουσι. Τό προκείμενον θέμα ήτο νά άποδειχθή ότι 
ό κ. κριτής εν τελείς άγνοioc πάντων τούτων τών επιστημονικών ζη
τημάτων έγραψε τα άπόμουσα εκείνα «ότι εν τοϊς μύθοις και εν ταϊς 
διηγήσεσι τά τής κακίας μάλλον και πονηριάς παραδείγματα πλεονά- 
ζουσιν, ών πολλά καί σκληρώς τ ιμ ω ρ ο ύ ν τα ι, ώσ’τε ά ντ \ χ α ρ ά ς  
κ α \ ε ύ θ υ μ ία ς  ο ι ά π α λ ο ι π α ΐδ ε ς  θ λ ίβ ε ις  κ α ί ά ν ία ς  μ ά λ λον  
έκ τ η ς  το ν  β ιβ λ ίο υ  το ύ τ ο ν  ά να γν ώ α εω ς  θά ά π ο κ ο μ ίζω ν τα ι» .

Ά λ λ ' ού μόνον ό "Ομηρος και ό Θουκυδίδης καί ό Άριοτοτέλης 
καί ό Πλάτων καί ό Δημοσθένης καί ό Zeller καί ό Susemihl καί 
οί τούτοις όμοωι πάμπολλοι σεμνοί καί σοφοί άνδρες, ών τάς γνώμας 
ανωτέρω κατέλεξα, έν ένί στόματι διακηρύττουσιν, ότι ταράσσει καί 
έξοργίζει ημάς τό κακόν, εύχαριοτεΐ δέ Λμάς Λ τιμωρία α ύ το ν , 
άλλα καί ή καθημερινή μικροδιδασκαλική καί οικογενειακή πράζις 
άριδήλως τούτο έπιβεβαιοί. *Ας επιχείρηση τις π. χ . πατήρ, μή- 
τηρ, διδάσκαλος νά διηγηθή εις τά  τεκνία αυτού ή εις τούς μαθητάς 
αυτού οίονδήποτε τοιούτον διηγημάτων ή μυθάριον, ώς π .χ . τό μυ- 
θάριον τού άετού καί τής άλώπεκος 4), και ας διηγηθή έξ αυτού 
μόνον ταύτα : «Μίαν φοράν ήτο μία άλώπηζ καί εϊς άετός —  συνεφώ- 
νησαν νά συζήσωσιν —  ήλθον εις εν δένδρον υψηλόν— έκαμεν ο αε
τός τήν φωλεάν του εις ενα κλάδον τού δένδρου —  ή άλώπης απο 
κάτω εις τήν ρίζαν —  έγέννησαν καί οί δύο —  μίαν ήμέραν η αλώ- 
πηξ έπήγε νά φέρη τροφήν εις τά  μικρά της τέκνα —  ό αετός, αφού 
ειδεν ότι ελειπεν ή άλώπηζ, κατέβη εις τήν φωλεάν της ήρπασε μέ

1) Η Λάτω ν, Πολιτεία 583 D. 584 Ο. 585 Α.— Ά ριστοζΜ ης>  Ρητορική 1386, β, 
20.— Π ολύβιος 6, 5, 5 καί 6.

2) Πολύβιος 6, 5, 6.
3) Π ορφύριος περί οίποχης Ιμψύχων 1, 14 καί 1, 20.— Υωάττης ό Στοβαίος, 

’Ηθικά 5,7, σελ. 252 (186).
4) Αίσωπείων μύθων συναγωγή, έ'κδ. Halm, άριθ. 5.
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τούς δνυχώς του τα μικρά τής άλώπεκος, τά  έφερεν εις την φωλεάν 
του, τά έκαμε κομμάτια, τά  εδωκεν εις τά  μικρά του κα^ τά  έφα- 
γον . . » άς επιχείρηση δε νά παύση εδώ , και τότε θά Ιδη τι έχει 
νά πάθη άπό τούς μικρούς! Θά βοώσι καί θά κραυγάζωσι: «Κ αί ή 
άλώπηξ τί έκαμεν έ π ε ιτ α ;— καί ό αετός δεν επαθε τ ίπ ο τε ;»  Θά 
άκούση δε θερμοτάτας παρακλήσεις καί συγκινητικωτάτας ικεσίας,όπως 
φέρη εις τέλος τό διήγημα —  διότι οί μικροί κάλλιστα αισθάνον
ται ότι τό διήγημα δεν τελειόνει έως εδώ —  καί άμα άρχίση πάλιν 
την διακοπεΐσαν άφήγησιν, θά ίδη μετά πόσης αγωνίας άναμένουσιν 
νά άκούσωσι την τιμωρίαν του άετου, καί θά ί'δη, όταν άκούσωσι 
τέλος πάντων αυτήν, πώς διαγαλανίζουσι τά  μικρά πρόσωπα αυτών, 
και θά ιδη πώς άπαστράπτουσιν έκ χαράς οί μικροί καί ζωηροί οφθαλ
μοί αυτών, πώς άλαλάζουσι, πώς έξ άγαλλιάσεως συγκροτουσι τάς 
μικράς χειρας αυτών καί πώς μια φωνή πάντες άναβοώσι: « Καλά τον 
έτιμώρησεν ό Θεός, καλά έπαθεν ό αετός, έτσι ντέ ! Ποιος του είπε 
νά άρπάξη καί νά φάγη τά κακομοίρα τά  μικρά» καί ούτω καθεξής. 
Τόσον σύμφυτον είνε καί τόσον άνεπτυγμ.ένον άναφαίνεται το εύάρε- 
στον ηθικόν συναίσθημα έπι τή τιμωρία του κακού παρά τοΐς άνθρώ- 
ποις, έτι εν γάλαξιν ουσιν!

« Πολλοί δέ των μύθων καί των διηγήσεων είνε καί Απίθανοι, καθώς 
ή έν δελ. 88 εξεζητημένη είδοδος και άνοδος τού τράγον είς την αί- 
θονδαν της οΙκίας* Απίθανος και εξεζητημένος ώδαύτο^ς είνε ό έν δελ. 
91 μύθος « τό ευπειθές έρίφιον »· διότι δν κίνδυνον διέτρεχε τό έρίφιον, 
ω ή μήτηρ δυνεβούλευεν άπό τού λύκου νά φυλάδδηται, είς τον αύ- 
τόν καί ή μιίτηρ Αδύνατο νά έμπέδμ, έκτος Αν, φοβούμενος ό λύκος 
fi γνωριμίαν πρός αύτήν έχων, άφίδτατο* τό αύτό δέ ρητέον καί περί 
τού μύθου «μύρμηξκαί περιδτερά» (δελ. 126). διότι μύρμηξ ύπό ίδχυ- 
ρού ρεύματος ποταμού παραδυρόμενος καί κινδυνεύων νά πνιγμ, 
δυδχερώς, ώς νομίζομεν, καταφθάνει ριπτόμενον έπί δωτηρίμ φύλλον 
καί δυδχερέδτατα «άναβαίνει έπάνω είς αύτό καί χωρίς νά πάθμ τί
ποτε, περμ είς την ξηράν». ’Έτι δέ άπιθανο^τερον είνε, δτι αό μύρ
μηξ, ώς είδε τον κυνηγόν ότι έδκόπευε την περιδτεράν, τρ έ χ ε ι  άμέ- 
δο3ς πρός αύτόν καί δαγκάνει τον πόδα αύτού μέ όδην δύναμιν είχεν. 
Ό κυνηγός άπό τόν πόνον ρίπτει τό δπλον του κατά γης καί ούτω 
διόζεται ή περιδτερά». Άπιθανώτατα δ’ έκτίθεται ύπό τού δυγγρα* 
φέως καί ή γνοίδτή περί τού λέοντος καί της μητρός διιίγηδις. « Αί
φνης, λέγει, ύκουδαν τόν λέοντα νά βρυχάται. . ’Έρχεται! φωνάζουδι. 
Νά τον! Έ χει κόκκινα τά όμμάτια I ’Αφρίζει άπό την λύδδαν ! τό 
πτωχόν παιδίον είνε χαμένον 1 ΪΟ λέων τό έχει είς τό δτόμα του ! Τότε

»
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ώρμηόε μία γυνΉ μέ λυμένας τός τρίχας της κεφαλής άπό μίαν οΙκίαν 
έναντίον του λέοντος. "Ολοι της φωνάζουόι νά μη ί/πάγμ. Άλλ' αύτη 
καθόλου δέν προβέχει. ΤΑα[τηφει τον μέγαν κίνδυνον. Όρμμ κατά του 
λέοντος λ α μ β ά ν ε ι άπό τ ό ό τ ό μ α τ ο υ  τό π α ιδ ί ον καί φεύγει. Ό  
λέων αύτό δέν τό έπερίμενεν, έζαλίόθη».

Οίανδήποτε γνώμην καί άν έχη τις περί της πνευματικής ποιότη- 
τος του κ. κριτού είνε αδύνατον νά πιστεύση ότι σπουδάζων λέγει 
ταύτα.Τεκμήριον δε* *Αν έσπούδαζε ζητών το έν τοϊς π ρ ά γ μ α τ ι  π ι 
θανόν καί έν τοίς Αίσωπείοις μύθοις και τοίς παραμυθίοις, θά κατε- 
δίκαζε μέν ώς άπίθάνονς πάντας τους τοιούτους μύθους του βρα- 
βευθέντος * Αλφαβηταρίου, θά έστιγμάτιζε δέ ώς άπιθανώτατον το έν 
αύτφ παραμύθιον (σελ. 114, άρ. 5 6 ) « τά  τάλληρα τού θεού». Ό  
κακίζων το μυθάριον «τράγος καί υπηρέτρια» διά το άπιθανον 
τής άνόδου τού τράγου καί της εισόδου αυτού εις την αίθουσαν, ό 
κακίζων τό μυθάριον ατό ευπειθές άρνίον» διά τό άπιθανον τού έκ 
τού λύκου φόβου της μητρός τού εριφίου, ό τόσα σοφά γνωρίζων νά 
παρατήρηση περί τού άπιθάνου της σωτηρίας τού μύρμηκος, τού 
άβλαβώς Ιπί φύλλου διαπλεύσαντος τον ποταμόν καί περί τού ετι 
άπιθανωτέρου δήγματος τού ποδός τού κυνηγού έν τώ Αίσωπείψ 
μύθφ «Μύρμηξ καί περιστερά», ό δυνάμενος τόσον καλώς νά δια- 
κρίνη τό άπιθανον έν α τή γνωστή περί τού λέοντος καί τής μητρός 
διηγήσει», είνε αδύνατον νά μη δύναται νά διακρίνη τά άπίθανα έν 
τοΐς Αίσωπείοις μύθοις τού βραβευθέντος ’Αλφαβηταρίου α δνος καί 
ίππος » , α δνος άλας φέρων » , α δνος φέρων λεοντήν » , « δάμαλις καί 
βούς», α κώνωψ καί βούβαλος», «αίλουρος καί όρνιθες», « ερις τών 
ζώων » , « κύων καί κρέας » , « κύων προσκεκλημένος είς δεΐπνον » , « ό 
αλέκτωρ καί ή ά λώ πη ξ» ,«ή  καρδερίνα». ’Αλλά καί αν ύποτεθή ότι 
τό άπιθανον έν τοίς τοιούτοις δεν ήδύνατο νά εύρη,τό είς τό έστεμμέ- 
νον όμως παραμύθιον τού Grimm « τά  τάλληρα τού θεού» «ήνοιξαν 
αίφνης τά  ουράνια καί έπεσαν κάτω είς την γην πολλά λευκά τάλληρα* 
καί ευθύς εύρέθη τό κοράσιον μέ εν καινουργές ύποκάμισον » θά τό έβλεπε* 
διότι τόσον παχύ καί τεράστιον τυγχάνει τό «άπιθανον» τούτο, ώστε 
υπερβαίνει πάν άδννατον καί πάσαν τής Χαλιμάς τερατολογίαν 
καί 2ζΐ/δαΐθφροσ"ύνην. Τό νά κρίνη δέ ό αυτός κριτής τερατολογή- 
ματα τόσον γραώδη καί άγοραΐα ώς άξια βραβείου, εινε σημείον ότι 
τής περικακίσεως τών περί ού πρόκειται ό λόγος Αίσωπείων μύθων 
καί τών λοιπών μυθαρίων δεν είνε τό φερόμενον αίτιον ότι δήθεν ούτοι



βίνε Απίθανοι. Ά λ λ 1 ουδέ ή άγνοια δύναται νά είνε* διότι όσον 
άπαίδευτον καί αν ύπολάβη τις τον ήμέτερον κ. κριτήν, όσον πα χύ 
νουν καί αν θεώρηση τις αυτόν, είνε αδύνατον όμως καί νά φαντασθή 
αυτόν επί τοσουτον εύήθη καί Αγράμματον, ώστε νά μή δύναται 
νά γνωρίζη, καί νά μή δύναται νά διακοίνη τό έν τοις διηγημαοΓι 

t πιθανόν άπό του έν τοΐς μύθοις πιθανόν. Είνε άδύνατον νά φαν- 
τασθή τις αυτόν έπί τοσουτον ευήθη, ώστε νά νομίζη αυτόν σπον- 

; δάζοντα, όταν ζητή νά εύρη τό έν τοΐς διηγήμαοα πιθανόν εν τοΐς 
μύθοις, καί όταν κακίζη τούς μύθους έπί άπιθανότητι, διότι δεν 
ευρίσκει έν αύτοΐς τό έν τοΐς διηγήμασΊ πιθανόν. Ό ήμέτερος 

<■ κριτής είνε μεμεστωμένος έκ των Ελληνικών γραμμάτων καί είνε 
• άδύνατον νά μή γνωρίζη τάς τρεις του πιθανού έκδοχάς 1).Είνε φίλο- 
^  τιμότατος και εύκινητότατος λόγιος καί είνε άδύνατον νά μή άνέ- 
|.f γνωσε τά  του Δημητρίου ταυτα : «Τό πιθανόν δε έκ δυοΐν, έν τε τψ 
fc  σαφεϊ καί συνήθως* τό γάρ ασαφές καί άούνηθες άπιθανον D 2) ή 
| |  τά  του Πλάτωνος: «Ου μανθάνεις ότι πρώτον τοΐς παιδίοις μύθους 
5 λέγομεν ; Τούτο δέ που ως τό ολον ειπεΐν α^ευδος, ένι δε καί αληθή 3),
> ή τά του ’Αφθονίου του Σοφιστου: « Έ σ τι δέ μύθος λόγος ι(;ευδής 

είκονίζων άλήθειαν» 4), ή τά του Μαζιμου του Τυρίου (3 , 1 ) « Α ι- 
|; σώπφ τφ  Φρυγί πεποιηνται λόγοι διά θηρίων . . διαλέγονται δέ αύτφ 

καί τά δένδρα καί οί Ιχθύες άλλο άλλω καί άνθρώποις άναμίζ* κατα- 
μέμικται δέ έν τοΐς λόγοις τούτες νους βραχύς, αίνιττόμενός Tt τών 

I; Αληθινών», ή τά του Φιλοστράτου: «Αίσωπος του φιλαλήθους 
|'ί μάλλον ή οί ποιηταί ήψατο* οΐ μέν γάρ βιάζονται άπιθάνους φαι- 
! νεσθαι τούς έαυτών λόγους, ό δ’ έπαγγέλλων λόγον, ός έστι ι|/ευδής, 
f  πας οοδεν δτι αύτό τό μή περ\ άληθινών έρειν άληθεύει 5), 

ή τά του Έρμογένους: « Υπογραφήν δέ τινα τοιαύτην άποδιδόασι
I

1) Σέξτος ό Εμπειρικός, Προς Μτορας 63, Bckker σ. 687, στίχ. 23: Τ omdardr 
προσαγορεύεται τρι/ως, καθ’ ένα μέν τρόπον όπεο έναργώς τε αληθές έστιν καί αλη
θούς έμποωον φαντασίαν έπισπαται ήμας εις συγκατάΟεσιν, καΟ* έτερον δέ δπερ ψευδός 
έστι καί αληθούς εμποιούν φαντασίαν έπισπαται ήμας είς συγκατάΟεσιν' κατά δέ τον 
τρίτον τρόπον τό κοινόν του τε άληθους καί ψεύδους.

2) Περί έρμηνείας 221, Rhetor. Gracci, έκδ. Walz τόμ, 9, σελ. 96. έκδ. Spen- 
gcl τόμ. 3, σελ, 310.

3) Πλάτων, Πολιτεία 377 Α.
4) Άφθόνιος, Προγυμνάσματα 1, έκδ. Walz, τόμ. I, σελ. 59. έκδ. Spengelr 

τόμ. 2, σελ. 21.
5) Φιλόστρατος, Τά εις τον Τνανέα Άπολλο$νιον 5, 14, σελ, 90 καί εξ,
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του μύθου* Ί}/ενδη μέν αυτόν άζιούσιν είναι, πάντως δέ χρήσιμον 
πρός τι των έν τφ  βίφ* ετι δέ και πχθοχνόν είναι βούλονται. Πώς 
δ’ άν γένοιτο πιθανός; ΛΑν τά προσήκοντα πράγματα τοις 
προσώποίς άποδίδώμεν, οίον περί κάλλους τις αγωνίζεται ταώς 
ούτος ύποκείσθω. Δει τινι σοφόν τι περπηθέναι; άλώπηξ. Μιμούμενος 
τά  τών άνθρώπων πράγματα; ενταύθα οί πίθηκοι» 1) . . Καί αλλα
χού ό αυτός : « ’Ανασκευή έστιν ανατροπή τού προτεθέντος πράγμα
τος, κατασκευή δέ τουναντίον βεβαίωσις. Τά δε πάνυ Ί̂ ενδη ούτε 
άνασκευαστέον οί/τε κατασκευαστέον, ώσπερ τους μύθους, 
άλλα δει δηπου τάς άνασκει/άς τών έφ’ έκάτερα ττιν έπι- 
χείρησιν δεδομένων ποίεΐσθαι» 2). ’Αδύνατον δέ διδάσκαλος 
τών Ελληνικών γραμμάτων παλιντριβής τού φυράματος τού κ. κρι- 
τού, φιλοτιμότατος καί πολυμουσότατος, να μή εχγ άναγνώσν) ταύτα 
ή να διέφυγον τήν προσοχήν αυτού τά  έζής τού Νικολάου τού σο- 
φιστού: cc Μύθος έστι λόγος ψευδής τφ  πιθανώς συγκεΐσθαι 
εικονίζων τήν άλήθειαν* λόγος μεν ψευδής, επειδή όμολογου- 
μένως έκ ψευδών σύγκειται, εικονίζων δε τήν άλήθειαν, επειδή 
ούκ άν έργάσαιτο τό εαυτού μή έχων τινά πρός τό άληθές ομοιότητα* 
πώς δέ «χθοχνώς σύγκειται καί πόθεν άν γένοιτο τούτο, σκο- 
πητέον. Πολλαχόθεν δέ τούτο* έκ τόπων, περί ούς διατρίβειν είωθε 
τά  υποκείμενα τφ  λόγψ ζώα, οίον περί ελέφαντος λέγοντας ή στρου- 
θών Λιβυστικών δει κατά τά τής χώρας ιδιώματα, εν οίς πέφυκε γίνε- 
σθαι ταύτα, πλάττειν τον μύθον, οίον αύχμηράς ταύτης καί ψαμ- 
ματώδους υπαρχούσης, μή ώς περί εύγαίου καί διαρρύτου ύδασι ποιεί- 
σθαι τον λόγον* έκ καιρών, εν οίς φαίνεσθαι φιλεϊ τά υποκείμενα 
τφ  λόγψ ζώα, οίον εί· περί ωδής λέγοιμεν τιττίγων ή άηδόνων, έν 
εαρι καί θέρει ταύτα, άλλ’ ούκ εν χειμώνι ύποτίθεσθαι πιθανόν* έκ 
λόγων τών τη φύσει έκαστου άρμοζόντων* δει γάρ προβάτοις 
μέν ευήθεις περιτιθέναι λόγους, λύκοις δέ ωμούς, άλώπεκι δέ δολερούς 
καί πανούργους . . έκ πραγμάτων δέ, ά μή υπερβαίνει τήν έκάστου 
ποιότητα, ϊνα μή λέγωμεν, ότι ό μύς περί τής βασιλείας τών «ζώων 
έβουλεύετο, ή ότι ό λέων υπό τυρού κνίσσης έζωγρήθη» 3).

1) Έρμογένης, Προγυμνάσματα 1, έχδ. W a lz , τόμ. 1, σελ. 10. Spengel τόμ. 
2, σελ. 3.

2) Έρμογένης, έν6. άν. 5, έχδ. Walz, σελ. 27. έχδ. Spengel, σελ. 8 εν τέλ.
3) Νικόλαος δ σοφιστής, Προγυμνάσματα 1, έχδ. Spengel, Rhet. Gr. τόμ, 3* 

φελ. 453.
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Α λλά  και αν ύποτεθή δτι ούδέν τούτων άνέγνωσέ ποτέ, είνε δυνα
τόν να πιστευθή δτι άνήρ λογιώτατος να μή έχη άναγνώσγ) ποτέ 
τα του Κοραή ταΰτα; « Ό  μύθος είνε πλάσμα λόγων, η π ρ ά ζ ε ω ν  
ανθρωπίνων άναφερομένων εις άλογα ζώ α , του οποίου σκοπός εινε 
των άνθρώπων της διαγωγής ή διόρθωσις. Καί Ιπειδή είνε άναγ- 
καΐον είς την σύστασιν του μύθου τό “ψευδός, ό ορθός λόγος διδά
σκει, δτι ή είς αλλας τον (Κον περιστάσεις έπονείδιστος τέ
χνη του να κάμνη τις τό ψευδός τόσον πιθανόν, ώστε νά 
όμοιάζϊ) την αλήθειαν . . είς τον μύθον είνε άρετη. Διά τούτο 
λοιπόν, δτι αναγκάζεσαι νά ύποθέτγκ ενεργούντα καί λαλουντα, ώς οί 
άνθρωπος τά  άλογα ζώα, δσα άλλα συντρέχουν είς την κατασκευήν 
τού μύθου πρέπει νά είνε τοιαύτα, όποια νά κάμνωσι πιθανόν το 
πρώτον άπαραίτητον ψεύδος, ήγουν νά είνε άληθή, ή καν νά μη 
έναντιούνται προφανέστατα την άλήθειαν. Τό πιθανόν τούτο γεν- 
νάται* πρώτον άπό την άληθή παράστασιν τής φύσεως καί τών ηθών 
έκαστου ζώου, καθόσον είναι γνωστά και ή φύσις καί τά  ήθη του από 
την φυσικήν Ιστορίαν. Ούτω παραδείγματος χάριν, ή Ά λώ πηξ σου ( 
πρέπει νά είνε πανούργος, δ *Όνος ήλίθιος, ό Σκύλος πιστός, ό Ίπ π ο ς  
υπερήφανος, ό Πίθηκος βωμολόχος)) 1).

Κατά ταύτα λοιπόν δεν είνε άπίθανον μυθικώς ούτε δτι δ τρά
γος άναβαίνει τάς κλίμακας τών οικιών, ούτε οτι ή μήτηρ ύπερασπί· 
ζει τά τέκνα αυτής, ούτε δτι οί παρενοχλούντες τά τεκνία φεύγουσι 
προ τής μητρδς αυτών, ούτε δτι δ μύρμηζ άναβαίνει επί φύλλου, 
ούτε δτι τδ φύλλον έπιπλέει έπί τών ύδάτων, ούτε δτι δ μύρμηζ δά- 
κνει, ούτε δτι δ δηχθείς άλγεί, ούτε δτι ή μήτηρ υπέρ τής σωτηρίας 
τού τέκνου αυτής περιφρονεΐ πάντα κίνδυνον, ούτε δτι παν έκτακτον 
καί παρά προσδοκίαν γεννςί κατάπληζιν εις τά  δντα τά  έμψυχα.

Τδ ολίσθημα τού κ. κριτού είνε δεινόν. Δύναταί τις νά είνε κακός 
καί μισόκαλος καί μοχθηρός δσον θέλει, άφού δεν έμποδίζουσιν αυτόν 
ούτε άγωγή ούτε ήθικαί άρχαί* τό νά άνέχηταί τις δμως προς κορε
σμόν τών άγεννών αυτού παθών νά καταδεικνύηται ενώπιον τόσου κό
σμου τών παρ1 ήμίν λογίων άνθρώπων ώς γελοίος, τούτο είνε σφόδρα 
άσύνετον.Οί μύθοι καί τά  παραμύθια νά μετρώνται μέ τον πήχυν τού 
πραγματικού, τού άληθοΰς, τού πραγματικώς πιθανού, είνε τούτου 
άλλο καταγελαστότερον;

1) Κοραής, Μύθα>ν συναγωγή σελ. νς*',
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Ά λ λ 1 όποια τινα είνε τά  μυθάρια ταύτα ,τά  τόσον γελοιοποιήσαντα 
άνδρα εξοχον έν τή κριτική καί τη Ελληνομαθείς ; Ή  έξέτασις του 
ζητήματος τούτου θά άποδείζη καί άλλας ούλάς του ψυχαρίου καί 
άλλα έλκη του νοϊδίου αυτού.

Τό πρώτον των κακισθέντων «τράγος και ύπηρέτρια», εργον 
του Ch. Schmid είνε χαριέστατόν τι μυθάριον έν πλείστοις Γερ
μανικούς Άλφαβηταριοις ύπάρχον* ώς π .χ . έν τω Άλφαβηταρίω του 
Fechner, του Schlimbach, του Eickelboom καί Esser 1)κτλ.

Τό δεύτερον των κακισθέντων «τό ευπειθές έρίφιον» είνε άφελέ- 
στατόν τι μυθάριον « Das Geisschen U i l d  der Wolf» έπιγραφόμενον, 
ποιηθέν υπό του W. Curtmann κατ’ άπομίμησιν τού παραμυθιού 
των αδελφών Grimm «Der Wolf und die sieben Geissler» καί 
φέρεται, τής άφελείας αυτού καί παιδευτικής δυνάμεως ένεκα, έν παμ- 
πόλλοις των Γερμανών άλφαβηταριοις καί λοιποϊς αναγνωστικούς βι- 
βλίοις. Οΰτω π . χ . φέρεται έν τοϊς Άλφαβηταριοις τού Bohme 
τού Forster, τού W an gem an n ,^  K lauw ell-M artin ,^ Nieder- 
rheinische, τού Haesters 2) κτλ. καί έν τοϊς Αναγνωσματαρίου;, 
Das Lesebuch ν. einem Verein praktischer Schulmanner, τού 
Klairwell, τού Briinnert 3) κτλ. .

To τρίτον των κακισθέντων είνε ό Αισώπειος μύθος «Μύρμηζ 
και περιστερά» 4), όστις κυριολεκτικώς «βρήκε τό μπελιά τοι/», 
άπό τούς νέους τής καθ* ημάς Ελλάδος κριτικούς, παιδαγωγούς 
τε καί λαϊκούς, διά τον μόνον λόγον ότι ετυγε νά είνε εις τό έμόν 
Άλφαβητάριον. Ό .  κ. Π . Π . Οικονόμου, ό αύτοκαλούμενος «άλη-

1) Ch. S c h m id , Kurze Erzahlungen, Miinchen σελ. 87, άριθ. 84. «Der Zie- 
genbock*.— F e c h n e r , Erstes Lesebuch, Berlin, 1879, σελ. 54, άριθ. 83 a «Die 
Magd und der Ziegenbock». — S c h lim b a c h , Fibel, Gotha 1887, σελ. 65, άριθ. 
49.— E ckelboom  und E sser , Neue Fibel, II Tbeil, Dusseldorf, 1894, σελ. 23, 
άριθ . 3 0 .

2) Bohme, Lese-Fibel, Berlin, 1887, σελ. 66, άριθ. 56. — Forster, Das erste 
Schulbuch, Leipzig, 1888, σελ. 44, άριθ. 17. — Wangemann, Hilfsbuch fur 
den ersten Sprech - Schreib-und Lese -Unterrielit, Leipzig, 1893, σελ. 66, 
άριθ. 77. — Klauwell-Martin, Erstes Lesebuch, dritte Auflag. Leipzig 1894, 
σελ. 68, άριθ. 22.— Niederrheinische, Fibel, 2 Theil, 2 Aufl. σ·λ. 59, άριθ. 109. 
— Haesters, Deutsche Fibel, Ausgab. B. II Theil, Essen 1894, σελ. 62, ip. 106.

3) Theil I, σελ. 41, άριθ. 73. — Klauwell, zweites Schulbuch, Leipzig 1887, 
σελ. 66, άριθ. 56.—Briinnert, Erstes Schul-und Bildungsbuch, Rudoistadt 
1389, σελ. 16, άριθ. 25.

4) Α.ίσωπείων μύθων συναγωγή, έ'χδ. Halm 296, ϊχδ. Κοραή 41.

A
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f

θής της προόδου μαχητής καί πρόμαχος καί διατυπωτής της νεωτέ- 
ρας παρ’ ήμΐν Παιδαγωγικής καί κορυφαίος των παρ’ ήμΐν διδασκά
λων )) εν τφ  ύπ’ αύτου άλλοτε διευθυνομένψ περιοδικφ ή Έ κπαίδευ- 
σις,έπιθυμών έκ παντός τρόπον νά έκψανλίοττι έμέ, έγραψε περί 
του Α'ίσ'ωπείον τούτον μύθον τά  παροιμιώδη έ'κτοτε καταστάντα 
ταυτα : «Καί έτερον διήγημα ούχί κατώτερον του πρώτου (όπερ ην 
ό Αίσώπειος μύθος «Ά λώ πηξ έξογκωθεΐσα την γαστέρα» Halm 31 
β , δν ύπέλαβεν ώς Γερμανικόν διήγημα) κατά την άντίληψιν των 
πραγμάτων καί κατά την ηθικήν « ό μύρμηξ καί ή περιστερά. .)) 
Ύπό περιέργειας άνεφυλλίσαμεν τον Άριστοτέλην, τον Θεόφραστον 
τον Αίλιανόν, ους είχεν, ώς λέγει, μόνας πηγάς 6 συγγραφευς προς 
συγγραφήν των βιβλίων του. Καί έν αύτοΐς μέν, ώς είκός, ούδέν το ι- 
ουτον εύρομεν διήγημα, εύρέθη όμως εις άναγνωσματάρια Γερμανών 
καί Ελβετών* με την διαφοράν όμως ότι ώς ήρως του διηγήματος 
άναγράφεται παρ’ αύτοΐς μία μέλισσα Biene καί το πράγμα καταντφ 
ένταυθα ανεκτόν . . *Όταν αυτοί λέγωσι μέλίο'ο'αν, ό δέ συγγραφευς 
έννοεΐ μνρμηκα, ένασμενίζει δέ αύταρέσκως διά την λεπτήν καί ορ
θήν άντίληψιν του» κτλ. 1) Ό  έκθεατρισμός ούτος έφάνη τότε τό
σον γελοίος εις τούς παρ' ήμΐν ανθρώπους τών γραμμάτων, ώστε 
έκτοτε έγένετο παροιμιώδης ή άμάθεΐα του αύτοκαλουμ,ένου «κο
ρυφαίου τών παρ’ ήρ,ϊν διδασκάλων». Πας άλλος μετά τό πάθημα 
τούτο του «κορυφαίου» θά έφιλοτιμεΐτο νά μή άπομιμηθή αυτόν. 
Α λλά του κ. Άργυριάδου τό δέρμα δέν είνε οίον φαίνεται. 'Έ βαλε 
καί αυτός τό λιθάριόν του κατά του πολύπαθους τούτου Αισω- 
πείου μύθου, κηρύξας αυτόν άπίθανον, καί έγένετο ούτω έ'τι κατα- 
γελαοΓτότερος του «κορυφαίου» κηρύξαντος αυτόν «Γερμανικόν 
διήγημα».

Λοιπόν* 6 παρ’ ήμΐν ούτωσί κακιζόμενος ούτος Αίσώπειος μύθος 
έμ,φανισθείς εις τον κατά τήν Γερμανίαν παιδαγωγικόν κόσμον ύπό 
του I. Μ. Michelis ώς ΐδιον αύτου δηρ.ιούργηρ.α ύπό τήν επιγραφήν 
« Binchen und Taube» ούτως έξετιρ,ήθη διά τά  έξοχα αύτου πα ι
δευτικά, ούσιώδη τε κα' μορφολογικά προσόντα, ώστε ά π ’ ούδενός

4) II. 11. Οικονόμου, Έκπαίδευσις, ετ. Α \  σελ. 70 -7 4 . — Περί της παχυλής 
ταύτης άμαΟείας καί τής γελοιότητος του πράγματος ίδ. τής Ιμής πραγματείας α"Χ- 
Ολοι καί πράγματα, σελ. 20 καί τήν υποσελ, σημ, 4,



σχεδόν των παντοδαπών καί απειροπληθών αναγνωστικών βιβλίων
τών Γερμανών λείπει 1)

Τό δε τέταρτον καί τελευταιον τών ενταύθα έπί άπιθανότητι κα- 
χιζομένων « λέων και μήτηρ » ;

9Αλλά, μάκαρ Άηρ, διά τών νεφέων διάπεμψτον
Άντικυραν! 2).
Ό ήμέτερος κ. κριτής λέγει: « ά π ιθ α ν ώ τα τα  δέ έκτίθεται υπό 

του συγγραφέως καί ή γνω Ο τη  περί του λέοντος καί της μητρός 
δ ιή γ η ο ίς » .  Σκολια πάντα υπό ψεύδους καί αλαζονείας καί ούδέν 
ευθύ.

Ψενδος οτι είνε διήγησις τούτο ! Τό κατακρινόμενον ενταύθα 
«λέων καί μήτηρ» είνε τό περιλάλητον «ποίημα» τού Heinrich 
Bernardi, δημοσιευθεν τό πρώτον έν Taschenbuch zur geselligen 
Vergnugen auf das Jahr 1819, Leipzig, σ. 263, φερόμενον δε

1) Ουτος φέρεται έν τοις Άλφαβηταρίοις του F ech n er (1879, σελ. 65, άρ. 4)—τού 
K lu s s m a n n  (1885, σ. 84, άρ. 92)— του B o h m e  (1887, Theil II, σ. 67, άρ. 57) — 
τού S c h u lz  καί B o h m  (1887, σ. 67, άρ. 23) —  τού F ra n ke  (1887, σ. 94, άρ. 98) — 
τού J u t t in g  (1888, σ. 76, άρ. 2) — τού V o rsta n d  der Sc h u r e n s t i f lu n g  (1893, σ. 
55, άρ. 3 0 ) — τού K la u w e ll καί M a r tin  (1894, σ. 61, άρ. 9 ) — τού S ch a r la ch  καί 
H a u p t (1894, σ. 75, άρ. 4 ), —  τού N ie d e rrh e in isc h e  (1894, Theil II, σ. 60, άρ. 
110), —  τού A r m s to f f  καί H egener (14, εκδοσ. σ. 40, άρ. 6 ) — τού B ir t  καί Bock  
(1894, Theil I, σ. 53, άρ. 48) — τού F r u w ir th  καί F elln er  (1895, σ. 48, άρ. 14), 
οιτινες, Ινα μόνον μύθον έν τω Άλφαβηταρίω αυτών στέρξαντες νά παραλάβωσι,παρέ- 
λαβον εκ τού πολλού πλήθους αυτών μ ό ν ο ν  τον περί οδ δ λόγος «Die Biene und
die Taube».

rQv νά μη ηρκει δέ τό πλήθος τούτο τών Αλφαβηταρίων, δι’ ών εκ πάσης γέρμα- 
νίκης γης εις πάντας τους γερμανόπαιδας Ιπιπροχέεται ή έξοχος παιδευτική τού μυθα- 
ρίου τούτου δύναμις παρελείφθη καί έν τοΐς Άναγνωσματαρίοις τών συγγραφέων αυτών, 
οίονεί έκ φόβου μη τις τών γερμανοπαιδων υποληφθη, έστω καί κατά λάθος, άνεπη- 
ρεάστος όπό της έξοχου ηθοποιού δυνάμεως αυτού. Ούτως εύρηται δ Αίσώπειος ούτος 
μύθος καί εν τοΐς Άναγνωσματαρίοις τού H a n sen  (1886, Theil I, σ. 12, άρ. 26) 
τού H a este rs  (Les. fur die Mittel. klasse katholiscber Volksschulen 1888, σ. 
116) — S c h a r la c h  καί H a u p t ( 1893, άρ. 304), B r u n n e r t  ( 1893, II Schulh. σελ. 
91, άρ. 186). — Μόνον δέ τό καθ' ήμας φιλόμουσον γένος τών νέων τούτων «κριτι
κών» καί τών παλαιών εκείνων «κορυφαίων», «σχχθρωπόν γινόμενον χαϊ Λντζον- 
μεγοτ αχστζειραται και αχο τρέπεται και άνίΛΛεται, δζατ χαΛψ τι η  προσπεΛάστ)— 
κανθάρων όίχην άποθνήσκον νπό τής ^ώτ ρόόωτ οσμής if.

2) Δίφιλος ό κωμικός, άπ. 126, εκδ. Kock, τόμ. 2, σελ. 578. — Καί δ Πλούταρ
χος, Περί άοογησιας 462 Β :Κ αί την μανίαν αυτήν καθ' έαυτην η Άντεχυρα θεραπεύει·



εκτοτε έπι σειράς δεκαετηρίδων νέν άπασι τοις όπωσούν άξίοις λόγοις 
Γερμανικούς άναγνωστικοΐς βιβλίοις διά την έξο δ ο ν  παιδευτικήν δύ- 
ναμιν αύτου. Τούτο εινε εν των αριστουργημάτων της παιδικής λο
γοτεχνίας του Γερμανικού έθνους, συγκινουν την ψυχήν βαθύτατα καί 
,πληρούν αυτήν θερμής λατρείας προς τήν μητέρα και έκκαλοΰν δά
κρυα πύρινα εις τούς οφθαλμούς.
• Ψ ε ν ό ο ς  δτι εινε γνωστόν τω κ. κριτή, διότι άν ήτο γνωστόν 
αύτω, θά έβλεπεν δτι εινε κατά λέξιν σχεδόν μετάφρασις εκ του πρω
τοτύπου και δέν θά διισχυριζετο δτι « άπιθανώτατα έκτιθεται υπό του 
συγγραφέως».

Ψ ε ϋ δ ο ς  δτι άπιθανώτατα εκτίθεται υπό του συγγραφέως», διότι 
άφου εϊνε «γνωστόν» αύτφ τό ποίημα, θά ήδύνατο νά έννοήσν), ή άν 
δέν ήδύνατο αυτός, θά ήρώτα άλλον δυνάμενον νά έννοήση, και θά 
έμάνθανεν δτι ((τά  υπό του συγγραφέως έκτεθειμένα» εινε κατά λέξιν 
τά υπό του ποιητου του μικρού τούτου αριστουργήματος τάδε :

« Der Low’ ist lo s ! der Low’ ist fre i!
Die ehernen Banden riss er entzw ei! . .
Schon verkundet ein nahes Gebriill 
Das Verderben, das jeglicher meiden w ill;
Und schon mit der rollenden Augen Glut 
Erlechzt der Lowe des Kindleis Blut,
Erhebt er drohend die grimmige Iilau’—
0 ,  qualvoll herzzereissende Sehau !
So rettet nichts das zarte Leben,
Dem grasslichen Tode dahingegeben ; —
Da plotzlicli stiirzt aus einem Haus 
Mit fliegenden Haaren ein VVeib heraus —
« —  Um Gottes willen, o Weib, halt ein !
Willst Du Dich selbst dem Verderben weihn? 
Ungluckliche Mutter, zuriick den Schritt!
Du kannst nicht retten. Du stirbst nur m it».
Doch lurch tlos fallt sie den Lowen an,
Und aus dem Hachen mit scharfen Zahn 
Nimmt sie das unversehrte Kind 
Zu iliren rettenden Arm geschwind.
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Der Lowe stutzt, und urrverweilt
Mit dem Kinde die Mutter you dannen e i lt . .

Πόσον παχεΐαν πρέπει νά έχη τις την άνδραποδώδη τρίχα έν τη 
ψυχή, όπως «σκυθρωπός και λυπόύ[χενος άποτρέπεται και άνίλλεται 
καί συσπειραται» , όταν τοΐς παγκάλοις καί ύψηλοτ&τοις τούτοις δη· 
(χιουργή[χασι ποιητών σπουδαίων καί γενναιότατων προσπελάζη,«ίλεως 
δέ γίνεται καί εύφραινό[χενοις δκχχεΐται)), όταν « ρογχαλητοίς καί [χύ- 
ξαις» καί τοιούτοις γλοιώδεσιν έκκρίριασιν άνδραρίων κρονικαΐς λη- 
[χώντων λή(χοας προσπελάζη ! Πόσον δέ τιιχία είνε η τε Κερκυραία 
καί ή άστραγαλωτη (χάστιζ διά τούς σκαιούς καί άβελτέρους τού
τους, οΐτινες άφαρπάσαντες την εύχυρ,ον καί ζωτικήν ταύτην τροφήν 
από των ανυπεράσπιστων τέκνων ήριών, κατεδίκασαν τά άπειρόκακα 
καί τρυφερά ταυτα  πλάσματα νά τρέφωνται (χέ τά  « λ α ρ δ ιά )) και 
τά  « το υ  λ ο υ μ ίν ια  τ υ ρ ιά »  καί τά  ((ρ ο γχα λ η τά »  καί τάς « φ θ ε ί
ρας » καί τάς « ρ ,υ ξ α ς » του έστε(Χ[χένου του Ελληνικού Έθνους 
άλφαβηταριογράφου, κ. Μιλτιάδου Βρατσάνου ! 1)

Ό  Πλάτων έν τη ύψηλοφροσύνη αύτου έπισκοπών τά άνθρώπινα 
καί θεωρών την σηπεδόνα τής πολιτείας αυτών, έξ όλης δέ ψυχής 
έπιθυριών την άνόρθωσιν τού βίου τών άνθρώπων κατέδειξε τά  λυσι- 
τελέστερα προς τούτο (χέσα, την ορθήν άγωγήν τών παίδων προ παν

ί) 'Αριστοτέλης, Περί τά ζώα ιστοριών 534, α, 15: Έ ν ια  τών ζώων δελεάζεται 
τοΐς δυσώδεσιν, ώσπερ ή σάλπη τή κόπρω.— Σέζτος ό 'Εμπειρικός, Πυρρρωνείων 
Αποτυπώσεων Α. 55, έκδ. Bekker, σελ. 14, στίχ. 17: Μύρον γουν άνθρώποις μέν 
ήδιστον φαίνεται, κανθάροις δέ . . δυσανάσχετον . . σύες δέ ήδιον βορβόρω λούονται 
δυσωδεστάτω ή ΰδατι διειδεΐ καί καθαρώ.— Πλούταρχος,άποφθέγματα Λακωνικά 210 
C : Τά γάρ δελεάζοντα τους άνδραποδώδεις τών ελευθέρων άλλότρια.— Πλάιων, Γορ
γίας 513 C : Τω αυτών γάρ ήθει λεγομένων τών λόγων έκαστοι χαίρουσι,τω δέ άλλο- 
τρίω ά'χθονται.—  'Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1390, α, 26: ’Αποδέχονται πάντες τούς 
τώ σφετέρω ή'Οει λεγομένους λόγους. Αντόθ. Ηθικά Νικομάχεια 1009, β, 1 : Σκο- 
πεΐν δέ δεΐ προς & καί αυτοί εύκατάφοροί έσμεν* άλλοι γάρ προς άλλα πεφύκαμεν. 
τούτο δ’ έσται γνώριμον εκ τής ηδονής καί τής λύπης τής γινομένης προς ημάς. — 
Αημοσθένης,Κατά Άνδροτίωνος 64, σελ. 613: 'Οποίους τινάς άν φαίνησθαι άγαπών- 
τες καί σώζοντες, τούτοις όμοιοι δόξετ1 είνε.— Μένανδρος, άπ. 442, Kock τόμ. 3, 
σελ. 128 : Ώ ς  αεί τον όμοΐον άγει θεός ώς τον όμοΐον.— 'Αριστοτέλης, Ηθικά Εύδή- 
μια 1238, α, 34 καί 'Ρητορική 1371, β, 15: Κακός κακω συντέτηκεν ηδονή — οθεν καί 
αί παροιμίαι εϊρηνται* ήλιξ ήλικα τέρπει, καί ώς αεί τον όμοΐον,και έγνω θήρ Θήρα,καί 
άεί κολοιός παρά κολοιόν.— 'Ισοκράτης, Περί άντιδόσεως 274 : Ηγούμαι δέ τοιαύτην 
μέν τέχνην, ή τις τοΐς κακώς πεφυκόσι προς αρετήν σωφροσύνην ένεργάσαιτ* άν καί 
δικαιοσύνην, ού'τε πρότερον οϋτε νυν ούδεμίαν είναι.



τός και τήν κατάλληλον εκλογήν του «τής παιδείας έπιμέλητού» 
θερμότατα συστήσας. Πεντήκοντα έτών τουλάχιστον, λέγει, πρέπει 
να είνε «ό της παιδείας επιμελητής, παίδων δέ γνησίων πατήρ, 
μάλιστα μεν υίέων καί θυγατέρων, εί δέ μή θάτερα* διανοηθήτω δέ 
αυτός τε ό προκριθείς καί ό προκρίνων ώς οϊτσαν ταύτην την άρ- 
χήν των έν τη πόλει άκροτάτων άρχών πολύ μεγίστην» 1)

Ταυτα βεβαίως έγνωμάτευσεν ό γενναίος άνήρ λαβών ποτέ πίκραν 
πείραν τής σκαιότητος, τής τραχύτητος, τής άπανθρωπίας καί τής 
ώμότητος «έπιμελητών τής παιδείας» ουδέποτε άναστραφέντων 
μετά μικρών παιδιών, ουδέποτε αίσθανθέντων τό γλυκύτατον καί βα- 
θύτατον έκείνο συναίσθημα, όπερ άγάπη πρός τά άθώα μικρά καί 
στοργή πρός τά ψίλτατα τέκνα λέγεται. Είμαι δέ βεβαιότατος 
ότι, αν ποτέ κατά τον βίον αύτου συνήντα που κριτάς διδακτικών 
βιβλίων, διά τά  μικρά παιδία προωρισμένων, άτεκνους, λέγοντας 
άπίθανον οίανδήποτε θυσίαν τών γονέων καί ιδίως τών μητέ
ρων υπέρ τής σωτηρίας τών προ τών οφθαλμών αυτών κινδυνευόν- 
των τέκνων, θά προσέθετε μίαν ετι σειράν εις την άνωτέρω όρθοτά- 
την αύτου παρατήρησιν καί θά έγραφε ((ό τε τής παιδείας έπίμελη- 
τής καί ό συγγραψεύς βιβλίων διά τά  παιδία προωρισμένων καί ό 
κριτής αυτών έστωσαν παίδων γνησίων πατέρες, μάλιστα p.ev 
υίέων καί θυγατέρων, εί δέ μή θάτερα».

Οί λίθινοι ! Ουδέποτε την γλυκύτητα την έκ του μειδιάματος 
τών τέκνων εις την πατρικήν ψυχήν καταχεομένην αισθανθέντες, 
ουδέποτε τήν έκ τών πασχόντων καί ψυχορραγούντων καί άποθνη- 
σκόντων τέκνων διατιτραίνουσαν τήν ψυχήν τών γονέων βαθείαν 
οδύνην αισθανθέντες, ουδέποτε έκ τής όψεως καί του σχήματος καί 
τής φωνής μητέρων επί τής κλίνης του άσθενουντος τέκνου αυτών 
ημέρας καί εβδομάδας καί μήνας όλους έπαγρυπνουσών εις τά  μυχι- 
αίτατα τής ψυχής αυτών συντακέντες, ουδέποτε έκ τών δακρύων καί 
τών λυγμών καί τών γόων μητέρων όλοφυρομένων καί θρηνουσών τό 
εκτάδην κείμενον νεκρόν αυτών τέκνον έκπυρωθέντες καί κατασυντρι- 
βέντες. άγνοουσιν ότι οι γονείς καί μάλιστα ή μήτηρ 2) οχι πρός 
ενα , αλλά πρός έκατόν λέοντας δύναται νά όρρ.ήστρ, όπως σώστρ έκ 
τών όδόντων αυτών τό τέκνον αυτής.

1) Πλάτων, Νόμοι 765 D.
2) ’Αριστοτέλης, ’Ηθικά Νικομάχ. 1168, α, 25 : Αί μητέρες φιλοτεκνώτεραι.
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0 ί  Ifc των Ελληνικών γραμμάτων άποζώντες διδάσκαλοι ούτοι, 
άναισθήτως προς πάντα τα  εύγενέστατα και τα  λεπτότατα των έν 
άνθρώποις διακείμενοι, άγνοουσι προσέτι και τα  στοιχειωδέστατα της 
τέχνης αυτών.

Πόσοι δεν έλάλησαν λόγους άληθεστάτους καί πυρίνους περί της 
μητρικής στοργής, περί τής γυναικείας ευψυχίας! Πόσοι! «Ούκ αι- 
σθάνει», λέγει ό Πλάτων, «ώς δεινώς διατίθεται πάντα τά  θηρία, 
έπειδάν γεννάν έπιθυμήσγ), και τά  πεζά καί τά  πτηνά, νοσουντά τε 
πάντα καί έρωτικώς διατιθέμενα, πρώτον μεν περί τό ξυμμιγήναι άλ- 
λήλοις, έπειτα περί την τροφήν του γενομένου, καί έτοίμά έστιν υπέρ 
τούτων διαμάχεσθαι τά  άσθενέστατα τοϊς ίσχυροτάτοις καί ύπεραπο- 
θνήσκειν, καί αυτά τφ  λιμφ παρατεινόμενα ώστ’ εκείνα έκτρέφειν, 
καί άλλο παν ποιουντα ; τούς μέν γάρ άνθρώπους, έφη, οί'οιτ’ αν τις 
εκ λογισμού ταϋτα ποιειν* τά  δέ θηρία τίς αιτία ούτως έρωτικώς δια- 
τίθεσθαι;»  1) Καί ό Πλούταρχος: «Καθόλου γάρ ή προς τά εκγονα 
φιλοστοργία καί τολμηρά τά  δειλά ποιεί» 2). Καί ό ’Αριστοτέλης: 
«*Ατοπον εί μη φιλούσιν αί μητέρες τά  τέκνα. Φαίνεται δέ καί έν τοίς 
θηριοις ένούσα φιλία* προαποθνήσκειν ούν αίρούνται τών τέκνων» 3). 
Καί ’Ιωάννης ό Στοβαίος: « ’Αλλά μην μάχεται γε παν ζφον διαφε- 
ρόντως παρόντων ών άν τέκη. ’Από ταύτης ούν τής φιλοστοργίας 
τινάς μην άποθνήσκουσι τοίς τέκνοις συναποθνήσκειν. . τίνα γάρ ούκ άν 
έξελέσθαι θεασάμενον άνθρωπον υπό θηρίου καταδυναστευόμενον, ει 
δύναιτο;» 4) —  Καί αυθες ό Πλάτων: «Πολλή που κακία πολιτείας, 
ούτως αίσχρώς τάς γυναίκας είναι τεθραμμένας, ώς μηδ’ ώσπερ opvt- 
θας περί τέκνων μαχομένας προς ότιούν τών ισχυροτάτων θηρίων έθέ- 
λειν άποθνήσκειν τε καί πάντας κινδύνους κινδυνεύειν, άλλ’ ευθύς προς 
Ιερά φερομένας πάντας βωμούς τε καί ναούς έμπιπλάναι καί δόξαν τού 
τών άνθρώπων γένους καταχεΐν, ώς πάντων δειλότατον φύσει θηρίων 
εστίν» 5). Καί Σέξτος ό Εμπειρικός: «Κ αί τών άνθρώπων δέ οί υπέρ 
πατρίδος ή γονέων ή τέκνων εις άναίρεσιν εαυτούς έπιδιδόντες ούκ 
άν ποτέ τό τοιούτον έποίουν . . εί μη φυσικώς τό καλόν καί άγαθόν

1) ΙΙλάτων, Συμπόσιον 207 Α .
2) Πλούταρχος, Περί τής εις τά εκγονα φιλοστοργίας 494 D.
3) ’Αριστοτέλης, Ηθικά Εύδήμια 1235, α, 32.
4) ’Ιωάννης ό Στοβαίος, Άνθολόγ. 75 ,1 3 . Ηθικά 2, 6, 7.
5) Πλάτων, Νόμοι 814 Β.



τούτους τ ι  καί πάν το γινναΐον ζώον Επισπάτο προς την αύτοΟ a t-
ρησιν» 1).

Το βάθος καί η δύναμις της γυναικείας ψυχής μόνον ιίς τούς μο
νωτήν τον βίον διάγοντας, μόνον ιίς τούς Εν τρώγλαις καί ταϊς όπαϊς 
της γης μακράν τής κοινωνίας τών ανθρώπων ζώντας, μόνον ιίς τούς 
άπανθρώπους καί μισάνθρωπους καί τούς όλως άγιύστους άνθρωπι- 
κοΰ τίνος παιδεύματος είνε δυνατόν νά είνε άγνωστον !

Λέγουσι τά  Τερά ημών βιβλία : «Ου μόνον τών παθών άνδρβς Επι
κράτησαν άλλα καί γυνή τών μιγίστων βασάνων ύπερεφρόνησεν—  
γυναικός νους πολυτροπωτέρων ύπερεφρόνησεν άλγηδόνων —  δία τον 
προς τον Θιόν φόβον ύπερεΐδεν ή μήτηρ την τών τέκνων πρόσκαιρον 
σωτηρίαν —  ύπεραγόντως δε ή μήτηρ θαυμαστή καί μνήμης αγαθής 
αξία, ήτις άπολλυμένους υίούς έπτά συνορώσα μιάς υπό καιρόν ήμέ- 
ρας εύψύχως Εφερε διά τάς Επί Κύριον Ελπίδας. Έκαστον δε αυτών 
παρεκάλει τή πατρίφ φωνή γενναίφ πεπληρωμένη φρονήματι καί τον 
Οήλυν λογισμόν άρσενι θυμφ διεγείρασα λέγουσα προς αυτούς : « Ούκ 
οίδ’ όπως εις τήν ιμήν Εφάνητι κοιλίαν, ούδ’ Εγώ τό πνεύμα και τήν 
ζωήν ύμΐν Ιχαρισάμην, καί τήν Εκάστου στοιχείωσιν ούκ Εγώ διερ- 
ρύθμισα. Τοιγαρουν ό του κόσμου κτίστης, ό πλάσας άνθρώπου γέ- 
νεσιν καί πάντων Εξευρών γένεσιν, καί τό πνεύμα καί τήν ζωήν ύμίν 
πάλιν άποδώσει μετ’ ίλε'ους, ως νυν ύπεροράτε Εαυτούς διά τούς αύ- 
του νόμους.— ώ άρρένων προς καρτερίαν γενναιότερα καί άνδρών 
προς υπομονήν άνδρειοτέρα» 2).

Καί ταΰτα μεν ή Ε βραία  γυνή. Ή  δε ήμετέρα Αντιγόνη τ ά δ ε :

— δδδ —
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Έγώ δύ Καδμείων γε προι7τάταις λέγω, 
ίίν μή τις άλλος τόνδε σννθάπτειν θέλτι, 
έγώ σψε θάψω κάνά -κίνδυνον §αλώ 
θάψασ’ άδελψόν τόν έμόν .. 
τούτον δε σάρκας. . 
ούδύ κοιλογάστορες

1 ) Σέξτος ό Έμπιιριχός, Προς ήΟιχους 100, ¥χδ. B ckkcr, σιλ. 565, στί^. 3?.
2) Μαχχαβαίων Δ'. 16, 2. 14, 11. 15, 8. Β'. 7, 20. Δ'. 15,30. Ιΐρόχιιται περί 

τών βασανιστηρίων, ιίς τά όποια διαταγή Άντιόχου τοΟ ΈπιφανοΟς υπεβλήθηΕβραία 
τις μήτηρ μιτά τών Επτά τέχνων αυτής, όπως άλλαξοπιστήσωσι. Καρτιριχαίτατα δΐ 
πάντις Οποστάντις τό μαρτύριον άπ̂ Οανον ιυλογουντις χαί δοξάζοντις τόν Θεόν τών 
πατέρων αυτών τής μητρός ίνΟαρρυνούσης προς τοΒτο τά τέχνα αυτής.
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λ ύ κ ο ι ο π ά ο ο ν τ α ν  μ η  δ ο κ η α ά ΐω  ΐΐν ί*  
τά φ ο ν  γ ά ρ  α ύ τ ί ι  κ α ι κ α τα ο κ α φ ά ς  έγώ , 
γυ νή , π ε ρ  ofrcra, τω δ ε  μ η χ α ν ή ο ο μ α ι 1).

Καί πάλιν ή αυτί) ’Αντιγόνη :

Κ ε ίνο ν  δ ’ έγώ
θάψ ω . κ α λ ό ν  μ ο ι το ύ το  π ο ιο ύ ο η  θα νε ϊν  
φ ίλ η  μ ε τ ’ α ύ το ύ  κ ε ίο ο μ α ι, φ ίλ ο υ  μ έτα , 
δ ο ια  π α ν ο υ ρ γή ,ο α σ α  2).

’Αλλά καί εις άλλο στάδιον ένεργείας, πολύ τούτου θειότερον καί 
σεμνότερου, καταδείκνυται ή γυναικεία ψυχή ουράνιον όσον ισχυρά καί 
μεγάλη !

Λέγουσι τα  'Ιερά ημών βιβλία : «Τ ίς έπάταξε τόν Ά βιμέλεχ; . . 
ούχί γυνή έ'ρριψεν έπ' αυτόν κλάσμα μύλου έπάνωΟεν τοϋ τείχους, 
καί άπέθανεν έν Θαρσεί;»  3).

Καί άλλαχου :
«Κ αί εΐπεν ’Ιουδίθ μακρόθεν τοίς φυλάσσουσιν έπ! των πυλών* 

ανοίξατε δη, άνοίξατε την πύλην, μεθ’ ημών ό Θεός, ό Θεός ημών, 
ποιήσαι έτι ισχύν έν Ισραήλ κα! κράτος κατά τών εχθρών καθά κα! 
σήμερον έποίησε . . . αινείτε τόν Κύριον, αινείτε, αινείτε τόν Κύριον 
δτι ούκ άπέστησε τό έλεος αύτου από τοϋ οίκου Ισραήλ, άλλ’ έ- 
θραυσε τούς εχθρούς ημών, διά χειρός μου έν τή νυκτί ταύτν) . . . και 
εΐπεν αυτή Όζίας* ευλογημένη ει σύ θυγάτηρ τφ  Θεφ τφ  ύψίστψ 
παρά πάσας τάς γυναίκας τάς έπ! τής γης, κα! ευλογημένος Κύριος 
ό Θεός, δς έκτισε τούς ουρανούς κα! την γην, δς κατεύθυνέ σε εις 
τραύμα κεφαλής άρχοντος εχθρών ημών . . κα! ποιήσαι σοι αυτά ό 
Θεός εις ύψος αιώνιον, τοϋ έπισκέψασθαί σε έν άγαθοίς, άνθ* ών ούκ 
έφείσω τής ψυχής σου διά την ταπεινωσιν τοϋ γένους ημών,, άλλ’ έ- 
πεξήλθες τφ  πτώ ματι ημών, έπ* ευθείαν πορευθείσα ένώπων τοϋ Θεού 
ημών, κα! είπαν πάς ό λαός* γένοιτο, γένοιτο» 4).

1) Αισχύλος, Ε π τ ά  έπι Θήβας 1026, έκδ. D indorf.
2) Σοφοκλής, Αντιγόνη 71. *Ίδε και τό παγκάλως τήν γυναικείαν ψυχικήν δύ- 

ναμιν άποτυπουν χωριον αύτόΟ. 449 κα! έξ.
3) Βασιλειών Β \  11, 21.
4) Ίουδειθ 13, 11 κα! έξ.

$
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% Καί πάλιν:
\  «Κύριος παντοκράτωρ ηθέτησεν αυτούς εν χειρί θηλείας. Ού γάρ 

ύπέπεσεν ό δυνατές αυτών ύπό νεανίσκων, ουδέ υίοί Τιτάνων επάτα- 
ξαν αυτόν, ουδέ υψηλοί Γίγαντες έπέθεντο αύτφ, άλλ* ’Ιουδίθ θυγά- 

|  . τηρ Μεραρί. . παρέλυσεν αυτόν.— Έφριξαν Πέρσαι την τόλμην 
%: αυτής καί Μήδοι τό θράσος αυτής ερράχθησαν» 1).

Καί ταυτα μεν αί Έβραίαι γυναίκες. Αί δέ ημέτεραι ούτως :

"*Λ·
§

«Μιαώ γνναικας, αϊτινες προ τον καλού ;
ζην παιδας ειλοντ’ ϊι παρηνεοαν κ α κ ά . .
την ούκ έμην πλίιν ψύοτει δώοω κόρην
θνΟαι προ γαίας . .
τίιν δ* έγώ αώαω π ό λ ιν . .
χρήαθ’, ώ πολιται, τοΐς έμοϊς λοχεύμααιν,
οώζεοθε, νικατ’· άντ\ γάρ ι|/νχης μιας
ούκ έσθ’ δπως ού τήνδ’ έγώ αώαω πόλιν.
ΤΩ πατρίς, είθε πάντες ο\ ναίονοί αε 
οΰτω ψιλοΐεν ώς έγώ* και φαδίως 
οίκοιμεν άν αε κούδεν dv πάοχοις κακόν» 2).

Αί δέ Εύρωπαίαι γυναίκες πώς ; Άκούσωμεν την Αύρηλιανήν παρ~ 
θένον πώς 3).·

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften,
Ihr traulich stillen Thaler, lebet w o h l! 
lohanna wird nun nicht mehr auf euch w a n d eln .. 
lohanna geht, und nimmer kehrt sie wieder! . .
Ein Zeichen hat der Himmel mir verheissen,
Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm,
Mit Goterkraft beriihret mich sein Eisen,
Und mich durchflammt der Muth der Cherubim;
Ins Krigsgewuhl hinein will es mich reissen, 1

1) Ιουδίθ 16, 5 ,1 0  καί If, ’Ίδ . αύτόθ. χαί 9, 10. 13 ,14  καί 15.
|· 2) Ευριπίδης, ΈρεχΟεύς, άπ. 362, στίχ. 30 καί έξ. εκδ. Dindorf.
5  3) Schiller, Die Jungfrau von Orleans, Prologos vierter Auftritt, Erste
fv illustrirte Ausgabe, Berlin 1871, τόμος 7, σελ. 17-18.
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Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestiim,
Den Feldruf hor’ ich machtig zu mir dringen,
Das Schlachtross steigt, und die Trompeten klingen 1).

Καί ταυτα μόνον ;

«Βοηθεχ τούς πχοτούς crou, Παναγία μου, 
τούς άγωνχζομένους έν όνόματι 
του τέκνου tfou — Triv νίκην χάρχοον αύτοχς»,

λέγει προσευχόμενη εις την Παναγίαν ή γενναία κόρη του ’Ισιδώρου, 
του προεστώτος της Λήμνου, Μαρούλα καί ένθους προς τούς ύποχω- 
ρουντας πολεμιστάς συμπολίτας κραυγάζουσα «Έ δώ  ή νίκη. #Που 
φεύγετε;», ακατάσχετος ρίπτεται κατά των εκπορθούντων την πα
τρίδα αυτής κατά το 1475 Τούρκων, απωθεί αυτούς και σώζει την 
Λήμνον 2). Αί γυναίκες των Σπαρτιατών πασαι, άπο τής νεαρωτάτης 
κόρης μέχρι τής πρεσβυτάτης, είργάζοντο δι’ όλης τής νυκτός εις την 
όχύρωσιν τής Σπάρτης καί δι’ όλης τής ημέρας έβοήθουν εις την κατά 
τού Πύρρου μάχην τούς άγωνιζομένους συζύγους,αδελφούς και πατέρας 
αυτών 3). Ήττηθέντων τώ ν’Αργείων κατά την προς τούς Σπαρτιάτας 
μάχην καί προχωρούντων τών Σπαρτιατών προς τό νΑργος «ορμή καί 
τόλμα δαιμόνιος παρέστη ταΐς άκμαζούσαις τών γυναικών άμύνεθαι 
τούς πολεμίους υπέρ πατρίδος. Ήγουμένης δέ τής Τελεσίλλης όπλα 
λαμβάνουσι καί παρ’ έπαλζιν ίστάμεναι κύκλω τά  τείχη περιέστεψαν, 
ώστε θαυμάζειν τούς πολεμίους* τον μέν ούν Κλεομένην πολλών πε- 
σόντων άπεκρούσαντο* τον δ’ έτερον βασιλέα Δημάρατον έντός γενό- 
μενον καί κατασχόντα τό Παμφυλιακόν έξέωσαν» 4). —  At Φωκίδες 
γυναίκες πλέξασαι στέφανον έξ άνθέων εστεφάνωσαν τον Δα'ίφαντον, 
όστις έν τή συνελεύτει τών αυτου συμπολιτών, συσκεπτομένων περί 
τής άποκρούσεως τών είσβαλόντων εις την χώραν αυτών Θεσσαλών, 
άπέκρουσε την προταθείσαν γνώμην του νά έκπέμψωσι τάς γυναίκας

1) Ό  νοών νοείτω. ’Εγώ νά μεταφράσω ταυτα δεν είμαι άξιος.
2) ΠροΰιΑέγγιος, Κρίσις Λασσανείου δραματικού άγώνος 1892, σελ. 44. Παπαρ- 

ρηγόπουΛος, 'Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, έτος 1887, τόμ 5, σελ. 631.
3) Πλούταρχος έν β£(ο Πύρρου κεφ. 27 -2 9 , σελ. 401 -4 0 3 .
4) Πλούταρχος, Άρεταί γυναικών, κεφ. 8, σελ. 245 D. Τό αυτό καίό Παυσανίας 

2, 20, 8, σελ, 157 καί ό Λουκιανός, Έ ρω τες 30, σελ. 431.
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άλλαχου, προτείνας να συναθροίσωσι ταύτας εις εν ώρισμένον μέρος, 
νά έπισωρεύσωσιν εκεί άφθονα φρύγανα και ξύλα ξηρά καί να καύ- 
σωσιν αύτάς, αν κατά τον άγώνα ήττώντο 1). — ΑΙ Σουλιώτισσαι έν 
ετει 1803 $δουσαι κατεκρημνίζοντο εις τά  βάραθρα του Ζαλόγκου 
φεύγουσαι την τών Τούρκων αιχμαλωσίαν !

Τοιαύτη ή γυνή έν τη ίστορί^ ! Ώ ς μήτηρ δέ ;
‘Ρ ίπτεται κατά του λέοντος, αρπάζει εκ τών όδόντων αύτου το 

τέκνον αυτής έν τώ κατακρινομένψ τούτφ έξόχφ ποιήματι του ΒθΡ- 
n a r d i— Έκμυζφ προθύμως καί άνευ ούδενός δισταγμού τό δηλητή- 
ριον εκ της πληγης, ην δφις ιοβόλος ένεποίησεν εις την θυγατέρα αυ
τής 2) —  Ό ρμά εις την κατακρημνιζομένην οικίαν, ινα σώση το εν 
αύτη ευρισκόμενον τέκνον αυτής 3) — 'Ρ ίπτετα ι εις τάς φλόγας του 
μαινο]Λένου πυρός, ινα σώση την έν αύταϊς ύπολειφθεΐσαν θυγατέρα 
αυτής 4 ) — 'Ρίπτονται εις τά  άγρίως κυλιόμενα ύδατα τών πλημμυ- 
ρούντων χείμαρρων καί ποταμών, όπως σώσωσι τά  παρασυρόμενα 
τέκνα αυτώ ν! 5)

Τόσον εινε αληθές το τοΟ Πλάτωνος: « Έ γ ώ  δε θρασύτητος καί 
τόλμης καί του άφοβου μετ’ άπρομηθείας πάνυ πολλοΐς καί άνδρών 
καί γυναικών —  οιμαι μετεϊναι» 6) καί τό του Άριστοτέλους: « Φ ι- 
λουσιν αί μητέρες τά τέκνα . . προαποθνήσκειν ουν αίρουνται τών 
τέκνων » ! 7)

Ταυτα καί τά  τούτοις όμοια της γυναικείας μεγαλοψυχίας παρα
δείγματα είνε καί ψυχολογικώς αποδεδειγμένα καί λογικώς εύλογα 
καί ίστορικώς βέβαια.—  ’Αλλά καί ά π ίθ α ν α  εάν ησαν, προ της 
καταδίκης τούτων έπρεπε νά έχη ο κ. κριτής ύπ* όψιν τό τε του 
Πλουτάρχου : α Ό  ζητών έν έκάστψ τό εύλογον εκ πάντων άναιρει
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4) Πλούταρχος, ’Αρεται γυναικών σ. 244 Β καί Ιξ.
2) Starke, «Die Mutterliebe» εν τφ  τοδ Haesters — Richter Deutsches 

Lesebuch fiir die Oberklassen, 1894, σελ. 5, άρ. 10.
3) Fr. Jacobs, «Einsturz» έν τώ Άναγνωσματ. τοΟ Wirth, I Theil, I Kur- 

sus, 1878, σελ. 121, άρ. 175.
4) Haupt έν τώ του Nidergesass Deut. Lcseb. IV Schuljahr, 1894, σελ. 27, 

άριΟ. 27.
5) Πολλά τοιαυτα συνέβησαν εσχάτως κατά τάς πλημμύρας τών χειμάρρων της 

Κηφισίας καί τών ’Αθηνών.
6) Πλάτων, Λάχης 197 Β.
7) Αριστοτέλης,' Ηθικά Εύδτ(μια 1235, α, 32.



το θαυμάσιον» 1) καί τό του Άριστοτέλους: «Προσεκτικοί δε τοις 
μεγάλοις, τοις ίδίοις, τοϊς θαυμαστοϊς, τοις ηδέσι . . καί το θαΟμάζειν 
ηδύ ώς επί το πολύ . . ώστε τό θαυμαστόν έπιθυμητόν χ> 2)* καί τό 
του Λογγίνου: cc Φύσει γάρ πως υπό του άληθους ύψους Ιπαίρεται 
ημών η ψυχή καί γαύρόν τι ανάστημα λαμβάνουσα πληρουται χαράς 
καί μεγαλαυχίας)) 3). Ταυτα δε πάντα διότι « Ή  φύσις ού ταπεινόν 
ημάς ζώον ούδ’ άγεννές έκρινε, τον άνθρωπον, άλλ’ . . ευθύς άμαχον 
έρωτα ένέφυσεν ημών ταις ψυχαϊς παντός άεί του μεγάλου καί προς 
ημάς δαιμονιωτέρου » 4),

Κ αί ό μεν κ. κριτής, ό φιληδών «ταις ούραϊς καί ταΐς ζύστραις καί 
τοις ρογχαλητοϊς καί τοϊς μουγκρίσμασι» του βραβευθέντος κ.Βρατσά- 
νου έπετρέπετο νά καταδικάση έργα τοιαύτης καλλονής καί τοιούτου 
ύψους* εις άνδρας όμως φΛοτιμουμένους να άπανθίσωσιν έκ των εν 
άνθρώποις εύγενεστάτων πνευμάτων ό τι καλόν καί υψηλόν παρηχθη, 
όπως μεταδώσωσιν αυτό εις τό βαρυδαιμονούν Έθνος αυτών, δεν 
έπετρέπετο να μη παραλάβωσιν εις τα αναγνωστικά αυτών βιβλία τό 
υψηλόν τούτο της μητρικής φιλοστοργίας ποίημα, άφοϋ οι πολύ ημών 
σοφώτεροι Γερμανοί δαψιλεστάτην αυτού χρήσιν εις τά διά τούς ομοε
θνείς αυτών μικρούς παϊδας προωρισμένα βιβλία ποιούνται 5).

Οί Γερμανοί, οι μη έχοντες την σοφίαν τών παρ’ ήμϊν κριτών, ού 
μόνον τούτο παρέλαβον έν τοϊς άναγνωστικοϊς αυτών βιβλίοις, άλλά 
καί τό τού Schiller, παρεμφερές μεν πως τούτφ, πολύ δε αυτού «άπι- 
θανώτερον » (!), κατά την γλώσσαν τών ήμετέρων κριτών. Παρέ
λαβον τό ποίημα αυτού τό έπιγραφόμενον «Der Handsctlllh», καθ’ ό 
ό ιππότης Delorges έρχεται εις τό μέσον τεσσάρων θηρίων, ενός
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1) Πλούταρχος, Συμποσιακ. προβλήματα 680 C.
2) ’Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1415, 6, 1. 4371, α, 31.
3) Λογγΐνος, Περί ΰψους 7, σελ. 182.
4) Λογγΐνος, Περί ΰψους 35, 2, σελ. 200.
5) Το καταδικασθέν τούτο υπό τών παρ' ήμΐν κριτών ποίημα εΰρηται εν τω ’Αλφα

βητάριο) του K la u w e ll (1887. II  μέρος, σελ. 80) καί εν τοις Άνάγνωσματαρίοις του 
« E n g e lien  u n d  F e c h n e r » (1874. II Theil, σελ. 55, άρ. 70) του B okler καί F rilze  
(1873, fur die Oberstufe σελ. 79, άρ. 77) — του W ir th  (1879. Mittclstufe II 
Kursus, σελ. 23, άρ. 17) —  του H a n sen  (1886, II Theil, σελ. 90, άρ. 9 3 )— του 
N ied crg esd ss (1894 fiir Burgerschulen, I Klas. σελ. 56, άρ. 52) — του W etzel 
καί S c h u m a n n  (1894, I Theil, σελ, 307, άρ. 260) — τού M a ir  (1894, IV  Theil, 
σελ. 83, άρ. 80) — καί εις τό τής ’Επιτροπής d e r  S c h u ld ire c to re n  Leipziges (1894, 
I I I  Stufe, σελ. 82, άρ. 71).
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λέοντος, μιάς τίγρεως καί δύο παρδάλεων, λαμβάνει το εις το μέσον 
αυτών καταπεσόν χειρόκτιον τής μνηστής αύτου Runigunde καί 
απαλλάσσεται έξ αυτών σώος καί άβλαβης 1). Ά λ λ ’ εκεί οι κριταί 
δεν εινε αυχμηρά άνθρώπια ύπουλον το ψυχάριον έ'χοντα, άλλ’ εϊνε άν
θρωποι τουλάχιστον σωφρονουντες. Ε κεί κριτάς, οίτινες μύθους παί- 
δευτικωτάτους καί ποιήματα έξοχου καλλονής καί Ανυπερ
βλήτου 'ΐηΙ/ους άπορρίπτουσιν ώς α απίθανα», βραβεύουσι δε « τά  
λαρδιά τών χοίρων καί τάς φθείρας καί τάς μύξας» μυκτήρων ήκι
στα ’Αττικών ώς αφελή καί εράσμια, δεν άφίνουσι νά τρέχωσιν εις 
τούς δρόμους καί νά σεμνοπροσωπώσι καί νά πλάττωσι το στόμα επί 
εδρών διδασκαλικών φληναφοΰντας καί επί θρόνων κριτικών παραλή- 
ρουντας, άλλά περιορίζουσιν αυτούς καί προσπαθουσι —  καθ’ οσον, 
έννοεΐται, άνθρωπίνως εινε δυνατόν —  νά θεραπεύσωσι την τε ιεράν 
νόσον καί την σεμνήν καί αγίαν αμβλύτητα αυτών.

If «Άλλα και παραμεμορφωμένοι πολλοί τών μύθων καί τών διηγή
σεων εκτίθενται. . Ουτω πλήν τής άνωτέρω διηγήσεως περί του λέον- 

ί: τος καί τής μητρός καί έν σελ. 87 «τό παιγνίδιον μέ τά σπίρτα», 131
«ή ευσπλαγχνος Αγλαΐα», 164 «ό Θεός δλα τά γνωρίζει» καί σελ. 181 

ΐ «ό Θεός εκαμεν δλον τον κόσμον». Πολλψ δέ συντομώτερον, άφελέ- 
j. στερον άλλά καί πιστικώτερον έκτίθενται αύται έν τψ Γερμανικώ 
£·,■ πρωτοτύπφ».

Τό μή ε{δέναι σε μηδέν ών Αμαρτάνεις, 
έκκαυμα τόλμης ικανόν έστι και θράσους 2).

Παράδοξον! ό κ. κριτής οσον προχωρεί εις τήν κρίσιν, τόσον μεγε
θύνονται τά  αμαρτήματα αύτου ! Έκάκισεν άνωτέρω τήν « μακρη-

.■ ϊ

1) Deutsches Lesebuch ν. Hansen, ϊτ. 1876, I I I  Theil, σελ. 156, άρ. 116. 
Παρόμοιόν πως τούτω, καί πρός τό ήμέτερον θέμα προσεχέστερον έχει ή Ελληνική 
ποίησις νά έπιδείξη τό έν Πυθιονικών 9, 1 9 -3 5  του Πινδάρου περί τής Κυρήνης, τής 
θυγατρός του Ύψέα, ήτις ά'οπλος εμάχετο προς λέοντας καί έφόνευεν αυτούς: « Κ ίχε 
νιν λέοντί ποτ' εύρυφαρέτρας | όβρίμο» μούνα* παλαίοισαν | άτερ Ιγχέων έκάεργος 
’Απόλλων . . J Θυμόν γυναικός καί μεγάλαν δύνασιν | Οαύμασον, οΤον άταρβεΐ νεΐκος 
άγει κεφαλα, μόχθου καθύπερΟε'νεανις|ήτορ έχοισα* φόβω δ’ ου κεχειμανται φρένες) . , 
γεύεται δ’ άλκας άπειράντου».

2) Ευριπίδης, άπόσπ. 1018, έκδ. Dindorf.
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γοριαν» έν τισι των διηγηματίων καί μυθαρίων καί το μήκος τινων 
«φράσεων» σποράδην συνυφασμένων εν τω όλω, καί άπεδείχθη δτι 
έν παντελεΐ άγνοίοκ των πραγμάτων έλάλει. Έκάκισε μύθους τινάς 
καί ποιήματά τινα ώς «απ ίθανα» , καί κατεδείχθη ώς μ.ή λέγων την 
αλήθειαν καί ώς μη εννοών μηδε τά  μάλλον ευνόητα πράγματα. Νυν 
κακίζων την « παραμόρφωσιν » (?) τινων διηγημάτων καί διισχυριζό- 
μενος δτι τά  « παραμορφωθέντα » ταΰτα εινε μάλλον έκτενή καί ή τ- 
τον αφελή καί φιστικά (?) των πρωτοτύπων, καταφωράται δτι δεν 
λέγει την άλήθειαν, δτι ούδεμίαν συνείδησιν έχει της αξίας των λεγο
μένων αύτου, δτι ουδέποτε είδέ τι των πρωτοτύπων, δτι άγνοεϊ τέ- 
λεον τά  πράγματα, καί δτι επαναλαμβάνει δ τι άλλοι εξ Ισου προς 
αυτόν εύπαίδευτοι καί χρηστοί άνθρωποι ύπέβαλον αύτφ !

Καθόσον γινώσκω μόνον παρά τοίς Θουρίοις, ώς διηγείται ό Διόδω
ρος (1 2 , 17), υπήρχε « τό παραδοξότατον καί παντελώς έξηλλαγ- 
μένον » νομοθέτημα εκείνο του Χαρώνδου, καθ’ δ άπέθνησκε «παρα- 
χρημα σφιγγόμενος υπό του βρόχου», δν ώφειλε κατά τον νόμον νά 
έχη περί τον τράχηλον αύτου ό βουλόμενος νά προτείνγ) την τροπο- 
ποίησιν άρθρου τίνος της νομοθεσίας ταύτης, αν η τροποποίησις αύτη 
δεν ένεκρίνετο υπό της έκκλησίας. Διά τροποποιήσεις δμως των έν 
τοίς άναγνωστικοίς βιβλίοις μυθαρίων καί διηγηματίων ούδείς ουδέ
ποτε μέχρι τούδε κατεδικάσθη εις τον διά στραγγαλισμού θάνατον. 
Πρώτος έν τούτω έχω την τιμήν νά είμαι έγώ. Καί μά την αλήθειαν 
ήκιστα δικαίως* διότι ή τροποποίησις τών διηγηματίων, τών μυθα
ρίων καί τών τοιούτων, δι’ ών πληρουνται τά  άναγνωστικά βιβλία 
τών μικρών παίδων ού μόνον δεν είνε πάντοτε κακόν, άλλά πολλάκις 
εινε άναγκαιότατον καί ώς τοιουτον έπιβαλλόμενον υπό τε τής Λογι
κής καί τής Παιδαγωγικής.

Τό πράγμα εινε πολύ φυσικόν. Τά έν τοίς άναγνωστικοίς βιβλίοις 
προσλαμβανόμενα διηγήματα, παραμύθια, μύθοι καί ποαγματο- 
γραφίαι δεν γράφονται υπό τών συγγραφέων αυτών πάντοτε διά τά 
μικρά παιδία, πολύ δε όλιγώτερον διά τά  μικρά παιδία μιας ήλι- 
κίας, ενός τόπου καί μιας εποχής, άλλ’ ώς έπί τό πλείστον γράφον
τα ι δι’ άλλους σκοπούς. Ό  άλφαβηταριογράφος λοιπόν καί ό άνα- 
γνωσματαριογράφος, όταν κρίνη τι τούτων άξιον άναγραφής έν τώ 
βιβλίψ αύτου οφ είλει, ε χ ει καθήκον νά προσαρμόσει τον τρό
μον τής έκθέσεως αύτου ότέ μεν προς τά  ιδιόρρυθμα ήθη του τόπου
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αύτου, ότε δε προς τό πνεύμα της έποχής, εν ή ζή, πάντοτε όμως 
προς την βαθμίδα της νοητικής άναπτύζεως τών παίδων, δι Ους το 
βιβλίον εινε προωρισμένον, άλλως καταφωράται άταλαίπωρος καί 
Αλόγιστος κα! άπειρος τού έργου αύτου. Εντεύθεν ή έλει/θέρα 
παράφρασις τών πρωτοτύπων καί ή παρτιλλαγμένη εκθβσις αυτών 
πολλάκις, πολύ άπέχουσα του να είνε έπίφογος, θεωρείται ύπό παν
τός εύ φρονουντος ως καθήκον παιδαγωγικόν* εύστόχως δε μάλι
στα καί έπικαίρως συντελουμένη υπολαμβάνεται ως άρετίΐ δζο^ος 
του βιβλίου, καταδεικνύουσα τον συγγραφέα αύτου άμα μέν άκρότα- 
τον έν τη Παιδαγωγική και τη Μεθοδική, άμα δε καί άνθρωπον νουν 
εχοντα.

Ούτος άκριβώς είνε δ λόγος, δι’ ον τών τοιούτων τροποποιήσεων 
τών μύθων καί τών διηγημάτων καί τών πραγματογραφιών ούδεν 
συνηθέστερον έν τοίς άναγνωστικοίς βιβλίοις τών σοφ ώ ν έ θ ν ώ ν , 
ύποδηλουμένων μάλιστα ότέ μέν διά του G e k iir z t  ( συντομευθέν), 
ότέ δε διά του nach  (κατά τον . . )  έπομένου πάντοτε του ονόματος 
τού συγγραφέως, παρ’ ου το οπωσδήποτε μεταποιηθέν έλήφθη 1).
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1) Έξαίρεσιν τούτου ποιεί μόνον 6 έστεμμένος άναγνωσματαριογράφος τού Έθνους 
ι τών Ελλήνων, δστις καίπερ συγκαττύσας τό έστεμμένον αυτού βιβλίον εκ κλεψιλογημά- 
|* των ζώντων χαί νεχρών συγγραφέων, ούδαμου ουδέποτε έγραψε πόθεν ταύτα έκλεψιλο- 
,Λ; γήθησαν. — Έ ν τοΐς Γερμανιχοΐς άναγνωστικοίς βιβλίοις παραδείγματα τών είρημένων 
k  πρόχειρα δύναταί τις νά ίδη χαί άν απλώς διαφυλλίση τό πρώτον τυχόν άναγνωστι- 
tf. χόν βιβλίον. Ούτω π .χ ,  διαφυλλίζων τις τό ΆναΊνωσματάριον τού G abriel χαί S up- 
1  p r ia n  (1893, A usg. B. II T heil, O berslufe) ευρίσκει διά τού n a c h  χαί τού όνόμα- 
g  τος τού συγγραφέως σεσημειωμένα τά υπό τούς αριθμούς 5. 39. 41. 61. 66. 74. 76. 
Ι|· 154. 160. 167. — Διαφυλλίζων τό τού E rk c lc n s  (1891) εύρίσχει χατά τον αυτόν τρό-
ff πον σεσημειωμένα τά ύπό τούς αριθμούς 3. 6. 27. 141 χαί ουτω καθεξής έν πάσι τοΓς 
H Γερμανιχοΐς άναγνωσματαρίοις — Διαφυλλίζων έπίσης τό τού G abriel χαί S ttp p r ia r i  
jSV (1894, Ausg. Β. I T heil) ευρίσκει διά τού g e k iir z t σεσημειωμένο; τό ύπ’ άριθ. 4 
ψ. ποίημα τού A m d . — Διαφυλλίζων τού αυτού συγγραφέως τό άναγνωσματάριον (II 

Theil) ευρίσκει τό ύπ' άρ. 268 g e k iir z t . — Διαφυλλίζων τών αυτών συγγραφέων τον 
f  K inderfreund (1894 Aug. C ) εύρίσχει την έπιστολήν τού βασιλέως της Πρωσσίας 
b: Γουλιέλμου προς την βασίλισσαν G ekiirz t χαί οΰτω καθεξής έν πασιν τοΐς Ά ναγνω-

σματαρίοις. — Άλλα καί αί άδήΑΐΰς γενόμεναι μεταποιήσεις εινε συχνόταται. Ούτω
%'. π · X* «ό χλαπείς ίππος», δ έστι τό διηγημάτιον τού C hr. S chm id t «D or k luge
v  L andm ann  und  sein P f e rd » (K urze  E rzaheungon . M unchen 4, 32, σελ. 219) 

ευρηται έχτεθειμένον fctet£>c p i r  x a l  α κρ ιβ ώ ς εις του D ietlc in  τό Άναγνωσματάριον
I  ( 1894 A usgab. C. I. B an d ,o . 123, άρ. 220), a v r to p ib ta to r  δέ ύπό την έπιγραφήν
ΐ  Das gcslohlcne Pferd εις τό Άλφαβητάριον τού H ir t χαί Bock (1894, Ausg. A. 
* Theil. I, σελ, 74, αρ .63), T/rrov Si συντόρως εις τό Άλφαβητάριον τού Klttssmann 

(1885, τρίτη ϊκδοσ, σ, 107) ύπό τήν επιγραφήν έπίσης «Das gcstoh lene Pferd;
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Το πράγμα. τούτο ώς λογικόν φυσικά δεν ήτο δυνατόν να γείνη 
άλλως καί έν τη άρχαιότητι, εί μη όπως καί νυν διό άπειρα της τοι- 
αύτης έπιμέμπτον κατά τον κ. κριτήν, «παραμορφώσεως των μύ
θων » παραδείγματα καί εις τούς άλογίοΓτονς Ικείνους αρχαίους Έ λ 
ληνας εύρισκονται 1).

Κακίσας άρα ό κ. κριτής τό έμόν βιβλίον επί «παραμορφώσει» 
μύθων καί διηγημάτων έλέγχεται πρώτον ώς τέλεον άγνοών τό εαυ
τού εργον, δι* ό έμισθώθη* δεύτερον ώς άγνοών τα στοιχειωδέστατα 
τών Ελληνικών γραμμάτων, εξ ών άποζή· τρίτον ώς ήκιστα εύσυνεί-

έχτεγεστατογ όέ, υπέρ τό τετραπλάσιογ τον πρωτότυπόν (!) εις τό Άναγνωσματά- 
ριον του Sostmann (1864, 2 εκδ. σ. 199, άριθ. 139) καί οΰτω καθεξής. — Τό αυτό 
καί εις τούς μύθους.Οΰτω π. χ . ό Αίσώπειος μύθος «’Όνος καί λεοντή» (Halm 331) 
έτροποποιήθη μιχρόγ τι, σχεδόν άνεπαισθήτως, υπό του Curtman (Geschiechte- 
chen fur Kinder 6 Aufl. Giessen, 1860, σελ. 68), παρελήφθη υπό του Hansen 
ούτως μ ίγ  %χωγ εις τον ένα τόμον τού ’Αναγνωσματαρίου αυτού ( 1886, I Theil, 
σ. 17, άριθ. 35), άλλως δ 'εχω γ  εις τον άλλον αυτού τόμον (1886, II  μέρος, σ. 7, 
άρ. 14).Ό  Αίσώπειος μύθος «άρκτος καί οδοιπόρος» (Halm 311) πιστως μέγ σχε- 
δόγχαι άχριβώς ώς έχει έν τω πρωτοτύπω εΰρηται εν τώ Άλφαβηταρίω τού Schulz 
und Bohm (1887, σελ. 125, άριθ. 3), άλλως δ’ εκτεθειμένος έν τω αύτω ’Αλφαβη
ταρίου αλλαχού (σελ. 143, άριθ. 28), καί άλλως εν τω Άναγνωσματαοίω τού Han
sen (1886, I Theil, σελ. 128, άριθ. 206) καί οΰτω καθεξής συχνότατα έν πάσι τοις 
έπιστημονικοΐς' άναγνωστικοις βιβλίοις, λογικώτατα καί παιδαγωγικώτατα.

1) Οΰτω π. χ . ό μύθος «άγος χαϊ λεογτη» τρις φερόμενος παρά Λουκιανω ( ’Αλέ
ξανδρος άναβιούντες 32 — ψευδολογιστής 3 — Δραπέται 13) χατά τρεις διαφό* 
ρους τρόπους εχτίθεται. — Ό  μύθος « ίππος χάί 'έλαφος» άλλως εκτίθεται 
παρ’ Άριστοτέλει ('Ρητορική 1393, β, 20), άλλως παρά Κόνωνι (Διηγήσεις, 
42), καί άλλως παρά Κοραή (Αίσωπ. μύθων συναγωγή σελ. 207. 208). — Ό  
μύθος άλώπηξ χαϊ όρντόμος άλλως εκτίθεται παρά Βαβρίω (50), άλλως παρά 
Μαξίμω τω Τυρίω (λόγ. 3, 1 ), καί άλλως παρά Halm (35). — Ό  μύθος «πί- 
θηχοι όρχηοταϊ» die φερόμενος παρά Λουκιανώ ( ’Απολογία 5, σ. 713. Άλιείς 
6, σ. 605) χατά όνο διαφόρους τρόπους φέρεται. — Ό  μύθος « Πένθους γέρας 
παρά Πλουτάρχω φέρεται άλλως έν Παραμυθητική προς ’Απολλώνων (σελ. 112 
Α ) καί άλλως έν Παραμυθητικω προς τήν γυναίκα τήν αύτού σ. 609 F — Ό  
μύθος «άνον σχιά» φέρεται άλλως παρά τώ Σχολιαστή Άριστοφάνους (Σφήκες 
191), άλλως παρά Πλουτάρχω (Βίοι τών δέκα ρητόρων 848 Α ), άλλως έν Φωτίου 
βιβλιοθήκη (Κ . 265) καί άλλως παρά Σουίδα έν λέξει « o y o v  σχιά» (Γδ. καί Κοραήν 
ένθ. άνωτ. σελ. 213, σημ. 3, καί σελ. 211 - 2 1 4 ) .— Ό  μύθος «Βορεας χαϊ "Ηλιος» 
άλλως εκτίθεται παρά Πλουτάρχω (Γαμικά παραγγέλματα 139 Δ), άλλως παρά τω 
σχολιαστή Άριστοφάνους (Βάτραχ. 1057), άλλως παρά Θεμιστίω (λόγ. 16, σ. 208), 
άλλως παρ' Άθηναίω (13 ,605 ) καί άλλως παρά Halm (82). — Ό  μύθος « Λέων 
χαϊ Γεωργός» φέρεται παρά Halm μέν κατά όνο τρόπους, παρά Κοραή δέ (σελ. 143- 
145) κατά π έ ν τ ε !  — Ό  μύθος « Άλεχτορες» χατά I f  διαφόρους τρόπους παρά 
H alm  καί Κοραή ( σελ. 344) κτλ. κτλ.



δητός άναλαβών νά διαπεράνη έργον, όπερ τέλεον ήγνόει* καί τςλευ· 
ταιον ώς κακοποιός, καταδικάζων βεβλίον επιστημονικώς, ώς γε έκ 
τούτου, συνταγμένον εις αχρηστίαν.'Αλλα ταΰτα πάντα μόνον επί τη 
υποθέσει οτι «παρεμόρφωσά » τ ι. Ά λ λ ’ εάν δεν παρεμόρφωσα πάντα 
όσα καταλέγει, η άν τινα τούτων παραμορφώσας έξέθηκα αυτά πολύ 
άφελεΟτερον καί πολύ αυντομότερον η ώς έχουσιν έν τώ προτο- 
τύπω, τότε πώς πρέπει νά κληθή ό τάναντία των άληθών διισχυρι- 
ζόμενος έντιμος ούτος κύριος; Δεν θά ήτο άρά γε έπιτετραμμένον τότε 
είς πάντα λογικόν άνθρωπον νά πιστεύση ότι ό κ. κριτής ούδέν ουδέ
ποτε των πρωτοτύπων είδε καί ότι τά  μετά τοσαύτης τόλμης γρα- 
φέντα ύπ’ αυτού έγράφησαν καθ’ ύπαγόρευσιν άλλων εξ Ισου εύπαι- 
δεύτων καί χρηστών, ώς αυτός ;

Τά δύο διηγήματα «ό Θεός όλα τά  γνωρίζει» καί τό «παιγνίδιον 
μέ τά σπίρτα » είνε εκτεθειμένα άκριόώς, ώς έχουσιν εν τώ πρωτο- 
τύπφ. Συνέβη όμως εις τούς ί/ποβολεΐς του κ. κριτοΰ πάθημα άρ- 
κετά γελοίον, πολλήν ομοιότητα έχον προς τό παροιμιώδες έκείνο π ά 
θημα, όπερ ό παρ’ ήμΐν «κορυφαίος τών διδασκάλων» αύτοκαλούμε- 
νος κ. Π. Π. Οικονόμου άλλοτέ ποτέ έπαθε, ύπολαβών τον Αίσώ- 
πειον μύθον του ’Αλφαβηταρίου μου « μύρμηξ καί περιστερά» ώς 
Γερμανικόν μύθον καί επιτεθείς κατά τον σύμφυτον αύτφ σεμνότατον 
τρόπον κατ’ έμου, ώς άγνοοΰντος τά  Γερμανικά καί μεταφράζοντος 
τό « B ienen =  μέλισσα τού Γερμανικού πρωτοτύπου ( ! )  ώς «μύρ- 
μηκα ! » Περίεργος όμοιότης λογικής δυνάμεως καί ποιότητος ήθους ! 
Καί ενταύθα δηλ. άμφότερα τά  περί ου ό λόγος διηγημάτια φέρονται 
έν τισι τών Γερμανικών αναγνωστικών βιβλίων, όπως καί πάμπολλα 
άλλα ώς εικός, κατά διαφόρους τρόπους. Έ χοντες δέ κατά τύ
χην άνά χειρ ας οι ύποβολεϊς τού κ. κριτού εν τι τών τοιουτων βι
βλίων καί ύπολαβόντες τό άνά χείρας αυτών ώς τό πρωτότυπον τών 
έμών διηγημάτων έσπευσαν καί άνήγγειλαν αύτφ τό εύρημα αυτών 
τούτο. Αυτός δέ πάνυ ευχαρίστως άκούσας τούς εύπαιδεύτους τούτους 
καί όμόφρονας αύτφ, προθύμως πάνυ καί άπερισκέπτως άγαν έγραψεν 
έν τή προς τό ύπουργειον έπισήμφ εκθέσει αυτού τά  καταγέλαστα 
έκεΐνα έπί «παραμορφώσει» εγκλήματα.

Τό παρ’ εμοί διήγημα «ό Θεός ολα τά  γνωρίζει» είνε τό έν τφ  
Άλφαβηταρίψ τού Ju ttin g  διηγημάτιον « Zwei wissen Θ8» 1),

1) Jutting, Fibel, έτ. 1888, σελ. 82, άρ. 9.
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καθ’ όλα δμοιον καί άπαράλλακτον πλν>ν της γλώσσης. Ά λλα τό 
αύτδ διήγημα τροποποιημένον πως καί ώς έργον του HotZ τιτλοφο- 
ρούμενον φέρεται εν τε τοίς Άλφαβηταρίοις του F ran k e  1) καί του 
H irst-B ock  2), καί εν τοϊς Άναγνωσματαρίοις του B um ullcr-Schu· 
sto r 3), του W ir th  4), του M air 5), καί εν τφ  Άναγνωσματαρίφ 
τής έπιτροπής τών διευθυντών τών σχολείων τής Λειψίας 6). Έ ν  τινι 
λοιπόν τούτων ίδόντες αυτό έσπευσαν νά μέ καταγγείλωσιν ώς απαρα- 
μορφωτήν » καί να με καταδικάσωσι τούτου ενεκα δήθεν!

Τό αυτό δε πάθημα τών πολυμούσων κυρίων τούτων γίνεται Ιτι 
καταγελαστότερον έν τφ  διηγήματι στο παιγνίδιον με τα  σπίρτα».

Τό διηγημάτιον τούτο φέρεται έν πάσι, δύναταί τις νά είπη, τοις 
Γερμανικοίς άναγνωστικοϊς βιβλίοις. Φέρεται δ* δμως κ α τά  τρ ε ις  
δ ια φ ό ρ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς . Φέρεται π ρ ώ το ν  έν τινι υπουργική διαταγή 
τής Πρωσσικής Ινυβερνήσεως υπό τον τίτλον σ Spielet n icllt m it 
F e u e r»  7). Φέρεται δ εύ τερ ο ν  ώς ά δ έο π ο το ν  καί δη υπό δ ιαφ ό
ρ ο υ ς  έπιγραφάς, συνηθέστερον δμως ύπό την έπιγραφήν « Spiele 
n ic h t m it S te ic h h o lze r» , άρχόμενον ώδε· a D e r  kleine P au l ha t 
e in m a l» κτλ. 8) καί φέρεται τρ ίτο ν  ώς έργον του C urtm ann  ύπό

1) F ran k o , έτος 1887, σελ. 113, άριΟμ. 133.
2) Hirst-Bock, έτος 1894, σελ. 73, άριΟμ. 61.
3) B u m u llo i-S ch u ste r, έτος 1894, II Strife, άριΟμ. 22.
4) Wirth, έτος 1878, I Theil, I Kursus, σελ. 98, άριθμ. 141.
δ) M air, έτος 1894, I T heil, σελ. 23, άριΟμ. 41.
6) Deutsches Lesebueh, herausgegeben von einer Kommission dor Schul· 

direktoren Leipzigs, 1893, II Stufe, σελ. 12, άριθ. 22.
7) Ministerial — Erlass vom 1 Juni 1891 U. Ill A. N° 1856.
8) To διηγημάτων τούτο A' ώς ιιιΐέσποτον φέρεται έν τοϊς Άλφαβηταρίοις τού 

E icke lb o o m  χαί E ste r  (1894, Th. II, σελ. 16, άρ. 19 α) — τού Iiaesters (Ausg. 
fur Ungarn σελ. 64) —  τού αυτού εν τη A usgabe A  «in oinem Theil» (1894, 
σελ. 64) — τού αυτού έν τ$ Ausg. Β (1 8 9 4 ,1 Theil, σελ. 48) — τού Ftiigge (1894, 
σελ. 63) χαί εις τό Nicdortheinisohe (1894, σελ. 55) —  Επίσης φέρεται χαί έν τοΤς 
Ά ν α ρ %ω(τ«αταρωιο τού D ietle in  (1895, I Unterstufe, σελ. 122, άρ. 25) — τού 
l l i r t  χαί Hock (1894, I Theil σελ. 46, άρ. 42 β) — Β \  *Ως υπουργική διαταγή 
ύπό τήν επιγραφήν «Spielet nicht mit Feuer» φέρεται εις τά τέσσαρα Αναγνωσμα
τάρια τού G abriel χαί S u p p r ia n  (Ausg. A. Β 1. Β 2. C) έν άρχ^, προ τού πινα- 
χος τών περιεχομένων, ευθύς έν τί[ μετά τήν έπιγραφήν τού τίτλου τού βιβλίου σελίδι. 
Έ τ ι  δε χαί έν τοΐς Αναγνωσματαρίου τού D ietle in  (1894, Mittelstufe, σελ. 224, 
άρ. 404 χαί αυΟις έν Ausg. A. Mittolstuf. 1895, σελ. 227, άρ. 248) — τού Hae· 
s te r s  χαί R ic h te r  ( 1894, Mittolstuf. σελ. 216) τού S a r la c h  χαι H a u p t (1893, σελ. 
392) — τού H ir t  u n d  Rock (1892, Ausgab. A. II  Theil, σεΧ. 35, άριΟμ. 8) — 
νού W e ts e l- S c h u m a n  (1894, I Theil, άριΟμ. 69).



✓

την έπιγραφήν «das Funkehen» 1). Τούτο δε το τελευταΐον 8y,otov 
και άπαράλλακτον είνε το έν τφ  έμφ Άλφαβηταρίφ κατακρινόμε- 
νον νυν, παραληφθέν εκ τίνος των ε ίκ οσ ι Γερμανικών άναγνωστικών 
βιβλίων, είς ά εύρον αυτό 2). Καί τούτο κακίζεται νυν επί « παρα
μορφώσει» υπό του ήμετέρου κ. κριτου, όστις καί εν μόνον των ε ίκ ο σ ι 
τούτων βιβλίων έάν εβλεπέ ποτέ, δεν θά είχε την θραο'ύτητα —  
όσον κακόνους καί άν ύποτεθή—  νά γράψη ό,τι έγραψε κατακρίνων 
μέν δήθεν τό έμόν διηγημάτιον, γενόμενος δε αυτός πράγματι κα
ταγέλαστος.

’Αλλά, λέγει, «συντομώτερον καί άφελέστερον» έκτίθενται τά  λε- 
γόμενα ταυτα έν τψ  πρωτοτύπφ. Καί μέ τούτο τ ί ; "Αλλως δε ό 
ισχυρισμός ούτος είνε μία απλή ατομική φάσις. Ούτω δε λαλουσιν, 
ως γνωστόν, μόνον έν τή άγορα. Έ ν  ταΐς έκθέσεσΊν οί άνθρωποι 
γράφουσι καί την άπόδείξίν του διισχυρισμου αυτών. —  ’Αλλά πώς 
νά απόδειξη τούτο, άφου ουδέποτε έν ούδενί βιβλίφ έχει Ι'δη τούτο ; 
Συμπίπτει δέ καί άλλως έκ λόγων παιδαγωγικών, κατά παράδοξον 
όμως σύμπτωσιν, καί συντομώτερον καί άφελέστερον ύπ’ έμ.ού νά 
έκτεθώσι τά  κακιζόμενα ταυτα ή έν τφ  πρωτοτύπφ 3).

Αύτη είνε ή τελευταία παρατήρησις τών κ. κριτών περί του έμου 
Ελληνικού Αλφαβηταρίου.
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1) Curtmann, Geschichtchen fur Kinder, 6 Aufl. Giessen 1860, σελ. 4.
2) To εν τω έμω 'Αλφαβηταρίου κατακρινόμενον νυν έπί α παραμορφυίσει» διηγη

μάτιον ατό παιγνίδιον με τά σπίρτα» εΰρηται — όσον έγώ εξ αμέσου άντιλήψεως γνω
ρίζω— δμοιογ καί άπαραλλαχτογ έν είκοσι Γερμανικοις αναγνωστικοί βιβλίοις, καί 
καί δη έν 12 μέν Άλφαβηταρίοις, έν 8 δέ Άναγνωσματαρίοις.— Έ ν  τοΐς Ά λ φ α -  
β η τ α ρ ίο ις  δηλ. του Vogel (1874, σ. 124, άρ. 15) — Fcchner (1879, σ. 52, 
άο. 78) — Klussmann (1885, σ. 96, άρ. 126) — Schl i inbach (1887, σ. 53, 
άρ. 27) — Franke (1887, σ. 66, άρ. 39) — Klauwel l  (1887, σ. 32) —  For
ster (1888, σ. 35) — Jutt ing (1888, σ. 57, άρ. 3) — Wangemann (1893, 
άρ. 31) — Klauwell  Martin (1894, σ. 53, άρ. 22)—Scharlach καί Haupt  
(1894, σελ. 73, άρ. 11) Haeslers (1894, Ausg. 13. II Theil, σ. 9, άρ. 10). — 
Καί έν τοΐς Άναγνωσματαρίοις του Hirt καί Bock (1894, II Theil, σ, 67, 
άρ. 49) — Fur die U n lerk lasse  d e r  b a y r is c h e n  V oeksschu len  (Munehen σ. 68, 
άρ. 84)— Bumuller Schuster (1893, σ. 28) — Haeslers (1888, fiir die 
Miltelklassc katholischer Volksschul. σ. 19) — Mair (1894, I Theil σ. 25, 
άριΟ. 43) — Brunnert  (1889, 1 Buch, II Abtli. σ. 14, άριΟ. 12) — Hansen  
(1886, 1 Theil, άριΟ. 4 8 ) — Dietlein (1895, I Untcrstufe, άριΟ. 252)— Έ ν 
συνόλορ εΐ'κοσιν.

3) Τό κακιζόμενον «Ό Θεός έκαμιν όλον τον κόσμον» είνε «παραμύΟιον» τών
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Είπον άνώτέρω δτι ουδέποτε άπδ της ίδρύσεως του Ελληνικού 
Βασιλείου ή επίσημος Έφηρ,ερίς της Κυβερνήσεως αύτου έρρυπάνθη

αδελφών G rim m , « Das Hirtenbublein» έπιγραφόμενον καί ευρισκόμενον εν τή σελ. 
275 του δευτέρου τόμου του συγγράμματος αύτών « K inder und  H au sm arch en » 
(2  A ufl. B erlin . 4819). Κ ατ’ αυτό τρεις ερωτήσεις προτείνονται είς την ποιμενό- 
παιδα Οπό του βασιλέως « W iev ie l Tropfen W a sse r  sind in dem W eltm ecr ? — 
W ie v ie l S te rn e  s tehn  am  H im ei?  καί W iev ie l S ecunden hat die E w igkeit» , 
καί τρεις απαντήσεις δίδονται υπό του ποιμενόπαιδος. Έ ν  ιω  κακιζομένω τούτω διη- 
γηματίω (ί'δ. έντυπον Άλφαβητάριον μου, 1893, σ. 105) περιέλαβον μόνον τάς δύο 
πρώταί ερωτήσεις «Πόσαι σταγόνες ΰδατος εινε τό ύδωρ τής θαλάσσης» καί «πόσα 
άστρα εινε είς τον ουρανόν» καί τάς οικείας άπαντήσεις* την τρίτην Ιρώτησιν καί την 
τρίτην άπάντησιν παρόλειπον, καί τούτο διότι αδύνατον εξαετείς παΐδες καί δή εν 
Έ λλάδι νά έννοήσωσι ταύτα τού πρωτοτύπου: « W iev ie l Sekunden hat die 
E w ig k e it; Ά πόκρισις: « Zu H in terpom m ern  liegt der D iam antberg , der 
h a t eine S tu n d e  in  d ie H ohe, eine S tunde  in  die B reite und  eine S tunde 
in  die T iefe; d ah in  kom m t a lle  h u n d ert J a h r  ein  Vogelein und  wetzt sein 
S chnab le in  d a ran , u n d  w enn der ganze B erg abgew etzt ist, d an n  ist die 
e rs te  S ek u n d e  der E w igkeit v o rb e i» , διανοήματα τέλεον άπερινόητα. Νύν 
πού έ'χουσι σνντομώτεροτ καί άφεΐεστεροτ ταύτα; παρ’ εμοί ή έν τώ πρωτοτύ- 
πω ; —  O v t  δέ τούτο ούτως εχει, 6 έλεγχος εινε πρόχειρος, διότι τό διηγημάτιον 
τούτο εινε συνηθέστατον έν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις τών Γερμανών. Εΰρηται π. χ . 
Έ ν  τώ Άλφαβηταρίω του F e c h n e r  (1879, σελ. 100, άρ. 146) καί έν τοΐς 
Άναγνωσματαρίοις τού B o c k l e r  καί F r i t z e  (1886, άρ. 23) — B u m u l l e r  καί 
S c h u s t e r  (1890, σελ. 108, άρ. 110) — E r k e l e n z  (1891, Theil I, σελ. 221) 
— W e t z e l  καί S c h u m a n n  (1894, I Theil, σελ. 60, άρ. 8 0 ) — D. L e s . v. 
e i n e r  C o m m i s s i o n  d e r  S c h u l d i r e c t o r e n  L e i p z i g e s  ( 1894, II S tufe, 
άρ. 254) — H i r t  καί B o c k  (1892, II  Theil, σελ. 3) — K e c k  (1890 άρ. 11) — 
F l i i g g e  (1893 άρ. 60) — G a b r i e l  καί S u p p r i a n  (D.  Les fiir einfache 
S eh u lv erh a ltn isse  1894, άρ. 80) — τών αυτών (I Theil, άρ. 110) — S a r l a c h  
καί H a u p t  (1893, σελ. 391, άρ. 423) — H a e s t e r s  καί R i c h t e r  fur die Mit· 
te lk lassen  (1894, σελ. 212) —  F o r s t e r  fu r die M ittelklasse ( I I  σελ. 100, 
άρ. 30) — F u r  das B ediirfn iss o b e r f r a n k i s c h e r  V o l k s s c h u l .  (I Theil, 
σελ. 91, άρ. 116) —  D i e t l e i n — Mit tel stufe— (1894, σελ. 58, άρ. 114) — 
N i e d e r g e s a s s  (1891,111 S chu ljah r, 1894, σελ. 11, άρ. 16) — D i e t l e i n  
(4895, A usgab. A, II  M ittelstufe, σελ. 102, άρ. M 8 ) . — Ό  κ. κριτής ούδέν 
τούτων γνωρίζει* διό καί άποφαίνεται άντιστρόφως προς την άλήθειαν. — Διά τούς 
αυτούς λόγους καί τό διηγημάτων «ή εύσπλαγχνος ’Αγλαΐα» εινε συντομώτε- 
ρον καί άφελέστερον παρ' έμοί ή έν τώ πρωτοτύπω, ως όλως έν άγνοία τού πρά
γματος θρασύτατα ό κ. κριτής άποφαίνεται. Τούτο εινε διηγημάτιον τού Κ π ΐΐη - 
m ach er έπιγραφόμενον «Die  k leine W o h lth a te r in ». Φαίρεται δέ έν τοΐς Ά λ φ α -  
6 η τα ρ ίο % ς τού B i i s c h e r  (1888, II  A bth . σελ. 55, άρ. 21) — F r a n k e  (1887» 
σελ. 108, άρ. 122) — Η i r t  B o c k ,  (1894,11 T heil, σελ. 63, άρ. 43) — Καί έν 
τοΐς Ά ν α γ ν ω σ μ α τ α ρ ί ο ι ς  τού B o c k l e r  καί F r i t z e  (M ittelklasse — 1874, 
άρ. 4 4 ) — W i r t h  (1878, I Theil, I K ursus, σελ. 118, άρ. 170) — H a n s e n  
(1886, I T heil, άρ. 47) — B r u n n e r t  (I.  B uch, II  A bth . 1889, σελ. 64, άρ.
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ύπο δημοσίου Ιγγρώφου επί τοσουτον, οσον Ιρρυπάνθη ύπο της δήθεν 
έκθέσεως τών ήμετέρων τούτων κριτών* καί νομίζω δτι άπέδειξα αύτδ 
οπωσδήποτε.

Ά λ λ ’ ίνα ούδεμία άμφιβολία περί τούτου υπολειφθή, τελευταίαν 
Ιπάγομαι καί την δε την άπόδειξιν. Παραθέτω ένταυθα έκ τε του 
βραβευθέντος ’Αλφαβηταρίου του κ. Μ. Βρατσάνου καί εκ του έμοΰ, 
του στιγματισθέντος, αύτοούσια καί άπαράλλακτα τά  πρώτα μαθή
ματα τών μικρών Έλληνοπαίδων καί τό τελευταΐον μάθημα εκ του 
πρώτου μέρους του’Αλφαβηταρίου, ειτα δέ άνά εν εκ τών στοιχείων, 
έξ ών συναπαρτίζονται τά αλφαβητάρια και έν τέλει καί τά τελευ
ταία μαθήματα εξ άμφοτέρων, μεθ’ ο ούδείς, πιστεύω, θά άπαιτήση 
πλέον τής απειροκαλίας και κακονοίας τών κ. τούτων κριτών άλλην 
άπόδειξιν.

A Τ ά  « ρ ώ τα  μ α θ ή μ α τ α  τών μ ικ ρ ώ ν ^ Ε λ λ η νο π α ίδ ω ν

Έότεμυιένα Έότιγ^ιατηΐμένα

Μάθημα πρ&τογ 

X l . 1. 6 g n o g n
0 0

V r o g n 5 gn.

t o  V Ϊ Ο Υ

χ,ο,ν. X-V IV. ν -x νι. ο-ν ον. ν-ο νο 
x-ον  Ιον, ν ι -ν ι  νχνί. 

ι -o r  ι ο ύ  η - η  υ ι υ Ι .

XOV. νχνί.

14) — Erkelenz (1891, I Theil, σιλ. 208) — Der Com iss, der 6ch u ld i- 
rektoren L eip zigs (1893, άρ. 238)— G abriel - Supprian (1894, I 
Theil, άρ. 236) — Iiaesters καί R ichter (Mitteiklasse — 1894, σελ. 38) 
D ietle in  (Mitteistufc, 1894, σελ. 214, άρ. 377) — του αντον (1895, Ausg. A. 
II Mittelstufe, σελ. 6G, αρ. 70) .— >fAv ό κ. κριτής καί £ν μόνον τούτων τών παμ- 
πόλλων αναγνωστικών βιβλίων είχε καί έλάμβανε τον κόπον νά άναγνώση τό περί 
ού ό λόγος διηγημάτων, όσον καί άν ΟποτεΟή ότι Οά ένύσταζε, Οά ένόει ποϋ είνε 
άφελεστέρα ή εκΟεσις* Οά εβλεπεν ότι εγώ παρέλειπον τά πολύ πρόωρα έκεΐνα διά 
παιδάρια εξαετή φιλοσοφήματα του προτύπου «Darum futtcre ieh sie, SO wie 
die reichcn Mcnscben die armen unterstutzen und erniihren — Die kleine 
Minna antwortete « Thun denn nicht alle Kinder in der ganzen Welt wie

18
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Μ ά θ η μ α  Ssvtepor

V  V

is v Ϊ i> r  ί.
ύνί. υ, v-x vx, x-v xv. o-v ov. v-o 

vo. v -v  υν. ν -υ  νυ. υ -νχ  ύνί. 
ίον, νινί, ϋ ν ί ,  ύνίον.

Ϊ ο υ , n r / ,  ΰνί, tfWor. 
ο ο ο ο  r r r r  ν υ ν

Μάθημα Skxator

θ 0
θ ύ ρ α  θ ν ρ α

θύρα. θ-υθυ. υ-θυθ. θ-χθχ. χ-θχθ. 
θ-οθο. ο-θοθ. θ-αθα. α-θαθ. θυ-ρα 
θύρα.

θύρα, ό πίθος, ό πόθος, θυρίς, 
τό πχθάρχ, τό παραθύρι.

θ θ θ θ  θ Θ θ θ

2. κόρη κ
r

ό ρη κό ρη Ή κό ρη

Μάθημα Skxator

10. π η γ ίι  π  γ 
πα τώ πε τώ πε ρώ πη δώ π ύ  δα 
κώ πη λύ πη πο νώ πο λύ πό όα 
πό όη πό τε πο τέ πο τό πυ ρό 
πω λώ γά τα γά λα μέ γα γε λώ 
λέ γε φά γε φύ γε πη γη γό νυ 
γυνΉ έγώλέγω—η κώ πηηγάτα  
ίι πηγη  ή γη ή γυνίι τό γάλα  
πηγη  θολή —γάλα π ολύ  γυνιχ 
νέα  — γάτα  κακΉ—κύμα πολύ  
μέγα.

Β ' .  Λέξε& ς

Έότεμμέναχ
♦

(Μ. Βρατσλνου 'ΑλφαβητΑριον σιλ. 16)

τό πυρ, τό ποτόν, ό πόνος, ό 
πόρος, τό πίθον, ρχπίς, ό πυρός, 
τό άπχον, τό άπχα, τό τυρία, πα
τάτα, τό νχνία, τό ύνία, νάνι, ό 
ναός, τό ράπανον, τό ία, τό ποτό 
τό όχτα, όανίς, τό όχτάρχ, γάτα, 
ό γάτος, γαρίς, παγίς, τό πανί, 
θύρα, ό πίθος, ό πόθος, θυρίς, τό 
πχθάρχ, τό παραθύρχ — ό κακός, 
τό όύκον, ό κόπος, κότα, κάρα, 
τό καρότο, καρύα, κυνάρα.

Έότιγματχόμέναχ

(X. Πακαμάρχου ’ΑΧραβητέριον σιλ. 16)

Μέγας άλας άγελας έλέφας πε
λεκάν φύλαξ κόραξ Ιέραξ άραψ 
καδδίον όακκίον ψάλλω θάλπη 
όαλπίζω χάλκωμα ράμμα μάμμη 
λαμβάνω κάμπη μανδύας μαν
θάνω κανδύλη ξανθή όαργός καρ- 
δία χαρτία μαρτυρώ φάόόα θά- 
λαΟΟα φυλάττω ταράττω άγαλμα 
άκανθα άπαντώ.

ich, so wie ja alle reichen Leute die armen yerpflegen? καί δτι τά άγαν ψυχρά 
καί παρένΟυρσα εκείνα: ο Der Vater aber blickte die Mutter an und sagte: 0 , 
du eilige Einfalt» άντικατε'στησα St1 άλλων πολύ επικαιροτέρων καί προς την ηλι
κίαν τών παίδων προσφορωτε'ρων καί οΰτω κατέστησα τό ολον διήγημα πολύ άπΛον· 
σζερογ καί πολύ παιόευζιχώζερον*
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ή 6opd, τό δόμα, τδ λάδι, τό πόδι, 
ή ποδιά, ή πεδιάς, τό φόδον, ή 
ροδέα, ή άπιδέα.

usX* 21 · ·

κώδων άηδών χελιδών φώθων άά* 
πων γέρων άχυρών γέλως ήρως 
φως όρφώς ύδωρ.

Φ ρ ά β εο ς.

Έάτεμμέναι

(Μ. Βρατσάνου ’Αλραβητ. σ»Χ. 2 0 -2 2 )

μία μηλέα μέ μήλα, ό μήν μέ τάς 
ημέρας, τό έτος μέ μήνας, μέγας 
ποταμός, τό μέάον της ημέρας — 
δύο δεμάτια, δέκα\δεμάτια, έν 
μέγα δεμάτι άπό καλάμια, άπι- 
δέα μέ άπίδια, δορά κυνός, φοδέα 
μέ ρόδα.

Έύτιγ|ΐατιά|ΐέν<η

(X. Πακαμάρχον *Αλφαδητ. σ»λ. 2 0 -2 2 )

Ιππος ψαρός — χόρτα πολλά — 
άνθη ξηρά—φορτίον §αρυ—χορδή 
κιθάρας — φως μέγα — ύδωρ κα
θαρόν—ζώα* ή χελιδών, ή άηδών, 
ό όρφώς — [Kfddivov κόκκινον — 
φύλλα μυράίνης ξηρά — φυτά* τό 
κάρδαμον, ή κάππαρις — όπώρα* 
τό §ύόόινον — ζώα* ό κόόόνφος, 
ή πάρδαλις.

AL '·  Π ρ ο τά σ εες.

Έάτεμμέναι

(Μ. Βρατοένου 'Αλραβητ. σ»Χ 4 1 -4 8 )

Ό  βούς έτέθη ύπό ζυγόν, παΐ 
έχε τον νουν dou, έπιμελου καί 
κοπίαζε. πού έπήγεν ό μαθητής; 
άκούω την φωνήν τού κούκου, τό 
κανόνιον έκαμε μέγαν δουπον. ό 
δούλος τού οίκου έφυγε, ή μήτηρ 
έ?νθυάε τον παίδα. οί μουάικοί 
παίζουν, ό κηπουρός έπότιdε τά 
λούλουδα. τό βούτυρον γίνεται 
άπό γάλα, ό Θεός μιάεϊ τά είδωλα, 
ή είρήνη είνε θειον δώρον. είθε 
νά γείνω γέρων, ό ούρανός είνε 
κυανούς, έχω καλόν γείτονα, ό 
θειος μέ φιλοδωρεί άυνήθως. τό 
παιδίον πεινμ. ό μάγειρος μένει

Έάτιγ|ΐατ%€(|Αένατ

(X . Πακαμάρχου *ΑΧρα(>ΐ)τ. σιΧ. 41-48)

Τά φόδα έχουάιν όάμήν λεπτήν. 
Τά κρίνα έχουάνν όόμήν βαρεΐαν. 
ΑΙ άdκaφoι άμπελοι δέν δίδουόι 
πολυν καρπόν. ’Όταν ή άελήνη 
δέν είνε είς τον ούρανόν, αΐ νύ 
κτες είνε Οκοτειναί. Τά ύψηλά 
δένδρα δταν έχωdι φύλλα πολλά, 
είνε άκιερά. Ύπό τήν άκιάν των 
δένδροιν κάθηνται τά πρόβατα 
καί οΐ άνθροχποι, δταν ό ήλιος 
καίμ. Τά {Ιάματα θέλγουάι τους 
μαθητάς. Ό  κόάμος είνε πολύ 
ώραΐος. Ό ήλιος, ή άελήνη, ή 
Οάλαάάα, τά δάόη, τά πτηνά, τά 
δένδρα, τά άνθη είνε όλα ώραια.
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είς τό μαγεχρεχον. ό πετεινός δέν 
πεΐμ  ύψηλά. ή ύγεία είνε πολύ 
άγαπητή. μου πονεί ή δ ε ξ ι ά  χείρ. 
ό γείτων έχει μεγάλα γένεχα.

Τόν ώραχον τούτον Κάδμον τον 
έκαμεν ό Θεός.—Ό  (Σπίνος είνε 
πτηνόν ώδικόν, ώς η άηδών κ α ι  
ό κόσσυφος.'Η κάμηλος είνε πολύ 
άόχημον ζώον. Ό  άετός, ό λέο>ν, 
ή τίγρις καί ό ταύρος είνε πολύ 
ίσχυρά ζώα. Τό Πάσχα είνε πολύ 
μεγάλη έορτή.

Ε ' .  Χ ό  τελ ευ τα ίο  ν μ ά θ η μ α  

τοΟ A '  μ έ ρ ο υ ς  τοΰ ’ Α λ φ α β η τα ρ ίο υ .

Έδτεμμένον

(Βρατσένου Άλφα^ητάριον <τ*λ. 67)

Ή Ίδη είνε δρος της Κρήτης. 
Ή *Ήρα ήτο (Σύζυγος τού Διός. 
Ό  Γεώργιος είνε βασιλεύς της 
Ελλάδος. Ή Πάρος είνε έπίση- 
μος διά τά λευκά μάρμαρα. Είς 
τήν 'Ρόδον ήτο ό περίφημος κο- 
λοόόός. Ό  ’Όθων ήτο ό πρώτος 
βασιλεύς της Ελλάδος. Ή Θήρα 
είνε γέννημα ηφαιστείου. Ό  Φί
λιππος ήτο πατήρ τού μεγάλου 
’Αλεξάνδρου. Ή Τήνος είνε έπί- 
(Σημος διά τόν ναόν τής Εύαγγε- 
λκΣτρίας. Ό  αύτοκράτωρ Βασί- 
λεχος ένίκησε τούς Βουλγάρους. 
Ή Κώς είνε πατρίς τού 'Ιππο 
κράτους. Ό  Λεωνίδας άπέθανεν 
ένδόξως είς τάς Θερμοπύλας. Ό  
Αριστείδης ήτο δίκαιος. Ό  Δη
μοσθένης ήτο ό μέγιάτος ρήτωρ 
τής άρχαίας Ελλάδος. Ή Ζάκυν
θος πάσχει (Συχνάκις ύπό (Σει
σμών. Έ  άγία Ελένη ήτο μήτηρ 
τού μεγάλου Κο)ν<Σταντίνου. Τά 
Ψαρά έχουσι πολλά έμπορικά 
πλοία. Είς τόν 'Υμηττόν γίνεται 
τό εύώδες μέλι. Είς τόν Μαρα
θώνα (Συνεκροτήθη μάχη μεταξύ 
Ελλήνων και Περσών. Ό  Ξενο-

ΈδτιγματκΣμένον

( X. Παπαμάρκου Άλγα6ητ4ριον σιλ. 60)

Τό φθινόπωρον είνε μία άπό 
τάς τέ(Σ(Σαρας ώρας τού έτους. Αί 
τέόόαρες ώραχ τού έτους είνε τό 
έαρ, τό θέρος, τό φθινόπωρον καί 
ό χειμών. *Οσω τά μήλα είνε γ?α/- 
κύτερα, τόσω εύωδιάζουόιν όλχ- 
γώτερον.

'Ρόδα λέγονται τά τριαντά
φυλλα. Τά τριαντάφυλλα μοόχο- 
βολούόι. Τά τριαντάφυλ?»α είνε 
άνθη τής τριανταφυλλέας. Τά 
άνθη εύωδιάζουόχ περισσότερον 
τό πρωί παρά την μεσημβρίαν 
καί την έσπέραν* περισσότερον 
τό φθινόπωρον παρά τό έαρ καί 
τό θέρος* περισσότερον άπό πλη
σίον, παρά άπό μακράν* περισσό
τερον όταν είνε χλωρά, παρά όταν 
είνε ξηρά. Τά τριαντάφυλλα εύω- 
διάζουσχ καί όταν είνε χλωρά καί 
όταν είνε ξηρά* τά ξηρά τριαντά
φυλλα εύωδιάζουόχ μόνον άπό 
πλησίον, τά χ λ ω ρ ά  εύωδιάζουσιν 
άπό πλησίον καί άπό μακράν.

’Από δλα τά πτηνά ό άετός είνε 
τό ίσχυρότατον, ή άηδών τό ωδι- 
κώτατον, ό κύκνος τό ώραιότα- 
τον. Άπό δλα τά χερσαία ζώα ό

V
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φών ύτο ’Αθηναίος. Είς τίιν Χίον 
γίνεται fi μαότίχη. Σόλων ό do- 
φός είπε, μηδένα πρό τον τέλονς 
μακάριζε. ΟΙ Θηβαίοι καί ’Αθη
ναίοι έπολέμηάαν πολύν καιρόν 
περί του Ώρωπού.

λέων είνε τό άνδρειότατον, ό λα
γός τό δειλότατον, Ή τίγρις τό 
άγριώτατον, τό άρνίον τό ίιμερώ· 
τατον, ό ποντικός τό μικρότατον, 
ό έλέφας τό μεγαλιίτερον. Ά πό  
δλα τό ζώα τον κόάμου Ή κάμη- 
λος είνε τό άόχημότατον, ό ίππος 
τό ώραιότατον, ύ, φάλαινα τό με
γαλύτερο ν. Ά πό δλα τό άνθη τό 
τριαντάφυλλα καί άπό δλα τό 
άάτρα τον ούρανού ό Έόπερος 
είνε τό ώραιότατα. Άπό δλα τό 
πράγματα τού κόόμου τό φως, fi 
άνατολη καί fi δύόις τον Ήλίου 
είνε τό ώραιότατα.

Έάτεμμένοι

Κ νω ν π ρ ο σ χ εχ Χ η μ ίτο ς  είς S e tn ro r .

(Βρατσάνου *Αλφα6ητ. <τιλ. 96, άρ. 26)

Μίαν ημέραν οίκοδεάπότης είχε 
καλέάει πολλούς φίλους τον είς 
δείπνον. Έκαμε δε πολλας έτοι- 
μαάίας. Ό  μάγειρος κατεγίνετο 
νό μαγειρεύμ πολλά φαγητά. Ό  
κύων της οίκίας ένόμιόε τότε κα
λόν νό καλέάμ καί αύτός άλλον 
γειτονικόν κάνα να όυνδειπνιί- 
άωόιν. Ό  ξένος κύων έδέχθη εύ- 
χαρίβτως την πρόόκληάιν και ύ,λ- 
θεν είς τό μαγειρεΐον. Βλέπων δέ 
οντος τόόω πλούόιον δείπνον ηύ- 
χαριΟτεΐτο. Άπό μεγάλην δέ χα
ράν έλεγε* «Τί εύτυχία μου ήλθε 
τόάο) αίφνιδίως! Θά γεμίόω δάον 
δύναμαι την κοιλίαν μου άπό τό 
πολλό φαγητά. Ανριον δεν θα πει- 
vddo) διόλου». Έάειε λοιπόν την 
ούράν τον καί έβλεπε μέ χαρόν 
τον κύνα της οίκίας. Ό  μάγειρος

•Εάτιγματιάμένοι

Βοσκός χαΐ ψενστης.

( X. Παηαμ£ρχου 'Λλ?α6ητ, σ*λ. 69)

Μίαν φορόν έν παιδίον έβοάκε 
τό πρόβατά του πληόίον τού χω
ρίου αύτού. Μίαν ημέραν τό παι
δίον ύθελε νό παίξμ καί χωρίς νό  
είνε άλιίθεια έφά>ναξε δυνατά. 
« Λύκοι, λύκοι! Τρέξατε δι* δνομα 
τού Θεού! Λύκοι είς τα πρόβατα!

Οί χ<ορικοί ύκουάαν δτι λύκοι 
έπηγαν είς τό πρόβατα καί άμέ- 
όως έτρεξαν μέ ξύλα καί μέ δπλα 
να φονεύβο)Οιν αύτούς, Άλλό δ ε ν  
ητο άλιίθεια. Τό παιδίον έψεύ- 
δετο. *Ηθελε μόνον νό παίξμ καί 
νό γελάάμ. Τό παιγνίδιον τούτο 
ίίρεΟεν είς τό παιδίον. Καί όταν 
ήθελε νό διαΟκεδάβμ, έφώναζε 
πάντοτε* «Λύκοι, λύκοι I». 01 χω
ρικοί έπηγαν δύο καί τρεις φοράς 
έως έκεί καί ποτέ δέν εύριόκον 
λύκους.
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δμως δέν ηύχαρχδτείτο νά βλέπμ 
τον ξένον τ ο ύ τ ο ν  κύνα νά γυρίζμ 
έδώ καί έκεί καί νά δείμ την ού- 
ράν τον. Τον δυνέλαβεν έκ τον  ̂
ποδός καί τον έρρνφεν άπό το 
παράθυρον έξω είς τον δρόμον. 
Ό  δυότυχής κύων έπεδεν έπάνω 
είς τάς πέτρας καί έκτύπηδε 
πολύ. Ήρχιδε λοχπόν νά τρέχμ 
καί νά φωνάζμ δυνατά άπό τον 
πόνον. ΟΙ άλλοι κύνες, οχ οποίοι 
τον έβλεπον νά τρέχμ, τον πρώ
των, πώς έκαλοπέραδεν είς το 
δυμπόδιον. «Περίφημα, άπεκρίθη 
ούτος μέ γέλωτα πικρόν* έπχον 
δμως πολύν οίνον καχ έζαλίδθην* 
δέν δχέκρχνα δε άπό την μέθην 
ούτε την θύραν, άπό την οποίαν 
είδήλθον».

Δέν πρέπει τις νά έλπίζμ είς 
έκείνονς οί όποιοι δέν«δύνανται 
νά τόν ώφελήδωδι.

Μίαν Ημέραν ήλθον είς τά άλη- 
θχνά λύκοι είς τά πρόβατα. ΤΗτο 
φοβερά η λύδδα αύτών. Φόβος καί 
τρόμος κατέλαβε τό παχδίον. ΟΙ 
λύκοι έδχιζον δεξιά καί άριδτερά 
τά πρόβατα. Πολλά ήφανίδθηδαν. 
Τό παιδίον έφώναζεν όδον Αδύ
νατο δννατώτερα τούς χωρικούς 
νά έλθωδιν είς βοχίθειαν. Άλλ' οί 
χωρικοί δεν ηλθον είς βοήθειαν* 
ούτε κάν έκινήθηδαν άπό τόν τό
πον των. Ένόμιδαν δτι καί πά
λιν τό παιδίον ήθελε νά παίξμ μέ 
αύτούς, όπως έπαιζε πάντοτε. 
Οί λύκοι τότε έφαγον μερικά πρό
βατα, έδχιδαν τά άλλα καί έφυ- 
γον. Ό  δέ ψεύδτης βοδκός έμεινε 
χωρίς πρόβατα.

Ζ ' .  Α φ η γ ή μ α τ α

Έ δτεμμένα

1. 'Αγάπα καϊ σεβον τό γήρας

(Βρατσάνου 'Αλφαβηπάρ. atk .  109, dp. 49)

Ό  Άριδτείδης καί ό Τιμολέων 
είχον πάππον, πολύ γέροντα.Ού 
τος δεν ήδύνατο νά βαδίζμ κατ’ 
άλλον τρόπον ή δτηριζόμενος επί 

' βακτηριών. Ό  άγαθός. ούτος γέ
ρων ήγάπα πολύ την εξοχήν, έπε- 
θύμει νά άπολαύμ τά καλά τής 
πλουδίας φύδεως. Οί μικροί του 
έγγονοι τόν ήγάπων πολύ. Έ πε- 
θύμουν πολύ νά τόν εύχαριδτή- 
δωδι. Μέ την άδειαν τών .γονέων

Έ ^ ιγ μ α τ ιό |ΐέ ν α

'Η σεΧήνη καϊ τό καΧor παιδίον

(X. Παπαμάρχου ‘Ελληνικόν *Αλφα$ητάριον 
«χ$· σ-ηρχδτυΐί. σ»Χ. 98).

«Μίαν φοράν έν παιδίον έκάθητο 
είς τό παράθνρον καί έβλεπεν 
έξω. Έπερίμενε τόν πατέρα του. 
Είχε νυκτώδμ. Ό δρόμος, άπό τόν 
οποίον έπρεπε νά έλθμ ό πατήρ 
του, ήτο μάκρος καί κακός. Ή 
μήτηρ του έλεγεν, είμπορεΐ νά 
είνε κακοί άνθρωποι είς τό δάδος 
καί νά βλάψωδι τόν δυδτυχή'πα- 
τέρα. Είμπορεί νά έχαδε τόν δρό
μον ή νά έπεδεν είς κάνένα βάλ
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των έλαβον τΑς μικράς των χρη
ματικός οίκονομίας καί έπηγαν 
είς τον Αμαξοποιόν, καί κατε- 
σκεΑαόαν έν ώραΐον καί Αναπαυ
τικόν Αμαξάκι διΑ τον γέροντα* 
τό Αμαξάκι τούτο ΑδΑναντο εΑ- 
κόλως να σΑρωσι τΑ δΑο παιδία. 
Ποία χαρα είς αΑτα καί είς τον 
γέροντα, όταν έτελείωσε τό Αμα
ξάκι! ποία εΑχαρίστησις είς τΑ 
παιδία νΑ όδηγώσι τον καλόν γέ
ροντα είς την έξοχΑν! μέ ποίαν 
προσοχήν και έπιμέλειαν Απέφευ- 
γον τας πέτρας και τους λάκκους!

Ό γέρων πάππος, έχων τα γό
νατά του συχνάκις κεκαλυμμένα 
Από Ανθη, ηΑχαρίστει τον Αγαθόν 
θεόν, παρακαλών αΑτόν να εΑλο- 
γΑσμ τ α  Αξιαγάπητα ταυτα μικρά 
παιδία. Έπί της κ?Λνης του θα
νάτου τα ηΑλόγηάεν ό γέρων διΑ 
τελευταίαν φορΑν καί έκοιμΑθη 
με είρΑνην.

tov Α βαθΑν ποταμόν, Από τόν 
όποιον δέν ΘΑ ΑδΑνατο νΑ έξέλθμ,

Τό παιδίον Ακούε τοΑς λόγους 
τοΑτους της μητρός του καί έτρε- 
μεν. «”Α χ ! να Αρχετο τώρα ό πα- 
τΑρ μου, πόσον ΘΑ έχαιρον», έλεγε 
τό καλόν παιδίον. Άλλ’ ό πατΑρ 
του δεν έφαίνετο πουθενά, Α δέ 
νΑξ έπροχώρει.

Τό παιδίον έκλαιε καί Αρχισε νΑ 
λέγμ την προάευχΑν, την οποίαν 
έμαθεν Από την μητέρα του. ’Αφού 
έτελείωσε την προόευχΑν του πα · 
ρετΑρηόεν δτι η σελΑνη Αρχισε 
νΑ φαίνηται Ανάμεσα Από τΑ δέν
δρα τού δάσους, Από τό όποιον 
έμελλε νΑ έλθμ ό πατΑο του. Τό 
παιδίον έχάρη πολύ καί είπεν* 
"Αχ! καλΑ μου σελΑνη, φώτισε 
τόν πατέρα μου νΑ εϋρμ τόν δρό
μον.

Ή σελΑνη έφώτιζε λαμπρότατα. 
"Υστερον Από όλίγον Ακούσε τό 
παιδίον την φωνήν του πατρός 
του κάτω είς την αΑλΑν. Μέ δά
κρυα είς τους όφθαλμους έτρεξεν 
Αμέσως είς την αΑλΑν, έχαιρέτισε 
τόν πατέρα του καί έφίλησε την 
χεΐρα αΑτου.

Έότεμ|ΐένον

2. Πρέπει γά πράττωμεγ τό άγαθόγ

( Μ · Βρατσ&νον 'AXf *6ητ, σιλ. 82).

Έ ν μικρόν^ παιδίον είχε πέσει 
είς ένα μικρόν λάκκον γεμάτον 
Από χιόνα καί δέν ΑδΑνατο νΑ 
έξέλθμ Απ’ αΑτου. ΔΑο Αλλα παι
δία Αλθον προς αΑτό Τό έν έγέλα 
καί έρριπτε χιόνας είς τό πτωχόν 
παιδίον, τό όποιον έκλαιεν. ΆλλΑ

Έότιγματ%ό|ΐένον

2. 'Ο  (έ το ς

(X . Παηαμάρχου 'Αλφαβητάριο* βΛ . 76).

Μίαν φορΑν έν παιδίον, τό ό
ποιον έλέγετο Κωνσταντίνος, έ
παιζε μέ πολλΑ Αλλα παιδία είς 
τόν δρόμον. Τότε είς ξένος κΑριος 
ηλ,θεν έκεί καί μέ εΑγένειαν πολ- 
λην τΑ παρεκάλεόε νΑ τού δείξωόι 
τόν δρόμον διΑ τό πλησίον χω-
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το άλλο, πολύ καλόν παχδίον, 
έπήδηβεν, είς τόν λάκκον, έσνρε 
το παχδίον έξω καί τό έφερεν είς 
τούς γονεχς τον. Τρία ώραχα μήλα 
έλαβε δώρον τό καλόν αύτό παχ
δίον.

Έ ά τ ε ^ έ ν ο ν

3 . *0 φίλος τών παιδιών

(Μ. Βρατσάνου 'Αλφαίτιτάριον σ«λ. 111-112)

Ό τε ό Κύριος ήμών Τηβονς 
ΧρχΟτός έδίδαάκε τ ο ν  λαόν, όλοι 
τόν ήκονον μετά πολλής προβο
λής. Τότε καχ τα μχκρά παχδχα τόν 
έπλησίαζον. Ηύχαρχβτονντο καχ 
αύτά να βλέπωβχ τό γλνκύ τον 
πρόβωπον καχ να άκούωσχ τούς 
ώραίονς λόγονς τον. Ηύχαρχ- 
βτονντο νά άκούωβχν, δτχ ό Θεός 
άγαπμ τονς άνθρώπονς.

Τό παχδία ταντα έφερον είς τόν 
Χρχβτόν άνθη καχ έπαχζον μετ' 
αύτον.

Μίαν ημέραν οχ μαθηταί τον 
ήθελον νά άπομακρύνωβχ τά παχ- 
δία, δχότχ ό Χρχβτός ήτο κονρα- 
βμένος. Άλλ’ έκεχνος τονς ήμπό- 
δχβε, λέγων μέ την σννήθη γλν- 
κεχάν τον φωνήν. «Αφήσατε τά

ρίον «Ελάτε μαζμ μον. Θά Σάς 
δείξω έγώ τόν δρόμον ρ , είπεν ό 
Κωνσταντίνος. Καί έπήγε μαζμ 
μέ τόν ξένον καί έδεχξεν είς αύ- 
τόν τόν δρόμον.

Ό  ξένος εύχαρίστησε τόν Κων
σταντίνον μέ πολλήν εύγένεχαν 
καί ήθελε νά δώβμ είς αύτον μίαν 
δραχμήν. Ό  Κωνσταντίνος όμως 
τον είπε* « Σάς έδειξα μέ εύχαρί- 
στησίν μον τόν δρόμον καί θά 
ήτο εντροπή νά δεχθώ χρήματα 
δχ’ αύτό/Ώρα καλή, ξένε 1 Ό Θεός 
νά Σάς φνλάττμ είς τόν δρόμον!» 
Καί έφυγεν άμέσως ό Κωνσταν
τίνος.'

’E dtiypatid^vov

3. Λέων καί μήΐηρ

(X . Παίϊαμέρχου ’ΑλφαΟητ. σ»λ. 90 -91 ).

Είς μίαν πόλχν μέσα είς έν πα
ράπηγμα είχον άγρχα ζώα* πχθή- 
κονς, άρκτονς, τίγρεχς καί ένα 
'πολνμέγανλέοντα.Έκαστον ζώον 
ήτο κλεχβμένον είς ένα στερεώ- 
τατον κλωβόν, ό όποιος είχεν έμ- 
πρός χονδρός σχδηράς κχγκλίδας. 
’Από τάς κχγκλίδας ταύτας έφαί- 

νοντο τά άγρχα θηρία. Πολλοί άν- 
θρωποχ έπήγαχνον είς τό παρά
πηγμα, έπλήρωνον όλίγα λεπτά 
καί έβλεπον τά άγρχα θηρία.

Μίαν ημέραν, όλίγον μετά την 
μεσημβρίαν, ό κόσμος έτρεχεν είς 
τούς δρόμονς καί έφώναζε- «Φύ
γετε! είς τάς οίκίας σας! Κλεί
σατε τάς θύρας! Ό  λέων έφνγεν! 
Έφνγεν ό λέων!»

Είς όλίγον καχρόν ήσαν ήσνχοι
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παιδία νά έλθωόιν είς έμέ καί μή 
τά έμποδίζετε I *Η βαδιλεία των 
ούρανών άνΑκει είς αύτά».

καί έρημοι οί δρόμοι. "Ολοι έφυ- 
γον. Έτρύπωδεν έκαδτός δποι/ 
'Λδι/νΛθη.

"Εν παιδίον μόνον ώς τριών 
έτών έκάθητο είς τόν δρόμον καί 
έπαιζε μέ την άμμον. Τίποτε δέν 
ένόηδε τό κακόμοιρον άπό δλον 
αύτόν τόν θόρυβον.

Πολλοί άνθρωποι έβλεπον άπό 
τά παράθυρα τό παιδίον. ’Όλοι 
έλυπουντο αύτό καί τό έφώναζον 
νά κρυφθμ. "Ολοι έγνώριζον ότι 
τό παιδίον ητο χαμένον, άν τό 
έβλεπεν ό λέων. ’Αλλά κάνείς δέν 
είχε τό θάρρος νά βοηθάδμ τό κα- 
κόμοιρον τό παιδίον. *Όλοι Λδαν 
άνανδροι 1

Αίφνης ΐίκουδαν τόν λέοντα νά 
§ρυχάται. «Έρχεται!» φωνάζουδι. 
«Νάτον! "Εχει κόκκινα τά όμμά- 
τ ια ! Αφρίζει άπό την λύδδαν! 
Τό πτωχόν παιδίον είνε χαμένον! 
Ό  λέων τό έχει είς τό δτόμα του!»

Τότε ώρμηδε μία γυνή μέ λυ- . 
μένας τάς τρίχας της κεφαλής 
άπό μίαν οΙκίαν έναντίον του 
λέοντος. "Ολοι της φωνάζουδι νά 
μην υπάγμ. Άλλ’ αυτή καθόλου 
δέν προδέχει. Άψηφεΐ τόν μέγαν 
κίνδυνον. Όρμμ κατά του λέον
τος, λαμβάνει άπό τό δτόμα του 
τό παιδίον, καί φεύγει.

Ό  λέων αυτό δέν τό έπερίμενεν. 
Έζαλίδθη. Ή γυνή όμως είχε φύ- 
γμ μέ τό παιδίον είς την πληδιε- 
δτέραν οΙκίαν. Τό παιδίον έδώθη!

Ποία νά ϊ ι τ ο  η  γυνά αύτά; Βε
βαίως τόδην τόλμην δύναται νά 
έχμ μόνον μία μάτηρ.
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ί
‘ Β  '·  Φ ^ κ ο γ νω β τ& κ ά .

ΊΒ ^ ε |ΐ|ΐέν α  ’ΕΛ^ηγματιόμένα

ί .  90  π ο ν c . ί. Τ ά  δά σ η

(Η . Bpa*^ri«s 'A le o ^ o f io v  « ιλ  99 )

Oi πόδες είναι τά κάτω άκρα 
τον άνθρωπίνου δώματος. Έ χο- 
μεν δύο πόδας, δεξιάν καί άοιδτε- 
ρόν. Ό  πούς έχει πέντε δακτύ
λους. Ό  μηρός, τά γόνυ, ή κνή
μη, oi άδτράγαλοι, η πτέρνα, ό 
ταρδός, oi δάκτυλοι, ot όνυχες, 
είναι μέρη τού ποδός. Με τους 
πόδας περίπατονμεν καί τρέχο
με ν. Πρέπει νά πλύνωμεν τούς 
πόδας δυχνάκις. Πρέπει νά έχω- 
μεν τους πόδας θερμούς.

Ή  flc.

Ή μύτη λέγεται καί ρίς. Ή όίς 
είναι μακρά. "Αρχεται άπά τού 
μεδοφρύου καί φθάνει δχεόάν έως 
είς τό άνο) χείλος. Ή ρίς έχει τρία 
μέρη, το άνο), το κάτω, καί τά 
μέδον. Τά κάτο) μέρος της ρινάς 
λέγεται άκρορρίνιον. Τά μέδον 
λέγεται η ράχις τής ρινός. Τά 
κάτω μέρη τής ρινάς λέγονται 
ρώθωνες. Διά τής ρινός άναπνέο- 
μεν καί όδφραινόμεθα. ’Απά την 
ρίνα εξέρχεται ή μύξα. Πρέπει νά 
καθαρίζωμεν τήν ρίνα με τά ρι- 
νόμακτρον.

(X . I le c i f a f iw  A l^ n i f to i r  c .  9 8 - 9 9 )

Τά δάδη είνε τόποι μεγάλοι γε
μάτοι άπά δένδρα. Τά δένδρα είς 
τά δάδη είνε πυκνά καί διάφορα 
άπά τά δένδρα των κήπων. Είς 
τά δάδη είνε δούες, έλάται, πεύ- 
και. Τά δένδρα ταύτα είνε πολύ 
χονδρά, καί πο2.ύ ν χ ' τ ύ Λ .  Έχουδι 
κλώνους μεγάλους καί φύλλα πολ
λά. Μεταξύ των ύύηλών δένδρων 
τού δάδους εύρίδκονται θάμνοι, 
φρύγανα καί πολλά καί διάφορα 
ώραία άνθη.

Είς τά δάδη εύρίδκονται καί 
πολλά ζώα. Εκεί πεταλούδαι με 
διάφορα χρώματα παίζουδι. Μι
κροί καί μεγάλοι κάνθαροι τρέ- 
χουδιν. ’Ακόμη καί μικρά όφείδια 
καί δαύραι δεν λείπουδιν. ’Αλλά 
ώραιότερα άπά δ21α τά ζώα είνε 
τά πτηνά, τά όποια ύάλλουδιν 
δλην τήν ημέραν. Έδώ κελαδεί ό 
δπίνος, εκεί ζτάλλει ό μαύρος κόδ- 
δυφος, παοέκει άδει ή άηδών, 
πανταχού τερετίζει ό τέττιξ/Ολα 
είνε εύθυμα άπά τά πρωί έως τήν 
έδπέραν. ’Εδώ έχουδι καί τάς φω- 
λεάς των τά πτηνά, άλλα είς τούς 
θάμνους, άλλα είς τούς κλάδους 
τών δένδρων, άλλα είς τήν γήν 
καί άλλα είς τά κούφια δένδρα.

Είς τά δάδη ζώδι καί πολλά 
ζώα τετράποδα. Λαγοί, άλώπεκες, 
κουνέλια, άγριοι χοίροι, λύκοι καί 
πολλά άλλα ζώα.



—  2 8 3

*
A.

'(■

*<V-4*
.fe:

A·''

Έ ^ε^ ιμ ένα

2 .  *0 σΰς.

Έ(ίτιγ{ΐατιό|ΐένα

2 .  0 ί  ποταμοί.

(Μ. Βρατσάνου‘Αλ^αβητ. σ«λ. 86-87)
I '

’ Ό  χοίρος είναι ζώον οίκιακόν.
Είναι πολν ώφέλιμος είς τον άν- 

1 θρωπον. Τό κρέας του χοίρον εί-
1 ναι νόστιμον και θρεπτικόν, Αλλ’
> όλίγον σκληρόν. Τά μηρία τον

χοίρον Αλατίζονσι καί καπνίζον- 
{ σι. Τά τοιαντα μηρία τον χοίρον
.] λέγονται χοιρομήρια. ’Από το δέρ-
! μα τον χοίρον κατασκενάζονσιν
if οΐ χωρικοί ί/ποδήματα. Ό  χοίρος

είναι πολν παχν ζώον. ’Από τδ 
1 κρέας καί τό πάχος τον χοίρου
! γίνονται τά λουκάνικα. Τά λου

κάνικα λέγονται καί άλλάντες. 
’Από τάς τρίχας τον χοίρον κατα- 

£ σκενάζονσι ψήκτρας. Αί ψήκτραι
f χρηάιμεύονάι προς καθαρισμόν
|  των ί/ποδημάτων καί τόίν φορε-
;ί μάτων. Μέ τό πάχος τον χοίρον
I άλείφονδι τάς μηχανάς. Ό  χοίρος

είναι πολύ Ακάθαρτον ζώον. Άρέ- 
σκεται νά κνλίηται είς τον βόρ- 

|  βορον. Με τό ρύγχος τον Ανατα- 
£ ράσσει την κόπρον. Ό  Αρσενικός 
|  χοίρος λέγεται καί σνς. Ό  θηλν- 

κός χοίρος γεννμ έως δώδεκα χοι- 
f  ρίδια. Ό χοίρος Αγαπμ τάς βαλά- 
£ νους καί τά κεράτια (ξνλοκέρατα). 
p Τι κατασκευάζουσι μέ τά ς τ ρ ίχ α ς  του  
8  χ ο ίρ ο υ ; ΠοΤον ζώ ον μ άς δίδει π ά χ ο ς  καί 
*  ά λ λ ά ν τ α ς ;  Π ώ ς  είναι τό  κρέας του  χ ο ί -  
£  ρ ο υ ; κ τλ .

(X. Παπαμάρχου *Αλ?α6ητ. σ»λ. 8 6 -8 7 ) .

*Από τάς πηγάς γίνονται τά 
ρυάκια Τά ρυάκια κυλίονσι τά 
καθαρά καί δροσερά νερά των 
Ανάμεσα Από τους βράχους καί 
Από τάς πεδιάδας καί Από τά δέν
δρα μέ πολλήν ωραιότητα καί μό 
έν Απαλόν κελάρνσμα. Τό κελά- 
ρνσμα τών ρνακίων καί ό δρόμος 
τ ώ ν  νερών των προξενοΰσιν είς 
τον άνθρωπον πολλήν εύχαρίστη- 
σιν.Ά πό τά φνάκια ταντα γίνον
ται οί ποταμοί.

Εντός τών ποταμών ζώσι πολ
λά καί διάφορα δυάρια. Τά νερά 
τών ποταμών φέονσιν ήσυχα καί 
άπαλά. Τήν ημέραν, όταν ό ήλιος 
λάμπμ, τά μέρη, Από τά όποια 
οί ποταμοί φέονσιν, είνε ώραιό- 
τατα. Χόρτα πολλά καί τρυφερά, 
καλάμια πολλά καί καταπράσινα, 
δένδρα ώραία καί ί/ψηλά, άνθη 
με πολλά καί εύμορφα χρώματα 
ενρίσκονται είς δλα τά μέρη. Φώς 
πολν υπάρχει. ’Αγελάδες, πρό
βατα καί ίπποι βόσκονσιν έδώ καί 
έκεΐ. Τά πρόβατα βληχώνται, οί 
κώδωνες οί κρεμάμενοι έκ του 
τραχήλου των ήχονσιν ώραιότατα. 
Εύφραίνεται ή ψυχή τον Ανθρώ
που νά βλέπμ καί νά άκούμ.

/
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Ο  ·  Π ο ιή μ α τ α

'Εστεμμένα

1 .  Πρίπει γά εύσπάαγχηζώμεθα 
τούς δυστυχείς.

(Μ. Βρατσάνου %ΑΧρα6ητ. σ*Χ 80)

« Ταξειδεύων δνας δνος, μέ Αλάτι 
[ φορτωμένος

»μ’ ένα ίππον, ό όποιος Λτο μό- 
[νον σελλωμένος, 

»τόν θερμοπαρακαλοϋσε κάτι νά 
[τόν βοηθιίσμ,

»έπειδή άπό τό βάρος έφοδεΐτο, 
[μή ψοφήσμ.

» Τό μισό μόνον γομάρχ, τούλεγεν, 
[έάν σύ πάρμς,

# διά σέ θά είν' παχγνίδχ, δι’ έμέ
[δέ πολλή χάρις.

»Άλλ'ό ίππος είπεν, δχι, καί έχό- 
[ρευεν έμπρός του,

»δως δτου τέλος πάντων έπεσεν 
[ό σύντροφός του.

# Έκατάλαδε τό λάθος* άργά δμως
[καί είς μάτην,

»ήναγκάσθη καί μή θέλων είς τήν 
[ £άχιν του νά πάρμ 

»τοϋ κυρ' δνου τό γομάρι*
» καί τό δέρμα του άκόμη του έκά- 

[θιάαν στήν πλάτη».

Εστεμμένα  

2. *Ο γάτος.

(Μ. Bpawivov ΆΧραίητ. β·Χ. 98)

Στην θερμάστραν έμπρός 
δνας γάτος χονδρός 
πάντ* Απλώνεται* 
μέ τά μάτια κλειστά 
νά τεντώνεται.

Έστιγματισμένα

1. Τά διψασμέτα Άνθη.

(X. Πακα|*6ρχου *ΛΧραβητ· σιΧ. 8 6 -86 )

Τ&νθη μου τ’ Αγαπημένα 
έχουν δίψαν τά καϋμένα.
Νά διψούν δέν θά τ’ Αφήόω, 
τρέχω νά τά βοηθήσω.

Άνθη μου Αγαπημένα, 
πού ’διψάσατε καϋμένα, 
περιμένετε όλίγο, 
μή φοδεΐσθε, δέν θά φύγω.

Πεταχτή ’ςάν τό ζαρκάδι 
θά ύπάγω ’ςτό πηγάδι 
νά σας φέρω, θά τό *δήτε, 
τό νεράκι, πού ζητείτε.

Έφυγε τό κοριτσάκι 
μέ τήν στάμναν ’ς τό χεράκι 
πάλιν έρχεται τρεχάτη 
μέ την στάμναν της γεμάτη.

Ά νθη μου Αγαπημένα, 
πού ’διψάσατε καϋμένα, 
έφερα νερό νά πιήτε 
καί καλά νά δροσισθήτε.

Έστιγματιόμένα

Κακοκαιρία*

(X. Π«*«μάρκον Άλρ*6ητ. «ιΧ. 99)

Γελφ του θέρους ό καιρός, 
ό λόφος θάλλει Ανθηρός.
Τήν γην κοσμεί Θεού χαρά, 
ό κύκνος παίζ' είς τά νερά.
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Τεμπελιά, κανταριά, 
ρωθωνίζει βαρηά, 
τόν Ακούετε ;
Κάπου, κάπου ξυπνμ 
καί μό πόδια (Στιλπνά 
ξερολούεται.
Πλήν τό πτώμα αύτό 
πού είν’ έδώ ξαπλωτό, 
τί νομίζετε; 
έν καιρφ της νυκ’τός 
ώδάν λέων φρικτός 
Αγωνίζεται.
Κάτω χθές (Σ’ την αύλή 
χύθηκ’ αίμα πολύ 
Απ’ τό νύχι τον.
Στά ποντίκια (Σφαγή, 
τόν φθονούν (Στρατηγοί 
γιό. την τύχη του.

Χωρίς νεφέλην κυανοί 
τερπνοί προςβλέπουν ούρανοί. 
Είς κήπους, δάόη καί βουνά 
τόν ΠλάΟτην ψάλλουν τά πτηνά.

*Η πρωία.

Ωραία Ανατέλλει 
καί πάλιν ή αύγή 
καί φως γλυκύ μάς (Στέλλει 
καί μειδιμ ή γη,

Σιγά, (Σιγά ροδίζουν 
αΐ άκραι των βουνών 
καί εύθυμα όρθρίζουν 
τά (Σμήνη των πτηνών.

’Ακούετε πώς ψάλλει 
φαιδρά των ή φωνή 
τής φύδεως τά κάλλη 
καί τόν Θεόν ύμνεί.

Εκείνος τά κοιμίζει 
ώς τρυφερά τροφός,
Εκείνος τ ’ Αφυπνίζει 
μέ δρόάον καί μέ φώς.

I ' ·  Τ ά  τελευταία, μ ,αβήματα

τΦ ν  'Ε λ λ ^ ν ε κ Φ ν

Έάτεμμένα

Αινίγματα.

(Μ . Βρατνάνοί» ’Αλραβητ. σιλ 119-120)

\ .  Έχο) ένα βαρελάκι, κι’ έχει 
δυό λογιών κραδάκι. Τί είναι; 
(τόώόν).

2. Μακρύς, μακρύς καλόγηρος 
καί κόκκαλα δέν έχει. Τί είναι; 
(ό καπνός).

9 Α  λφαβηταρέων

Έάτιγματιάμένα

ΕνΛογψόν τό Ηνομα του θεόν.

(X. Παπαμάρχον Ά ΐρ α ^ τ .  σ»1. 107*109)

Δοξολογείτε τόν Θεόν, διότι είνε 
Αγαθός.

Δοξολογείτε τόν Θεόν, όδτις 
έκαμε τόν ούρανόν καί την γην 
καί τούς φωδτήρας τούς μεγά
λους* τόν ήλιον διά νά φωτίζμ 
την ημέραν, καί την (Σελήνην καί
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3. Τέδδαρ' άθέλφχα ’γκαλχαδμένα, 
δένα δεντουκάκι είν1 κλειδμένα.

(κάρυον).
4. ’Απ’ έξω κούκλα, καί άπό 

μέδα πανούκλα,
( άπιον ένέχον δκώληκα).

5. Τον μεγάλον άδελφόν μου 
τον ευρίδκεχς ’δτό άλώνχ, 
πλήν δτό δτόμα δου εμένα 
τώνα χέρι δου μέ χ ώ ν ε ι .

(Περόνχ καί άνεμιδτήριον).
6. Χίλιοι μύρχοι καλογέροι

δένα ράδο τυλιγμένοι.
(ρόδιον).

Παροιμίαν.

1) Φαδουλχ φαδουλάκχ
γεμίζ* το δακκουλάκχ

2) "Οποιος καθίδει μέ δτραβόν, 
το πρωί άλλοιθωρίζει.

3) Χόρευε καλή Μαρου
κ’έχε κ' έννοια του δπητιου.

4) "Ομοιος τον δμοχον άγαπμ.
5) Ίδου ή 'Ρόδος, ίδου καί το 

πήδημα.
6) Κατά τον μαδτρογιάννη καί 

τά κοπέλχα του.
7) Κάλλιο πέντε καχ δτό χέρχ 

παρά δέκα καχ καρτέρεχ.

Φράσεις δυσπρόφερτοι προς ϋσκησιτ 
τής γΛώσσης. 1 2 3 4

1) ’Άδπρη πέτρα ξέξαδπρη, 
κι* άπό τον ήλιο ξεξαδπρότερη.

2) Το βράχο, βράχο άνέβαχνα 
κ' έτρωγα βραχόδφακτα.

3) Μιά έκκληδιά μολυβωτή, μο-
λυβοκανδυλογλυπτοπελεκητή·

καχ ποχός τήν έμολυβοκανδυλο- 
γλυπτοεπελέκηδε; — Ό  γυχός 
του μολυβοκανδυλογλυπτοπελε- 
κητου.

4) Ό  παπάς ό παχύς έφαγε πα- 
χεχά φακή. — Γιατί, παπά παχύ, 
εφαγες παχειά φακή;

τούς άδτέρας δχά νά φέγγωδχ τήν 
νύκτα.

Δοξολογείτε τον Θεόν, δδτις δί- 
δεχ τροφήν είς δλα, δδα έχουδι 
ζωήν.

Δοξολογείτε τον Θεόν, δδτις 
έχεχ τον θρόνον αύτου είς τον ού- 
ρανόν καχ δδτις έκαμε καί κυ- 
βερνμ τον κόδμον.

Ψυχή μου ! εύλόγει τον Κύριον. 
Κύριε, Θεέ μου I εΐδαχ παραπολύ 
άγαθός.

Συ κάμνεχς νά άναβλύζωδχν αί 
πήγαχ των ΰδάτων άνάμεδα άπό 
τους βράχους καί άπό τάς φά- 
ραγγας.

Συ δχατάττεχς νά ρέωδιν αύτά 
άνάμεδα άπό τα όρη δχά νά πί- 
νωδιν δλα τά ζώα των άγρών, καί 
δχά νά δβύνωδι τήν δίψαν αύτών 
δλα τά θηρία των βουνών.

Συ έκαμες τά δρη τά ύψηλά καί 
τους βράχους τους μεγάλους διά 
νά κατοικώδι τά άγρια θηρία.

Συ έκαμες τά δένδρα δχά νά 
κάμνωδι τάς φωλεάς αύτών τά 
πτηνά καί διά νά κελαδώδιν άνά- 
μεδα τών φύλλων αύτών.

Συ έκαμες τήν θάλαδδαν διά 
νά κατοχκώδχν δλα τά όψάρια, μι
κρά καί μεγάλα.

Σύ φροντίζεις δι* δλα αύτά.
Συ δίδεις είς δλα αύτά τήν 

τροφήν των.
Σύ βρέχεις άπό τον ούρανόν.
Συ γεμίζεις τήν γην άπό καρ

πούς.
Συ διατάττεις νά βλαδτάνμ τό 

χόρτον, διά νά τρέφωνται τά ζώα, 
καί ό δΐτος καί ή άμπελος καί ή 
ελαία, διά νά τρέφωνται καί εύ- 
χαριδτώνται οί άνθρωποι.

Σύ έκαμες τον ήλιον καί τήν 
δελήνην, διά νά γίνεται ήμέρα 
καί νύξ, έαρ καί θέρος, φθινόπω- 
ρον καί χειμών.

Σύ φέρεις τό δκότος καί γίνε-



5) Μάρπτε, δφίγξ, κλώψ, ζ δ υ  
χθηδόν.

ται νύξ, διά νά περιφέρωνται τά 
Θ η ρ ία  του δάδονς καϊ ζητωδι τήν 
τροφήν αήτών.6) Βέδυ, ζάμψ, χ θ ώ , πλήκτρον, 

δφίγξ.* d ν
7) Κναξζβί, χ Θ ύ η τ η ς ,  φλεγμτύτ, 

δρόψ.

Σι; κάμνεις νά άνατέλλμ ό ήλιος 
καΑ νά γίνεται ήμέρα, διά νά 
£ ζ έ ρ χ ω ν τ α ι  άνθρωποι είς τά
έργα αύτών έως τ η ν  έδπέραν καϊ 
διά νά πηγαίνωδι τά θηρία νά  
κοιμηθώδιν είς τά δπήλαια αύ- 
τών.

Θεέ μου 1 Πόδον πολλά καϊ πό- 
δον μεγάλα είνε τά έργα δον I 
*Όλα τά διέταξες μέ δοφίαν καϊ 
δλη ή γή είναι γεμάτη άπό τά 
άγαθά δον,

Ένόδψ ζώ, θά δοξάζω καϊ θά 
ευλογώ τό όνομα τον Θεόν μον.

Έ ρ χ ε τ α ι  τάληθές ε&ς φώς έν ίο τ ’  ο ύ  ζητούμ,ενον 1)

#

J) Μένανδρος, άπ. 433, Kock τήι. 3, σεΧ. 126.
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*Εη«\ συμ£έβηχ«ν iW i τήν άριτήν xb χβίριιν 
δρδΰς χ«\ φιλιΤν χ*\ μισΰν, £ιΤ δηλον St*. μανβάνιιν χα\ 
συνιΟίζισΟαι μηδίν οδτως «ς το xpivctv όρδώς χαΐ χ*ίρ«ν 
τοίς tauixfoiv ηδισι χα\ ταΐς χαλαΤς κρέζισιν,

’Αριστοχίλης, UoXmx& 1340, α, 14.

Ή  οικονομία του βιβλίου* τάξις καί διαίρεσις. — Ή  εΰρεσις* ή Ολη ή διδακτική γεν
ναία καί σπουδής αξία.— Ή  λέξις ύπτια καί επαγωγική καί περιρρέουσα τοΐς νοήμα- 
σιν, 6 λο'γος απλούς και αφελής, τά κώλα μικρά καί κομματικά. — Διηγήματα, Αί- 
σώπειοι μύθοι καί ’Εκφράσεις τόπων, πραγμάτων, ζώων καί φυτών τό πλεΐστον του 
περιεχομένου. *Η ερμηνεία αυτών σαφής καί εναργής. Σαφήνεια. — Συντομία. Τό 
εύ, τό πρέπον, τό βέλτιστον πανταχου καί πάντοτε* τό ξηρόν, τό στυγνόν, τό βραχύ 
ουδαμου καί ουδέποτε. — Χάρις. — Πιθανότης. — Ή  παιδευτική δύναμις τής γεν
ναίας καί σπουδαίας διδακτικής ύλης. — *Η προς τούς βιγώντας καί πεινώντας ευ- 
σπλαγχνία* χειμών, πενία. — Έν πάσι τηρητέον τον τύπον τής συνήθους διαλέκτου. 
— Τά ονόματα μήτε απόρρητα καί ε'ξω πάτου, μήτε αγοραία καί καπηλικά.— 
Όμοιότης έν τω λόγω. — Τό άνάλογον έν τή λέξει.— Επιστημονική όρθότης καί 
ακρίβεια έν πάσιν.

Υπογραφήν η περί του ΈλληνικοΟ αναγνωσματαρίου των μαθη
τών της δδυτέρας τάξεως των σχολείων της στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
κρίσις φέρει <(Ίω. Πρωτόδικος».

Ό  κύριος ούτος άρχόμενος της κρίσεως αύτου λέγει τάδε*

«Χειρόγραφον έκ όελ. 229 είς φύλλον ήμίκλαότον, περιέχον 17 π ο ι ή 
μ α τ α  κ α ι  66 πεζογραφήματα. Έκ των πεζογραφημάτων 13 εΐνε πραγ- 
ματογνωόίαι, τά δέ λ ο ι π ά  μύθοι και ηθικά διηγήματα. Το άύνολον 
τού περιεχομένου διαιρείται είς 12 κεφάλαια. Είς έκαότον δε των κε
φαλαίων υπάγονται πεζά και ποιήματα τής αυτής έννοιας* οίον είς 
τό πρώτον κεφάλαιον, δπερ έπιγράφεται ’Α π ε ίθ ε ια , υπάγονται 6 
πεζά ύπό διάφορον επιγραφήν καί εν ποίημα. Έν άρχμ προτίθεται 
πίναξ των περιεχομένων, έν φ Αναγράφονται ϋ π '  αύξοντα άριθμόν 
μετά παραπομπής είς τάς ήριθμημένας (Σελίδας αί έπιγραφαί έκάάτου 
των περιεχομένων. Τό βιβλίον εΐνε γεγραμμένον μετ’ έξαιοέτου φίλο-



καλίας καί καθαρότητος. Καί ταύταμέν περί της οικονομίας αύτοΰ !)♦ 
Περί δέ της ποχότητος πσρατηροϋμεν τάδε* τά μόν ποχήματα μ ετά  
π ρ ο ά ο χ ή ς  έκλελεγμένα έκ των δοκχμωτέρων ποχητών είνε άψογα  
καί έ π ιτ ν χ ή , τάδε πεζογραφήματα καθ’ ύλην καί είδος είνε όρθά  
καχ πρόδφ ορα  προς τον Οκοπόν δν προτίθενταχ. Καχ ό μόν λόγος 
είνε λ ία ν έ π ιμ ε μ ε λ η μ έ ν ο ς  καχ άκρχβής πλήν τής ένχαχού χρή- 
Οεως άρχαίων καί άκαταλήπτων τοχς παχΟχ καί τοχς δχδαΟκάλοχς αύ- 
τοχς Ονομάτων 2) κατά τά άλλα είνε Οαφής, εύ κ ο λ ο ς , άφ θονος καί 
ευΟ τροφος. . Το άναγνωΟματάρχον τον κ. X. Παπαμάρκον είνε πολύ 
υ π έ ρ τ ε ρ ο ν  των δύο άλλων ’Αναγνωσματαρίων».

Ύπό ταυτα κεϊται ή υπογραφή « Ίω . Πρωτόδικος», ώς έλεχθη.
Ά λ λ ’ ή αύτη υπογραφή « Ίω . Πρωτόδικος» εύρίσκεται καί υπό 

τα υ τα : «Καθώς δε έξ αυτών των εκθέσεων των εισηγητών καταφαί
νεται ή επιτροπεία έκ τών ’Αναγνωσματαρίων της Β ' τάξεως έ γ -  
κρίνει . . έ π ι εν έ το ς  τό του Χαρισίου Παπαμάρκου».

Καί διά τ ί, άφου τόσον έξο δο ν  εύρέθη καί τόσον ί/π ε ρ τε ρ ε ΐ τών 
άλλων δεν έβ ρ α β εύ θη  διά τρία έτη , όπως καί τά  τών άλλων, 
άλλ’ έξαιρετικώς αυτό έκ πάντων μόνον ένεκρχθη  δι* εν έτος; Διότι 
βεβαίως ούτω άπεφάσισεν ή πλειονοψηφία. 'Αλλά τότε διά τ ί δέν 
διεμαρτυρήθη υπέρ του καταπατουμένου δικαίου καί τής περιυβριζο- 
μένης άληθείας; Διά τ ί ;  Κυρίως μέν διότι ήτο έμ ό ν  καί « άφρόνως 
καί προπετώς συνεπείσθη » 3) υπό τών συνεργατών αύτου, κατά τό 
φαινόμενον δε δ ι1 επιστημονικούς δήθεν λόγους, οίτινες φέρονται νυν 
εκτετυπωμένοι έν τή προς τό 'Τπουργεΐον έκθέσει, τή φερούσγ) την 
υπογραφήν « Ί ω . Πρωτόδικος» ! ! 4). 1 2 3 4

1) Είνε τούτο κρίσις περί της οικονομίας, ή απλή άντιγραφή του πίνακος τών 
περιεχομένων ; "Οτι δε είνε γεγραμμένον « μετά καΟαρότητος καί έξαιρέτου φιλοκαλίας» 
προσθέτει τι εις την οικονομίαν ή χαρακτηρίζει « τό τεχνικώτερον μέρος τοϋ πρα
γματικόν, τό Λεγόμενον μέν οικονομικόν, έν απασαις δέ γραφαις έπιζητονμενον, 
εαν τε φιλοσόφους προέληταί τις υποθέσεις, εάν τε ρητορικός;»  Τίποτε άλλο δέν 
εύρέθη νά παρατηρηΟή περί τών στοιχείων α τον οικονομικού », περί της τάξεως της 
διαιρέσεις καί της εξεργασίας » δηλ. είμή μόνον ότι κατά τύχην δ άντιγραφεύς ή[το 
καλλιγράφος;

2) Τοιαυται δέ εινε, κατά τον κ. κριτήν, αί λέξεις: αβύας— άκανΟυλλίς — άλιάετος 
— κίρκος — καί νηττάρια», περί ών εύΟυς κατωτέρω ό λόγος.

3) Δημόκριτος, F rag m en ts  spu ria  1, M iillach, τόμ. 1, σελ. 378: Σφόδρα εύά- 
λωτόν έστιν ή πονηρία. | Εις γάρ τό κέρδος μόνον άποβλέπουσ’ αεί | άφρόνως άπαντα 
καί προπετώς συμπείΟεται.

4) Δημόκριτος, άπόσπ. 10G, M ullach τόμ. 1, σελ. 347 : Κίβδηλοι καί άγαθοφα- 
νέες, οί λόγω μέν άπαντα, έ'ργω δέ ούδέν έρδοντες, — ΠοΛνΰιος 4, 17, 2 : Δήλον γάρ 
ώς ευήθη καί μάταιον είκός φαίνεσθαι τον τοιουτον, δ'ταν Οπολαμβάνη τοΐς λόγοις Ιπι-
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Αύτή είνε η γνώμη μου ! Διό.τι ποτέ δεν πιστεύω δτι ό κ. Ίω . 
Πρωτόδικος, παλαιός διδάσκαλος των Ελληνικών γραμμάτων, μετά- 
λαμπαδεύων άπδ πολλών ήδη έτών την Ελληνικήν παιδείαν εις την 
Ελληνικήν νεολαίαν, την εν ταις καθ' ημάς στρατιωτικαΐς σχολαϊς 
έκπαιδευομένην, γηγενεί φυσήματι καί ούχί πειθαναγκαζόμενος ήδύ- 
νατό ποτέ νά θέληση, διαψεύδων την περί αύτου επικρατούσαν φήμην, 
να έκθεατρίση εαυτόν επί τοσαύτη Α γρ α μ μ α τοσ ύ νη  καί ά λ ο γ ι-  
ο^τία, εφ’ ή θά ήσχύνοντο καί άλλοι πολύ αύτου άγραμματότεροι καί 
πολύ αύτου άλογιστότεροι!

Γράφει έν τη έκθέσει αύτου ό κ. Πρωτόδικος εύθύς μετά τά  άνω- 
τέρω, οίονεί μετανοήσας διά την άκαριαίαν αύτου όρθοφροσύνην, τά δε :

«"Ομως h  χρησις περί την κατασκευήν του λόγου πολλών μικρών 
καί ώς έπΐ το πολύ κατά παράταξιν προτάσεων προς χαρακτηρισμόν 
τών λεγομένων καθιστμ μέν τον λόγον Αναλυτικόν, άπλούν καί άφελη, 
άλλά καί χαλαρόν και ψ υχρόν, έλλειπούσης της είς τά πράγματα 
καί την λέξιν εύστόχου συντομίας της παρεχούσης δύναμιν καί 
χάριν »

καί πλέον ου, έπιλαθόμενος μέν του τε Άριστοτέλους κελεύοντος: 
«Δ ει τον λέγοντα μ η  φ ά ν α ι μόνον, άλλά καί την αιτίαν αύτου λέ- 
γειν, καί μη τίθεσθαι μηδέν μηδ’ άξιουν άξίωμα άλογον, άλλ’ ή έπα- 
γωγήν ή άπόδειξιν φέρειν » 1), καί του Θέωνος παραινουντος: α'Ο 
διορθών ύποδεικνύτω παρά τ ί γέγονε τό άμάρτημα καί πώς ένδέχε- 
ται βέλτιον ποιήσαι» 2), παρασχών δέ εύλογον αφορμήν εις τον πρώ
τον τυχόντα νά συμφωνήση μετά του Δημοσθένους είπόντος ποτέ: 
<£ Τούτο γάρ έστιν ό συκοφάντης, αίτιάσασθαι μέν πάντα, ελέγξαι δέ 
μηδέν » 3).

κρύψεσΟαι τάς τών πραγμάτων έναργείας.— Μένανδρος, άπ. 680, Kock τόμ. 3, σελ. 
197 : fO μέν λόγος σου συνέσεως πολλής γέμει, | τά δ’ έργα σύνεσιν ούκ εχοντα φαί
νεται.— Ευριπίδης, άπ. 587, D i n d o r f : "Οστις λέγει μέν εύ, τά δ1 2ργ’ εφ’ οίς λέγει| 
αΐ'σχρ’ έστίν αυτου, τό σοφόν ουκ αινώ τόδε.

1) ’Αριστοτέλης, Φυσικής άκροάσεως 252, α, 22.
2) Θέων, Προγυμνάσματα 2, έ'κδ. W a lz , τόμ. 1, σελ. 171, έκδ. Spengel, τόμ. 

2, σελ. 72.
3) Δημοσθένης, Προς Ευβουλίδην 34, σελ. 1309·
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Αλλά καί μιαρία τις έν τή τοιαύτγ) πράξει ένυπάρχει, καθ’ οσον 
άφαιρεΐται άπό του προσβαλλομένου παν μέσον ύπερασπίσεως* ούτω 
δε άπό του ασφαλούς ανυπεράσπιστος άνθρωπος προσβάλλεται. Τ ι 
γνωρίζω έγώ π. χ . περί της πηγής, εξ ής άπέρρευσεν ή τοιαύτη κατά- 
κρισις; Τουλάχιστον εν παράδειγμα να προσήγετο! Τότε θά ήδυνά- 
μην Ισως, έάν όντως δεν ήμην άξιος τοιαύτης κατακρίσεως, νά υπερα
σπίσω έμαυτόν. Ά λλα νυν τί νά πράξω ; Σμικρόν τι δυστυχώς! 
Είμαι ήναγκασμένος νά περιορισθώ μόνον εις την ανάλυσή αυτής 
ταύτης της παρατηρήσεως του κ. κριτου, ασχέτως προς τό καυτη- 
ριαζόμενον άγνωστον πλημμέλημα του έμου λόγου.

Ό  κ. κριτής λέγει ότι του άναποδείκτως κατακρινομένου έκείνου 
λόγου μου ή ερμηνεία είνε or σαφής» καί ό λόγος ((άπλονς» καί 
αάφελής». Τούτων ούτως έχόντων πώς ήτο δυνατόν νά καταστή ό 
λόγος τοιοΰτος άνευ τών ((μικρών καί ώς επί τό πολύ κατά παράτα- 
ξιν προτάσεων», ας κατακρίνει; Είνε έκ τών Ελλήνων συγγραφέων 
και δη προ πολλου γνωστά συν τοις άλλοις καί τά δ ε : « Σαφήνεια 
ύπ’ ευκρίνειας γίνεται καί καθαρότητος. . καθαρότητος κ ώ λ α .. μικρά 
καί κομματικά καί καθ’ έαυτά άπαρτίζοντα τάς έννοιας* τά γάρ 
μακρά τών κώλων και αχ περίοδοι ού καθαροί; λόγον — 
κώλα ευκρίνειας τά  αυτά έστι καθαρότητι . . κώλα σεμνά άπερ καί 
καθαρά, λέγω τά βραχύτερα, ώσπερ γάρ άφορισμούς αυτά 
είναι δει— άφελή σχήματα καί κώλα ταύτά άπερ ήν καί καθαρά 1).

Λοιπόν κατά τούς Έ λληνας τεχνογράφους ό λόγος ό καθαρός καί 
ο ευκρινής, (έξ ών συναπολεΐται ό σαφής), ό λόγος ό ά φ ε λ ή ς , 
προς δέ καί ό λόγος ό γοργός, ό γλυκύς, ό τραχύς, ό σφοδρός διαπε- 
ραίνονται διά κώλων βραχέων, διά κώλων κομματικών 2). Τ ί πταίω  
εγώ λοιπόν νυν, άν ούτοι κελεύουσι ταυτα, Ιγώ άκολουθώ αυτά, ό

f
1) 'Ερμογέγης, περί ιδεών, τόμ. 1, κεφ. 3, έ'κδ. Walz, τόμ. 3, σελ. 207. έ'κδ. 

Spengel τόμ. 2, σελ. 279.— Αντόθ. Walz σελ. 208* Spengel σελ. 279.—  Αντόθ. 
Walz σελ. 217* Spengel 285 .—  Αντόθ, Walz, σελ. 229. 322* Spengel, σελ. 
294. 364.

2) 'Ερμογένης περί ιδεών τόρι. 6'. εκό. Walz, τόμ. 3, σελ. 302. έ'κδ. Spengel 
τόμ. 2, σελ. 349 : «KZiXa του λόγου του γοργού πάντως είνε βραχέα δεΐ. ΑυτόΟ. 
Walz, σελ. 322, Spengel, σελ. 364: Σχήματα δέ γλυκύτητος άπερ καί άφελείας 
έλέγομεν είναι καί ετι καθαρότητος.—  ανζοθ. Walz σ. 238. Spengel, σ. 300 καί 303: 
Κώλα δέ τραχέα τά βραχύτερα καί ά μηδέ κώλα, κόμματα δέ καλεΐν άμεινον σφοδρό- 
τητος κώλα.. σφοδρά καί τά μηδέ κώλα, κόμματα δέ, ά καί ή τραχυτης έχει.
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Si κ. κρρτής διατελει εν τελεία ayvoicjs πάντων τούτων; Mol φαίνεται 
δέ ότι τδ όμολογείν άφ’ ένδς μεν οτι ό λόγος είνε άπλους καί άφε- 
λης, άπαιτείν δ’ άφ1 Ιτέρου παρ’ αύτοΰ τάχος, tfWTOVtav, άξίωμα, 
στιβαρότητα, σφοδρότητα, δεινότητα, άκμήν, μέγεθος, είνε ολίσθημα 
μέγα, εις τδ όποιον δεν θά έξωλίσθαινεν ό κ. κριτής, εάν ήδύνατο έν 
τφ  νώ αυτού νά συνδυάστ) τά δύο ταύτα καί εάν έτύγχανέ ποτέ νά 
άναγνώσν) εϊς τιναΈ λληνα  συγγραφέα, Άριστείδην καλούμενον,ταύτα: 
(('Ώσπερ ό πολιτικός λόγος συνειλκυσμένος εστί καί συνειληφώς τά 
νοήματα, ούτως ό άφελίις ύπτιος καί άποτεταμένος» 1).

Ά λ λ ’ όπως αίσθανθή τις ταύτα,δεν άρκεί νά γηράση διδάσκων τά 
Ε λληνικά γράμματα. Προς τούτο ή πρέπει νά έχη φύσιν δεξιάν 2) 
ή πρέπει νά εχη μάθησιν Ιπαρκή 3)’ στερούμενος δ* άμφοτέρων πρέ
πει νά έχη τουλάχιστον συνείδησιν τής θέσεώς του καί νά σκοπφ 4)* 
διότι άλλως διατρέχει τον κίνδυνον νά μ,ετανοήσ*/) πικρώς διά την 
θρασύτητα αυτού καί νά λυπηθή πολύ 5). «Άμαθίην άμεινον κρύ- 
πτειν ρ είνε εϊς των σοφωτέρων λόγων έξ όσων έλέχθησάν ποτέ.

Πας άλλος κριτής βιβλίων άναγνωστικών, δι’ επταετείς παΐδας 
ώρισμένων, γενόμενος, θά είχε την φιλοτιμίαν ή νά μη άναδεχθή τδ 
εργον τούτο, όπερ ουδέποτε έμ,αθεν ή νά φροντίσγι νά μάθγι προ παν- 
τδς δύο πράγματα: Πρώτον* τινα είνε τά ουσιωδέστατα στοιχεία, 
έξ ών συναπαρτίζονται τά  τοιαύτα άναγνωστικά βιβλία, άπερ άνε- 
δέχθη νά κρίνη, καί δεύτερον* όποια τις καί όπόση τις είνε ή νοητική 
δύναμις των επταετών παιδαρίων, δι’ ούς είνε γεγραμμένα τά βιβλία 
ταύτα. Έ άν δε έφρόντιζε νά μάθν) τά  δύο ταύτα, τά  άρχοειδέστατα 
πάσης μαθήσεως κριτικής καί τά  προαπαιτούμενα πάσης εύσυνειδή- 1 2 3 4

1) ’Αριστείδης, τεχνών ρητορικών ε '. δ '. Rhetores Graeci, έκδ. Walz, τόμ. 3, 
σε). 438. έκδ. Spengel, τόμ. 2, σελ. 533.

2) Δημόκριτος άπ. 139, Mullach τόμ. 1, σελ. 349.Έ στι που νέου ξύνεσις καί γε
ρόντων άξυνεσίη* χρόνος γάρ ού διδάσκει φρονέειν, άλλ1 ώραίη τροφή καί φύσις.— 
’Ιώβ 32, 10: Ου γάρ οί πολυχρόνιοι ει’σί σοφοί ούδ1 οί γέροντες οίδασι κρίμα.

3) Μάξιμος ό Τύριος 31, 3 : Ου γάρ δΓ αγγέλων ή ιστορία έρχεται, άλλ’ επιστή
μης προς ταύτα δει* μέχρι δέ άπεστι τό είδέναι, ανάγκη πλανάσθαι και τάς κρίσεις.

4) Ευριπίδης, Ίνώ, άπ. 417, Nauck, σελ. 386: Σιγάν δ’ οπού δει, καί λέγειν ίν* 
ασφαλές. — Μηδέ παν δττι κ’ επ’ άκερίμαν | γλώσσαν έπος έλθη κελαδεΐν— Τό μέν 
λέγειν βροτοΐς | ή φύσις έδωκε, τό δέ καλώς λέγειν τέχνη (Poet. Lyr. Gr. Beigk. 
fragm. adesp. 86 A, τ. 3, σ. 7 1 7 .— Κωμωδίας άδέσπ. άπ.403, Kock τ.3, σ.484). 
8 5) Αισχύλος, ’Αγαμέμνων 1619. Γνώσει γέρων ών ώς διδάσκεσΟαι βαρύ | τώ τη- 
λικούτω σωφρονεΐν είρημένον.
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του κριτικής άποφάνσεως, δέν θα Ιζετραχηλιζετο εις το μέγα τούτο 
σφάλμα, νά άπαιτή παρά ά φ ελ ο ϋ ς  αναγνωστικού βιβλιαρίου παίδων 
επταετών την «λέζιν δίρομένην » ,διά μορίων και διά μετοχών έν κώ- 
λοις περιοδικοϊς διαπεραινομένην 1). Θά έχαιρε δέ σφοδρά βλέπων εν 
τοιούτψ βιβλιαρίφ νά γίνηται χρήσις «περί την κατασκευήν του λό
γου πολλών μικρών καί ώς Ιπί το πολύ κατά παράταζιν προτάσεων 
προς χαρακτηρισμόν των λεγομένων».

Διηγήματα, μύθοι καί «εκφράσεις προσώπων, πραγμάτων, τόπων 
ζώων, φυτών» εινε το περιεχόμενον τών άναγνωστικών βιβλίων πα ί- 
δων επταετών. Πάντα δέ ταΰτα τοιαύτην την λ έ ξ ιν  άπαιτουσιν, 
«ύπτίαν καί έπαγωγικήν καί περιρρέουσαν τοις νοήμασι καί ούχί 
στρογγυλήν καί συγκεκροτημένην καί μ,ηδέν εχουσαν κολπώδες» 2). 
Καί πάσηςμέν λέξεως ή πρώτιστη αρετή είνε ή σαφήνεια 3), μάλιστα 
δέ τής τών δ ιη γ η μ ά τ ω ν . Έ ν  τούτοις ή σΌ,<|>ήνεια έπικρατεϊ π α 
σών τών λοιπών άρετών, καί αύτη υπέρ πάσας τάς άλλας έπιζη- 
τεϊται καί τιμάται 4). Ά λ λ ’ ή σαφήνεια έπιγέννημα ουσα τής καθα- 1 2 3 4

1) Αριστοτέλης, Ρητορική 1409, β, 13. Περίοδος δε ή μεν έν κώλοις, ή δ’ άφε- 
λής. έστιν δ* έν κώλοις μέν λέξις ή τετελειωμένη τε καί διηρημένη καί εύανάπνευστος, 
μή έν τή διαιρέσει οίσπερ ή είρημένη περίοδος, άλλ' δλη. κώλον δ* έστίν τό έτερον 
μόριο ν ταύτης. αφε.Ιή δϊ Λέγω τήν μονόχωΛον. δεΤ δέ καί τά κώλα καί τάς περιό
δους μήτε μνονρονς εινε μήτε μαχράς,

2) Διονύσιος δ Άλικαρνασεύς, Περί τής λεκτικής ΔημοσΟένους δεινότητος, κεφ. 18: 
Ή  τού Ίσοκράτους λέξις. . δπτία έστι καί έπαγωγική καί περιρρέουσα τοΤς νοήμασι, 
ώσπερ εισίν αί τών ίσζοριχών· ή δέ έναγώνιος στρογγύλη τε είναι βούλεται καί συγκε- 
κροτημένη καί μηδέν έχουσα κολπώδες.

3) ΆρισζοζέΛης, Περί ποιητικής 1458, α, 18: Λέξεως δέ αρετή σαφή καί μή τα
πεινήν είναι. 'Ρητορική 1404, 6, 1 : ΌρίσΟω λέξεως αρετή είναι σαφή* σημειον γάρ 
οτι ο λογος, εάν μή δηλοΤ, ού ποιήσει το εαυτού έργον.— ΛογγΪΥθς} 'Ρητορική, έκδ. 
Walz, τόμ. 9, σελ. 559. έκδ. Spengel, τόμ. 1, μέρ, 2, σελ. 188: Τό δέ έργον τής 
λέξεως σαφώς τε καί καθαρώς διελΟεΐν γνωρίμως τε καί γνωστώς τοΤς άκούουσιν.—  
Έρμογένης, Περί ιδεών τόμ. α '. 1, Walz τ. 3, σ. 201. Spengel τ. 2, σ. 274 : 
Παντί λόγο» τούτου δεΤ μάλιστα, τής σαφηνείας, ήπερ έναντίον έστί δήπουΟεν ή ασά
φεια, ή υποδέβηκε τό καθαρόν καί ευκρινές — Διονύσιος 6 ΆΛιχαρνασσεύς, Περί Θου- 
κυδίδου, κεφ. 5 2 : Α σάφεια ., ή πάντα καταλυμαινομένη τά καλά κοί σκότον παρέ- 
γουσα ταΐς άρεταΤς . . τού λόγου.

4) Άφθόνιος^ Προγυμνάσματα 2, έκδ. Walz τ. 1. σ. 61. Spengel τ. 2. σ. 22 ·* 
Άρεταί δέ διηγήματος τέσσαρες, σαφήνεια, συντομία, πιΟανότης καί δ τών ονομάτων



ρότητος καί τής εύκρινείας 1) άποκλείει μίν ^ΰοίει τ&ς μακρύς πε
ριόδους καί τόν συνειλκυσμένον καί συνειληφότα τα  νοήματα λόγον 
καί την στρογγόλην καί την συγκεκροτημίνην καί την μηδέν ίίχουσα 
κολπώδες λίζιν, (Ιπα ιτο ι δί; (Ιναγκαίως; ταΟτα δή τα κ α τα κ ρ ιν δ - 
|ic v a  κώλα, τα  μικρά καί κομματικά καί τα  βραχύτερα «ώσπερ 
άφορισμούς» 2), Ο ί |if /0 o i οϊ τε Αισώπειοι καί μή, διηγήματά τινα 
καί ουτοι δντες κατα την με'Οοδον, άπαιτουσιν ό ν α γκ α ίω ςτή ν  Ερμη
νείαν σαφή καί εναργή καί απλήν καί άκατάσκευον. ΆπαιτοΟσιν ( ίν α γ - 
ν ,α ίω ς την φράσιν «άνεπιβούλευτον καί δεινότητος άπάσης καί π ερ ιο 
δικής* απαγγελίας άπηλλαγμίνην, ολίγον τής ίν τή συνηΟεί^ ομιλίας 
Εξαλλάττουσαν » δ ) .Ί Ι  δε δκ^ραΟ ις προσο>πο>ν, πραγμάτων, τόπο>ν, 
ζ(ί)ο>ν φυτών, το τρίτον τούτο στοιχείον τής ύλης τών άναγνοισμα- 
ταρίο>ν παιδαρίοιν ίπταετο^ν, περαινομίνη μάλιστα διά τής ίναργείας, 
απαιτεί άναγκαίως* τον χαρακτήρα άνειμίνον,πρός δε καί άκριβολο- 
γίαν καί ουαλίαν παράλειψιν 4).

Ε λληνισμός— Κοργοϋζοη, Τέχνη Ρητορική 03.104, ϊκδ, Hpcngel, τόμ. Ι ,μέρ.  2, 
σελ, 800. 370: Τής διηγήσιως τΑς άρετάς φαμεν τήν τι συντομίαν καί τήν σαφήνειαν 
καί τήν πιθανότητα. , 'Λρποκρατίων 31 οίίτως γράφει* καί διηγήματος άριταί Ιν μίν 
τοΤς βύπριπεστέροις σαφήνεια, 1ν 31 τοϊς σαΟροίς Ασάφεια προβεβλημένη. — Αιογύσιοζ 
ό 'AAtm(muta«b(u 'iV/^νη Ρητορική κιφ, 10, 14 ; Τό μή ααφ&ο% όιόάσχΗΥ ονχ IΪυ 
κϊκ\ ΛιηγκΐοΟαι,

1) Έρμογένης περί ίδιών, τόμος α \  κιφ. 3, ϊκδ, Will'/. τ, 8, σ. 207. Bpongol 
τόμ, 2, σελ. 270:  ΣαφήYua im' ΛυχρίΥβΙας γίγ*ζαι χαϊ χαθαρόζηζοη.

2) "13, Ανωτέρω σιλ. 201, καί σημ. 1.
3) 9 Κρμογίγηη^ Προγυμνάσμ, 1, W ill/, τ. 1, σελ. 15. Bpongol τ, 2, σ. 4 *. Τήν 

Απαγγελίαν τοΐί μύθου βούλονται ntpM uir dAAotplav tfoai τής γλυκύτητος έγγύς — 
Θ1,ωγ, I Ιρογυμν. 2, W al/. τ. 1, σ. 175. Bpongol τ. 2, σ. 74 : Ί ίν  31 τοΤς μύΟοις 
άηΑονοτ/:ραγ ζι)υ ΑρμηναΙατ slvai (ht καί προσφυή καί ε( δυνατόν άχατΑσχίυον χαϊ 
ααφή, ΛύτόΟ. Walz ,  σελ, 100. Bpongol, σιλ. 71 : ΙΙρός 31 τούτοις χρή τήν Ερμη
νείαν χαϊ MHjtij xal *γαργί} «Τναι* ου γΑρ μόνον Απαγγείλαι δεϊ, άλλα καί τόν λόγον 
ίνοικειώσαι τή διανοίφ τών άκουόντο>ν.— ΝιχόΑαοη, Προγυμνάσμ, 1, ϊκδ. Bpongol 
αόμ. 3, σελ. 454:  ΔεΙ 31 τήν το0 μύθου φράσιγ <ϊπΑουσζ&ραγ drat xal AystiiOou- 
Ahvzoy χαϊ Απγόζηζοο, άπάσηο, χαϊ Μριοίιχή?, ΑπαγγχΑίας ΑπηΑΛαγμΑΥηΥ, ώστε 
κα\ τό βούλευμα είναι σαφίς καί τΑ λεγόμενα μή μείζω τών ύποχειμένων προσώπων 
τής ποιότητος φαίνεσΟαι καί μάλιστα 8ταν 1ξ άλόγιον ζώων ό μΟΟος Οπάρχη συγκείμε
νος. Tavnj τοί (ϊπΑυίΗΤΐΛρυΥ aintW ιίναε 8ιΓ, 6ΑΙγογ ζ?μ; aV rf)’ σνγηθίΙα όμιΜας 
i!;aAhtzoYxat

4) *ΚρμογΙΙγηη% ΙΙρογυμνάσμ. 10, Ϊκ3. W a lz  τ. 1, σελ, 47. Bpongol τ. 2, σιλ. 
10 : ’ΊΟκφρασίς Ιστι λόγος πιριηγηματικός, όίς φασιν, Ιναργής καί ύπ’ 3ψιν Αγων τό
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Καί νυν εύκαιρον βραχέα τινά να λεχθώσι περί της εν τοις τοιού- 
τοις λόγοις συντομίας, περί ήν δη μάλιστα κορυβαντιώσιν οί ήμετε- 
ροι πάσσοφοι κριται.

Πλήν της εκθέσεως του κριτου του λαχόντος να κρίνη τά  αναγνω
στικά βιβλία της τρίτης τάξεως, ητις ανάγεται εις την συστοιχίαν 
της κατηγορίας του ακαταλόγιστου, αι εκθέσεις των κριτών των λοι
πών βιβλίων, τών άνηκόντων εις τάς τρεις λοιπάς τάξεις των σχο
λείων της στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, συνίστανται κυρίως εκ τριών 
μερών* έκ της άντιγραφής του πίνακος τών περιεχομένων, έκ γραμ
ματικών τινων παρατηρήσεων πλημμελεστάτων καί σχολαστικωτά- 
των καί εκ τής αντιγραφής τών ύπ’ αυτών νομιζομένων μ-ή σ υ ν τ ο 
μ ιώ ν . Ύπελήφθησαν δηλ. τά  άναγνωστικά βιβλία ως παλαιαχ τ ΐ -  
νες έξηγήσεις παιδαρίων τών Ελληνικών σχολείων, καί ως 
περί τοιούτων έγένετο ή κρίσις. Ύπελείφθησαν ως δυσχεραίνοντα την 
άπονον έν τφ  θυλακίψ ένθυλάκωσιν του έκ τής κρίσεως αυτών ταύτης 
κερδαρίου, ύπελείφθησαν ως παρενοχλουντα τον ρφθυμον καί άπρά- 
γμονα βίον αυτών, ύπελήφθησαν ώς διακόπτοντα τον νυσταγμόν αυ
τών, ύπελήφθησαν ώς παρακωλύοντα τον ύπνον αυτών, καί ώς εκ 
συνθήματος πάντες όμου ευθύς έξ αρχής τής κρίσεως αυτών κατεξα- 
νέστησαν βοώντες καί κραυγάζοντες καί λοιδορουντες αυτά ώς μη

δηλούμενον* γίγνονται δέ έκφράσεις προσώπων τε και πραγμάτων καί τόπων καί χρό
νων καί πολλών Ιτέρων . . άρεταϊ δέ εκφράσεως μάλιστα μεν σαφήνεια xal ένάρ- 
γεια' δεΐ γάρ την ερμηνείαν διά τής ακοής σ/εδόν μηγανάσθαι. . ίστέον δέ ώς τών 
άκριβεστέρων τινές ούκ ε'Οηκαν την έκφρασιν εις γύμνασμα, ώς προειλημμένην καί έν 
μύΟω καί έν διηγήματι καί έν το'πω κοινώ καί έν έγκωμίω* καί γάρ έκεΐ, φασίν, έχφρά- 
(ομεν καί τύπους καί ποταμούς καί πράγματα καί πρόσωπα. — Θέων, Προγυμνάσμ. 
11, Walz τ. 1, σ. 241. Spcngcl τ. 2, σ. 119 έν τέλ.: Ά ρεταί δέ έκφράσεως αιδε, 
σαφήνεια μέν μάλιστα χαϊ ένάργεια τον σχεδόν όρασθαι τά άπαγγελλόμενα. — 
Άφθόνιος, Προγυμ. 12, Walz τόμ. 1, σ. 103. Spengel τ. 2, σ. 46 : «Έκφρασίς 
έστι λόγος περιηγημαπκός ύπ’ όψιν άγων έναργώς τό δηλούμενον* έκφραστέον δέ πρό
σωπά τε καί πράγματα, καιρούς τε καί τόπους, ά'λογα ζώα καί προς τούτοις φυτά . . 
έχφράζοντες δέ δεΐ τόν χαρακτήρα ανειμένον έκφέρειν. — Γεώργιος ό Χοιροβοσκός, 
Περί τρόπων, έκδ. Walz, τόμ. 9, σ. 813. Spcngcl τόμ. 3, σελ. 251 : ’Έκφρασίς 
δέ ή λεπτομερής διήγησις, ή έναργώς χαϊ σχεδόν εις oxjnv φέρουσα ήμίν τό διη- 
γούμενον, όπως έχει Οέσεως καί κάλλους, ώς ή έκφρασίς του ιερού ’Αλεξάνδρειάς ή πό
λεων έτέρων τινών.— Δημήτριος, Περί έρμην. 21, Walz τ. 9, σ. 94. Spcngcl τ. 
3, σ. 309 : Γίνεται δέ έκ τού τά παρεπόμενα τοΐς πράγμασιν λέγειν ένάργεια. Αντόθ. 
209, Walz σελ. 92. Spcngcl σ. 307 : Γίνεται δε ή ένάργεια πρώτον' μέν έζ άχρι- 
Οολογίας χαϊ τον παραλείπειν μηδέν μη δ' έκτέμνειν . . τό γάρ έναργές %χει ix  
Τ ον πάντα ειρήσθαι τά σνμβαίνοντα χαϊ μή παραλελεϊφθαι μηδέν,
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σύντομ.α. «Αί προτάσεις είναι ρ.ακραί», λέγει ό είς. «Τ ά διηγή
ματα δεν εινε σύντομα», κραυγάζει ό άλλος. « Αί έκφράσεις των τό
πων καί ζώων καί φυτών έδει νά εινε συντομώτεραι» , λέγει ό τρίτος 
καί ούτω καθεξής, πάντες εν τώ νυσταγμω, τη ροοθυροίςρ καί τη πα- 
χυνοίοε ήδελφωμένοι.

Αί άπωδόν καί άπηχές εκ των χασμωμένων αυτών στομάτων κατά 
της «μη Συντομίας» μελωδούσαι αύται κραυγαί, εκ τών ενδομύ
χων της νυσταλέας καί ράθυμου αυτών όντότητος άναφυσώμεναι, 
προέρχονται έκ δύο κυρίως αιτίων* εξ άλογιστίας δεινής, καί έξ άμα- 
θείας παχυλής. 'Γπολαμβάνουσι τουτέστιν ότι ό άναγνωσματαριογρά- 
φος κατά τάς νυκτερινάς καί μεσονυκτερινάς καί μεταμεσονυκτερινάς 
ώρας, καθ’ άς μήνας όλους, έτη όλα, άπομεμονωμένος εν τώ γραφείω 
του καί αγρυπνών άναζητεϊ, ευρίσκει, γράφει, διασκευάζει, διορθόνει, 
τακτοποιεί, μετατοπίζει, αντιγράφει την ύλην του Αναγνωσματα
ρίου αύτού, έχει ύπ’ όψιν αύτού κριτάς νυστάζοντας, νωχελώς επί 
τών προσκεφαλαίων άνακεκλιμένους, ύπορρέγχοντας, συγκλείοντας τούς 
όφθαλμ,ούς* κριτάς αναλαμβάνοντας το σπουδαίον τούτο έργον εν 
πλήρει άγνοί^ τών κατ’ αυτό* κριτάς μόνον χάριν τού εξ αυτού κερ- 
δαρίου, μόνον χάριν τού κορεσμού τών άγεννών αύτών παθών, μόνον 
χάριν τής έκπληρώσεως διαταγών καί παρακλήσεων άρχόντων τής 
πολιτείας, φίλων καί συγγενών άρρένων τε καί θηλέων, καί εν γένει 
παντός φΛαπεχθημόνως έξ οίασδήποτε αιτίας προς τον κρινόμενον 
διακειμένου.

'Ό χ ι ! Ό  άναγνωσματαριογράφος γράφων δεν έχει ύπ’ όψιν του ■ 
κριτάς θεωρούντας τό κριτικόν αύτών καθήκον ως βάρος, διαφυλλί- 
ζοντας τό βιβλίον άμα περιέλθη εις τάς χείρας αύτών καί μετ’ άγα- 
νακτήσεως βάλλοντας αύτό μακράν αύτών, όταν ϊδωσι διηγήματα 
μη σύντομα, εκφράσεις ζώων καί φυτών πολλάς σελίδας κατε- ί
χούσας. Ό χ ι !  Ό  άναγνωσματαριογράφος δεν έχει ύπ’ όψιν του κρι- ;
τάς μηδε διεξερχομένους καν τό περιεχόμενον τού βιβλίου, περί ού, 
ώς έντιμ,οι άνθρωποι, γράφουσι καί ύπογράφουσι την κρίσιν ! ! Ό  ] 
άναγνωσματαριογράφος γράφων έχει ύπ’ όψιν αύτού παιδάρια εξαετή 
καί επταετή καί οκταετή, καί δεκαετή, σφρίγους ζωτικού μεστά, 
πρόθυμα, φερέπονα, ύπό σφοδράς περιέργειας κατεχόμενα, ύπό άνε- \ 
πισχέτου φιλομ,αθείας άναρριπιζόμενα. Έ χ ε ι ύπ’ όψιν αύτού ήθος παι- ο 
δικόν άπειρόκακον, νοΰν παιδικόν δεξιόν, εύκίνητον, όξύν, αλλά άνά- |

3



— 297 —

σκητον καί κενόν περιεχομένου. Έ χ ε ι  ύπ’ οψιν αυτού τούς μέλλοντας 
πολίτας του έθνους'του, τούς μέλλοντας στρατιώτας της πατρίδος 
του, τούς μέλλοντας χριστιανούς της εκκλησίας του. Αυτούς μόνον 
σκέπτεται, προς αυτούς μόνον έχει ατενές το ψυχικόν του ομμα 
καθ’ ολην την πολύμοχθον άναγνωσματαριογραφικήν του ένέργειαν 
καί διά τούτο γράφει ο,τι γενναϊον καί σπουδής άξιον καί όχι δ ,τι 
ξηρόν, στυγνόν, βραχύ καί σύντομον.

Ή  έννοια ή έγκατακλειομένη εις την πολυθρύλητον ταύτην λέξιν 
«σύντομος» έχει δύο έκδοχάς* μίαν φιλοσοφικήν καί μίαν τεχνο
λογικήν. Φιλοσοφικώς ή έννοια αύτη άνήκει εις την συστοιχίαν τής 
κατηγορίας του «προς τι», εις ήν άνήκουσι καί ή έννοια π . χ. «δε
ξιά αριστερά, επάνω κάτω, διπλάσιον ήμισυ, λευκότερον, ταχύτε- 
ρον» κτλ. εις τάς έννοιας τουτέστιν έκείνας, αιτινες, ούδεμίαν αυθυ
πόστατον ύπαρξιν έχουσαι, ύφίστανται μόνον έν τω νφ «κατά  την 
ως προς έτερον σχέσιν»* διότι ούδέν δεξιόν υπάρχει καθ' εαυτό. Είνε 
δεξιόν, έάν υπάρχη καί Αριστερόν* είνε δίπλάσΊον, εάν υπάρχη 
καί ήμισυ 1).

« Καί πέραν πόντοιο πάλλοντ’ αΐετοί.— 
κραγέται δέ κολοιοι ταπεινά νέμονται», 1

1) Σέξτος ό 'Εμπειρικός, Πρός Λογικούς Β' 161, έκδ. Bekker σελ. 322, στίχ. 5: 
Τών όντων . . τά μέν έστι κατά διαφοράν τά δέ πρός τΐ πως 'όχοντα. . πρός τι δέ ίση  
τα κατά την ως πρός ετερον σχεσιν νοούμενα καϊ ονκέτι άποΧεΧυμένως Χαμθανό- 
μεγα, τουτέστικατ' ιδίαν, οΐον τό Χευκότερογ . . ινα τούτο νοτ(συ>μεν,συνεπιβάλλειν δεΤ 
καί έκείνω τω ού λευκότερον έστιν.. έάν γούν τό έτερον αυτών καθ’ ύπόΟεσιν άνέλωμεν, 
καί τό λειπόμενον συναναιρεΟάσεται, οίόν τι καϊ επϊ του δεξιόν καϊ αριστερόν φαίνε
ται γιγνόμενον* μηδενός γάρ όντος δεξιόν ουδέ άριαιερόγ τι εσται διά τό τών πρός 
τι είναι τούτων Ικάτερο*. Αυτόθι, Πρός Φυσικούς Β 265, Bekker σελ. 529, στιχ. 
21 : Πρός τ ι . . τά κατά την ώς πρός έτερον σχέσιν νοούμενα, οΐον δεξιόν αριστερόν, 
άνω κάτω, διπΧάσιον ήμισυ' τό τε γάρ δεξιόν νοείται κατά την ώς πρός τό αριστε
ρόν σχέσιν καί τό αριστερόν κατά την ιος πρός τό δεξιόν, τό τε κάτω κατά την ώς 
πρός τό άνω καί τό άνω κατά την ο̂ ς πρός τά κάτω* καί επι τών άλλων τό παραπλή- 
σιον . . Τά πρός u  σνννπαρξίν τε καί συναναίρεσιν άΧΧήΧων περιεΐχεν  ούδέν γάρ 
δεξιόν έστιν, έάν μη κα\ αριστερόν ύπαρξη, ουδέ διπλάσιον, εάν μη καί τό ήμισυ προϋ- 
ποκέηται ου διπλάσιάν έστιν. Αυτόθι, πρός Λογικούς Β 453, Bekker σελ. 385, στίχ. 
25: Τά δέ πρός τι έπινοεϊται μόνον, ουκέτι δέ υπάρχει. . έπινοία μόνον σώζεται τά 
πρός τ( πως έχοντα, δπαρξις δέ ονκ %στιν αύτοΐς . . πρός τι έστι τό πρός ίτέρω 
νοούμενον . . ονκ &ρα νπόκειταί τι έν τοΓς ουσι τό πρός τι . . τό δέ πρός τι άλ- 
λάσσεται χωρίς πάθους καί μηδεμιας περί αυτό γινομένης έτεροιο$σεως* οίον τό



λέγει ο Πίνδαρος 1). Τουτέστιν* αν οΐ ευσυνείδητοι καί οί φιλόπονοι 
καί οΐ ένθουσιώντες προς τα  καλά καί νύκτας όλας δύνανται υπέρ του 
καθήκοντος αυτών να προσκαρτερήσωσιν, οΐ « κ ίβ δ η λ ο ι καί άγαθο- 
φανέες» καί νυστάζοντες ουδέ (Λίαν έσπέραν δύνανται. Δι* αυτούς 
ριία έσπέρα εϊνε [ίακρά, δι’ εκείνους εκατοντάδες δέν είνε ριακραί. Είς 
τήν δορκάδα έκατόν ριέτρων έκτασις είνε λίαν σύντομος, είς τήν χε
λώναν λίαν μακρά. Είς τό άπελεύΟερον άνδράποδον τό γευόμενον νυν 
το πρώτον έλευΟερίου τροφής καί παιδείας μία σελίς έντυπος είνε λίαν 
μακρά προς άνάγνωσιν, είς τον έξ απαλών ονύχων έλευθερίως τεθραμμέ- 
νον λίαν σύντομος,καί ούτω καθεξής έπίπάντων τών λεγομένων συντό
μων καί μή. Καί πάλιν οδός ένός χιλιομέτρου ευθεία, ομαλή, εύρεΐα, 
διαπνεομένη ύπό αύρας Οαλασσίας, γοητεύουσα τούς οφθαλμούς διά 
τών ένθεν καί ένθεν πεφυτευμένων άμφιλαφών δένδρων αυτής, είνε 
συντομωτάτη· οδός δέ μόνον δέκα μέτρων, πλήρης άκανθών καί 
τριβόλων, βράχων καί πηλοϋ, έλών καί τελμάτων είνε μακροτάτη.

Διό καί παγκάλως εϊρηται, ώς πολλάκις άνεγράφη:

«Τόν μίι λέγοντα τών δεόντων μηδέ £ν 
μακρόν νόμιζε, κ&ν δυο είπη ουλλαβάς, 
τόν δ’ ευ λέγοντα μΐι νόμιζε είνε μακρόν, 
μηδ’ άν σκόδρα εΐπη πολλά καί πολίτν χρόνον. 
Τεκμήριον δέ τονδε τόν 'Όμηρον λαβέ. 
σ&τος γάρ ιίμϊν μυριάδας έπών γράφει, 
άλλ’ ούδέ είς Όμηρον εΐρηκε μακρόν 2).

Έ κ  τής άναλύσεως ταύτης άρίδηλον καθίσταται ότι τό δή λεγό-

πηχυαΐον ξύλον πηχυαίου μεν αυτφ άντιπαρατεΟέντος λέγεται Ι'σον έκε^νω τυγχανειν, 
διπήχους δέ ουκετι Ι'σον άλλ* #νισον, μηδεμιας περί αυτό γενομένης τροπής χαί άλ- 
λοκόσεως. χαί ει νοήσαιμέν τινα εξ £γγους ΰδο>ρ προχέοντα, δ τοιουτος δποτεΟέντος 
μέν τίνος έτέρου ά'γγους λεχΟήσεται έγχέειν, μή δποτεΟέντος δέ έκχέειν, χα(περ μηδε- 
μ(αν αυτός τροπήν χαί άλλοίωσιν άναδεξάμενος . . ρητlor μη όπάρχειν τό np0Q π .  
ΛιΐπΜ,πρός Ψυσιχους Λ , 353 B ekker σελ. 460, σ ιίχ . 24: Τά δέ πρός τι Ιν συμμνη* 
μονεύσει έστίν ήμετέρ^, ή δέ ήμετέρα συμμνημόνευσίς έστιν έν ήμϊν. — Apiatoti.lric. 
'Ρητορική 1363, β, 9 :  Καί μεΐζον μέν άεί χαί πλεΐον πρός ελαττον, μέγα δέ χαί μι 
χρόν χαί πολύ και ολίγον πρός τό τών πολλών μέγεθος, χαί δπερέ/ον μέν τό μέγα, τό 
δέ έλλεΤπον μικρόν, χαί πολύ χαί ολίγον ώσαύτως.

1) Πίνδαρος, Νεμεονιχ. 5, 21. 3, 80.
2) Φιλήμων, άδήλ. δραμάτ. άπ. 97, 8x8 Kock τόμ. 2, σελ. 508*
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μενον τούτο ((σύντομον» δέν είνε αυθυπόστατόν τι, ιδίαν ΰπαρξιν 
εχον, άσχετον προς άλλα, αυτό καθ’ εαυτό υφιστάμενον* άλλ’ είνε 
έννο ια  σ χ ετ ικ ή , την ύπαρξιν αυτής έκτος έαυτής εχουσα, εις την 
φαυλότητα του έπισκοπουμένου άντικειμένου η είς την φαυλότητα του 
έπισκοποΰντος υποκειμένου.

Τούτων δ’ ούτως έχόντων, κατά την προκειμε'νην περίπτωσιν, 
άφου ούδεμία φαυλότης έν τφ  έπ ισ κ ο π ο υ μ έν ω  ά ν τ ικ ε ιμ έ ν ω  υπό 
των κ. κριτών ύ π ο δ ε ίκ ν ύ ε τ α ι, πάντως ή φαυλότης αυτή έν τφ  νφ 
και τφ  ήθει των έπισκοπούντων υποκειμένων την έδραν αυτής έχει.

Φαίνεται δηλ. ότι οί ήμέτεροι κ.κ. κριταί δέν είνε ούτε άετοί, ούτε 
δορκάδες, ούτε εξ απαλών ονύχων έλευθερίως τεθραμμένοι, άλλ’ είνε 
παράξενα τινα καί παρακεκομμένα όλως ιδιόρρυθμα δντα, παχύν τον 
νουν, χαλκούς τούς πόδας, καί ψυχρά φλογί τό ψυχάριον κεχαλκευ- 
μένον έχοντες. At* αυτούς πάντα είνε μ α κρ ά , πάντα είνε μ η  σ ύ ν 
τομα* μόνον ή άγουσα προς τό δημόσιον ταμείον είνε πλησίον και 
μόνον ή άγουσα προς την κλίνην σύντομος.

Ά λλα διά τον φιλότιμον καί εύσυνείδητον καί εύπαίδευτον κριτήν 
ούτε σ ύ ντο μ ο ν  υπάρχει έν τφ  λόγ<|> ούτε μ α κ ρ ά ν . Δι* αυτόν εν 
μόνον υπάρχει, τό ευ . Τά άλλα είνε « γ ε λ ο ία  καί ε ύ ή θ η »  1).

Α λλά τι καί όποιον είνε τό ευ εν ταύτη τη ιδιότητι του λόγου, 
έν τη « σ υ ν το μ ία  » , καί τί καί ποιον είνε τό εΐτ έν τφ  συσχετισμφ 
καί τη έπικοινωνία τν)ς « σ υ ν τ ο μ ία ς »  ταύτης μετά τών λοιπών 
ιδιοτήτων του λόγου, μετά τής πιθανότητος δηλ. καί τής σαφήνειας, 
ούδεμία άνάγκη αυτός νά δημιουργήση ή κατά τύχην νά ύπονοήση. 
Σαφώς καί λαμπρώς είνε καταγεγραμμένα καί έναργέστατα είνε 
καταλελεγμένα πάντα ταυτα παρά τοίς Έ λλησι τεχνογράφοις.

Έ ν  τοις ήμιν καταλειφθεΐσι συγγράμμασιν αυτών πλήν καί πολ
λών άλλων δύναται πας φιλομαθών άνθρωπος καί πάς λόγιος καί 
εαυτόν καί την κοινωνίαν αίδούμενος κριτής νά εύρη καί τάδε : « Συν
τομία έστί φράσις αυτά τά άναγκαϊα του δηλουμένου εχουσα» 2).—

1} ΆριστοτεΑης, 'Ρητορική 1416, β, 30 : Νυν 8έ γεΑοίως την διήγησίν φασι δεΐν 
είναι τα/εΐαν . . ού γάρ ίση τό εν η τό ζαχυ η τό σνντόμως . . άΑΑά τό μετρίως* 
τό ό’ ίστί ζό Αεγειν οοα όηΑώσει τό πραγμα. — Καί 6 ΠΑάτων, Νόμοι 722 A : Τό 
μίν ουν περί πολλών ή όλίγων γραμμάτων ποιήσασΟαι τον λόγον Αίαν εϋηθες* τά γάρ 
οίμαι βίΑηστα, άλλ’ ου τά βραχύτατα ουδέ τά μήκη τιμητέον.

2) Τρύφων, Περί τρόπων η', έ'κο. Walz, τόμ. 8, σελ. 752. Spengel, τόμ. 3>
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«Ά ρετα ί διηγήσεως τρεις, σαφήνεια, συντομία, πιθανότης 1).—  
*Άγε περί συντομίας λέγωμεν, πόθεν έ'σται σύντομος, τής συντομίας 
τοίνυν ή μεν εν τοίς πράγμασιν, ή δε έν ταίς λέξεσιν' έκ, μεν ουν των 
πραγμάτων σύντομον ποιήσεις την διήγησιν, εάν μήτε πόρρωθεν 
άρχν) . . μήτε μακρά λέγιρς, ως οί μετά το πράγμα και άλλα διη
γούμενοι, τά δε λυπουντα τούς ακούοντας καί τά  απίθανα καί άπρεπή 
τφ  λέγοντι, καί οΐα μη ώφελειν τον αγώνα, οίά τέ είσι καί έν έτέροις 
ρηθήναι δύνανται άφέλγις τής διηγήσεως, σύντομον εκ τούτων ποιήσεις 
τον λόγον, έ'τι τε έάν μήτε παρεκβάσει χρωο μήτε έπεισοδίοις μήτε 
όλως άπό τού πράγματος πλανφο’ ετι τε ταυτολογίαν εί παραιτοίο, 
καί μακρά δι’ ολίγων ερμηνεύοις καί τά  τοιαύτα λέγοις, ών ρηθέντων 
φανερά έστι τά  σιωπώμενα. έν δε ταΐς λέξεσιν έσται συντομία, έάν 
μη συνωνύμοις χρωο —  καί έάν των συνωνύμων τάς βραχυσυλλάβους 
Ικλέγγις —  καί έάν μη τοΐς κυρίοις προστιθής τά  έπίθετα —  καί έάν 
τάς άναδιπλώσεις παραιτοΐο —  καί έάν τάς περιφράσεις φύγης —  καί 
έάν τοϊς τροπικοίς ένίοις κυρίως χρωο —  καί ή λεγομε'νη δε έλλειψις 
συντομίαν έργάζεται— έργάζεται δε συντομίαν καί τό έπεζευγμένον, 
δταν δύο ή και τρισίν ονόμασιν ή καί πράγμασι μίαν έπάγγις λε'ξιν 
συμπληρωτικήν —  ποιεί δε καί το άσύνδετον δόξαν συντομίας —  
ποιήσεις δε συντομίαν καί ότε κατ' έμφασιν παραλείψεως λέγεις 2).—

σελ. 202.— Καί βέων, Προγυμνάσμ. 4. Walz, τόμ. 1, σελ. 189. Spengel, τόμ. 
2, σελ. 83 : ’Έ στι γάρ ή συντομία λο'γος τά καιριώτατα τών πραγμάτων σημαίνων, 
μήτε προστιθείς τό μή άναγκαΐον μήτε σφαιρών τό άναγκαΐον κατά τά πράγματα 
καί την Μζιν.

1) Θεών, Προγυμνάσμ. 4, εκδ. Walz, τόμ. 1, σελ. 183. Spengel, τόμ. 2, σελ. 
7 9 .— Νικόλαος ό σοφιστής, Προγυμνάσμ. κ. 2, εκδ. Spengel, τόμ. 3, σελ. 457: 
Άρεταί διηγήσεως κατά μέν τινας πέντε, συντομία, σαφήνεια, πιθανότης, ηδονή, με
γαλοπρέπεια, καθ' Ιτέρους δέ μόνη πιθανότης* τάς γάρ ά'λλας τέσσαρας κοινάς παντός 
λόγου ενόμισαν* ώς δέ τοΐς άκριβεστέροις δοκεΐ, τρεις είσι μόναι σαφήνεια, συντομία 
καί πιθανότης.— 'Ρονφος, Τέχνη ρητορική 17, Walz, τόμ. 3, σελ. 452. Spengel, 
τόμ. 1, μέρ. 2, σελ. 402:  Άρεταί δέ διηγήσεως τρεις, σαφήνεια, συντομία, πιθανό- 
της.—  Άφθόνιος, Προγυμν. 2, έκδ. Walz, τόμ. 1, σελ. 61. Spengel, τόμ. 2, σελ. 
2 2 : Άρεταί δέ διηγήματος τέσσαρες, σαφήνεια, συντομία, πιθανότης, καί ό τών ονο
μάτων Ελληνισμός.— Διονύσιος ό * Αλικαρνασσεύc, Επιστολή προς Γναΐον Πομ- 
πήιον, κεφ. 3 : Πρώτη τών αρετών γένοιτ’ άν, ής χωρίς ούδέν τών ά'λλων τών περί 
τους λόγους όφελος, ή καθαρά τοΐς άνόμασι κα» τον Ελληνικόν χαρακτήρα σώζουσα 
διάλεκτος . . τρίτην εχει χώραν ή καλόν μενη συντομία.

2) Κορνοντος) Τέχνη ρητορική 63 - 79 .  έκδ. Spengel τόμ. 1, μέρ. 2, σελ. 365. 
—  Καί Αριστείδης, Τεχνών ρητορικών Α, έκδ. Walz, τ. 3, σ. 394. Spengel τ. 
2, σ, 500. Βραχύτης δέ καί συντομία γίνεται κατά γνώμην, κατά λέξιν, κατά μέν γνώ-

r



Εύλαβητέον Se όμως μή λάθν) τις έπιθυμί^ συντομίας εις ίθχωτί- 
σμόν η άσάφειαν έκπεσών 1 ) .—  Δει δέ είδέναι δτι σφοδρά 
δυσχερές έστι τοΐς τής σαφήνειας έπιμελουμένοις της Συν
τομίας φροντίζεΐν* πολλάκις γάρ η δια συντομίαν εις άσάφειαν 
προάγομεν τον λόγον, η δια τό σαφώς είπεΐν μήκους δεόμεθα. χρή 
τοίνυν την συντομίαν σκοπεϊν, εί σύμμετρός έστι, μήτε παραλιμπά- 
νοντάς τι των άναγκαίων, μήτε πλεονάζοντας* τότε γάρ άρετή κατά 
λόγον* εί γαρ φανη τι παραλιμπάνουσα των χρησίμων, κακία 
γίνεται. . δεϊ μέντοι τον κρίνειν μέλλοντα καλώς, όταν σαφήνειας καί 
συντομίας φροντίζειν άναγκάζηται, εί μέν άμφότερα συμβαίνει, χρή- 
σθαι άμφοτέροις, εί δε έν μόνον, τω κατεπείγοντι, τό δ* έστι 
μάλλον της σαφήνειας γίνεσθαι* ού γάρ τοσοϋτον έκ του 
μήκους, όσον έκ τής άσαφείας, ό λόγος βλαβήσεται» 2).

μην ούτως, όταν τοΐς άναγκαίοις ευΟός συμπλέκηται των πραγμάτων, καί όταν τις μή 
πάσιν ώς προηγουμένοις χρήται, άλλα τοΐς μέν ώς προηγουμένοις, τοΤς δέ μή ουτω.—  
Κατά λέξιν δέ γίνεται βραχύτης καί συντομία,δταν τις μή παραφραστικαΐς των λέξεων, 
αλλά ταΐς εύΟείαις χρήται, δταν μή έπαγωνίζηται τή λέξει τά ίσοδυναμουντα παρατι- 
Οείς, αλλά δηλώσας τώ πράγμα τή σημαινούση λέξει ευΟυς απαλλαγή καί έν όλίγω, καί 
δταν τις μή φιλοτιμήται προς τήν τάξιν, άλλά καί προς τά πράγματα άποβλέπη.—  
θεώ ν, Προγυμνάσμ. 4, Walz τ, 1, σ. 189. Spcngcl τ. 2, σ. 83 : «Έ σ τι γάρ ή 
συντομία λόγος τά καιριυίτατα τών πραγμάτων σημαίνων μήτε άφαιρων τό άναγκαΧον 
κατά τά πράγματα καί την λέξιν, εκ μέν ούν των πραγμάτων, δταν μήτε συλλαμ- 
βάνωμεν άμα πολλά πράγματα, μή(Γ έτέροις έπεμβάλλωμεν, παραλείπωμέν τε δσα συ- 
νυπακούεσΟαι δοκεΐ, μήτε πδρρωΟεν άρ/ωμεΟα, μήτε καί τά παρέλκοντα τον λόγον 
καταναλίσκωμεν, ώς οί μετά τά πράγματα είοίΟότες διηγεΐσΟαι. . διήγησιν δή λέγων 
τις προς τό κεφάλαιον του ολου πράγματος, δ προόΟεχο, άποβλέπειν οφείλει τά εις τούτο 
συντελουντα μόνα έν τή διηγήσε» παραλαμβάνων — έν δέ τοΐς κατά λέξιν παρατηρητέον 
καί το μήτε συνωνύμοις χρήσΟαι* τά γάρ τήν αυτήν έχοντα δύναμιν ονόματα μακρότε- 
ρον ποιεί τον λόγον ουδέν δε'ον . . μήτε λόγον αντί ονόματος ποιεΐν. . έττ δέ καί τά 
συνυπακουόμενα πάντως συμπεριαιρετέον τω συντόμως άπαγγέλλειν βουλομένω, χρη- 
στέον δέ καί τοΐς άπλοΐς ονόμασι μάλλον ή τοΐς συνΟέτοις καί τοΐς βραχυτέροις μάλλον 
ή τοΐς μακροτέροις, δταν τό αυτό σημαίνωσιν.— Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1407, 6, 
26 : Εις ογκον δε τής λέξεως συμβάλλεται τάδε, τό λόγω χρήσΟαι άντί ονόματος. .  
εις δέ συντομίαν τό εναντίον, άντί του λόγου όνομα. . καί μεταφοραΐς δηλουν καί τοΐς 
έπιΟέτοις ευλαβούμενον τό ποιητικόν* καί τό έ’ν πολλά ποιεΐν . . καί μή έπιζευγνόναι, 
αλλ1 έκατέρο> έκάτερον. .  εάν δέ συντόμως τό εναντίον , . καί μετά συνδέσμου λέγειν* 
εάν δέ συντόμως, άνευ μέν συνδέσμου, μή άσύνδετα δέ.

1) Θέων, Προγυμ. 4, Walz τ. 1, σ. 190. Spcngcl τ. 2, σ. 84.
2) Νικόλαος ο σοφιστής, Προγυμνάσμ. 2, Spcngcl τ. 3, σελ. 457. —  Καί θέων9 

ένΟ. αν : Μαλιστα μέν, εί δυνατόν έστιν, άπάσας τάς άρετάς έχειν δει τήν διήγησιν' 
έαν δϊ τοϋτο αμήχανον εϊη, τό μη έναντίαν είναι πως την συντομίαν τή τε σαφή· 
νεία καί τή πιθανότητι9 του κατεπείγοντος μάλλον στοχαστέον, οΐον, εί μέν είη τό



— 302 —

Καί τέλος τα  βαρυσήμαντα ταυτα Διονυσίου του 'Αλικαρνασσέως: 
« Ή δ η  δέ που κάκεΐνό τινες οί μεν ώς χαρακτηριστικόν,οί δε ώς αμάρ
τημα του ρήτορος (του Δημοσθένους δηλ.) έσημειώσαντο* λέγω δε 
τό πολλοΐς ονόμασι τό αυτό πράγμα δηλουν ενίοτε. . ^Οσοι μεν ουν 
ιδίωμα του χαρακτήρος αυτό άποφαίνουσι του Δημοσθένους, όρθώς 
λέγουσι’ κέχρηται γάρ αύτω χρησίμως ό άνήρ . . όσοι δε έν αμαρ
τήματος αυτό μοίρες φέρουσι τάς αιτίας ούκ έξητακότες, δι* ας είώ- 
θει πλεονάζειν έν τοΐς αύτοϊς όνόμασιν, ου δεόντως αύτου κατηγο
ρούσα, άλλ’ έοίκασιν οί τούτο σνκοφαντονντες την βραχυλογίαν 
έκ παντός άπαιτείν . . των δε άλλων άρετών ούδεμιαν ούκέτι συν- 
ορώντες, ότι και τής σ α φ ή ν ε ια ς  δει στοχάζεσθαι τον ρήτορα, καί 
τής έναργειας καί τής αύξησεως, καί τής περί την σύνθεσιν των 
ονομάτων εύρνθμιας* υπέρ άπαντα δε ταυτα, του παθητικήν τε 
καί ηθικήν καί έναγώνιον ποιεΐν την λέ£ιν* έν οΐς έστιν ή πλείστη του 
πιθανού μοίρα. Τούτων δε των άρετών έκάστην η § ρ α ^ ι;λ θ - 
γ ία  κράτιστα δύναται ποιεΐν, άλλα καί ό πλεονασμός ένίων ονομά
των, φ καί Δημοσθένης κέχρηται» 1).

πράγμα φύσει περισκελές, επί την σαφήνειαν ίτέον και πιθανότητα* εί δέ άπλούν καί 
μή πολύπλοκον, επί την συντομίαν καί την πιθανο'τητα. . Έ άν δέ τό πράγμα φύσει 
πιθανόν ή, χρηστέον πή μέν τή συντομία, τό δέ πλεΐστον τοΐς κατασκευάζουσι καί εις 
πιθανότητα άγουσι τό προκείμενον. — Άναζιμένηc, Τέχν. ρητορ. 30, Spengel τ. 1, 
μέρ. 2, σελ. 72 : Σαφώς μέν ούν δηλώσομεν ταυτα διαφυλάττοντες* συντόμως δέ εάν 
από των πραγμάτων καί των ονομάτων περιαιρώμεν τά μή άναγκαΐα βηθήναι, ταυτα 
μόνα χαταΧείποντες, ων άφαιρεθέντων άοαφής εσται ό Χόγος.— Διονύσιος ό ΆΧι- 
καρνασσενς. Πρός Γν. Πομπήιον επιστολή, κεφ. 3 : Μετά τον σαφούς έζεταζόμενον 
ήδν φαίνεται τό βραχύ* εί δέ άποΧείπεται τούτου, πικρόν.— ΆριστοτέΧηc, 'Ρ η 
τορ. 1414, α, 23 : Τίνος γάρ ένεκα δει σαφή καί μή ταπεινήν είναι αλλά πρέπουσαν 
τήν λέξιν ; άν τε γάρ άόοΧεσχή ον σαφής, ον δ' άν σύντομος* άλλά δήλον ότι τό 
μέσον άρμόττει.— Διονύσιος ό 'ΑΧικαρνασοενς, Τέχνη ρητορική 10, 4: Τά μέτρα ονχ 
όρωμεν' άΧΧ οί μεν πάντα διά βραχέων έπιτρέχονσι, δείζαντες εκαστα των ζη
τούμενων καί παρεΧΘόντες συντομίαν τινά τοντο νομίζοντεc, την άπόΧειψιν τής 
των πραγμάτων θεωρίας. Οί δέ όπως πλεΐστα εις έκαστον των υποκειμένων ζητημά
των ερούσιν. . όλως δέ ούτε βραχέα ούτε πολλά δει ζητεΐν λέγειν, άλλά σύμμετρα 
πανταχού, ζητούν τες πρός τή συμμετρία πανταχοϋ καί τήν σαφήνειαν.

1) Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς, Περί τής λεκτικής,Δημοσθένους δεινότητος, κεφ. 58. 
—  Δημήτριος, Περί Ερμηνείας 211 -212 , Walz τ. 9. σ. 91 : Πολλάκις καί ή διλο- 
γία ένάργειαν ποεΐ μάλλον ή τό άπαξ λέγειν . . δπερ δέ τφ Κτησία εγχαΧονσιν ως 
άδοΧεσχοτέρω διά τάς διΧογίας . . ποΧΧαχή ονχ αισθάνονται τής έναργείας τον 
άνδρόc* τίθεται γάρ ταύτό διά τό πολλάκις ποιεΐν εμφασιν πλείονα. — Περί τούτων Γδ, 
καί πάντα τά έν τοΐς άνωτέρ. σελ, 145- 146 καταγραφέντα, καί άντιπαραβάλ. ταυτα
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Καί ταυτα |χέν γενικώς έπί παντός λόγου καί επί πάσης διηγη- 
σεως καί έκφράσεως. *Οταν δ(Λως πρόκειται περί διδασκαλίας, καί 
μάλιστα διδασκαλίας παιδαρίων επταετών, τότε έγκλημα λογικόν 
είνε ή βροιχύτης καί έγκλημα παιδαγωγικόν το κεφαλαιώδες. 
Ό ορθός νους υποδεικνύει ότι τό ευ, τό μέτριον , τό καίριον 
τό πρέπον, περί παιδαρίων επταετών προκειμένου, είνε τό διατρί- 
βειν πλείστον έφ’ έκαστου τών χρηστών καί γενναίων υποκειμένων 
τής ύλης τής διδακτικής 1), ή δέ περί συντομίας άπαίτησις είνε λίαν 
εύήθης καί γελοία 2).

Συνοψίζοντες πάντα ταυτα βλέπομεν ότι αί περί «Ουντομίας» 
έν τφ  λόγφ γνώμαι διίστανται. Ό μεν κ. Πρωτόδικος, συνεπι- 
χούντων καί πάντων τών έν κρίσει όμοτίμων αυτού συναδέλφων, φρο
νεί ότι τα  έν τοΐς άναγνωστικοις βιβλίοις τών μικρών παίδων πρέπει 
νά είνε «σύντομα», οί δέ μακαρΐται Τρύφων, Θέων, Νικόλαος ό σο
φιστής, Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς, Δημήτριος ό Φαληρεύς, Ά φθό- 
νιος, Κορνουτος, ’Αριστείδης, Άναξιμένης, Μένανδρος, Πίνδαρος, 
Πλάτων καί ’Αριστοτέλης φρονουσιν ότι ταυτα πρέπει νά είνε εΐτ, 
πρέποντα, καίρια, μέτρια, Οαφη, έναργίι, πληρη, άναλε- 
λυμένα, έκτεταμένα, κατ’ ούδένα δέ τρόπον αυντομα. Μόνον 
γελοίοι καί λίαν εύηθεις δύνανται νά φρονώσι τούτο, τολμώσι 
μάλιστα ό Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης νά διισχυρισθώσιν.

προς τά έν Volkamann Hermagoras 1865, σελ. 5 0 -5 1 , ένθα καί ή γνώμη δτι 
« δύναταί τις iv τοΐς καθ' εκαστα να tire σύντομος, εν δέ τω σννόΧω μακρός* καί 
ή γνώμη ότι όταν της συντομίας ένεκα ή διήγησις γίνεται ξηρά καί ακόσμητος, το'τε 
τούτο δεν είνε ουδέ λέγεται πλέον διήγησις, αλλά «κατάστασις », δ έστι ψιλή τών 
πραγμάτων ε'κΟεσις. (ΑύτόΟ. σελ. 46 §. 9).

1) Μένανδρος, Επιδεικτικών 5, έκδ. W a lz , το'μ. 9, σελ. 142:  Spengel τόμ. 3, 
σελ. 337: Αυτών δέ τών φυσικών οί μέν εξηγηματικοί, οί δ’ έν βραχεί προαγόμενοι* 
τζΧεΐστον yap διαφέρει, ως είδότα άναμιμνήσκειν σνμμέτρως, η δΧως άγνοονντα 
διδασκειν. .  καί τής συμμετρίας διαφοράς όριούμεΟα, οί γάρ κατ’ αινίγματα προϊόντες 
βραχύτητα άπαιτουσιν, έτι δέ οί καί μι) διδασκαΧικοϊ άλλως κεφαλαιωδέστεροι* οί 
δ* εζεροι πΧείστης καί μεγίστης διατριβής Ιίγονται. — Πίνδαρος, Όλυμπιονικών 
13, 47 : Έ πετα ι δ’ έν έκάστω | μέτρον*νοήσαι δέ καιρός άριστος.— Διονύσιος ό ΆΧ ι- 
καρνασσεύς, Περί συνΟέσ. όνομάτ. κ. 12 : Έ π ί πάντων οί'ομαι δειν τόν καιρόν όραν* 
ουτος γάρ ηδονής καί αηδίας κράτιστον μέτρον . .  ονδ' δΧως έπιστήμη θηρατός έστιν 
ό καιρός, αΧΧά δόξη.

2) ΆρισζοτέΧης, 'Ρητορική 1416, 6, 30 : Νυν δέ γεΧοίως την διήγησίν φασι δεϊν 
είναι ταχεΤαν κτλ. τά ήδη γνωστά. —  ΠΧάτων Νόμοι 722 Α : Τό μέν ουν περί πολ
λών ή ολίγων γραμμάτων ποιήσασΟαι τόν λόγον Χίαν εϋηθες κτλ. τά ήδη γνωστά.
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Τούτων δ* ούτως έχόντων ρ-έχ̂ ρι του χρόνου, καθ’ δν θα κατορ
θώσω ό κ. Πρωτόδικος καί οί έν κρίσει συνάδελφοι αύτου να μετα- 
πείσωσι τούς μακαρίτας τούτους οι τε άναγνωσματαριογράφοι καί οί 
ευσυνείδητοι των κριτών θά άκολουθώσι πάντοτε αυτούς —  διότι αυ
τοί είνε πολλοί καί ό κ. Πρωτόδικος [/.όνος του —  όμοφρονουντες δε 
αύτοΐς θά πιστεύωσιν ότι (/.όνον « γελοίοι» καί ((λίαν εύηθετς»’ 
δύνανται νά προσφέρωσι λατρείαν εις την έν τοις λόγοις « cft/VTO- 
μίαν ».

Καί έκ τοιαύτης έν τώ νφ (/.όνον αύτου ίνδαλλομένης « συντομίας » 
ό κ. κριτής ζητεί ((^ά ρ χν» . Μη εύρίσκων δε έν τφ  κατακρινομένφ 
βιβλίφ μήτε αυτήν την συντομίαν, μήτε, ώς είκός, την έξ αυτής 
«2ςά ρ ΐν» , πικρώς καταμέμφεται του «άφελους καί άπλού λόγου», 
του κατά μικρά καί κομματικά καί βραχέα κώλα διαπεραινομένου, 
του (( διά πολλών μικρών καί ώς έπί τό πολύ κατά παράταξιν προ
τάσεων » βαίνοντος, ((ψυχρόν αυτόν καί χαλαρόν καί άτονον καί 
ά χα ρ νν»  άποκαλών.

"Οτι δέ ουδέ περί τής έν λόγοις ^ςάρχτος γνωρίζει τι ή αισθάνεται 
τι ό κ. κριτής δύο τραναί πρόκεινται αποδείξεις:

fH  IIpcoxv j· ΛΑν ό κ. κριτής έγίνωσκε πόθεν λαμβάνεται τό έν 
τοίς λόγοις χάριεν, ή, μή γινώσκων, είχε τουλάχιστον τήν κοινοτά- 
την εύαισθη'σίαν, ώστε καΓέπ’ έλάχιστον νά αισθάνηται αυτής, βε
βαίως δεν θά άνεκήρυττε διά τής υπογραφής αύτου ώς στεφάνου 
άξια διά τό χάριεν αύτών α τά  αύγοτάραχα καί τής Μεσολογγίτικες 
μπάφες καί τά  ξύλινα πινάκια καί τά λερωμένα τραπεζομάντηλα καί 
τά  ζουμιά καί τον Γερομήτρο καί τον Νίκα καί τον κουφάλα καί 
τάς κοπρώδεις κλίνας καί τά περιττώματα » καί τά παρόμοια τού- 
τοις βρωμόλογα καί βρωμοπράγματα του κ. Κουρτιδου 1). 

fH  δ ε ύ τ ε ρ α ·  Έ νφ  ό 'Αττικός μυκτήρ αύτου εύαισθήτως σφό- 1

1) ’Έκθεσις κριτών σελ. 32 καί 31 : «Προτερεΐ τό Άναγνωσματάριον τούτο . .  του 
Κουρτιδου πλεΐστον των άλλων . . διά τήν αφέλειαν καί τήν χάριν — έκ δέ των 

’Αναγνωσματαρίων τής Δ ' τάξεως ή Επιτροπεία βραβεύει . . τό του Άριστο- 
τέλους Κουρτιδου έπί τριετίαν» (όπογεγραμμ. πρώτος πρώτος μάλιστα « Ίω . Πρω
τόδικος»),



δρα και εύπαθώς άγαν έχει προς την άπούσαν άπο του κατακρινόμέ- 
νου βιβλίου πολυπόθητον ταύτην « Ικ της συντομίας χάριν » , άναι- 
σθήτως ολως καί άπαθώς τέλεον διάκειται προς την εκ τε της λέξεως 
και των πραγμάτων δι’ όλου του κατακρινομένου τούτου βιβλιαρίου 
έπανθουσαν χάριν: «Κήποι, λειμώνες, άνθη, ρόδα, περιστεραί, κανά- 
ρια, άκανθυλλίδες, άηδόνες, έαρ, πρωία, ακτίνες του ήλιου » καί τά 
άβρότατα καί χαριε'στατα τής δαιμ.ονίου ποιήσεως του Όμηρου, του 
Ησιόδου, του Άλκμάνος, του 'Αλκαίου, του Βακχυλίδου, του Ίβ υ 
κου, τής Σαπφους, του Άνακρέοντος, του Πινδάρου, του Σιμωνί- 
δου, του Αισχύλου, του Σοφοκλέους, του Εύριπίδου, του Άριστο- 
φάνους, του Έρμοκρέωνος, του Θεόκριτου, ταυτα, τά  προ τών 
οφθαλμών του κ. κριτοΰ αναπεπταμένα 1), είνε άκριβώς τά  ονόματα 
καί τά  πράγματα, έν οίς «Λ χ ά ρ ις »  καί τούτων τά  θεία ποιήματα 
είνε αί εύανθεΐς καί αειθαλείς λειμώνες, έξ ών εύοσμοι άνά πάντα 
τον κόσμον διαχέονται αί του άνθρωπίνου λόγου χάριτες 2).

Καί τής μέν εν τώ ύπ’ αύτου κρινομένω βιβλίφ παρουσίας πάντων 
τούτων ούδεμίαν αίσθησιν είχεν, ήσθάνθη δέ τήν ελλειψιν τής « εκ 
τής συντομίας χάριτος» ! 01ος μυκτήρ ! Ύπεράττικος ! 1 2

1) Χαρισίου Παπαμάρκου Ελληνικόν Άναγνωσματάριον διά τους μαθητάς τής 
δευτέρας τάξεως, έγκριΟέν έν τώ διαγωνισμώ τών διδακτικών βιβλίων κατά τον ΒΡΛ* 
νόμον, έν ΆΟήναις, σελ. 12, 22, 32, 33,* 42, 47, 69, 73, 75, 85, 85, 89, 145, 
122, 125, 126. Ί δ .  καί ΎΟλοι καί πράγματα σελ. 2 1 2 -2 5 2 .

2) Δ η μ ή τρ ιο ς , Περί ερμηνείας 132, 133, 141, 164,166,173,174,175, έκδ. Walz, 
τόμ. 9, σελ. 60 καί εξ. Spengel, τόμ. 3, σελ. 291 καί ϊξ. : Είσί δέ αί μέν έν τοΐς 
πράγμασι χάριτες, οιον νυμφαίοι κήποι, όμέναιοι, έρωτες, όλη ή Σαπφους ποίησις.. τά 
δέ καί ή λέξις ποιεί έπιχαριτοίτερα . . ή αηδών y aptev όρνίΟιον, καί τό έαρ φύσει χάριεν 
— χαριεντίζεται δέ ποτέ καί εξ αναφοράς.— τό ε ϋ χ α ρ ι μ ε τά  κόσμου έ χ φ ίρ ε τα ι  κ α ί  δ ι' 
όνομάτω ν κα λώ ν^ α μ ά λ ισ τα  π ο ιε ί  τά ς  χ ά ρ ιτ α ς  — διό καί ή Σαπφώ περί μέν κάλλους 
άδουσα καλλιεπής έστι καί ήόεΐα καί π ερ ί. .  έ'αρος καί περί άλκυόνος καί άπαν καλόν όνομα 
ένύφανται αυτής τή ποιήσει, τά δέ καί αυτή είργάσατο — π ο ιε ί όέ ε ϋ χ α ρ ιγ  τή ν  έρ μ η -  
γ ε ία γ  κοΧ τά Λ εγά μ ενα  κ α λ ά  ό νόμ ατα . ώρίσατο δέ αυτά Θεόφραστος ούτως, κάλ
λος ονόματος έστι τό πρός τήν ακοήν ή προς τήν δψιν ήδύ, ή τό τή διανοία έντιμον— 
προς μέν τήν όψιν ήόέα τά τοιαυτα «ροδόχροον, άνΟοφόρου χρόας». δσα γ ά ρ  όρατα ι 
ήόέως, τα υ τα  χ α ϊ  Λ εγά μ ενα  κ α λ ά  εστι. πρός δέ τήκ ακοήν α Κ α λΛ Ιστρ α το ς , Ά υ -  
νοών». ή τε γάρ των λάμβα σύγκρουσις ήχώδές τι έχει καί ή τών νΟ γραμμάτων... 
τή διανοία δέ έντιμα τά τοιαυτά έστιν, οιον τό ά ρ χ α ΐο ι αντί του παλαιοί έντιμότε- 
ρον οί γάρ αρχαίοι άνδρες έντιμότεροι.

20
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Τοιαύτη τις είνε ή πρώτη παρατήρησις του κ. κριτου. Των δε 

Ιπομένων τινες (/.εν είνε έμοδίαιτοι ταύττ), άλλα* δέ καί ετι χείρονες 
τούτων καί ούκ όλίγαι καί ολως απροσδόκητοι καί παράξενοι, σφο
δρά της κατά φύσιν εξεως παρεστραμμέναι.

Καί δη ό κ. κριτής ευθύς μετά την παράξενον αύτου άπαίτησιν 
περί είρομένης λέζβως καί περιοδικών κώλων καί συνειλκυσμένου καί 
συνειληφότος τά  νοήματα λόγου εν έρμηνείο: άφελεΐ καί απλή, περί 
τάχους καί ευτονίας καί γοργότητος καί σφοδρότητος καί (Λεγέθους Ιν 
[/,ύθοις καί διηγήμασι καί έκφράσεσι, περί χάριτος της έν τω νώ μό- 
νον αύτου ίνδαλλομένης άπρεπους καί άκαίρου συντομίας γράφει 
ταυτα :

«Σπάνια είνε τά άπίθανα κατά το πραγματικόν διηγήματα, ώς το 
«περί δύο αΛγών» καί τό έπιγραφόμενον «ό γενναίος γέρων».

Έ ν ταις δυσι ταύταις σειραις τρία ύπάρχουσι σφάλματα.
Χ φ ά λ μ ,α  π ρ ώ τ ο ν ·  —  Το «περί δύο αί^ών» δεν είνε διήγημα. 

Είνε μύθος. Εές τά  διηγήματα λαλουσι καί δρώσιν άνθρωποι.*Οταν 
λαλώσι ζώα, αίγες, βόες, άλώπεκες, δφεις, άετοί, τότε τούτο το 
νοητικον*προϊόν είνε καί λέγεται μύθος.

Χ φ ά λ μ ,α .δ εύ τερ ο ν.—  Τό πιθανόν καί άπίθανον έν τοίς διη· 
γήμασιν είνε διάφορον του πιθανού καί άπιθάνοί/ του έν τοίς μύθοις. 
Τό πιθανόν έν τοίς διηγήμασι είνε «τό είκός, τό εύλογον, τό 
Οαφές, τό σννηθες» 1) τό δ’άπίθανον τό «δυνατόν μεν γενέσθαι 
ή λελέχθαι, άπιστούμενον δέ εί γέγονεν ή εί'ρηται» 2 ) .Ό  δε έπιζητών 1 2

1) ’Α ψ ϊν ο ς , Τέχνη ρητορική 5, έκδ. Walz τ. 9, σ. 494. Spengel τόμ.1, μέρ. 2, 
σελ. 379: Ή  δέ άπό του πράγματος π ίστις γίνετα ι κατά τρόπους τρεις, κατά τό εί
κ ό ς , κ α τά  τ ε κ μ η ρ ιο ν , κατά π α ρ ά δειγμ α *  τό δέ είκός Νεοκλής μέν φησι κυρίους τό 
κατά διαφοράν λέγεσθαι, οίον « είκός ζήσεσθαί με αύ'ριον μηδενός άτόπου παρεμφαινο- 
μένου», τό αυτό φησι λέγεται καί εύλογον* διαφέρει δέ ότι τό εύλογον πλείους άφορ- 
μάς έχει προς τό είναι ή μή είναι* λέγεται δέ τό αυτό και π ιθ α ν ό ν , επινοία μόνον δια- 
φέρον.— Δ η μ η τρ ιό ς , περί Ερμηνείας 222, έκδ. Walz τ. 9, σ. 96. Spengel τ. 3, 
σ. 310 : Τό π ιθ α ν ό ν  δέ έν δυοίν, έν τε τω σαφεΐ καί συνήθει* τό γάρ άσαφές καί άσύ- 
νηθες άπίθανον. ’Ίδ . καί άνωτ. σελ. 128 καί την υποσελ. σημ. 1.

2) θέω ν, ΓΙρογυμνάσμ. 3, έκδ. Walz τ. 1, σ. 180. Spengel τ. 2, σ. 76 εν τέλ. 
Τό δ1 ά π ίθ α ν ό ν  έστι τό δυνατόν μέν γενέσθαι ή λελέχθαι, άπιστούμενον δέ εί γέγονεν 
ή$είρηται ήτοι διά πρόσωπον, έφ* δ ή πράξις ή ό λόγος άναφέρεται, ή διά τον τόπον, 
έν ώ λέγεται γενέσθαι τι ή είρήσθαι, ή διά τον χρόνον, καθ’ δν λέγεται τι γενέσθαι ή 
λελέχθαι, ή διά τον τρόπον τής πράξεως ή του λόγου, ή διά την αιτίαν των αυτών 
τούτων λεγόντων ήμών οτι ούκ είκός έστι τω τοιούτω τόδε τι πράξαι ή τόδε τι ειπεΐν,

9
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το είκός, το εύλογον, το δννατόν γενέοθαι κα\ λελέχθαι, τδ 
(Α/νηθες έν τοις μύθους ( ! )  και τούτων απάντων λοιδορών αυτούς, παν 
άλλο δύναται νά είνε η εύπαίδευτος λόγιος καί σωφρονών άνθρωπος 1)·

2Β φάλμ.α τ ρ έ το ν ·  —  Άμφότερα. τα έπί άπιθανότητι ενταύθα 
κακιζόμενα, δ τε μύθος «ΑΙ δύο αίγες» καί τό διήγημα « Ό  γενναίος 
γε'ρων», τό μέν ώς μύθος έχει την μνθικίιν αυτού πιθανότητα, τό 
δε ώς διήγημα τίιν διηγηματικην.

Κατά τον μύθον τούτον 2) δύο αίγες συναντώνται είς μίαν γέφυ
ραν, σκαιαί δε καί εύθικτοι ούσαι έριζουσι προς άλλήλας περί τής διε- 
λεύσεως—  την εριν έπακολουθούσι διαπληκτισμοί καί τούς διαπλη- 
κτισμούς κατάπτωσις άμφοτέρων είς τό υπό την γέφυραν βαθύ ρεύμα. 
Νυν έν τούτες τί είνε τό μνθίκώς άπίθανον; τί είνε τό μή είς την 
φύσιν τής αίγάς άρμόττον ή είς την φύσιν τών πραγμάτων άδύνατον ;

Δεν συναντώνται δύο αίγες ;
Δεν έριζουσι δύο αίγες προς άλλήλας ;
Δεν διαπληκτίζονται μετά την έριν;
Ή , δέν ύπάρχουσι στεναί γέφυραι είς τάν κόσμον ;
Δέν δύναται νά ρέγ ύπ’ αύτάς ρεύμα βαθύ ;
Οί έρίζοντες καί διαπληκτιζόμενοι δέν μετατοπίζονται;

' 01 μετατοπιζόμενοι έπί στενής γεφύρας δέν κατακρημνίζονταε;
Οι κατακρημνιζόμενοι άπό γεφύρας δέν καταπίπτουσιν εις τον ύπ* 

αύτάς ποταμόν, είς τό ύπ’ αύτάς ρεύμα, χείμαρρον, βόθυνον ;
Πού λοιπόν κεΐται τό μι/θικώς άπίθανον ;
"Αλλως δέ τό μυθάριον τούτο άναπαριστών μίαν των συνηθεστά- 

των ασχημιών καί κακιών τού βίου τών ανθρώπων μέν έν γένει, των 
μικρών δέ παίδων ιδίως, απεικονίζει τό όλέθριον άποτέλεσμα αύτών 
τόσον ζωηρώς, ώστε αμφιβάλλω αν υπάρχω άναγνωστικόν βιβλίον τών 
σοφών έθνών, έν ψ τούτο δέν περιέχεται 3).

έν τούτω τώ τόπω, ή κατά τούτον τον χρόνον, ή τούτον τον τρόπον, ή διά ταύτην τήν 
αιτίαν. *Ί8. καί άνωτέρ. σελ. 128 καί την Οποσελ, σημ. 1,

1) "18. περί τής αυτής βαθμίδος τής εύπαιδευσίας καί σωφροσύνης τού κριτού τών 
Αλφαβηταρίων κ. Άργυριάοου άνωτ. σελ. 247 -251 , ένθα καί τά περί τών μύθων καί 
περί τού έν αύτοΐς πιθανού καί απίθανου χωρία τού Δημητρίον, τού ΠΛάιωγος, τού 
Άφθογίου, τού Μαχίμου τον ΤνρΙον, τού ΦιΛοστράζου, τού *Ερμογέτονς> τού 
ΝικοΛάον τού σοφιστού, καί τού Κοραΐ).

2) X. Παπαμάρκου έγκριΟέν άναγνωσμ. τής δευτέρας τάξεως σελ. 26.
3) Τό μυθάριον τούτο είνε a Die beiden Ziegen» του Grimm, φέρεται δέ έκ τών 

έμοί γνωστών Γερμανικών αλφαβηταρίων καί αναγνωσματαρίων έν τοίσδε. Έ ν



liotYic $ϊ 'τδ διηγήρίά «δ γενναίος γέρων» 1) ναυ'άγούς τινας κιν
δυνεύοντας να καταποντισθώσι γενναίος γέρων θυμοειδή ίππον Ιπ- 
πεύων σπεύδει ριπτόμενος εις τά κύματα νά σώση. Ά νά  δύο κρα
τουμένους έκ της ουράς του ίππου φέρει εις την ξηράν καί σώζει 
τινάς. Τελευταίον παρά την διαταγήν αύτοΰ κρατούνται τρεις έκ του 
κολυμβώντος ίππου, οί δύο έκ της ουράς καί ό τρίτος έκ τού χαλινού. 
Ό  ίππος μη δυνάμενος νά κολύμβηση πλέον καταβυθίζεται εις τά 
κύματα καί μετ’ αυτού συγκαταβυθίζονται καί πάντες οΐ την σωτη
ρίαν αυτών εξ αυτού προσδοκώντες.

Τούτο έκτος τού δτι είνε Ιστορικόν γεγονός, γενόμενον κατά μίαν 
τρικυμίαν έν τη Εύέλπιδι άκρα, άλλ’ εινε καί σύμπτωμα βιωτικόν 
ούχί έκ τών σπανιωτάτων. Καί έπ’ έσχατων ακόμη κατά την κατά 
τά  μέσα Νοεμβρίου 1886 έπισυμβάσαν έν τφ  λεκανοπεδίφ τών ’Αθη
νών πλημμύραν, συνέβη τοιούτόν τι, ίσως δε καί χαλεπώτερον τού
του, όπερ κινδυνεύσας καί διασωθείς ούτως πως άφηγείται: 2) 
« . . .  'Αγών ό τελευταίος. Πέντε άνθρωποι, βυθυσμένοι τώρα εως 
τον λαιμόν εις τό ρεύμα . . ζητούμεν νά άποζεύξωμεν τά  δυστυχι-. 
σμένα ζώα καί νά σωθώμεν επ' αυτών. Κάτω άπό τό νερόν έκπορ-

τοΤς Ά λ φ α β η τ α ρ ί ο ι ς  τών Bauer - Schreibmiiller, 23 Aufl. σελ. 76, άρ. 23 
(σννχομώτατον).—Sarlach -  Ilaupt, 3 Aufl. 1894, σελ. 79, άρ. 12.— Jutting, 32 
Aufl. 1888, σελ. 78, άρ. 6 .— Forster II Theil, 8 Aufl. 1888, σελ. 57, άρ. 55.— 
Frankc, I Theil, 20 Aufl. 1887, σελ. 81, άρ. n .  — Scltlimbacli, 27 Aufl. 1887, 
σελ. 51, άρ. 2 2 .— Otto Schtdz - Bohm, Ausgabe c, 1887, σελ. 126, άρ. 5 .— 
Λ . Bohme) Ausg. A. 1887, σελ. 69, άρ. 61. — Klussmann, 3 Aufl. 1885, σελ. 
88, άρ. 104. — Fcclmcr, Ersles Lesebuch, σελ. 71, άρ. 110, Berlin 1879.— 
Krumbacher, 20 Aufl. 1889, σελ. 115, άρ. 52 (ονγχομώτατογ) .— Bunkwitzy 22 
Aufl. 1887, « Eulenspiegel», σελ. 84, άρ. 7. — Καί έν τοΐς Ά ν α γ ν ω ό μ α τ α -  
ρίοις τών Bum uller - Schuster, Lesebuch II, (Die beiden Ziegen-Bdckc), 
σελ. 106, άρ. 1 4 8 .—Deuts. Leseb, f i lr  die Bayrischen Volks =  Schulen, Miin- 
chen I I , σελ. 102, άρ. 158 «Die beiden Ziegen».— flacslers Lesebuch fur die 
Mittelklasscn katholischen Volksehulen, 1888, σελ. 129, άρ. 4 .—  Fr. Maier 

D. Les. f. d. Volksch. Ocstreichs, 1894, σελ. 48.— Die Scimldircctoren Leipz- 

igSy II  Stufe, 1894, ά ρ . 3 5 . (παρηλλαγμένον πως) — B runne rt, zweites 
Schulbuch fur Mittelklasscn, I t Aufl. 1893, σελ. 23, άρ. 5 1 .— D ietle inO . 

Les. fiir mehrklass. Volksschulen, Ausg. A. I Unterstufe, 1895 — Preuss 

und Vetery σελ. 52, άρ. 104. — Kngelicn-Fcchner II Theil, Ausg. B, 1874 
« Gute Geduld» aus J . Peter Ilebel, Saimntliehe W W . Ill Band Karlsruhe 
1832, σελ. 213, «Γάλλος και Ά γγλος ίππευς έν γέφυρα» — άρ.*28, σ. 17.

1) X .  Π α π α μ ά ρ κ ου  Ά ν α γ ν .  δευτέρας τά ξεω ς, έτος 1 8 9 4 , σελ . 1 1 9 .
1 2) Ά σ τ υ ,  άριΟμ. 1 2 5 4 , 17  Ν οεμ β ρίου  1 8 9 6 , στήλη 2  τής π ρώ τη ς σελίδος.
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πούμεν Ιμάντας, σύρομεν ηνία, λύομεν κόμβους. Οί ίπποι ανατινάζον
ται τώρα άγρίως και χρεμετίζουν . . Κρατούμεθα όλοι από τα  άγω- 
νιώντα ζώα καί εις ενα όγκον συμπαγή, άνθρωποι και ίπποι, παλαί- 
οντες κατά του κοινού κινδύνου, προχωρουμεν εν μέσφ της πλημμύ
ρας και του σκότους καί της βοής, προχωρουμεν νικηταί του τρομε
ρού στοιχείου, προχωρουμεν προς ενα τοίχον, όπου θαμποφέγγει εν 
φως, το φως της σωτηρίας . . καί όταν μετ' ολίγον καί μετά το μαρ- 
τύριον τό πολύωρον καί μετά την πάλην την αγωνιώδη προς τον θά
νατον, εύρέθην υπό την φιλόξενον στέγην των αγαθών άνθρώπων καί 
διά του μικρού παραθύρου είδα φωτιζόμενον άπαισίως υπό την άνα- 
τέλλουσαν σελήνην, τό φρικτόν πανόραμα τού ολέθρου, μία πεποίθη- 
σις ισχυρά έγεννήθη μέσα μου . . ότι κάποια ευλαβής ευχή σωτηρίας, 
ευχή αθώων γειλέων είχε φθάσει εις τον ουρανόν».

Ά λ λ ’ ύποτεθείσθω ότι ουδέποτε άνεγνώσαμεν ή ουδέποτε ήκούσα- 
μεν ότι ίππος κολυμβών διέσωσέ τινα. Πού κεΐται τό ά π ίθ α /VOV του 
επί άπιθανότητι κακιζομένου διηγήματος τούτου ;

Τά στοιχεία τής π ιθ α ν ή ς  διηγήσεως εκ τε τών πραγμάτων καί 
τής λέζεως είνε έπακριβώς ώρισμένα υπό τών τεχνογράφων. Καί δή 
τά έκ τών πραγμάτων είνε τά τέσσαρα ταΰτα :

1) «Εί πάντα όσα λέγει τις, έξομοιούν πειρώτο τοις άληθέσιν* τούτο 
δέ γένοιτ* αν, εάν ρ.ή ψιλά τά  πράγματα τιθώμεν, άλλά καί τά  μό
ρια αυτών προσλαμβάνωμεν, έξ ών ή διήγησις πληρούται. Μόρια δέ 
δέ διηγήσεως πρόσωπον, πράγμα, τόπος, τρόπος, χρόνος, α ιτ ία » .

2) «Ε ι άλλήλοις ομολογεί τά  λεγόμενα καί μή διαφωνεί ή μά
χεται ».

3) « Έ ά ν  μή ψιλά τιθώμεν τά  μόρια, άλλ* άκριβώς εκαστα διητ 
γώμεθα ».

4) « Έ φ ’ άπασι τούτοις αιτίαν προσθετέον* επιτακτικώτατον γάρ 
αύτη προς πειθώ» 1). 1

1) Κορνουτος, Τέχνη ρητορική 89 καί έξ. Spengel, τόμ. 1, μέρ. 2, σελ. 368. — 
ΆρισιοτΜης, "Ρητορική 1404, β, 18: Δεΐ δέ λανθάνειν ποιουντας, καί μή δο- 
κεΐν λέγειν πεπλασμένως άλλά πεφυκότως* τούτο γάρ π ιθ α ν ό ν , εκείνο δέ τουναντίον. 
ΑύτόΟ. 1355, α, 37 : Αεί τά αληθή καί τά βελτίω τη φύσει εύσυλλογιστότερα καί 
πιΟανώτερα ώς απλώς είπεϊν.—  θ εώ ν , ΓΙρογυμνάσμ. 4, Walz τ. 1, σ. 190. Spen- 
gel τόμ. 2, σελ. 84 : Υ πέρ γε μήν πιθανήν είναι τήν διήγησιν παραληπτέον λέξεις 
μέν προσφυείς τοΐς τε προσώποις καί τοις πράγμασι καί τοΤς τόποις καί τοΐς καιροΐς* 
πράγματα δέ όσα είκότα έστί καί άλλήλοις ακόλουθα* δεΐ δέ καί τάς αίτιας βραχέως
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Τούτων λοιπόν τ ι λείπει έκ του έπί άπιθανότητι κακιζομένου τού
του διηγήματος;

Δεν γίνεται τρικυμία;
Δεν ναυαγουσιν άνθρωποι;
Δεν ύπάρχουσι γενναίοι άνθρωποι προς σωτηρίαν αυτών σπεύδοντες;
Δεν κολυμβώσιν οί ίπ π ο ι;
Δέν έ'χουσι την δύναμιν κολυμβώντες να φέρωσιν επ’ αυτών καί 

πρόσθετον βάρος ή να σύρωσι μεθ' εαυτών συμπλέοντα αντικείμενα;
Δέν άπαυδώσι κολυμβώντες έπί^πολύ ;
Δέν καταβυθίζονται καί οί επ’ αυτών ίππεύοντες ή οί υπ* αυτών 

συμπαρασυρόμενοι;
Που λοιπόν κειται τό άπίθανον τούτο ; Τί τούτων εινε αδύνατον ;
'Αλλά καί άδννατον εάν τι ήτο, ήδη ό 'Αριστοτέλης πλέον ή 

άπαξ είπε « Προς ποίησιν αίρετώτερον πιθανόν άδυνατον ή άπίθα
νον καί δυνατόν» 1). Άλλά^καί άπίθανον εάν ήτο, ήδη 6 Μέναν
δρος ε ίπ ε :

«Τάπίθανον ίαχΐ/ν της άληθείας εχει 
ένίοτε μείζω καί πιθανωτέραν δχλω » 2).

'Αλλά καί ψ ευ δ ό ς  εάν ήτο, ήδη ό Πλούταρχος είπεν: α Ουδέ τό 
ψευδός άμοιρεί χάριτος, αλλά καί πλάσμασι καί ποιήμασι του πιστεύε- 
σθαι μή προσόντος ένεστιν όμως τό πεϊθον » 3).

ι Τοιαυτα εξοχα άνθρώπινα αισθήματα, τοιαυται γενναΐαι ανθρώπι
νοι πράξεις, οίαι αί έν τώ διηγήμ,ατι « ό γενναίος γέρων » δέν είνε έκ 
τών συνήθων. Ό  Παιδαγωγός ό φιλάνθρωπος καί ό ευαίσθητος οσά
κις εύρη τοιουτόν τι κατά τάς μελέτας αυτού, άλαλάζει έξ άγαλλιά- 
σεως. Τήν ημέραν εκείνην άγει εορτήν! Δέν απορρίπτει αυτά ώς 
ά π ίθ α ν α , άλλ* άσπάζεται αυτά καί περιέπει ώς έπιτηδειότατα όρ
γανα προς τήν έν γενναιότητι καί φιλανθρωπία παιδείαν τών εύπλά-

προστιθέναι τή διηγήσει, καί τό άπιστούμενον πιστώς λέγειν, καί απλώς στοχάζεσθαι 
προσέχει του πρέποντος τω τε προσώπω καί τοΐς άλλοις στοίχε ίο ις της διηγήσεως κατά 
τε τά πράγματα καί τήν λέξιν. ’Ίδ . και Volkuiann Hermagoras 1865, σελ. 53, 
καί άνωτ. σελ. 128 καί τήν υποσελ. σημ. 1.

1) Αριστοτέλης, Περί ποιητικής 1461, β, 12. 24. 1460, α, 27.
2) Μένανδρος, άπόσπ. 622, έκδ. Kock, τόμ. 3, σελ. 622.
3) Πλούταρχος, Ό τ ι  ούδ1 ήδέως ζην έστιν κατ' Επίκουρον, σελ. 4092 F .
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στων τρυφερών άνθρώπιον.Ου ;ω πράττουσι πανταχου, δπου νους καί 
έπιστήμη ύπάρχουσιν 1)·

«Τό έν Σελ. 207 (διήγημα) το φέρον έπιγραφήν «ό κυανούς λειμών» 
είναι λ ί α ν  ψυχρόν ,  τούτο είνε είλημμένον έκ των μικρών ποιημα- 
τίων τού Γερμανού ποιητού Schiller, δ,τινα έπιγράφονται Parabeln 
und R/itshsel. To πρωτότυπον έκ 16 μόνον μικρών Στίχων Συγκείμε
νον είναι χαρ ι έΣτατον*  έν αύτω παρίΣταται αΐνιγματωδώς ό ούρα- 
νός ώς άπέραντον πεδίον, έν ω βόΣκουΣι τά άΣτρα ως πρόβατα ύπό 
την έπίβλεψιν της Σελήνης ώς ποιμένος* δμως ό ή μ έ τ ε ρ ο ς  Σ υ γ γ ρ α -  
φεύς  (δηλ. έγώ) π α ρ α φ ρ ά Σ α ς  αύτό καί διαλογικώς μάλιΣτα είς 5 
Σελίδας ή φ ά ν ι Σ ε  διά τής μακρολογίας πάΣαν την τού ποιηματίου 
χάριν».

«Ά νή ρ  Συβαρίτης έξέπεαεν έξ άρματος, 
καί πως κατεάγη της κεφαλής μέγα αφόδρα* 
έτύγχανεν γάρ ού τριβών ών ιππικής, 
κάπειτ’ έπιστάς εϊπ’ άνήρ αύτω φίλος* 
έρδοι τις ήν έκαστος είδείη τέχνην 2).

Ανωτέρω εί'δομεν τούς μύθους καί τα ποιήματα υπολαμβανόμενα 
καί καλούμενα διηγήματα, ενταύθα βλέπομεν τάς αινιγματώδεις 
περιγραφάς ύπολαμβανομένας καί καλουμένας αυθις διηγήματα ! 
Ά λ λ ’ έστω ! Ή  τιμή δμως ήτις αποδίδεται ενταύθα εις έμέ, ομο
λογώ είλικρινώς οτι ούδαμώς μοί ανήκει! Έ γώ  να είμαι είς θέσιν 16 
στίχους του Schiller νά μεταπλάσω είς διάλογον καί δή π/ντε σε
λίδων μάλιστα, θά μοί ήτο λίαν εύχάριστον, έστω καί μέ τον κίνδυ
νον του νά χαρακτηρισθή ό μεταπλασμός μου ούτος ώς «μακρολό- 
γος» καί ώς « λ ία ν  ψυχρός». ’Αλλά, χριστιανοί μου, αν λυσσάτε 
κατ’ έμου, τ ι σάς πταίουσι τά  ξένα  έργα άνδρών τουλάχιστον εύ-

1) Τό παιδευτικιύτατον τούτο διήγημα έδημοσιεύΟη κατ’ άρχάς εν Γερμανία είς τι 
βιβλών έπιγραοόμενον «Kleine Kinderbibliothek, I Aufl. Hamburg, 1779- 1784». 
Ε ιτα  παρελήφΟη Οπό του C am pe έν τή συλλογή των διά τά παιδία κα\ τή νεολαίοι έν 
γένει συγγραμμάτων αύτου (Sarnmtliche Kinder und Jugendschriften, I I I  
Bucb, Braunschweig 1829, σελ. 81) καί εΰρηται νυν έν τοΐς Άναγνο>σματαρίοις 
(έξ όσων έγώ γνωρίζω) του Engelien und Fechner (Dculs. Leseb. Berlin 1874, 
σελ. 79, άρ. 131) καί του W. liockler— und Frirtz (D. Lcs. fur die Oberstufc 
dcr Volkschule, Breslau 1873, σελ. 191, άρ. 138) Οπό τήν έπιγραφήν « Wolle-  
made», όπως εκαλείτο αό γενναίος ουτος γέρων»,

2) ’Αριστοφάνης, Σφήκες 1427.

\
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παιδεύτων καί ευσυνείδητων, ϊνα μή είπω σοφών ; Ό  κ. κριτής των 
αλφαβηταρίων λυσσών κατ’ έμου ενεπηξε τούς όδόντας αυτού κατά 
του Αίσωπείου μύθου «μύρμηξ καί περιστερά», ό νυν παρών κριτής 
απολύει την γλώσσαν του κατά του άτυχούς Besseldt, τού ευφαν
τάστου καί χαριεστάτου συγγραφέως τού διαλογικώς εξελισσόμενου 
πασίγνωστου αινίγματος «Die dunkelblaue Wiese» (ό κυανούς 
λειμών), χαρακτηρίζων αυτόν ώς άδολέσχην καί ως ψυχρόν.Λοιδορεί 
άξιοσεβάστους άνδρας άναγνωσματαριογράφους, ώς τον Eckelboom, 
Clemen, Haesters, Wirtll, Dietlein, τούς εκπαιδευτικούς άρχον
τας τού Ltibeck, τον Gerock, Niedergesass, άνδρας πάντας φιλό
πονους, εύπαιδεύτους, ευσυνείδητους, οϊτινες παρέλαβον έν τοϊς άνα- 
γνωστικοΐς αυτών βιβλίοις αντοουΟίον το ^ ά ρ ιεν  τούτο εργον τού 
Besseldt, dvα ισ θ η τό ν ς  άποκαλών αυτούς, καί απαιδαγώγητους 
καί αψυχολόγητους καί χαμαιδιδασκάλους όνομάζων αυτούς. Τίνος 
δ1 ενεκα; *Ινα έκφαυλίση εμέ τον δήθεν τοιαύτα κατά τού χ α ρ ιε -  
Φτάτον ποιήματος τού Schiller δήθεν σκαιουργήσαντα !

Ή  έν τή Γερμανική φιλολογώ ιστορία τής άντιλήψεως ταύτης, 
καθ’ ήν ό ουρανός θεωρείται ώς λειμών τις, τα άστρα ώς ποίμνιον 
καί ή σελήνη ώς ποιμήν εΐνε άρκετά περίεργος, ώς κατάφωρον καθι- 
στώσα τό μέγεθος τής άμαθείας καί τον βαθμόν τής κουφότητος καί 
θρασύτητος τού ήμετέρου κ. κριτού*

Την τοιαύτην άντίληψιν πρώτος, ώς φαίνεται, ό Schiller α ίν ιγ -  
ματωδώς άπετύπωσεν έν τοίς ποιήμασιν αυτού 1). Μετ' αυτόν ό 
διαπρεπής ποιητής von Fallersleben έν τφ  ποιήματι αυτού «Der 
Mond und die Sterne», άπολύσας μάλιστα αυτήν καί έκ τών 
αινιγματωδών τού Schiller περιελιγμών 2). Παρ’ αυτών παρα
λαβών ό Besseldt την ιδέαν ταύτην έπεξειργάσθη αυτήν α {νιγμ α- 
τωδώς πάλιν εν χαριεστάτφ οικογενειακή διαλόγφ (Ein Gesprach), 
πλήρει γλυκυθυμίας πατρικής καί εύλαβείας υίικής καί θαυμασμού 
προς τό μεγαλείον τής φύσεως καί γοητείας έκ τού κάλλους αυτής 
καί εύσεβείας προς τον δημιουργόν αυτής. Παρά τούτου παραλα
βών ό Gerock καί άποψιλώσας αυτήν έκ τής διαλογικής περιβολής 1 2

1) Schiller, s&mmtliche Werke, έκδ. Λειψίας, τόμ. 1, σελ. 201, Parabeln 
und Rathsel, άρ. 3.

2) Heinrich IIolTmann von Fallersleben κατ άρχας έν Gedichte τόμ. 1, 
Ausgab. 2, Leipzig, 1834, σελ. 187. Είχα έν Tfi 7 εκδ. Hannower, 1870, σελ. 240.
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ένεφάνισε λιτήν την καλλιπρεπή ταύτην ιδέαν έν σεμνότητι άγλαϊ- 
ζομένην. Τόσον δε έν Γερμανί^ έξετιμήθη ή έξοχος παιδευτική δύνα- 
μις του τε περιεχομένου και τής μορφής αυτής, ώστε εκτοτε προσ
λαμβάνεται οίονεί κατ’ άνάγκην εις τά άναγνωστικά βιβλία των μι
κρών παίδων αυτών καί δή καθ’ όλας αυτής τάς έν τή Ιστορία έκ- 
φάνσεις πλήν τής υπό του Schiller διατυπωθείσης 1).

Ούτω π . χ . ή υπό του Hoffmann von Fallersleben διατυπω- 
θείσα εύρηται υπό την έπιγραφήν μέν ccder Mond und die Sterne» 
έν τοΐς αναγνωστικοί; βιβλίοις τής έπιτροπής τών έν Λειψία Σαξώ- 
νων διευθυντών και του Erkelenz 2), υπό δέ την έπιγραφήν « Das 
Lied vom Monde» έν τώ Άναγνωσμ,αταρίφ του Fechner 3). 
Καταλογάδην δέ καί δή αί τέσσαρες μόνον έκ τών πέντε στροφών 
αύτου υπό τήν έπιγραφήν μέν ((Der Mond als Schafer» έν τώ 
Άναγνωσματαρίω τών Βαυαρικών σχολείων καί έν τφ  του Vogel 4), 
υπό τήν έπιγραφήν δέ «Wer hat die schonsten Schafchen» έν 
τφ  Άναγνωσματαρίψ του Klauvell5). Ή  δέ υπό του Gerock δια- 
τυπωθείσα εύρηται υπό τήν έπιγραφήν ((Die dunkelblaue Wiese 
(ό κι/ανους λειμών) έν τοΐς αναγνωστικοί; βιβλίοις του Nieder- 
gesass καί τών Eckelboom καί Esser 6). Ή  δέ ένεκα έμου κακι- 
ζομένη αυτή του Schiller δήθεν κατάιΙ/υχρος παράφρασις, ή έν 
Αδολεσχία είς 5 σελίδας έκχεομένη, «Die dunkelblaue Wiese 
(6 κνανους λειμών) του Besseldt εύρηται αύτοούοΊος και 
Απαράλλακτος έν τοις έν παρακρουσεχ καί έν παροινία δια- 
τελουσι κουτογερμανοΐς άναγνωσματαριογράφοις Clemen, Ha

ll Πιθανόν καί ή υπό του Schiller διατυπωθεΐσα νά δπάρχτ) εν τοΐς αναγνω
στικούς βιβλίοις τών μικρών Γερμανοπαίδων, άλλ’ εν ούδενί τών υπερπεντήκοντα τοιού- 
των, άτινα ί'τυχεν εγώ νά ίδω, ευρίσκεται αυτή.

2) Deutsches Lesebuch fiirmehrklassige Schulen, herausgegeben voneiner 
Komission der Schuldirecloren Leipzigs, Ersle Stufe 1893, σελ. 142, άριθ. 228. 
— Herkelenzy Deutsches Lesebuch furhohere Madchenschulen, Erster Theil, 
Zweite Ausgab. 1891, σελ. 203, άριθ. 109,

3) Fechner, Erstes Lesebuch, 1879, σελ. 19, άριθ. 26.
4) Deuts. Lesebuch fur die Unterklasse der bayrischen Volksschulen, M iin- 

chen II σελ. 9 3 .— Vogel, Des Kindes zweites Schulbuch, 1871, σελ. 139, 
άριθ. 45.

5) Klauwellf Zweites Schulbuch, 1887, σελ. 100, άριθ. 2.
6) Niedergesass, Deutsch. Leseb. II Schuljahr, 42 Aufl. W ien , 1893, σελ.

79. άρ. 101. Eckelboom und Esser, Fibel, 1894, 15 Aufl. I I  Theil, σελ, 68» 
άρ. 119. t
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esters-Richter, Wirth, Dietlein, καί των αρχών του φανλοκρα- 
τονμένον Liibeck 1).

"Ότι δέ «άκονστά» μόνον ό κ. κριτής έχει το ποιημάτιον εκείνο 
του Schiller, δπερ έγώ δήθεν παρέφραοτα κατα^νχράνας καί 
«άφανισ’ας, ώς είκός, δια της άδολεσ^ίας μου την του ποιηματίου 
χάριν», ουδέποτε δέ είδεν, η ίδών ουδοπωσούν ένόησεν αυτό, αποδείξεις 
δύο ύπάρχουσιν. Ή  πρώ τη : Έ νώ τό ποιημάτων τούτο εινε αίνιγμα, 
ό κ. κριτής άποκαλεί αυτό διήγημα». Ή  δεύτερα: Έ ν ώ του 
Schiller τά  πρόβατα «πίνουσι ζωήν» ( «[trinken Leben», χαριε- 
στάτη όντως μεταφορά! !) καί έχουσι κννα καί κριόν, ούδενός των 
13 τούτων Γερμανικών (καί 14 του εμού) 2) τά  ουράνια πρόβατα 
«πίνονσΊ ζωήν» ή συνοδεύονται υπό κννός ή οδηγούνται υπό 
κ ρ ιό ν !

Ά χαλίνω ν Στομάτων 
άνομον τ’ άφροΟννας 
τό τέλος δνοτνχια  3).

Ευθύς μετά τά  ανωτέρω προσθέτει ό κ. κριτής.

«Μακρολογία δέ παρατηρείται ού μόνον έν τούτω άλλα καί έν 
άλλοις».

Έ κ  τών παμπόλλων πολλαχού άνωτέρω είρημένων περί τού λο
γικού καί παιδαγωγικού τούτου Οκανδάλον επαναλαμβάνομεν εν
ταύθα μόνον τά  τού Πλάτωνος ταύτα : «\Αλλ’, ώ ξένε, πολλάκις 
μέν είρήκαμεν, ώς ούδέν Ιν τώ παρόντι δει προτιμάν βραχυλογίαν 
μάλλον ή μήκος* ούδείς γάρ ήμάς τό λεγόμενον επείγων διώκει γ ε -  
λοΐον δη καί φανλον τό προ τών βέλτιστων τά βραχύτερα αιρου-

1) K le m e n , Deutsch. Lesehuch fur Biirgerschulen |und untere Klassen 
hoherer Lehranstalten, I Theil, 11 Aufl. Cassel, 1894, σελ. 162, άριθ. 194,— 
H a e s te r s -R ic h te r , Deuts. Leseb. fiir die Mittelklassen der Volkss. 8 Aufl. 
Essen, 1894, σελ. 1 8 8 ,ά ρ ιθ .8 .— W i r t h , Deutsch. Leseb. fiir hohere Tochter- 
schul. I Theil, I Kursus, 3 Aufl. Leipzig 1878, σελ. 127, άριθ. 179. - - D ie t le in ,  
Deuts. Leseb. fiir mehrklassige Burger und Volksschuleu, Ausg. A. Mittel- 
stufe 1895, σελ. 54, άριθ. 56. — L ubeckisches Lesebuch, II  Stufe, 6 Aufl. Lii-' 
beck 1882, σελ. 8 7 -8 9 , άριθ. 89.

2) Χαρισίου Παπαμάρκου έγκριθέν Άναγνωσματάριον της Δευτέρας τάξεως, έτος 
1894, σελ. 1 1 5 -1 1 8 .

3) Ευριπίδης, Βάκχαι 385.
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.1 ρένους φαίνεσθαι —  καί διά μακρών η βραχέων μ έ λ ε ι ο ύ δ έν  λ έ -  
■ γεχν, άν μόνον τύχωσι του οντος» 1). ’Αλλά

Μίι νοι/θέτει γέρονθ’ άμαρτάνοντά τι* 
δένδρον παλαιόν μεταφι/τεύειν δύακολον 2).

Ευθύς μετά ,ταϋτα λέγει ό κ. κριτής:

« Έν τέλει τ η ς  γενικής ταύτης κρίόεως ηαρατηρονμεν και το έξης* 
Έ ν τιάι των διηγημάτο^ν ή τε χ ώ ρ α  και ό βίος είκονίζεται δ ιά φ ο 
ρος της χώρας καΛ του βίου ημών κατά τε το κλίμα  και την των 
άνθρώπων κ α τ ά ό τ α ά ιν  διότι ό υ χ ν ά κ ις  λέγεται έν αύτοίς περί 
δαόών, περί χιόνων καί πάγων καί «Σκυθικου κρύους», περί παν
τελούς πενίας καί θανάτων έξ άάιτίας και περί άλλων όμοίων, &ν 
εύτυχώς ημείς και ii ήμετέρα χώρα εϊμεθα π α ν τ ελ ώ ς  άπηλλαγμέ- 

. νοι. Τίς δύναται έν διηγύματι ώριόμένφ διά τούς ήμετέρους παίδας 
νά γράψμ μέ έλπίδα ότι θά πιάτευθμ ώς τό έν όελ. 76 «Ή χιών έπά- 
γωάεν έξω καί τρίζει φοβερά είς έκαάτον βήμα»; 3).

Ούχ δ γ ’ ανει/θε θεόν τάδε μαίνεται 4).— Γιγνώακω γάρ  
δτι οί τά μη πιστά δοκονντα είναι ϊι λέγοντες ίι άπαγγέλ-  

; λοντες ού μόνον ού πείθοναιν άλλα και άφρονες δοκοναιν 
είναι 5).

Έ ν Έ λλάδι δεν ύπάρχουσιν άνθρωποι πεινώντες καί ριγώντες, δεό- 
μενοι τής παρά του πλησίον συναντιλήψεως! Έ ν  Έ λλάδι δέν γίνε- 
νεται χειμών ! α Τίς δύναται έν διηγήματι ώρισμένψ διά τούς ήμετέ-

1) Πλάτων, Νόμοι 887 Β. — Θεαίτητος 172 C.

2) Φ ιλ ιώ ν , άπ. 147. Comic. Atticor. Fragm. Kock, τόμ. 2, σελ. 523.
3) Ή  τετριμμένη πονηρά σοφιστεία καί τό έπαίσχυντον ρητορικόν πάλαισμα: 

α\Αποσιο$πα τά καλά και πλάσας κακά εξόγκωνε αυτά». ΟνόεΙς λόγος γίνεται ένταυθα 
περί χιόνων καί περί θανάτων έξ ασιτίας! Ό  λόγος εινε περί ενσπλαγχνίας προς τούς 
ενδεείς καί δυστυχείς, περί φιλανΟροίπου καί προθύμου καί απροφάσιστου συναντιλή- 
ψεως των πεινώντων καί ριγώντων καί δη μόνον ό πρέπων. Μόνον εν ένί έκ των 12 
κεφαλ. έν τώ κεφαλαίω Δ ' «Άσπλαγχνία καί ενσπλαγχνία» έπιγραφομένω άπό 
του άριΟμ. 2 2 -3 0  καί σελ. 3 5 -4 7 !  Ι'δ. έγκριθέν Άναγνωσμ. της Δευτέρας τάξεως

! αυτόθι.
4) "Ομηρος Ίλιάδ. Ε , 185.
5) Θουκυδίδης, 6, 33, 1.

t-
V.

\
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Γ»«

— 316 —

ρουζ παίδας να γράψγ) μέ ελπίδα δτι θά πιστευθή «ή χιών έπάγωσεν 
ξω και τρίζει φοβερά εις έκαστον βήμα » ;

« Τ ό  ο ΰ τω ς  άναχοτχυντεχν π ρ ο ς  τά  πασΊν άνθρώ ποχς έναρ- 
γ ώ ς  φ α ιν ό μ εν α  σ ο λ ισ τώ ν  έρ γον  έσ τίν  », είπε ποτέ ό Γαληνός 1).

Πλην των έν τοϊς φρενοκομείοις δυστυχών, των πασχόντων έξ 
άναλγησίας του δέρματος, καθημένων δε απαθώς επί άνθράκων άνημ- 
μένων καί είσωθούντων τάς κεφαλάς αυτών εντός τών πυραύνων καί 
έξαπλουμένων έν χειμώνι επί μαρμάρων, πάντες οι λοιποί οί την 
Ε λ λ ά δ α  κατοικουντες γέροντες καί παΐδες, αρτιμελείς καί ανάπηροι, 
υγιείς καί κλινήρεις, κωφοί καί τυφλοί γνωρίζουσι καί αισθάνονται καί 
α πίστενουσίν » δτι καί ενταύθα ((χιονίζει» , δτι καί ενταύθα « πα- 
γόνει έξω ή χιώ ν», δτι καί ενταύθα «η  παγωμένη χιών τρίζει φο
βερά εις έκαστον βήμα».

Πλην δε τούτων καί δσοι τών άπό της γης τού Πυρός μέχρι τών 
Κυθήρων, καί δσοι άπό τής Εύέλπιδος άκρας μέχρι τών παραλίων 
τής Λακωνικής, καί δσοι άπό τε τής Γροιλανδίας καί τών Ινδιών 
μέχρι τών Θεσσαλικών όρέων είνε εύπαίδευτοχ άνδρες, τής έπικλή- 
σεως ταύτης όπωσοΰν άξιοι, γνωρίζουσιν δτι καί έν Έ λλάδι «χιονί
ζει » καί έν Έ λλάδι « παγόνει έξω ή χιών » καί πάντες πιστεύουσιν 
δτι καί έν Έ λλάδι «ή  παγωμένη χιών τρίζει φοβερά εις έκαστον 
βήμα»· διότι εύπαίδευτοι άνδρες δντες άδύνατον να μη έχωσιν άπαξ 
τουλάχιστον κατά τον βίον αυτών άναγνώση τι τών έν τοίς Έ λλησι 
συγγραφευσι παμπόλλω ν περί χιόνων καί κρυστάλλων έν Έλλάδι 
μνημονευομένων, καί άδύνατον νά μη έχωσι διαφυλλίσν) τινά τών 
πολλών καί σοφών περί του κλίματος τής Ελλάδος διατριβών τών 
νεωτέρων λογιών.

Ό  *Όμηρος εινε εις τάς χείρας πάντων τών εύπαχδευτων τού
των. Έ ν αύτω βεβαίως έχουσιν άναγνώση ποτέ τά  άνυπέρβλητα 
ταύτα  περί τών χιόνων τής Ελλάδος :

«νΩ ς τώ  γ ε  π ρ ο β ο ώ ν τε  μ ά χ η ν  ώ τρ υ νο ν  Ά χα χώ ν . 
τώ ν  δ ’, ώ ς  τε  νχφ ά δες χχόνος πχπτουοΊ θαμεχαχ !
η μ α τχ  χεχμεχρχω, δ τε  τ 1 ώ ρετο  μ ητχετα  Ζ ευ ς  \
νχφ έμ εν , άνθρώποχο>χ πχφαυοίκόμενος τά  ά κηλα*

1) Γαληνός, Περί τών καθ' Ίπποχράτην καί Πλάτων £ δογμάτων* εκδ. K uhn, τόμ. 
ξ>, σελ. 431, έκδ. Iw an  M uller, έτ. 1874, τόμ. 1, σελ. 407, στ/χ. 7.
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κοιμΛσας δ’ άνέμοι/ς χέει έμπεδον, δφρα καλύψη
ίη|/ηλών όρέων κορνφάς καί πρώονας άκροι/ς
και πεδία λωτουντα καί άνδρών πίονα έργα,
καί τ’ έφ’ άλός πυλιης κέχυται λιμέσιν τε καί άκταΐς —
κύμα δε μιν προσπλάζον έρύκεται — άλλά τε πάντα
είλναται καθύπερθ’ δτε έπιβρίση Διός δμβρος*
ώς των άμφοτέρωσε λίθοι πωτώντο θαμειαί 1) κτλ;

Και πάλιν έν τούτψ :

Νύξ δ1 άρ’ έπηλθε κακίι Βορέαο πεσόντος, 
πηγνλίς* αύτάρ ύπερθε χιών γίνετ’ Αντε πάχνη, 
ι|;νχρη, καί σακέεσσι περιτρέφετο κρύσταλλος . . 
χειμών έκπαγλος 2).

Ό  Ησίοδος θά είνε γνωστός βεβαίως εις ούκ ολίγους των άν
δρών τούτων. Άναμφιβόλως δε θά κατέπλάγησαν και θά έθαύμασαν 
την δριμύτητα του έν Βοιωτίφ χειμώνος ταυτα  άναγνώσαντες έν 
αύτφ :

I
ί  Μήνα Ληναιώνα, κάκ> ηματα, βουδόρα πάντα,
| τούτον άλεύασθαι, καί πηγάδας, αίτ’ έπί γαίαν 
| πνενααντος Βορέαο δνσηλεγέες τελέθονσιν 
ϊ δστε διά Θρηκης ίπποτρόφον εύρέϊ πόντω 
 ̂ έμπνεύσας α>ρινε* μέμνκε δέ γαία καί ύλη . . · . >

Ρ ηματι χειμερίω
.. ούδέ οι Λέλιος δείκνυ νομόν όρμηθηναι . . 
ϊ καί τότε δη κεραοί καί νηκεροι ύλοκοΐται 
ϊ λυγρόν μνλιόωντες άνά δρία βησσύεντα 
ί φεύγονσνν . . σκέπα μαιόμενοι. . άλευάμενοι νίφα λει/κην 3).

1) "Ομηρος, Ίλ ιάς Μ 277.
2) "Ομηρος, Ό8ύσ. ξ 475. 521.
3) Ησίοδος, ’Έ ρ γ . καί ήμέρ. 5 0 4 .— νΙδε καί τού Ιμού Ελληνικού ’Αναγνωσμα

ταρίου τής τρίτης τάζεως έτ. 1894, σβλ. 5 4 -5 6 , ένθα μετηνέχθησαν τά πλεΐστα των 
του Ησίοδου τούτων. —- νΕ τι ίδε και τδ πασίγνωστον ένθα άνο>τ. του αυτού Ήσιδδου 
640: ’Άσκρη, χεΐμα κακή, Οέρει άργαλέη, ουδέποτε Ισθλή* καί τδ ούκ άγνωστον τού 
Δικαιάρχου (Βίος Ε λλάδος, Θήβαι): Ένθερίσαι μεν ή πδλις οία βέλτιστη κ α ίέγ^εΐ-
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Τον έν Ά τ τ ικ ίί  χειμώνα πας εύπαίδευτος βεβαίως γνωρίζει εκ του 
Ξενοφώντος λέγοντος : ((Έ κ  δε τούτου Θρασύβουλος όρμηθείς έκ Θη- 
βών ώς συν έβδομήκοντα Φυλήν χωρίον καταλαμβάνει Ισχυρόν οί δε 
τριάκοντα έβοήθουν έκ τού άστεως σύν τε τοΐς τρισχιλίοις καί συν 
τοΐς ίππευσι καί μάλ’ ευημερίας ούσης. Έ πεί δε άφίκοντο βουλομέ- 
νων . .  των τριάκοντα άποτειχίζειν . . έπιγίγνεται τής νυκτός χιών 
π α μ π λ η θ έ ς  καί τη υστεραία* οί δε νιφόμενοι άπήλθον είςτόάστυ» 1).

Τον έν Πελοποννήσφ χειμώνα πας εύπαίδευτος βεβαίως γνωρίζει έκ 
του αυτού Ξενοφώντος λέγοντος: ccΟί δε έφοροι» Κλεόμβροτον εκ- 
πέμπουσιν, πρώτον τότε ηγούμενον, μάλα χειμώνος δντος 2).

Τον τής ’Αρκαδίας έκ τών Όμηρικών ύμνων :

Π ά να . . 6ς πάντα  λόφον νιφόεντα λέλογχε 
κα\ κορνφάς όρέων και πετρηεντα κέλεχ/θα 3).

Έ κ  τού Καστορίωνος:

Σέ τον βολαχς ν χ φ ο κ τ ΰ π ο χ ς  δ ι/α χ εχ μ ερ ο ν  
ναχονθ’ έδραν, θηρονόμε Πάν, χθόν’
’Αρκάδων 4).

Έ κ  τού Πολυβίου : « ’Αρκαδία διά την τού περιέχοντος ψ υ χρ ό 
τ η τ α  καί στυγνότητα . . Κυναιθεις . . . διά τό σκληρότατον παρά 
πολύ τής Αρκαδίας έχειν αέρα καί τόπον . . . »  5). Καί έκ τού 
Παυσανίου : «’Άγουσι δέ εορτήν αυτόθι Τεγεάται κατ’ έτος* καί 
σφίσιν έπιστρατεύσαι Λακεδαιμονίοις ποτέ υπό τον καιρόν τής εορτής

μάσαι οϊα χειρίσζη , διά τε τούς ποταμούς καί τά πνεύματα* καί γάο νίφεζαι καίπυ- 
λόν £χει ποΧνν. Πρβλ. περί του χειμώνος τούτου του Βοιωτικού καί Ο. Muller, Or- 
chomenos, σελ. 3 0 -3 2 .

4) Ξενοφών, Ελληνικά 2, 4. 14: Περί τού αυτού καί ό Διόδωρός 44, 32, καί δ 
Grotte, Geschichte Griechenlands aus dem Englischen 1882, τόμ. 4, σελ. 
545. καί ό Ernst Curtius, Griechische Geschichte, 1857, :όμ. 3, σελ. 2 9 -3 0 . 
Καί Σπυρίδων Λάμπρος, 'Ιστορ. τής Ελλάδος, τόμ. 2, σελ. 145.

2) Ξενοφών Ελληνικά 5 ,4 ,1 4 .
3) Όμηρικός ύμνος εις Πάνα 19, 5.
4) Καστοριών, Bergk, Poet. Lyr. τόμ. 3, σελ. 635.
5) Πολύβιος 4, 21, 1. 5.



(τελούμε'νης έν εαρι)' λέγουσι, καί, vt<petv γάρ τον θεόν, τους μεν 
ριγούν καί όντας έν τοϊς όπλοις κάμνειν» . . 1)

Περί δε του κατά την Μακεδονίαν καί Θράκην χειμώνος 2) τίς 
εύπαίδευτος αγνοεί τά  τού Θουκυδίδου καί Πλάτωνος και Αισχύλου 
καί Ξενοφώντος τάδε ;

«Του δ* αύτου χειμώνος οί Ποτιδαιάται επειδή ούκέτι ήδύναντο 
πολιορκούμενοι άντέχειν . . λόγους προσφέρουσι περί ζυμβάσεως τοΐς 
στρατηγοίς των ’Αθηναίων . . οί δε προσεδέξαντο, όρώντες . . τής 
στρατιάς την ταλαιπωρίαν έν χω ρ ίω  χ ε ιμ ερ ιν ω »  3) κτλ .—  «Στρα- 
τεία ήμιν εις Ποτίδαιαν έγε'νετο κοινή καί συνεσιτουμεν έκεί (μετά 
του Σωκράτους δηλ. ό ’Αλκιβιάδης). . προς δ’ αυ τάς τού χειμώνος 
καρτερήσεις —  δ ε ιν ο ί γ ά ρ  α ύ τό θ ι χ ε ιμ ώ ν ε ς  —  θαυμάσια είργά- 
ζετο, τά  τε άλλα καί ποτέ όντος π ά γ ο ν  ο ϊο ν  δ ε ιν ό τα το ι; καί πάν
των ή ούκ έζιόντων ενδοθεν, ή εί τις έξίοι, ήμφιεσμένων τε θαυμαστά 
δή όσα καί ύποδεδεμένων καί ένειλιγμένων τούς πόδας εις πίλους καί 
άρνακίδας, ούτος δ’ έν τούτοις έξήει έ'χων ίμάτιον μεν τοιουτον οϊόν 
περ καί πρότερον είώθει φορειν, άνυπόδητος δε διά τού κρ ι/Ο τάλλο ΐί 
ρ$ον έπορεύετο ή οΐ άλλοι ύποδεδεμένοι» 4).

Κ α ί:

« Μ α γν η τ ικ ίιν  δέ γ α ΐα ν  ές τε Μ ακεδόνω ν 
χ ώ ρ α ν  ά φ ικ ό μ εσ θ ' έ η  Ά ξ ιο ν  π ό ρ ο ν , '
Β ό λ β η ς  θ ’ έλ ε ιο ν  δό να κ α , Π α γγα ιό ν  τ ’ ό ρ ο ς 
Ή δ ω ν ίδ ’ α ί α ν  ν ν κ τ ι  δ ’ έν τ α ν τ η  θ εό ς  
χ ε ι μ ώ ν ’ ά ω ρον  ώρο'ε, π ή γ ν ν σ Ί  δ έ  π α ν  
^ έ ε θ ρ ο ν  ά γ ν ο ν  Σ τ ρ υ μ ώ ν ο ς . . . 
σ τρ α τό ς  π έ ρ α  κ ρ ύ σ τ α λ λ ο  π ή γ α  δ ιά  π ό ρ ο ν  5).

Κ α ί: α ΟΙ Έ λληνες έστρατοπαιδεύοντο άνά τό Θυνών πεδίον (έν 
Θράκη παρά τήν Σαλμυδησσόν). . *Ην δέ χ ιώ ν  π ο λ λ ή  κ α \ ΐ);Οχος

4) Παυσανίας 8, 53, 10. Περί του κλίματος εν γένει της Πελοπόννησου ϊδ. καί 
Em. Curtius, Peiopones τδμ. 4, σελ. 54 52.

2) Και εκεί υπάρχουσι μικροί *Ελληνόπαιδες, ο!)ς δ άναγνωσματαριογράφος δέν 
πρέπει να λησμονά.

3) Θουκυδίδης 2, 70.
4) Πλάτων, Συμπόσιον 249 Ε .
5) Αίσ/ύλος, Πέρσαι 429.



ούτως, ώστε το ύδωρ, δ έφέρετο επί δειπνον, έ π η γ ν ν τ ο  καί ο οίνος 
εν τοΤς άγγείοις, καί των Ελλήνων πολλών καί φ ίνες  ά π εκ α ίο ντο  
χαί ώ τα  1).

'Α λλά χαί πάντα ταντα  αν τν^ον τις των εύπαιδεύτων τούτων 
άνδρών ηγνόει, δεν θα άρχουν τα  τον Άλχαίου ταύτα

~Ύε\ μεν Ζεχ'ς, έχ δ* ούμάνω μ έ γ α ς  
^ςείμων, πεπάγασι δ' νδάτων φόαν 2),

όπως μάθωσιν δτι χαί εν Έ λλάδι « χιονίζει 2> χαί όπως πιστενσωσιν 
ότι χαί εν Έ λλά δι «παγσνει η χιών καί τρίζει φοβερά εις έκαστον 
β ή μ α » ;

Άλλ* άν ποτέ τις των εύπαιδεύτων τούτων συμβ^ να λησμο- 
νήστρ πως η νά θέλτ* άχριβέστερον νά μάθτρ ταντα , ανοίγει «την 
Ελληνικήν ιστορίαν τον Κονρτίου » χαί άναγινώσχει: «Εηρα χαί 
ΰδατα, όρη καί κοιλάδες, ξηρασία χαί υγρασία, χιονώδεις θύελλαι lx 
Θράκης έπερχόμεναι χαί θερμύτης ηλιαχη των τροπικών —  πάσα: αί 
εναντιότητες ανται, πάσαι αί μορφαί τον φνσιχον βίου συνέρχονται 
εν Έ λλά δ ι επί το αύτόι> 3). Ή ,  αν δεν εχει πρόχειρον τον Κονρτιον, 
ανοίγει τον B u rsian  καί άναγινώσχει: « Ποικίλλει η θερμοκρασία χαί 
εις τους αυτούς τόπους κατά τάς διαφόρους ώρας τον έτους πολύ 
έπαισθητώς. Οντω π . χ . έν Θεσσαλία καί ιδίως εν Βοιωτίφ, εις τάς 
πεδιάδας της Σπάρτης χαί εις τά  ενδότερα της 'Αρκαδίας, ένφ ο 
χανσων χατά το θέρος είνε υπερβολικός, τό ψύχος χατά τον χειμώνα 
είνε σφοδρά Ιπαισθητόν» 4).

"Αν δέ πάλιν εχει την περιέργειαν νά μά&η οποίον τ ι είνε τό χλίμα 
της καθ’ ημάς Ε λλάδος χαί όποια τις μεταβολή επηλθεν εις αυτό 
άπά των χρόνων τον Όμβρου καί έν γενεά από των αρχαίων χρόνων 
ανοίγει τον Neumann καί Partsch την φυσικήν γεωγραφίαν χαί 
άναγινώσχει: « Έ ν  Ά θ η ν α ΐς  έν Ιτει 1874 χατά τους μήνας Ι α 
νουάριον χαί Φεβρουάριον τό θερμόμετρον έδείχνυεν 9 υπό τό μηδέν 
(— 9°)* τον Μάρτιον καθ’ εκάστην ητο υπό τό 0 , τ$  δέ 8 τον αυ
τού μηνός —  5 , 7 ° . .  Κ ατά τον Μάρτιον τού 1880 έδείχνυεν —

1) Εενοφών, Άνάύααις 7 ,4 ,$ .
2) ΆλχαΙος, Σχόλια, άποσπ. 34, Ιχδ. Bergk, to(i. 3, σελ. 161* 
3} Ernest Curtins, Griech. Geschiehte, 1868, τόρι. 1, αελ, 15.
4) Bnrsian, Geographie von Griecheniand, τόρ. t , σελ. 8.
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6, 6°. Έ ν Πάτρα/ΐς τή 8 Μαρτίου του 1874 έδείκνυε το θερ- 
μόμετρον.—  7 °. Έν Σ μ ύ ρ ν η  κατά τον Ιανουάριον του 1869 
και τον Φεβρουάριον του 1874 και τη 6 Μαρτίου του 1874 τό θερ- 
μόμετρον έδείκνυεν—  7°. Τά ύδατα τά ίστάμενα έπάγωσαν, εΐ'ς τινα 
χωρία έπάγωσαν και τά  ύδατα τά ρέοντα είς τάς οδούς., αί ύδρορ- 
ρόαι ήσαν πλήρεις κρυστάλλων έπιμήκων, ποιμένες πολλοί έπάγωσαν 
—  Έ ν  Ήπείρω ό χειμών εινε βαρύτατος* το ψύχος εινε— 10° καί 
ένίοτε κ α ί—  17, 8 ° . Ενίοτε πήγνυται καί ή λίμνη των Ίωαννίνων. 
Έ ν  έ'τει 1812 τη 20 Νοεμβρίου ήτο πεπηγυΐα επί 10 ημέρας, έν 
ετβε 1819 κατά τον ’Ιανουάριον έπί 20, καί έν έ'τει 1864 επί πλεί- 
στας του ’Ιανουάριου. Είς ούδέν μέρος τ η ς  Ε λλά δος εϊνε 
άγνωστος η  χιών. Έ ν Κρήτη το 1858 ή χιώ ν ήτο πολλή. 
Είς τά  παράλια των Ίονίων νήσων, των Κυκλάδων, τής Μεσ
σηνίας, είς τάς Πάτρας καί είς τον Αυλώνα σπανίως μέν, αλλά οπωσ
δήποτε χιονίζει. Είς τά ένδότερα αυτών χιονίζει πολύ συχνά. —  
Είς τάς Αθήνας χιονίζει κατ’ έτος* το έναντίον συμβαίνει πολύ σπα
νίως. Συνήθως δχι μόνον έπί ώρας τινάς, άλλά καί έπί δύο καί τρεις 
ήμέρας σύμπασα ή ’Αττική καλύπτεται υπό χιόνων. Ή  έν Αύλώνι 
τη 19, 23 καί 24 ’Ιανουάριου 1869 πεσούσα χιών ήφάνισε πολλά 
δένδρα. Ή έν Άργυροκάστρψ τή 3 Ίανουαρίου του 1858 καί ή έν 
Δυρραχίω τή 24 Ίανουαρίου του 1869 πεσουσα χιών ήφάνισε πολλά 
ποίμνια. Κ ατά τον βαρύν του 1858 χειμώνα έν Κρήτη ήφανίσθησαν 
περί τάς 12,000 πρόβατα. Έ ν δέ τή Βοιωτία καί τή Θεσσαλύη 
καί τή ’Αρκαδία 6 χειμών εινε μακρός, χιονώδης καί ψυχρός» 1).

Άλλ* ύποτεθείσθω ότι δεν εινε πρόχειρον τό βιβλίον τούτο, τότε 
άπλούστατα καί προχειρότατα ανοίγει εν οίονδήποτε Conversations 
=  Lexicon π. χ . τού M eyer και άναγινώσκει: α Έ ν Έ λλάδι τό 
ψύχος ποικίλλει κατά τούς διαφόρους τόπους . Έ ν  Βοιωτία καί 
Λακωνική καί Αρκαδία τό ψύχος τον χειμώνα συνήθως εινε 10 βα
θμούς υπό τό μηδέν. Είς τούς πρόποδας τού Μαινάλου μέχρι του 
Μαρτίου διατηρείται ή χιών . . είς τάς κοιλάδας τής ’Αρκαδίας τού 
Παρνασσού καί του Έλικώνος πολλάκις φθάνει τό θερμόμετρον μέ
χρι —  10° καί μένει άμετάθετον έκεΐ έπί πολλάς εβδομάδας» 2).

1) Neumann und Partscl), Pbysisclie Geographic v, Gricchenland, 1885, 
σελ. 52 - 60.

2) Meyers Conversations=  Lexicon, Leipzig, 1876, τή ι. 8, σελ. 127.
21



tCoci κ α τ 1 α υ τό ν  τον  τρ ό π ο ν  π ά ς  |χη Έ λ λ η ν  ε ύ π α χ δ  ε ν τ ό ς ’άνηρ 

γν ω ρ ίζε ι ό τ ι ((κ α ι έν Έ λ λ ά δ ι  χ ιο ν ίζ ε ι»  κ α ί π ισ τεύ ε ι ότι κα ί έν Έ λ -  

λ ά δ ι  ((ή χ ιώ ν  π α γ ό ν ε ι εζω  κ α ί τρ ίζ ε ι φοβερά εις έκαστον β ή [/.α» .

Έ κ  δε των έν Έ λλάδι, δούλη τε καί έλευθέρα, ζώντων, τα (Λεν 
ίΐ(Χΐδάρχ(Χ « γνωρίζουσι ότι ((χιονίζει» καί πιστεύουσιν οτι ((ή χιών 
παγόνει εζω καί τρίζει φοβερά εις έκαστον βήμα», πρώτον διότι 
βλέπουσιν ίδίοις όφΟαλμοϊς πάντα ταυτα* δεύτερον διότι αισθάνονται 
την παγεράν έπίδρασιν αυτών διά τε του αισθητηρίου της άφης καί 
του γενικού λεγομένου αισθητηρίου, καί τρίτον διότι πάντα ταυτα 
άναγινώσκουσιν καθ’ έκάστην εις τά γεωγραφικά αυτών εγχειρίδια 1). 
01 ο ίκ ο ν ρ ο ν ν τ ε ς  ά νά π η ροχ  καί έσ χα τόγη ρ οχ  γνωρίζουσι ταυτα 
καί διότι έκ τών παραθύρων βλέπουσιν αυτά εζω γινόμενα καί διότι 
άκούουσιν τούς οικείους καί φίλους διηγουμένους ταυτα καί διότι βλέ- 
πουσιν εις τάς έφημερίδας συχνότατα αναγραφόμενα ταυτά τε καί 
πολύ τούτων χαλεπώτερα 2). Οί κ ω φ ο ί, γνωρίζουσιν ότι «χιονίζει»

1) Έγχειρίδων Γεωγραφίας Δημ. 'ΟΛυμπίου 1892, σελ. 392: Τό κλίμα της Ε λ 
λάδος εινε ποικιλώτατον . . 'Υπάρχουσιν εν Έ λλάδι τόποι, έν οίς σπαν (ως τό θερμό- 
μετρον κατέρχεται δπό τό μηδέν. Έ ν  ά'λλοις πάλιν (έν Ήπείρω) κατήλθε και μέχρι 
—  17°. · εν Βοιωτία καί έν Θεσσαλία του χειμώνος τό ψύχος δρυμύτερον . .  Έ ν τω όρο- 
πεδίω τής Άνατολ. Α ρκαδίας. . εινε. . ό χειμών μάκρος, χιονώδης καί ψυχρός. Καί 
τής δυτικής ’Αρκαδίας τό κλίμα εινε τρα χύ . .  τό ψυχρότερον κλίμα τής Ελλάδος 
’έχει ή ’Ή πειρος. . ή δριμύτης του χειμώνος. . εινε έκτάκτως μεγάλη. Τό ψύχος αυ
ξάνει ενταύθα σχεδόν καθ’ έκαστον χειμώνα μέχρι — 10°, δίς δέ εντός έξ ετών πάρε- 
τηρήθη —  17, 8°. Ή  λίμνη τών Ίωαννίνων συχνάκις πήγνυται. — Ά , ΠοΧυζωιόου 
τά Γεωγραφικά έτ. 1859, τόμ. 2, σελ. 33 : Τό κλίμα τής Έ λ λ . χερσονήσου εινε έν 
γένει ξηρόν. .  ή ατμόσφαιρα δεν διατηρείται πάντοτε ή αυτή* τούς τραχεΓο πολυόμ- 
βρους καί γιονώόεις χειμώνας διαδέχονται φλογεροί καύσωνες κτλ. κτλ.

2) ΈφημερΙc 28 Δεκεμβρ. 1895: *0 χειμών ένέσκηψε βαρύς, δριμύς. .  πανταχό- 
θεν τηλεγραφήματα καί πληροφορίαι περί χιόνων . . άποκλεισμου συγκοινωνιών . .  καί 
ψύχους καί ξεπαγώματος. Ή  κλασική Κάζα άπεκλείσθη, έκ πάντων δέ τών μερών τής 
Ελλάδος καταφθάνουσιν ειδήσεις χειμερινώταται. Καί έν Άθήναις ό χειμών εινε έξό- 
χως έπαισθητός. —  Αυτόθι 29 Δεκεμβρίου 1895: Έ ν αυτή τή πόλει τών Θηβών τόση 
έπεσε χιών, ώστε αύταί at άρχαι δεν δύνανται νά συγκοινωνώσι προς άλλήλας. .  έν 
Κάζφ αδύνατον ώς έκ τής χιόνος νά διέλθη τό λεωφορειον . .  έν Τριπόλει ή συγκοινω
νία δέν άποκατέστη . .  τό έν Καλαβρύτοις εδρεθέν πτώμα άνήκεν εις τι να Δ. Σερκέζην 
καταληφθέντα έν όδώ υπό τών χιόνων και άποθανόντα έκ ψύξεως. Έ ν Θεσσαλία ή 
κακοκαιρία έπιτείνεται κτλ. κτλ. — Αυτόθι 16 Ίανουαρίου 1896: ’Από χθες ή Θεσ
σαλία έξακολουθεΓ νά σκεπάζηται υπό λευκής σινδόνος χιόνος καί εινε φανερόν ότι ό χει
μών οδτος Οά μείνη άλησμόνητος ένταύθα. Νέα ΈφημερΙι; 9 Ίανουαρίου 1896: Ό  
καιρός τής χθές καθ’ όλα χειμωνιάτικος.. εΓς τινα διαμερίσματα τών έπαρχιών ή χιών 
εξακολουθεί τό έργον τη ς .— Ό  χειμών έν Κωνσταντινουπόλει. .  έκτάκτως βαρύς. Ή
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>cflcl πιστεύουσιν « δτι ή χιών παγόνει έξω καί τρίζει φοβέρα είς έκα
στον βήμα», πρώτον διότι βλέπουσιν αυτά, δεύτερον διότι το δέρμα 
αυτών εξαγγέλλει είς την ψυχήν των πάντα ταυτα καί τρίτον διότι 
άναγινώσκουσι ταυτα. Οί τ ι/φ λ ο ι γνωριζουσιν ότι ((χιονιζέη) καί 
σότι ή χιών παγόνει εξω και τρίζει φοβερά εις έκαστον βήμα», πρώ
τον διότι αισθάνονται ταυτα διά του αισθητηρίου τής αφής, τής άκοής 
καί του γενικού αυτών αισθητηρίου, καί δεύτερον διότι άκούουσιν άλ
λους διηγουμένους ταυτα* τούτων δ ’ ούτως έχόντων, άφοΰ πάντες οί 
εύ π α ίδ ε ι/το ι ξένοι καί πάντες οι την Ε λλά δα  οίκουντες, μ ε ιρ ά κ ια , 
ά ν ά π η ρ ο ι, έα ^ α τό γ π ρ ο ι, κ ω φ ο ί, τ ι/φ λ ο ί, γνωριζουσιν οτι «χιο
νίζει» καί εδώ, καί πιστεύουσιν ότι «ή χιών παγόνει έξω καί τρίζει 
φοβερά είς έκαστον βήμα», τις υπολείπεται πλέον άγνοών καί απι
στών προς ταυτα ; Φανερόν οτι εκ πάντων μόνον ίσως οι εν τοΐς παρ* 
ήμίν φρενοκομείοις έξ αναισθησίας καί άναλγησίας πάσχοντες καί μό
νον βεβαίως ό ήμέτερος κ. κριτής δεν γνωρίζει ότι «καί εδώ χιονίζει» 
καί δεν πιστεύει οτι καί εδώ <(ή χιών παγόνει έξω καί τρίζει φοβερά 
είς έκαστον βήμα» 1).

καταπεσουσα χιών κατεκάλυψεν απασαν την πόλιν μέχρι της θαλάσσης* τό έδαφος παν 
άπεκρυσταλλώθη.— Αυτόθι 31 Δεκεμβρίου 1895: Έ ν  Θήβαις χιών πάχους περισσό
τερον του ένός μέτρου έκάλυψε την γην καί την πιέζει φοβερά.—  Έφημερϊς 11 Φε
βρουάριου 1895. Έ ν Πυλία χειμών βαρύς., χιών διαρκής. — Αυτόθι 10 ’Ιανουάριου 
1896: Τόση χιών κατέπεσεν κατ’ αύτάς έν Βώλω ώστε πολλά τών έκλαμαρίνης τσίγ
κου προστέγων τών έκεΐ καταστημάτων κατέπεσον Οπό τό βάρος αυτής. — 'Άοτυ, 19 
Νοεμβρίου 1896: Χιόνι εις την "Ανδρον καί είς την Λεβαδίαν. .  αί άπαίσιοι διαδόσεις 
οτι καί εφέτος θά έχωμεν βαρύτατον χειμώνα ήρχισαν νά κυκλοφορουν — 'Εστία, 9 
Αίσιου 1895: Κατεκάησαν άμπελοι είς τό χωρίον Σκούρτα τής Τανάγρας, κατεπλα- 
κυίθησαν αγροί, οί άνθρωποι κατέφυγον είς τάς πυράς προς Οέρμανσιν έν μέσψ Μαίω 
ένεκα τής χιόνος. Χιιον έν καιρω θέρους όχι είς τάς κορυφάς τών όρέων, άλλ' εντός 
χωρίων! — Μαχεδογιχος Άστήρ, 1 Φεβρουάριου 1895: Έ ν  τω νομω Ίωαννίνων 
άδιακόπως καταπίπτει χ ιιύν. .  καί έν Πρεμέτη επίσης πολλαί κατέπεσον χιόνες καί διε- 
κόπη πασα συγκοινωνία. — Φωνή ri?c Ηπείρου 17 Φεβρουάριου 1895: Οί ταχυδρο
μικοί φακελλοι τών επαρχιών Παγωνιού Κονίτσης καί Δελβίνου καθυστερουσιν, ένεκα 
τής έπικρατούσης καθ’ απασαν την "Ηπειρον κακοκαιρίας χιόνων καί βροχών. .  είς 
Βούρπιανην τοσουτος ήν φέτος χειμών, ώστε ένεκα τής χιόνος ήτις υπερέβη ιό εν μέ- 
τρor κατέπεσον τά δύο προαύλια τών έκκλησιών τής κωμοπόλεως τού αγίου Ίωάννου 
καί τών άγιων ’Αποστόλων κτλ. κτλ.

1) Λρριανός, Επικτήτου διατριβαί 1, 5, 1. 2 .7 .9 :  "Αν τις ένίστηται προς τά άγαν 
έκφανή, ού βάδιόν έστιν ευρεΐν λόγον, δι’ ού μεταπείσει τις αυτόν.. όταν όποΧιθωθη, 
πώς έτι χρήσεταί τις αυτφ διά λόγου ; . .  έτι τούτο) διαλέγωμαι; καί ποιον αύτώ πυρ 
ή ποιον αύτψ σίδηρον προσάγω, Γν* αί'σθηται ότι γεγίχρωται ;,.Έ χτεψ ητα ι τό αίδή- 
μογ αυζου χαι εγτρεπτιχόγ’ καί τό Χογιχόγ ουχ άποτέζμηται, άΧΧ' άποτεθηρίωται.
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Παραπλήσιον μανία ούχ ήκιστα είνε καί το οίλλο το υπό του κ. 
κριτου τούτου λεγόμενον, οτι δεν ύπάρχουσιν εν «τή γώρα» ταύτνι, 
ένθα ν)(Λβϊ<; έ'χομεν την έξαιρετικήν ευτυχίαν να κατοικώμεν, άνθρωποι 
ενδεείς καί πτονχοί, στερούμενοι του έπιουσίου άρτου, απειλούμενοι 
υπό του διά της ασιτίας θανάτου, δεόμενοι επομένως της παρά των 
άλλο*ν συναντιλήψεως, περί ου δά καί πρόκειται εν τφ  κατακρινομένο^ 
άναγνωσματαρίφ 1).

Έ σ τ ι  δέ τις φρενίτις νόσος (Π/ποχονδρία» καλούμενη καί υπό 
παρανοίας αείποτε καί παρακρούσεων συνοδευομένη. Οί ταύτην την 
νόσον νοσουντες εν τοίς φρενοκομείοις τον βίον αυτών διάγοντες φαν
τάζονται εαυτούς στρατηγούς, μεγιστάνας, βασιλείς, Χριστούς, Θεούς* 
Φαντάζονται τούς όμοδιαίτους αύτοΐς ρικνούς, στυγνούς, ώχρούς, αυ
χμηρούς, έξηλλαγμένους την όψιν, άπεσβεσμένους τό βλέμμα πανα
θλίους φρενοβλαβείς ως ύπασπιστάς, αύλάρχας, μεγιστάνας, άγιους, 
αγγέλους, Χερουβείμ καί Σεραφείμ. Φαντάζονται τά  ράκη αυτών ώς 
πορφύρας, τά  επί της άκτενίστου κόμης αυτών κάρφη ώς διαδήματα 
άδάμασι πεποικιλμένα. Φαντάζονται τά  ήρειπιοψένα μαγειρεία, τά 
σεσαθρωμένα άποχωρητήρια, τάς σαπράς αυτών τρώγλας ώς ανά
κτορα, μέγαρα, έπαύλεις* τά  διερρωγότα σταμνία ώς κρατήρας .γρυ- 
σους, τά  τεθραυσμένα ποτήρια ώς άδαμαντοκόλλητα κύπελλα, τό 
άπόζον ύδωρ ώς άνθοσμίαν ήδιστον. Ουτω δέ έν παρακρούσει αείποτε 
διατελουντες διάγουσι φαιδρόν καί εύθυμον τον βίον, κατευγαριστη- 
μένοι ότι διά του δεσποτικου βλέμματος αυτών καί τών ευμενών λό
γων αύτου μετεβλήθησαν πάντες οί οίκτροί καί ελεεινοί φρενοπαθείς 
αυτοστιγμεί εις εύδαίμονας καί ζηλωτούς άρχοντας καί μεγιστάνας !

Ό  καθ’ οδόν άνά πάν βήμα διαγκωνιζόμενος προς τόσους ρακεν- 
δύτας, προς τόσους άνυποδήτους,’ προς τόσους τρέμοντας υπό του 
ψύχους καί κατεσκληκότας υπό τής πείνης* ό σοβών διά μέσου τόσων 
μητέρων λιποσάρκων, τον κατάξηρον εκ τής πείνης καί τής λοιπής
κακουχίας μαστόν είς τά  στυγνά χείλη κατεσκληκότων καί ήμιγύμνων 

•
Ταύτην έγώ δύναμιν είπο>; μη γένοιτο, εί μή καί τήν τ ώ ν . . άναισ/ύντων, καΟ’ί̂ ν παν 
τό έπελΟόν, εν μ,έσιμ και ποιουσι καί λέγουσιν.

1) Γαληνός περί τών καθ’ Ίπποκράτην καί ΓΙλάτο>να δογμάτων, βιβλ. Α '. άπάσπ. 
8, &κδ. Iwari Muller σελ. 13ό : ΤΙξίουν τε μηδέν οΰτω φυλάττεσΟαι κατά τον λόγον, 
ό>ς τό τοίς έναργώς φαινομένοις εναντία τίΟεσΟαι.— Ταυτα γάρ καί τά τούτοις όμοια 
γέΑ οnoq μ&ΧΧογ \  σπουδής έστιν άξια (Σέξτος ό ’Εμπειρικός, Προς άστρολόγους 96, 
ίκδ. Ijekker, σελ, 740, στίχ. 2).

1



βρεφών προωθουσών καί δια τών άπεξηραμένων μητρικών χβιρών 
προς τα οστεώδη στέρνα αυτών μετά ψυχικής οδύνης καί πικρού παρα
πόνου αυτά συνωθουσών* ό βλέπων τόσα νοσοκομεία καί τόσα φτω
χοκομεία κατά πάσας τάς πόλεις της μικράς μέν φιλάνθρωπου δε καί 
εύσπλάγγνου Ελλάδος* ό καθ’ εκάστην περιβομβούμενος τά  ώτα ύπο 
τόσων συγκινητικών της εύγενους καί φιλάνθρωπου έφημεριδογρα- 
φίας επικλήσεων ύπέο τής προθύμου καί τάχιστης αρωγής καί συν- 
αντιλήψεως νοσούντων, ριγώντων, τής πείνης άποθνησκόντων δυστυ
χών 1), διισχυριζόμενος δέ έν τούτοις καί δη καί ένυπογράφως - καί 
έν έπισήμφ εκθέσει, περί φιλανθρωπίας καί εύσπλαγχνίας του λόγου 
μάλιστα δντος, ότι «ό βίος εικονίζεται διάφορος τής χώρας καί τού 
βίου ημών κατά την άνθρώπων κατάστασιν» καί οτι «εύτυ^ώς 
ημείς καί ή ήμετέρα χώρα είμεθα παντελώς άπηλλαγμένοι —  τής 
παντελούς πενίας καί θανάτων έζ άσιτίας», μεταφέρει την σκηνήν

4) 'Άσζν 1 Μαίου 1896: Εί'ς τινα οίκίσκον κάθυγρον επί της δδοΟ Πολυγνώτου 
κατοικεί γυνή τις χήρα, μή έχουσα μήτε τά πρώτα μέσα της νοσηλείας ώς στερηθείσα 
έν έλαχίστυ) χρονικώ διαστήματι συζύγου καί υιού. Στερείται ή δυστυχής χαϊ αύΐοΰ 
τον έπιονσίου ίίρτου. 'Υπέρ της άτυχους γυναίκας δεχόμεΟα κ τλ .— Ά χ ρ ό π ο Α ιι5 
Μαρτίου 1896: "Υπέρ της πτωχής πολυμελούς οικογένειας τής άπειλουμένης ύπό του 
φοβερωτέρου θανάτου, θανάτου i x  πείνης μάς έστάλησαν . . δραχ. 5. Ούτω διά τών 
ολίγων χρημάτων τά όποια μάς έστάλησαν . . άνέλαβον ζωήν τά 5 κακόμοιρα ταύτα 
παιδάκια καί τά σβυσμένα τ(υν ματάκια έφιύτισεν ή ελπίς ύποσχομένη δτι δέν Οά λη
σμονηθούν τελείως από τούς οπουδήποτε δυναμένους νά τά βοηθήσουν, καί εις τών 
οποίων τήν ευσπλαγχνίαν άφίενται, αφού ό πατέρας τυφλωθείς δέν δύναται νά πράξη 
τίποτε υπέρ αυτών, ή δέ μάνα συνετρίβη υπό τό βάρος τών συμφορών, ώστε δέν τής 
άπέμεινε δύναμις δι’ άλλο τι ή διά νά κλαίη καί νά ζητή δι' ημών έλεημοσύνην.—  
Έφημερίς, 11 Ίανουαρίου 4896: Έ π ί τής όδού Στουρνάρα άριθ. 26 κατοικεί κατάκοι
τος καί ασθενών προ οκτώ μηνών ό Δανιήλ Νικολαίδης εντελώς άπορος καί στερούμενος 
χαϊ ανιόν τον επιούσιου Ιίρτον . . Παρακαλοΰνται οι φιλάνθρωποι κτλ. — Αυτόθι 8 

Μαίου 1896: Εις τά ΓΙυΟαράδικα . . εντός τής οικίας Τριανταφυλλίνας κατοικεί ή χήρα 
Βασιλική Άγγελάκη παράλυτος από έπτά έτών. Φριχτόν τό θέαμα καί φρικωδεστέρα ή 
ζωή τήν οποίαν διέρχεται ή δυστυχισμένη γυνή. — ΆχρόποΑις, 49 Μαρτίου 1896: 
Έλάβομεν . . διά τήν πτωχήν χήραν τής όδού Σφ. . δραχμάς 10, ας καί άποστέλλο- 
μεν σήμερον οπθ)ς συντηρηΟή έπί τινας ημέρας.— Έφημερίς, 27 Δεκεμβρίου 4895 : 
ΙΙρό τινων ήμερών έγνοίσΟη διά του τύπου ή φρικτή ’Οδύσσεια δύο γερόντοον έπαιτών 
έν Πάτραις συνοικούντων έντός έγκαταλελειμμένης μαούνας. Έ κ  τούτων ό είς εύρέθη 
τυχαίως υπό παιδιών νεχρός εκεί μέ καταφαγωμένους τούς οφθαλμούς ύπό τών πον
τικών, καί ό έτερος δέ ψνχορραγων ή άφήγησις δέ τού οίκτρού τέλους των έξήγειρε 
τήν φρικίασιν . . Προχθές καί ένταΰόα γέρων έπαίτης προσΰΑηθεϊς υπό του ψύχους, 
ϊπεσεν άπνους καθ' όδόν έν οιρα νυκτος. . *Ωσαύτως χαϊ ίν ΤριπόΑει πρεσβύτης. .  
έπλήριοσε τό κοινόν χρέος παθών ix ψύζεως κτλ. κτλ.
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έκ τών φρενοκομείων εις το μέσον της έχεφρονούσης κοινωνίας καί 
έπιπροχέει τά κενά καί μάταια  παραληρήματα, τά  έκεϊ κατ’ άνάγ- 
κτιν έπιτρεπόμενα, εις τόπον, ένθα καθ' ύψίστην ηθικην άνάγκην 
πρέπει απόλυτον κράτος νά έχωσι μόνον λόγοι έξ ύγιαινούσης διανοίας 
καί συμπαθούς έξεως καί φιλοικτίρμονος διαθέσεως καί φιλάνθρωπου 
ήθους άπορρέοντος. 'Όσον και άν διακαιούμεθα υπό του % υχροΰ ζή
λου του νά έπιλαμπρύνωμεν «ήμάς τε καί την χώραν ημών» εκτρί- 
βοντες άπ* αυτής την ένδειαν, ούδέν κατορθουμεν* την άνοιαν μό
νον ημών έκθεατρίζομεν, « ού γάρ ρ,τι έ κ λ ίπ η  ένδετις ά πό  της 
γης», κατά την όρθοτάτην παρατήρησιν τής ‘Αγίας Γραφής 1).

Έ ν  ταύταις ταΐς πέντε παρατηρήσεσιν έξεχύθη σύμπασα ή του 
ήμετέρου κριτοΰ κριτική σοφία, ή έκπηδήσασα έκ τής επισκοπήσεως του 
πραγματικοί) μέρους του βιβλιαρίου μου, έκ τής τάξεως τουτέστι 
καί τής διαιρέσεως αύτου. Σοφίας ώκεανός καί μεστότητος καί διαύ
γειας φρενών θαύμα ! Ειπον καί επαναλαμβάνω, ότι ουδέποτε άπό 
τής ίδρύσεως του βασιλείου τής Ελλάδος ένεφανίσθησαν προ τών 
οφθαλμών του πεπαιδευμένου κόσμου ράκη επιστημονικά καί έρείπια 
διανοητικά ειδεχθέστερα τών έν τή έπισήμψ εφημερίδι τής Κυβερνή- 
σεως φερόντων τάς ύπογραφάς « Ί ω . Πρωτόδικος» καί τών συνερ
γατών αύτου.

’Αλλά δύναταί τις νά εϊπη μετά του Σέξτου του Εμπειρικού : 
α ΟύκοΟν τά  μεν πράγματα ου νοουσιν οί γραμματικοί. Λείπεται τοί- 
νυν τά  ονόματα νοειν αυτούς* δ πάλιν έστί ληρώδες» 2).

*Όντως ευθύς μετά τό τέλος «τής γενικής ταύτης κρίσεως», όπως 
άποκαλεϊ τούς άνω καταλεχθέντας λήρους αύτου ό κ. κριτής, μετα
βαίνει εις την έξέτασιν του ετέρου μορίου του βιβλιαρίου μου, εις την 
εξετάσω τής λέξεω ς* τής εκλογής τών ονομάτων τουτέστι καί τής 
συνθέσεως αύτών. Επιγραφήν φέρει ή καινή αύτη κριτική έργασία: 
«Παρατηρήσεις εις τά  καθ’ εκαστα» ύποδιαιρουμένας ούτω: 1) ‘Αμαρ
τήματα  περί τάς λέξεις —  2) Εσφαλμένη χρήσις τών λέξεων —  3) 
’Α κατάληπτα ονόματα εις τούς παΐδας —  4) ’Αρχαϊσμοί μή επιτρε-

1) Δευτερονόμιον 15, 11.
2) Σέξτος ό ’Εμπειρικός, Προς Γραμματικούς 313, ϊκδ, Bekker σελ. 672, στ. 22.



πόμενοι εις τά  τοιαυτα βιβλία», μεθ’ ας επονται καί τινες άλλαι ανώ
νυμοι.

Κατά παράδοξον τρόπον, ότε το πρώτον άνέγνων τάς παρατηρή
σεις ταύτας, ένεφανίσθησαν προ της συνειδήσεώς μου τα  υπο του 
Άπελλου πάλαι ποτέ προς Μεγάβυζον τον Πέρσην (( εις το ζωγρα- 
φεΐον αύτου άναβάντα καί λαλείν επιχειρήσαντα περί της τέχνης » 
λεχθέντα τάδε: ((Έως μεν ησυχίαν ήγες, έδόκεις τις είναι διά τά  
χρυσία καί την πορφύραν, νυνί δέ καί ταυτί τά  τρίβοντα την ώχραν 
παιδάρια καταγελ^ σου φλυαρουντος» 1). Αί του καινού τούτου γέ
νους κριτικαί παρατηρήσεις κατά την ύπ’ αύτου του κ. κριτου άπο- 
τυπωθεϊσαν σειράν εχουσιν ούτως :

Π α ρ α τη ρ ή α εις εις τά κα69 έκαοτα.

Παρατήρηόις Ι ·  «Σελ. 2* «δδνδεν ό ϋλιος» άντί του £δν fi έβαόί- 
λενόεν».

«Έατι μέν εύτιθικώτερον τό είρπμένον h ώο̂ τε περί αζώ
του τά  άδυνατα έπισ’κοπειν », άλλ’ «ούχ δαχον κρυπτεχν τον 
άτάοθαλον άνδρα άνέλεγκτον | άλλα χρίι κακοεργόν άπο- 
τρωπάσθαχ άνάγκη» 2).

Τούς Έλληνας συγγραφείς πάντας, όσον καί άν έπιποθή τούτο ή 
ψυχή μου, δεν γνωρίζω* καθ’ όσον όμως γνωρίζω, μόνον ό *Όμηρος 
είπιν α Ήέλιος δ* άρα έδυ καί έπί κνέφας ήλθεν » —  καί —  «όδυ- 
ρομένοισιν έδν φάος ήελίοιο)) 3) καί ούδείς άλλος. Πάλιν επαναλαμ
βάνω, όσον έγώ γνωρίζω —  γνωρίζω δέ όλίγιστα .— ’Αλλά καί άν 
εγνώριζον ότι καί μέχρι των χρόνων Ευγενίου του Βουλγάρεως καί 
Νεοφύτου Δούκα έγράφετο έν λόγω.λιτώ « ό ήλιος έδυ», θά έσυλ- 
λογιζόμην οτι ημείς ζώμεν εις τά  1896 μ. X. ότι οί τυχόν γράψαν- 
τες ούτω δεν έγραψαν δι’ επταετείς παίδας τής Νέας Ε λλάδος, καί 
θά εγραφον πάλιν (to ήλιος έδυσεν». 1 2 3

1) Πλούταρχος, Περί Ευθυμίας 472 Α .
2) Ενόήμιος ό 'Ρόδιος^ απ. 46, Mullach, Fragm. Philos. Graec. τόμ. 3, σελ. 

246.— ΨενδοφωχνΧΙδαα 124, έ'κδ. Bergk, τόμ. 2, σελ. 99.
3) "Ομηρος, Όδυσ. γ — 329 Ίλ . Ψ  154.
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~ Ε νταύθα  γενομένου του λόγου είμαι ήναγκασμένος να κάμω μίαν 
μίκράν δήλωσιν άναγκαιοτάτην προς κατανόησιν των κατακρινομένων 
τούτων «αμαρτημάτων περί τάς λέξεις».

Πολλά βεβαίως καί μεγάλα αγαθά εδωκεν ημΐν τοΐς Ιφημέροις 
βροτοϊς ό Πανάγαθος Θεός, άλλά πάντων τούτων έγώ τρία νομίζω 
τά  μέγιστα, τον "Ήλιον, τάς αγίας Γραφάς, καί τούς Έ λληνας ποιη- 
τάς καί συγγραφείς. Διά τον Ή λιον δοξάζω τον Πανάγαθον μέ όλην 
την δύναμιν της ψυχής μου. "Αλλο δεν δύναμαι νά πράξω. Διά τάς 
'Αγίας Γραφάς όμως καί τούς Έ λληνας ποιητάς καί συγγραφείς ου 
μόνον δοξάζω αυτόν βαθύτατα, άλλά καί προσπαθώ ημέρας καί νυ- 
κτός νά δείξω καί την προς αυτόν ευγνωμοσύνην μου διαρρυθμίζων τον 
βραχυχρόνιον τούτον επί τής γής βίον μου —  όση μοι δύναμις— κατά 
τάς έν αύτοΐς ύποθήκας καί τά  έν αύτοίς υποδείγματα καί άγωνιζό- 
μένος πάση δυνάμει νά μεθαρμόζω καί νά κατασχηματίζω τάς υπό 
του Θεού δοθείσας μοι ασθενείς πνευματικάς δυνάμεις κατά τάς κινή
σεις τής μεγαλονοίας καί τής ύψηλοφροσύνης εκείνων 1).

Δ ι’ έμέ όσον δύναται το ίσχυρότατον ηλεκτρικόν φως προς τον 
ήλιον άντιπαραβαλλόμενον, τόσον δύνανται καί τά  παμπληθή συγ
γράμματα πάντων, καί των μεγαλοφυεστάτων έτι άνδρών σύμπαν- 
τος του κόσμου, προς τάς 'Αγίας Γραφάς καί τούς Έλληνας ποιητάς 
καί συγγραφείς άντιπαραβαλλόμενα. Εκείνα τάχιον ή βράδιον θά 
λησμονηθώσι πάντα καί θά έκλείψωσιν Ικ του προσώπου τής γής. 
Τ α υ τ α :

1) Διονύσιος ό * ΑΧιχαργασσενς, Των αρχαίων κρίσις, κεφ. 1, έκδ. Gross, τόμ. 
3, σελ. 301 : Δει τοίς των άρχαίων έντυγχάνειν συγγράμμασιν, ιν1 εντεύθεν μή μόνον 
της υποθέσεως την ΰλην, άλλά καί τον των ιδιωμάτων ζήλον χορηγηθώμεν. Ή  γάρ 
ψυχή του άναγινώσκοντος υπό τής συνεχούς παρατηρήσεως, την ομοιότητά του χαρα- 
κτήρος έφελκεται. — Αογγΐνος, Περί ΰψους 13, 2, έκδ. Spengel, τόμ. 1, μέρ. 2, 
σελ, 129 : Καί άλλη τις παρά τά είρημε'να οδός επί τά δψηλά τείνει, ποία δε καί τίς 
αυτή; ή των έμπροσθεν μεγάλων συγγραφέων καί ποιητών μίμησις τε καί ζήλος* καί γε 
τούτου, φίλτατε, άπρίξ έχώμεθα του σκοπού* πολλοί γάρ άλλοτριω θεοφορούνται πνεύ- 
ματι τον αυτόν τρόπον, δν καί την Πυθίαν λόγος έχει τρίποδι πλησιάζουσαν, ένθα 
ρήγμα έστι γής άναπνειν, ώς φασιν, ατμόν ένθεον, αύτόθεν έγκύμονα τής δαιμόνιου 
καθισταμένην δυνάμεως παραυτίκα χρησμωδειν κατ’ έπίπνοιαν* ούτως από τής των 
άρχαίων μεγαλοφυίας εις τάς τών ζηλούντων εκείνους ψυχάς ώς άπό ιερών στομίων 
άπόρροιαί τινες φέρονται, δφ’ ών επιπνεόμενοι καί οί μή λίαν φοιβαστικοί τώ ετέρων 
συνενθουσιώσι μεγέθει.
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Έστ1 άν ύδωρ τε νάη καί δένδρεα μακρά τεθέλη, 
Λέλιος τ’ άνιών ?ι,άμπη, λαμπρά τε σελήνή, 
κα\ ποταμοί γε φέωσνν, άνακλύζη δέ θάλασσα 1),

αμετάθετα θά στίλβωσα εις το πνευματικόν στερέωμα της άνθρωπό - 
τητος φωτίζοντα τον νουν καί θάλποντα την καρδίαν αυτής.

Έ γραψα « ό ήλιος έδυσε» καί όχι όπως άπαιτεί ό κ. Πρωτό
δικος, ((ό ήλιος έδυ» έν Άναγνωσματαρίω παίδων επταετών, 
ζώντων κατά τά 1896 μ. X. καί λαλούντων και έννοούντων μόνον 
την Νεοελληνικήν γλώσσαν, διότι έφοβούμην τάς πίκρας λοιδορίας 
του μεγαλοφώνου Άριστοτέλους βοώντος καί κραυγάζοντος: «Π ο ιη 
τική πρώτη εγένετο λέζις, οίον ή Γοργίου. Καί νυν έτι οί πολλοί 
των άπαιδευτο^ν τους τοιούτους οί'ονται διαλέγεσθαι κάλλιστα. 
τούτο δ’ ούκ έστιν, άλλ’ έτέρα λόγου καί ποιήσεως λέξις έστίν. δηλοΐ 
δέ τό συμβαΐνον ουδέ γάρ οί τάς τραγωδίας ποιουντες έτι χρών- 
ται τον αυτόν τρόπον, άλλ’ . . άφείκασιν όσα παρά την διάλε
κτόν έστιν, οίς δέ οί πρώτοι εκόσμουν . . άφείκασιν* διό γελοίον 
μιμεΐσθαι τούτους, οι αυτοί ούκέτι χρώνται έκείνω τώ τρόπιρ.— Έ τ ι  
δέ Άριφράδης τούς τραγωδούς έκωμωδει, ότι ά ούδεις ά,ν εΐποι 
έν τη δίαλέκτω, τούτοις χρώνται, οίον τό δωμάτων άπο, άλλά 
μή άπό δωμάτων, καί τό σέθεν, καί τό εγώ δέ vtv, καί τό Άχιλλέως 
πέρι, άλλά μή περί Άχιλλέως καί όσα άλλα τοιαυτα » 2).

Ά λλά καί άν χάριν του κ. Πρωτοδίκου άπεφάσιζέ τις νά ύπο- 
μείνη τάς λοιδορίας καί τούς έκψαυλισμους του Άριστοτέλους, 
καί τήν δίακωμωδησίν του Άριφράδου, άπαρεσκομένων σφόδρα 
προς τήν έν τω λόγο) έγκατάμιξιν ονομάτων προ πολλου ήδη έκλει- 
πόντων άπό τής « διαλέκτου» τής είωθυίας, πώς θά συνεβιβάζετο 
προς τήν σωρείαν όλων των σεμνών καί γεραρών άνδρών τών 
φωνή άποτρεπόντων τούς γράφοντας άπό τοιούτων καταγελάστων 
λεκτικών παραπτωμάτων ;

Λέγει ό Λουκιανός: « Ώ ς  γάρ τή γνώμη του συγγραφέως σκο
πούς ύπεθέμεθα παρρησίαν καί άλήθειαν, ούτω δέ καί τή φ ω ν ή  είς 
σκοπός ό πρώτος, σαφώς δηλώσαι καί φανότατα έμφανίσαι τό πράγμα, 
μήτε άπορρήτοις καί ίζω πάτου όνόμασι μήτε τοϊς άγοραίοις

1) Κλεόβουλος ό Λίνδιος παρά Διογένει ιώ  Λαρτίω 1, 6, 2.
2) Αριστοτέλης, "Ρητορική 1404, α, 2 5 .— Περιποιητικής 1458, β, 31.
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τούτοις καί καπηλικοί;, άλλ’ ώς (Λεν τούς π ο λ λ ο ύ ς  Ουνεχναχ, τούς 
δε πεπαιδευμένους έπαινέσαι» 1).—  Παρατηρεί Σέξτος ό Ε μπειρι
κός: « Φιλομετάβολον γάρ τί έστιν ό αιών, ούκ εις'φυτά μόνον καί 
ζώα, άλλα καί εις ρήματα» 2). —  όμοφωνεί αύτώ ό Λυσίας λέγων: 
« Τ α  μεν πράγματα ταυτά έστι νυν τε καί πάλαι, των δ1 ονομάτων 
ένίοις ού  τοίς αύτοίς χρώμεθα νυν τε καί πρότερον » 3 ).—  Καί συμ
βουλεύει ό Λογγίνος: « Πεφύλαξο δε τοίς λ ία ν  ά ρ ^ α ίο ις  καί ξένοις 
των ονομάτων κατα μ χα ίνεχν  τό σώμα τής λέξεως καί την υφήν 
τής παρασκευής — τηρητέον iVrt σοι καί φυλακτέον τ η ς  φ ω νή ς 
το ν  τ ύ π ο ν  ο α ν τ ό ν  γά ρ  ού  θ ή α ε ις  ο ύ δ ’ εχοΌχΟεχς χδχον ν ό 
μ ο ν  ώ ν δεχ προονέμεχν* ού  γά ρ  έφ ’ Λμχν ό ν ό μ ο ς  τω ν  λ ό 
γ ω ν , ά λ λ ' Λμεχς έπχ τω  νό μ ω  » 4).—  Καί κελεύει ό Μένανδρος: 
«Τ ό γάρ σύνηθες ο ύ δ α μ ο ύ  παροπτέον» 5 ).—  Καί διατάσσει Σέξτος 
ό Εμπειρικός λέγων : « Τή συνήθεις π ρ ο ο εκ τέο ν  μάλλον έστι θέλον
τας εύ λέγε tv ή περ τέχνη τινί περιεργοτέρ^ » 6).—  Καί επιτάσσει ό 
’Αριστοτέλης φωνών: « Τή μέν ονομασία δει χρήσθαι τη  π α ρ α δ ε- 
δ ο μ έ ν η  καχ μ η  κχνεχν τά τοιαΰτα, ένια δε ού λεκτέον ομοίως τοίς 
πολλοίς » 7) —  Καί αιτιολογεί τά συμβουλευόμενα υπό τού Λογγίνου 
και τά  κελευόμενα υπό τού Μενάνδρου καί τά διατασσόμενα υπό τού 
Σέξτου και τά έπιτασσόμενα υπό τού Άριστοτέλους Δινύσιος ό *Αλι· 
καρνασσεύς λέγων : « Ά γ ν ο ο ύ σ Ί  την χρήσιν τών σ π α ν ίω ν  ονο 
μ ά τ ω ν  . . I'vta τών ονομάτων τοίς τό τε  καιροΐς συνήθη ήν καί γνώ
ριμα, ών ν ύ ν  ή χρήσις έξερρύηκεν, έκείνοι μέν ούν ώς γνωρίμοις 
εχρώντο* ήμείς δ’ αν αυτά εύ κ ό λ ω ς  έκκλίνοχμεν»  8).—  Καί καθο
δηγεί Δημήτριος ό Φαληρεύς λέγων : « Ληπτέον δε καί ονόματα . , 
έοικότα τοίς υπό τής συνήθειας συγκειμένοις. Καθόλου γάρ ταύτην 
την συνήθειαν κανόνα ποιούμαι πάσης ονομασίας . . Στοχαστέον πρώ
τον μέν το ύ  σ α φ ο ύ ς  έν τφ  ποιουμένφ ονόματι καί σ ι/νη θο ι/ς , 1 2 3 4 5 6 7 8

1) Λουκιανός, Πώς δεΐ ιστορίαν συγγράφειν κεφ. 44.
2) Σέξτος ό Εμπειρικός, Προς Γραμματικούς 82, έκδ. Bekker, σελ 617, στ. 24.
3) Λύσσας, Κατά Θεομνήστου Α. κε<ρ. 20, σελ. 117.
4) Λογγίνος, Τέχνη Ρητορική, έκδ. Walz, τόμ. 9, σελ. 560-561. Spengel, τόμ. 

1, μέρ. 2, σελ. 188.
5) Μένανδρος, Άπόσπ. 53, έκδ. Kock, τόμ. 3, σελ. 19.
6) Σέξτος ό Εμπειρικός, Προς ρήτορας 59, έκδ. Bekker σελ. 687, στί)(. 2.
7) ’Αριστοτέλης, Τοπικά 148, β, 20.
8) Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς, Τέχνη ρητορική κεφ. 10, 7 - 8 .
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έπειτα τής δμοιότητος προς τα κείμενα ονόματα, ώς μή φ ρ υ γ ί-  
ζειν ή Οκυθίζεΐν τις δόξει μεταξύ Ελληνικών ονομάτων» 1 ) .—  
Καί προτρέπει εις το ορθον Διονύσιος 6 'Αλικαρνασσεύς λέγων : 
<( 'Απλούστερον καί κοινότερον δ'.αλεγόμενος μάλλον άν τις άρέσαι* τό 
γάρ άκριβες καί περιττόν καί ξένον κα\ παν δ τι μίι Οννηθες 
αύτοΐς άκούειν τε καίλέγειν, δχλπρώς διατίθησιν αυτούς* καί ώσπερ 
τι των πάνυ άνιαρών έδεσμάτων ή -ποτών άποστρέφει τούς στομά
χους, ούτως έκείνα δχληρώς διατίθησι τάς άκοάς » 2 ).—  Καί άπο- 
τρέπει έκδειματών διά τής καυστικής αύτου ειρωνείας 6 Λουκιανός 
λέγων: «Χρή δ1 οιμαι μή ούτως, άλλ1 δμοχα τα  πάντα καί όμό- 
χροα είναι καί Ονναδον τή κεφαλή το άλλο σώμα, ώς μή χρυσοΰν 
μέν το κράνος εΓν), θώραξ δέ πάνυ γελοίος έκ ρακών ποθεν ή έκ δερ
μάτων σαπρών συγκεκαττυμένος καί ή άσπίς οισυίνη καί χοιρινή περί 
ταίς κνήμαις» 3 ).—  Καί προκαλεϊ το ερύθημα εις τάς παρειάς καί 
του μάλλον αναίσθητου καί κάμνει καί τον μάλλον άναίσχυντον καί 
άπειρόκαλον, τον χαίροντα επί τοις τοιούτοις λεκτικοΐς τερατουργή- 
μασι, καί τον επιποθουντα αυτά, να καλύψη τό πρόσωπον 6π* αισχύ
νης Διονύσιος ό ‘Αλικαρνασσεύς μαστίζων καί καυτηριάζων τούς 
τοιούτους τοιαυτα φωνών:« Ενίοτε λέγουσι τα  σπάνια τών ονομάτων 
κατά μίμησιν τήν προς ετέρους, καθάπερ έν ιδέα τινί κωμωδίας, 
όΐ/ιμαθεία καί άπειροκαλία τοις αίο' ί̂ο'τοις τών παθών περιπε- 
πτωκότες. Τών ούτως διαλεγομένων ούδ* αί μητέρες άν καί οί πατέ
ρες άνάσχοιντο διά τήν αηδίαν* άλλ" ώοπερ άλλον έθνους γλώα- 
αης άκονοντες, τών έρμηνευσόντων άν δεηθεΐεν » 4).

j ; · 1) Δημήτριος δ Φαληρεύς, Περί έρμηνείας 91, 96, £κδ. Walz τόμ. 9, σελ. 44.
· 46. Spengel τόμ. 3, σελ. 283-284.

2) Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς, Περί της λεκτικής ΔημοσΟένους δεινότητος, κεφ. 15. 
!%· 3) Λουκιανός, Πώς δεΤ ιστορίαν συγγράφειν, κεφ. 23 καί κεφ. 22 : Τούς δέ καί
; |^ ί ποιητικοίς όνόμασι. . χρωμένους που δ* ά'ν τις Οείη ; . . Ε ίτα μεταξύ . . ευτελή όνο-
1 ματα καί δημοτικά καί πτωχικά παρενεβέβυστο . .  ώστε τό πραγμα έοικός είναι τρα-
jsgi γωβφ τόν ετερον μέν πόδα επ’ έμβάτου ύψηλού βεβηκότι, Οάτερον δέ σανδάλω δποδε- 

δεμένον.
V 4) Διονύσιος ό Αλικαρνασσεύς, Τέχνη βητορική 10, 10. Καί περί του Θουκυδίδου 

χαρακτήρος κεφ. 49.—’Ίδε καί Τέχνη 'Ρητορική 10, 7 : Περί δέ τήν λέξιν συχνά τά 
| ν αμαρτήματα’ οί μέν γάρ πάνυ εύτελώς φθέγγονται . . οι δέ τό παράσημον τής λέξεως
I αναγκάζονται, εΥ πού τι άνακεχωρηκός όνομα, ή ρήμα εΥρηται, τούτο Οηρώντες καί
λ  πανταχού φΟεγγόμενοι έπ* άρχαιότητι δή τινι σεμνυνόμενοι* γεάοϊογ πεπονΟότες, εΥ γε 

1 : μή λογίζονται, δτι τά βιβλία διά τών γνωριμωτάτων αγωνίζεται, τά δ’ άνακεχωρη-
; ν ’ κότα ταύτα σπάνιά έστιν,
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Ταύτα έχων ύπ’ δψιν έγραψα έν τώ Άναγνωστικώ βιβλίω τών 
επταετών Έλληνοπαίδων «ό ήλιος έδυσεν», και δχι «ό ήλιος έδυ», 
δπως 6 διδάσκαλος των Έ λλην. γραμμάτων κ. Πρωτόδικος άπαιτεΐ»

Δεν έγραψα δε πάλιν «ό ήλιος έ β α σ ίλ ε υ σ ε ν », όπως άπαιτεϊ 
ό λόγιος ούτος Κύριος, διότι από τής νεανικής μου ηλικίας άκόμη 
εξακολουθεί ό τρόμος, όν ήσθάνθην άκούσας τότε τάς άγριας φωνάς 
του άοιδίμου Κοραή με όλην την δύναμιν των πνευμόνων αυτού κραυ
γάζοντας : «βαο'χλευεχ ό ήλιος . . Πόθεν έγεννήθη τό βαρβαρο)- 
τα το ν  τούτο « βαοίχλενεχ» αντί τού παλαιού «δνεχ»  ή « δ ν νεχ» , 
οπότε μάλιστα εφυλάξαμεν τό άντικείμενον του «άνατέλλει» ; . . 
Λ χ ν δ α χ ό τ η ς  άπατπθεχσ 'α  είπεν «βασιλεύει» άντι τού «δύει» 
ή «δύνει» 1)

Φοβούμενος λοιπόν τάς λοχδορχας, τούς έκψ α υ λχο^ονς, τάς 
έπ χπ λ η ξεχ ς , τάς ε ιρ ω ν ε ία ς , τάς ά γρχα ς ψ ω νά ς τοσούτων καί τοι- 
ούτων άνδρών καί επόμενος ταις όδηγίαις, ταις παρακελεύσεσι καί ταις 
συμβουλαίς αυτών έγραψα και θά γράψ ω  π ά ν το τε , προκειμένου 
μάλιστα περί τών επταετών τέκνων ημών, όπως καί πάντες οι παρ1 
ήμΐν σωφρονούντες γράφουσιν «ό ίίλχος έδ υ σ εν» . Ό  κ. "Άγγελος 
Βλάχος έγραψεν εις τό ποίημά του «ή Ε σπέρα» : «έδυο^εν ό ήλιος 
λάμπει όλ1 ή δύσις» 2). Ό  άοίδιμος Λέων Μελάς έγραψεν εις τον 
Γεροστάθην του: «εδΐ/ο 'αν αί γλυκείαι άκτΐνες» καί πάλιν «τοιου
τοτρόπως έδνο 'ε καί τό λαμπρόν άστρον τής άρχαίας Ελλάδος» 3). 
Ό  κ. Νικόλαος Πολίτης έγραψεν εν τή μονογραφή αυτού « Ό  Έ λιος 
κατά τούς δημώδεις μύθους» (σελ. 8 ) :  « Ό  ήλιος . . έβασίλευσεν ίσον 
τφ  έβασίλευσε πρότερον άοα νύν δεν βασιλεύει, έδυο 'εν» . Προτιμό- 
τερον δε είνε νά άμαρτάνη τις μετά τού Άριστοτέλους, τού Λουκια
νού, τού Σέξτου τού Εμπειρικού, τού Λυσίου, τού Λογγίνου, τού Με
νάνδρου, τού Διονυσίου τού Άλικαρνασσέως, τού Δημητρίου τού Φα- 
ληρέως, τού Κοραή, τού Αγγέλου Βλάχου, τού Δέοντος Μελά καί 
τού Νικολάου Πολίτου, παρά νά όρθογνωμονή επόμενος έν ί, καί 
τούτψ Πρωτοδίκω. Ό τ α ν  αυτός ποτέ γράψν) τι, άς γράψη «ό ήλιος 
έδυ». Ούδείς φθόνος. Ό τα ν  δε πάλιν δοθή ποτέ αύτώ ευκαιρία νά 1 2 3

1) Κοραης, "Ατακτα, το'μ. 2, σελ. 79.
2) "Ιδ. "Ασματα έκδοθέντα δπό του προς διάδοσιν τών Έλλην. γραμμάτων Σνλλο'- 

γοο, σελ. 26.
3) Λέων Μελάς, Γεροστάθης. έκδ, 1882, τόμ. 3, σελ. 136 καί 137.
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γείνη εκ νέου κριτής άναγνωστικου βιβλίου, προωρισμένου διά τά  τε- 
κνα ημών τά  επταετή, άς χαρακτηρίσω και πάλιν το βιβλίον τούτο 

ψ: ώς άμαρτωλόν καί άς απόρριψη αυτό διότι εύρεν έν αύτω γεγραμμε-
p  νον__«έδνσεν ό ήλιος άντ\ τον έδν ίι έβασίλενσεν». Ε ύ-
§ |  τυχώς καί έκ των παρ’ ήμΐν νυν πολύ ολίγοι έ'χουσι την διάθεσιν νά 
| |  άκούσωσι παρά Σέξτου του Εμπειρικού την μεγάλην ταύτην άλή- 
■ρ·. -θειαν «Ό μη βονλόμενος jn  συνήθως παραδεχθείση, καθά- 
I?' περ νομίσματι, ομιλία κατακολουθεΐν, άλλ’ ίδιαν αύτω τέ- 
1|. μνειν μανίας έγγύς έστίν».
&«'
&; ·; ·

Παρατήρηόις 2 .— Σελ. 22 «ούτε άντί ούδέ καί έν <5ελ. 87 και άλ- 
i-f:·-. λαχον.
P f
m

1

Μ

I : ·
j i i / v :

ί ί , :

Φεύγετ’, Άριστάρχειοι, έπ’ εύρέα νώτα θαλασσής 
Ελλάδα, τής ξονθής δειλότεροι κεμάδος, 
γωνιομβόβνκες, μονοσύλλαβοι, οίσι μέμηλεν 
το σ&\ν και τό σψων και το μιν ήδε το νίν 1)ν

Ψ

&ί

Παρατήρηόις 3 . — Σελ. 87 «βρο*>μην» άντι βρόμην και έν (Σελ. 128* 
τό παλαιόν όνομα είνε βρόμος.

«Των γερόντων τοΐς όψιμαθέσι θοίνην παρεσκευάκαμεν . . Έ ντυ γ- 
χάνεις γάρ, ώ Θεαίτητε, ώς έγωμαι, πολλάκις τά  τοιαυτα Ισπουδα- 
κόσιν, ένίοτε πρεσβυτέροις άνθρώποις, καί υπό πενίας της περί <ρρόνη- 
σιν κτήσεως τά  τοιαυτα τεθαυμακόσι, καί δη τι καί πάσσοφον οίο- 
μένοις τ ο ιτ ’ αυτό άνευρηκέναι» 2).

Παρατιιρηόις 4 . —Σελ. 181 «άναγαλίδας» άντί άναγαλλίδας* fi εύ~ 
θεία εΐνε ή άναγαλλίς.

"Ιλαθι, Γραμματική φνσίζοε, Υλαθι λιμόν 
ψάρμακον εύρομένη «μήνιν άειδε θεά» 3). 1 * 3

1) Ήρόδικος παρ* ΆΟηναίω τώ Δειπνοσοφισττ) βιβλ. 5, 65, σελ. 222 ο*
φ  2) ΓΙλάτων, Σοφιστής 25 C.

3) Λουκιανός, Έπιγράμματ. 22, εις Γραμματικούς,



— 334 —

Καί μέ τάς τέσσαρας ταύτας παρατηρήσεις τελειόνουσι τα  τού βι
βλιαρίου μου «αμαρτήματα περί τάς λέξεις», δια μυριοστήν φοράν 
άληθεστάτου άποδειχθέντος το υπό Μάρκου του Άντωνίνου πάλαι 
ποτέ ρηθέντος : « τοσούτον άξιος έκαστος έστιν δσου άξιά έστι ταυτα 
περί ά έσπούδακεν» 1).

Μετά τάς παρατηρηθείς ταύτας εις τά περί «τάς λέξεις αμαρ
τήματα», μεταβαίνει ό κ. κριτής άμέσως εις τδ β ' είδος των αμαρ
τημάτων, τό έπιγραφόμενον «έσφαλμένη χρησις των λέξεων». 
Παρατηρεί δέ τάδε :

Παρατήρηόις I . — Σελ. 7 « Πολλάκις αΐ μητέρες λέγονόχ τοχαύτα 
είς τά παχδία των διάνάτάφοβερίζωόχν»* άντϊ φοβίζωόχν* φοβερίζω 
=  άπεχλώ* φοβίζω == έμβάλλω φόβον».

«Β αβαί, ώ αγαθέ! οίον πάθος πέπονθας! δ εγώ όνομάζειν μέν 
όκνώ, όμως δέ, επειδή μόνω έσμέν, ρητέον. Άμαθίφ γάρ ξυνοικείς, 
ώ βέλτιστε, τή  έσχάτν), ώς ό λόγος σου κατηγορεί καί συ σαυτού» 2).

Τρία χονδροειδέστατα σφάλματα εις δύο καί ήμίσειαν σειράς! !
α \ )  Ούδέν των λεξικών τής Ελληνικής γλώσσης γνωρίζει τό «φο

βίζω », δπερ ό μάλ' άμουσος λόγιος καθηγητής προτείνει εις αντι
κατάστασή τού «φοβερίζω». Τό λεξικόν του Βυζαντίου, τού Pappe, 
τού Passow καί ό Θησαυρός τού Στεφάνου άναγοάφουσι μόνον τά 
δύο ταυτα ρήματα «φοβώ καί φοβερίζω». Ούδέν δέ «φοβίζω». 
Καί ό κ. Κόντος έν ταίς γλωσσικαίς αυτού παρατηρήσεσι λόγον ποι
ούμενος περί των ρτμάτων «θαρσώ καί θαρρύνω» ονομάζει ώς εναν
τία  αυτών τό φοβούμαι καί τό φοβώ* τό φοβούμαι ώς τό εναν
τίον τού θαρσώ, καί τό φοβώ ώς τό έναντίον τού θαρΟννω ή θαρ- 
ρννω «τουτέστι ποιώ θαρρείν ή καθίστημι θαρραλέον»3)* τό φοβίζω 
τού κ. ΙΙρωτοδίκου, τό σημαίνον δήθεν «εμβάλλω φόβον», άγνοεί, ώς 
φαίνεται, καί ό κ. Κόντος, καί διά τούτο ώς έναντίον τού θαρρύνω ή 
θαρσύνω ονομάζει τό «φοβώ».

β '.)  'Αφού «φοβίζω» δεν ύπάρχει είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
Επεται δτι δεν υπάρχει καί κάνέν χωρίον, ίνα ί'δη τις τήν σημασίαν

1) Μάρκος Άντωνΐνος, Τών είς εαυτόν 7, 3.
2) Πλάτων, ’Αλκιβιάδης πρώτος, 118 Β.
3) Κ. Σ . Κόντος, Γλωσσικαί παρατηρήσεις, έν Άθτ(ναις 1882, § 26, σελ. 62 καί 65#

■K J-



335 —

αύτου. *Αφοΰ δέ δεν ύπάρχει ούτε ((φοβίζω» ούτε χωρι'ον τι διά του 
φοβίζω οικονομούμενον, έπεται δτι ό ισχυρισμός του κ. κριτου, καθ’ 
ον τδ ((φοβίζω» σημαίνει «εμβάλλω φόβον», δύναται νά θεωρηθή 
καί ώς λήρος.

γ \ )  Τδ «φοβερίζω» δεν σημαίνει άπειλώ, δπως ισχυρίζεται δ κ. 
κριτής, άλλ1 έμβάλλω φόβον. Ό  Βυζάντιος έν τώ λεξικφ τής καθ’ 
ημάς Ελληνικής διαλέκτου γράφει: « φοβερίζω =  δεδίττομαι, μορμο- 
λύττομαι, δειματόω, έκδειματόω»* τούτων δ’ ούδέν σημαίνει άπειλώ  
άλλα πάντα σημαίνουσιν «έμβάλλω φόβον». Ό  αύτδς εν τώ λεξικφ 
τής Ελληνικής γλώσσης γράφει « φοβερίζω =  προξενώ φόβον».—  
Ό  Passow γράφει: «φοβερίζω =  Schrecken, in Schrecken set- 
zen* ταυτα δέ δέν σημαίνουσιν «άπειλώ» (drolien), άλλα «εμ
βάλλω φόβον». Ό  Pappe γράφει: «φοβερίζω =  Schrecken, in 
Schrecken setzen* ταυτα δέ δεν σημαίνουσιν άπειλώ, άλλ* «έμ
βάλλω φόβον». —  Έ ν  τφ  Θησαυρώ του Στεφάνου φέρεται « φοβε
ρίζω =  terreo* τούτο δέ δέν σημαίνει άπειλώ, άλλ’ «έμβάλλω φό
βον» 1). Έ ν τή *Αγίγ. Γραφή φέρονται τάδε τά χω ρία : Νεεμίας 
6 , 9 :  *Ότι πάντες φοβερίζοι/σΊν ημάς λέγοντες* έκλυθήσονται αί 
χεΐρες αυτών άπδ του έργου τούτου καί ου ποιηθήσεται— Αύτόθΐ 
6, 14 : Μνήσθητι ό Θεός μου τώ Τωβία . . και τοΐς καταλοίποις τών 
προφητών, οϊ ήσαν φοβερίζοντές με. Αύτόθι. 6, 1 9 : «Κ αί έπι- 
στολάς άπέστειλε Τωβίας φοβερίσαι με». Έοτδρας 10, 3 :  Ά ν ά - 
στηθι καί φοβέριΟον αυτούς έν έντολαΐς Θεού ημών καί ώς ό νόμος 
γενηΟήτω. Δανιήλ 4, 2 :  Ένύπνιον ί'δον καί έφοβέρίΟε με, καί 
έταράχΟην έπί τής κοίτης μου καί αί δράσεις τής κεφαλής μου έτά- 
ραξάν με. Ψαλτήριον 87, 17 : Έ π ’ έμέ διήλθον αί δργαί σου, καί 
οϊ φοβερίΟμοί σου έξετάραξά/ με' έκύκλωσάν με ώς ύδωρ δλην την 
ημέραν, περιέσχον με α μ α — ταυτα δέ πάντα εύρηνται έν τή Βίβλω 
του Λουθήρου μεταπεφρασμένα διά τών «alle wolten uns fu rc h t- 
sain machen —  die mich wolten abschrechen —  mich abzu- 
schrecken —  Dein Schrecken» κτλ.2) ών ούδέν σημαίνει άπειλεϊν =

1) Στιφ. Κονμαγονόη λεξικόν λατινοελληνικόν : lerrco ui itum crc aliqucm, 
τρόμον τινί εμβάλλω, φοβώ, όειματώ, έκπλήττυ), καταπλήττω τινά* 2) πτοώ, απελαύνω 
τινά, άποτρέπω τινά ή τι. — Georges, Ausliihι Ιiclies Lateinisch-Dculschcs Hand- 
worlcrhucli: tcrrco=Schrccken, ersclirccken,in Schrecken setzen, scheuchen.

2) Die Bibel, oder die ganze Ilciligc Schrift des alien und ncucn Tesla- 
ruanls· nacli dcr deutsclien Uebcrsetzung Dr. Martin Luther’s, Berlin 1871.



drohen, minor, minitor, interminor, άλλα πάντα « έιχβάλλω 
φόβον», terreor.
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Παρατήρηόις 2 . — Σελ. 47 «μίαν φοράν έν έρίφιον έδτέκετο έπάνω 
είς έν άνώγεων»* ό μύθος τον ΑΙόώπον έχει: «έριφος έπχ δώματος 
έΟτώς» 1)· δώμα δέν εϊνε το άνώγεων, άλλ’ Ή ταράτΟα.

Διά τινα κ. Πρωτόδικον της εποχής του είπεν ό Πολύβιος* « άνηρ 
θράσος μέν καί τολμάν κεκτημένος, αλόγιστον δε καί ταύτην καί τε· 
λέως άκριτον» 2.

Τό «δώ μ α»  του Αίσωπειου μύθου ήθελε να τό γράψω «ταρά
τσα » , δπως η χρησις της λέξεως μη ή έσφαλμένη !

Πόσον βάθος άμαθείας καί άλογιστίας χαίνει υπό την παρατήρη-
σιν ταυ την

1) Ό  νηφαλέος κριτής δεν ένόησεν ούτε τον μύθον τον Αισώπειον 
«Έ ριφος καί Λύκος » ούτε τον κατακρινόμενον Ιπί έσφαλμένν) χρήσει 
της λέξεως «δώ μα» μύθον «Έρίφιον καί Λύκος» 3)* διότι αν δεν 
ήτο νυσταλέος, πάραυτα θά Ινόει ότι ό έμός μύθος δεν εινε ό Αίσώ- 
πειος. Ούτε προπηλακισμούς του λύκου, ούτε ριπτόμενα κεραμιδάκια 
κατ’ αυτού, ούτε επιπλήξεις της μητρός αίγός, ούτε επάνοδον τού 
λύκου, ούτε κατασπαραγμούς τού εριφίου έχει ό Αίσώπ. μύθος, όπως 
έχει ό κατακρινόμενος ούτος. Κύριε έλέησον ! Έ γώ  νά μεταφράσω 
τού Gurtmann τον μύθον «das Bocklein und der W olf» 4) και 
νά ψέγωμαι, διότι δεν μετέφρασα τού Αίσωπειου μύθου τό δώμα 
όρθώς !

2) ‘Υποτεθείσθω ότι παρελάμβανον τον μύθον έκ τών Αίσωπείων, 
τίνα ύποχρέωσιν έχει ό Άναγνωσματαριογράφος νά μεταφράστ) αυ
τόν κατά λέξιν ; Παλαιά έξήγησις εινε τά  ’Αναγνωσματάρια; Ό  δέ 
ζητών κατά λέξιν μετάφρασιν έν τοϊς Άναγνωσματαρίοις δεικνύει 1 2 3 4

1) Αίσώπ. μύθ. συναγωγ. έκδ. Halm άρ. 135, ’Έριφος καί Λύκο?— «Έριφος επί 
τίνος δώματος έστώς» καί όχι σέριφος επί δώματος εστώςο.

2) Πολύβιος 3, 19, 9.
3) X. ΓΙαπαμάρκου, Έγκεκριμ. Άναγνωσμ. τής δευτέρας τάξ. σελ. 26.
4) Τον μύθον τούτον παρε’λαβον έκ του ’Αλφαβηταρίου τού Oswald Forster— 

Das erste Schulbuch, Leipzig 1888, σελ. 41, άρ. 9. — Είνε δέ έργον τού Curt- 
manil καί ευρηται επίσης συντομευθεις καί είς τό Άλφαβητάριον τού Fechner (Ber
lin 1879, σελ. b5, άριΟμ, 2).



άλλο τι η οτι δίνε σχολαστικός, άμαθής καί άλόγιστος; ¥Ηδη προ 
τόσων εκατονταετηρίδων έγραψεν εκ παρόμοιας τη νυν παρούση αφορ
μής έξοτρυνθείς Κλήμης ό Άλεξανδρεύς τα ορθότατα ταυτα περί 
των τοιούτων ζητημάτων : « Καν έταιροιά τισι των πολλών κατα
φαίνεται τα ύφ’ήμών λεγάμενα των'Αγίων Γραφών, ιστέον ότι έκεΐθεν 
άναπνεΐ τε καί ζή και τάς άφορμάς ά π’ αυτών έχοντα τον ν ο υ ν  
μ όνον  ού τ ίιν  λέξχν παρ ισ 'ταν  έπ α γ γ έλ λ ετα χ  1).

3) Πόθεν ό κ. κριτής γνωρίζει οτι το «δώ μα» δέν εινε τό «άνώ- 
γεων», άλλ’ η «ταράτσα», καί άποφαίνεται μετά τόσης βεβαιότητας; 
Εις πάντα τα λεξικά της Έ λλην. γλώσσης ή λέξις «δώ μα» ανα
γράφεται ώς σημαίνουσα η το οικοδόμημα έν γένεε η την αίθουσαν 
τής υποδοχής ή τό έστιατόριον ή τό άνω πάτωμα, ένθα παρέμενον 
αί γυναίκες. Τό χωρίον δε του Ευαγγελίου : « Ό  λέγω ύμιν έν τή 
σκοτία, είπατε έν τώ φωτί* καί ο εις τό ούς άκούετε, κηρύξατε επί 
τών δω μ ά τω ν  » 2), ούδέν περί « ταράτσας» βεβα/ιοχ. Έ ν τή Λ α
τινική μεταφράσει φέρεται τό χωρίον τούτο ούτω ς: quod dlCO 
vobis in tenebris, dicite in lumine, et quod in aure auditis, 
praedicate super tecta . — Έ ν τή Γερμανική ούτως: Was ich 
euch sage in Finsterniss. das redet in Licht; und was ihr 
horet in das Ohr, das pradigt a u f den Dacliern . Ό μοίως 
εχει καί παρά Λουθήρω ή μετάφρασις. Έλέχθη δε τούτο τό « δ ω μ ά 
τω ν» μετσφορικώς, συνωδά τώ τρόπω τών προς τά  πλήθη δημηγο
ριών του Ιησού, όστις παν άλλο έσκέπτετο κατ’ εκείνην την στιγμήν 
ή την ταράτοΓαν του κ. Πρωτοδίκου 3).

Ό  Έρασμος τό « δω μάτω ν» τούτο ύπέλαβεν ώς σημαίνον τό 
ί/π ερ ώ ον  ή τό τέ γ ο ς , ονόματα δηλοΰντα πολύ π χ θ α ν ώ ς την ήμε- 
τέραν ταύτην «ταράτσαν», άλλ’ οι λεξικογράφοι δέν παραδέχονται 
την τοιαύτην ερμηνείαν λέγοντες : «δώμα omnino esse i q. οίκον 
aut certe Partem domus, intra quam habitatur; sed particula 
έπί indicari,de qua parte domus agatur; non esse igitur opus, 
ut cum Erasmo δώμα pro ύπερψον capiamus, aut τέγος, i e.

1) Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, Στρωματείς βιβλ. 7, κεφ. 1, έχδ. Potter, σελ. 829.
2) Ματθαίος 10, 27.
3) Ευθυμίου του Ζυγαβινου Ερμηνεία εις τά τέσσαρα Ευαγγέλια, Ματθ. 10, 27 : 

«Φ η σ ίν ,ό τι'Ό  λέγω ίιμίν ιδία, είπατε δημοσία, καί δ ηχούσατε μόνοι, κηρύξατε πασιν* 
έν σχοτία μεν όνομάσας τό χατ’ ιδίαν* είς τό ούς δέ, τό μόνοις* καί αύΟις, έν <ρωεΙ 
μίν τό δημοσία* ΙηΧ τών όωμάτων δέ τό πασιν.

22
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£ro Suprem a aedium  p a r te , quum nulla id auctoritate 
probetur. Sed nec opus erit ut e VV. LL. interpretemur 
Tectum planum  s. Tecta solaria  et meniana  1). Άφου λοι
πόν ό Beza, ο Ερρίκος Στέφανος καί ό Bekker δεν λέγουσιν άσφα- 
λ ώ ς  τό «δώ μ α»  ταράτσαν, πόθεν ήντλησε τό θάρρος ό κ. κριτής 
νά είπ^ μετά τόσης θετικότητος τούτο ;

4) Ά λ λ ’ ύποτεθείσθω ότι εγώ μετέφραζον ούχί του Curtmann 
τό> μύθον, άλλα τον Αισώπειον* ύποτεθείσθω προσέτι ότι εγώ ήμην 
επί τοσουτον ευήθης, ώστε νά υπολαμβάνω τά  ’Αναγνωσματάρια ως 
παλαχάς έξηγησεχς, ύποτεθείσθω έπί πλέον ότι έγώ ήμην έπί το- 
σοΟτον θρασύς, ώστε ό,τι άνδρες παρασάγγας όλας σοφώτεροι ημών 
δεν τολμώσιν όρχστικώς νά άποφανθώσιν, έγώ κατηγορηματχκώ- 
τατα άπεφαινόμην καί άνοίξας πλατύ τό στόμα έλεγον « δώ μ α  είνε 
ή ταράτσα» , πώς αυτός κατά συμβεβηκός μέν κριτής, έξ επαγγέλ
ματος δέΕλληνοδιδάσκαλος, θά έπέτρεπε τοιουτον βάρβαρον δνομα, 
έν ω ό μέν’Αριστοτέλης όητώς λέγει: « Έ σ τι δέ άρχή τής λέξεως τό 
Ε λ λ η ν ίζ ε ι  » 2), ό δέ Νόμος, καθ’ δν κατέστη κριτής, ρητώς άπαι- 
τεΐ « την γλώσσαν απλήν καί γνησίω ς Ελληνικήν » ; — Έ π ειτα  
τί είδους λογική, τί είδους κρίσις είνε αυτή, άπό τό εν μέρος νά 
άπαιτή ό κ. ούτος νά γραφή «ό ήλιος έδυ» καί άπό τό άλλο «τα
ράτσα ;».

Π αρατήρηδις 3· — Σελ. 27 «τό πτηνόν έτερέτχζε»· τό τερετίζω λέ
γεται έπ ί των τεττίγων (Πολυδ. όνομ. 5, 89).

Ούδείς των άνθρώπων διάγει τον βίον αύτου ήρεμώτερον, άταλαι- 
πωρότερον καί εύχαριστότερον των φρενοβλαβών καί τών άπαιδεύ- 
των. Οι φρενοβλαβείς νομίζουσιν ότι πάντα τά εν τφ  λιμένι πλοία 
καί πάντα τά  έν τώ άστει μέγαρα είνε ίδια κτήματα καί χαίρουσι καί 
άγάλλονται καί ένθουσιώσιν. Οί άπαίδευτοι νομίζουσιν ότι σύμπασα 
ή έν άνθρώποις σοφία εξαντλείται εις τό δύστηνον γνωσείδιον, όπερ 
τυχαίως ποτέ είσέδυσεν εις την κεφαλήν των καί βαίνουσιν επ’ άκρων 
τών ποδών καί κλασαυχενεύονται καί έπαίρουσι την όφρύν καί κατευ-?

4) Beza καί Θησαυρός Ερρίκου Στεφάνου έν λ. «δώμα» εν τέλ. ’Έ τ ι Ι'δ. καί 
Bekker Charikles έκδ. 1854, τάμ. 2, σελ. 104. — Ταράτσα πιΟανώτερον νά είνε 
τό τέγος, όπως φαίνεται εκ τών χωρίων του Λυσίου προς Σίμωνα 11, του Άριστοφ. 
εν Λυσιστράτ. 389, του Πλουτάρχ. έν Δίωνι, κ. 55 καί Κλεομένει κ. 38: ’Έ τι δέ 
καί τό του Γαληνού (εκδ. Kuhn τόμ. 12, σελ. 376 Β) «ήΛια<τπ}ρ*ο>·».

2) ’Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1497, α 19. ,
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χαρισΐουντοα κάί Χατένθόυσιάζονται με το υποκείμενόν των. Έ νφ  
πάντες οί λεξικογράφοι μι? φωνή λέγουσιν δτι το « τερετίζω)) λέγεται 
μέν κυρίως επί της φωνής των τεττίγων και των χελιδόνων, λέγεται 
δ’ ούχ ήττον καί περί της φωνής της άηδόνος* καί ένφ πάντες άνα- 
γράφουσιν εις τά  λεξικά αυτών ότι τό τερετίζω, εν γένει σημαίνει 
το ύ π ά δ ε ιν , καί λέγεται επί «του φλυαρειν και μωρολογειν καί ψιλφ 
μέλει ύπφδειν καί κρούειν τάς χορδάς καί κιθαρίζει »1), προβάλλει έν 
τφ  μέσψ 6 κ. κριτής καί μάρτυρα Ιπαγόμενος τον Πολυδεύκην πλα- 
τεΐ τφ  στόματι κραυγάζει «τό τερ ετ ίζω  λέγεται επί τών τεττίγω ν».

Των τοιούτων γνώσεων ούδεμία εινε εύωνοτέρα καί άκοπωτέρα. 
Δίδεις 10 δραχμάς καί άγοράζεις τον Πολυδεύκην. Θέλεις να γράψης 
κάτι τι, ινα μη φανής ότι είσαι τέλεον απαίδευτος καί ασυνείδητος, 
ζητείς έν αύτφ καί ευρίσκεις την λέξιν τερετίζω καί αντιγράφεις 
ότι εύρης έκεϊ. Ά λ λ ’ άν ταΰτα είνε έλλιπή; Ά λ λ ’ άν γείνη κατά
φωρος ή αμάθεια σου καί ή άταλαιπωρία σου ; —  « Ου δέδοιχ’ υμάς 
εως άν ζή τό βουλευτήριον καί τό του δήμου πρόσωπον μακκο? κα- 
θήμενον» 2).

Ούδέν άσταθέστερον έν τή ίστορί^ τής Ελληνικής γλώσσης τών 
σημασιών τών λέξεων, τών δηλουσών φωνάς καί ήχους τών πτηνών ! 
Οΰτω π. χ . ένφ τά κρέκω  κυρίως λέγεται έπί τής φωνής τής κίσ- 
σης 3) λέγεται ούχ ήττον καί έπί τής φωνής τής άκρίδος 4) καί έπί' 
τής φωνής τού τέττιγος 5), καί έπί του θροΰ τών άνοιγομένων καί 1 2 3 4 5

1) Βυζάντιος : τερετίζω — Κελαδώ (κυρ)καθώς 6 τέττιξ καί ή χελιόών . .  (ίδιαιτ) 
προανακρούομαι ά'δων rj κιΟαρίζων* (κοιν) φλυαρώ, μωρολογώ.— PassoW: τερετίζω 
— zwitschcrn (von der Schwalbe), zirpeYi (von dcr Cicade), Schrillen vom 
Tone der Citherseiten; endlich auch von Menschen: trillern, trallern,ubcrh. 
singen, bes. praludiren—Pdpe τερετίζω zwitschcrn, zirpen* eigll. von der 
Stirnen dcr Schwalhen und der Cicaden κτλ. τά αυτά τοΐς του Passow. — θη
σαυρός 'Ερρίκου Στεφάνου: τερετίζω — proprie dicitur dc cantu hirundinum 
et cicadarum.. τερετίζειν dicuntur άηδόνες. Turn etgeneralim c a n t i l la r e  signi- 
ficat. .  τερετίζω τό κιθαρίζω.

2) ’Αριστοφάνης, 'Ιππείς 395.
3) ’Ανθολογία, κεφ. 7, έπίγραμ.191 του Άρχίου: Κίσσα . . πολλάκι χρίζασα πολύ- 

θροον, οιά τις αχώ, κέρτομον | άντωδοΐς χείλεσιν αρμονίαν.
4) ’Ανθολογία 7, 192, Μνασάλκου έπ ίγρ .— καί 195 Μελεάγρου : Ούκέτι δ τ |. · 

άκρί. . | κεκλιμένον σκιεράν υπό φυλλάδα τέρψεις, | ξουΟαν Ικ πτερύγων άδύ χρί- 
χουαα μέλος.— Άκρίς, άρουραίη Μούσα, λιγυπτέρυγε, | αυτοφυές μίμημα λύρας, | 
κρίκε μοί τι ποθεινόν.

5) Ανθολογία 7, 196, έπίγραμ, Μελεάγρου καί 213 Ά ρ χ ίο υ : 'Αχήεις τέττιξ . «
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κλειόμενων πτερών του κύκνου 1) καί επί του ήχου των αυλών 2) καί 
έπί του ήχου τών κρουομένων κρουστικών οργάνων 3) καί έπί του 
ύφαινειν,ένεκα του κρότου, δν παράγει κατά την ίστουργίαν ή κερκίς 4).

Εντελώ ς δέ ομοίως και τό «τερετίζω» τούτο. Έ νώ  κυρίως λέγε
τα ι έπί τών τεττίγων 5) λέγεται δ1 δμως καί έπί τών χελιδόνων καί 
έπί τών άηδόνων 6) καί έπί τών αύλημάτων 7) και έπί τών κρου- 
μάτων έν λύρ^ 8) καί έπί τών κατά συμπάθειαν αυτομάτως συνυπη- 
χουσών χορδών 9) καί έπί τών άνευ λέξεων αδόντων 10) καί έπί λα-

| αλλα φίλος, φθεγγου τι νεον δενδρώδεσι Νύμφαις | παίγνιον, άντωδόν Πανί χρέχων 
κέλαδον. | Πριν μέν έπί χλωροΐς έριθηλέος έρνεσι πεύκας | ήμενος, ή σκιεράς άκροκό- 
μου πίτυος, | εχρεχες . . άχέτα μολπάν | τέττιξ, οίονόμοις τερπνότερον χέλυος.

1) ’Αριστοφάνης,’Όρνιθες 769: Τοιάδε κύκνοι | . . συμμιγή βοήν όμού | πτεροις 
χρέχοντες ΐακχον Άπόλλω | οχθω έφεζόμενοι παρ* Έβρον ποταμόν | διά δ’ αιθέριον 
νέφος ήλθε βοά.

2) 'Αριστοφάνης, Όρνιθες 628 : Ά λ λ ’, ώ καλλιβόαν χρέχονσ | αυλόν φθεγμασιν 
ήρινοις, | άρχου τών αναπαίστων.

3) Διονύσιος ό ΆΛιχαρνασ. 'Ρωμαϊκή Άρχαιολογ. βιβλ. 7, κεφ .72 : Όρχηστών 
χοροί πολλοί. . οις παρηκολούθουν αύληταί. . καί κιθαρισταί λύρας Ιπταχόρδους έλε- 
φαντίνας καί τά καλούμενα βάρβιτα χρέχοντες.

4) Σαπφώ , άπ. 90, έκδ. B ergk, τόμ. 3, σελ. 118: Γλύκεια μάτερ, ούτοι δύναμαι 
χρέχην τον Ιστόν, | πόθω δάμεισα παΐόος βραδίναν δι’ Άφρόδιταν.

5) ' Ησύχιος, Σονίδας έν Χίξ.ΈζνμοΛογιχόν μέγα , σελ. 755, 4 : Τέττιξ μουσικώ- 
τατον ζώον, παρά τό τερετίζω (τό μουσικώς φωνώ) .— ΠοΛνδεύχης 5, 89 : τέττιξ 
ήχεΐ. τερετίζει.

6) Μένανδρος, Περί επιδεικτικών, W a lz  R het. G raec. τόμ. 9, σελ. 276. Spen- 
* gel τόμ. 3, σελ. 408: Προσθήσεις δέ που καί από του καιρού τι. Ε ί μέν γάρ εΐη έαρ,

crct άηδόνες καί χελιδόνες υμάς καταμουσίζουσαι καί κατακηλούσαι νυν μέν εις ύπνον 
καθελκουσαι, νυν δέ πάλιν δπό τήν αυγήν χερετίζονσαι άναστήσουσι μεμνημένους κτλ.

7) Φρύνιχος ό χωμιχός^ άπ. 14, εκδ. Ivock, τόμ. 1, σελ. 374 : Έ γώ  δέ νων 
τερετιω τι πτιστικόν. ’Ένθα ό Πολυδεύκης 4, 55 σημειόνει: Καίτοι καί επιλήνειον 
α ύλη μα έπί βοτρύων θλιβομένων καί ετερον πτιστικόν, ώς Φρύνιχος έν ΚωμασταΤς 
φησί κτλ.

8) ΆνθοΛογία 7, 612, Έ πίγραμ. Άγαθίου Σχολαστικού : Φευ, φευ, τήν δεκάτην 
Έ λικωνίδα, τήν λυραοιδόν | . . ήδε κέκευθε κόνις. ( νΩλετο φορμίγγων τερετίσματα, 
λήξαν άοιδαί. ^

9) ΆνθοΛογία 11, 352, Έ πίγραμμ. Άγαθίου Σχολαστ : Δεξιτερήν δπάτην οπότε 
πλήκτροισι δόνησας | ή λαιή νήτη πάλλεται αυτομάτως | λεπτόν ύποτρίζουσα, καί αντί— 
τύπον τερέτισμα | πάσχει, τής ίδιας πλησσομένης υπάτης.

10) ΆριστοτέΛης, Προβλήματα 918, α, 29 : Διά τί, ει ήδιον ή ανθρώπου φωνή, ή 
άνευ λόγου αδοντος ούχ ήδίων έστίν, οιον τερετιίσκτωτ, άλλ* αύλός ή λύρα;. . ήδιον 
άκούειν ή τερετίζειν. — Ενφρων ό χωμιχός, άπόσπ. 1, 34, Ivock 3, σελ. 318: Προς 
τό δίχορδον ετερέτιζες,— Βαβριος μυθ. 9 : 'Αλιεύς τό δίκτυον θείς ετερετιζεν εύμού- 
σως. νΙδ. καί Λουκιανόν περί Όρχήσεως κεφ. 63 καί Δ ίων. τον Χρυσόστομον λόγ. 
33, σελ. 396.

X  .



λιάς άσυνθέτου καί άσυνέτου καί άκαίρου 1), καί έπί τδρθρδίας λόγων 
καί κενών νοημάτων 2).

Λοιπόν, άφου αί λέξεις αί δηλωτικαί τών φωνών τών πτηνών δέν 
έχουσι την σταθερότητα τών νόμων της άριθμητικής (4  = 2  Η- 2 ) , 
ουδέ την άναγκαιότητα τών νόμων τών φυσικών (τα  σώματα άφιέμενα 
ελεύθερα καταπίπτουσιν) καί, άφου τό τερετίζω λέγεται έπί τών 
φωνών καί ήχων καί τών τεττίγων καί τών χελιδόνων καί τών άη- 
δόνων καί της λύρας καί τών χορδών κτλ. κτλ. είνε έγκλημα, άν 
άναγνωσματαριογράφος τις, εχων ανάγκην νά δηλώση την χαρμόσυ- 
νον φωνήν μιάς καρδερίνας, γράψγ) «τό πτηνόν έτερέτιζε» ; 3) Τ ί 
δέ νά κάμωσιν οί άναγνωσματαρωγράφοι, όταν οί έκ της διδασκα
λίας της Ελληνικής γλώσσης άποζώντες έγκαταλπτόντες τό έργον 
της συμπληρώσεως καί κατακοσμήσεως της καθ’ ημάς γλώσσης εις 
δύο τρεις μόνον φιλοπόνους καί φιλότιμους άνδρας αυτοί διέρχονται 
τον βίον ραθυμουντες; Διά τί δέ, άφοΰ αυτοί γνωρίζουσιν ότι εινε 
«πλημμελής η χρήσις της λέξεως» τερετίζειν, περί καρδερίνας προ- 
κειμένου, δεν μάς λέγουσιν αυτοί τις εινε ή Ιμμελής ;

Παρητιιρηόις 4 , — Σελ. 104 «Α Ι χήνες κλαγγάζουόιν».. Π ο λ ν δ . 
Όνομαότ. 5, 89, όζλ. 130 : 'κλαγγάζειν δ έ  γερανούς . . καί χήνας π α π - 
πάζειν.

Ό ντω ς 6 Πολυδεύκης λέγει 5, 8 9 :  (( Εί'ποις δ’ άν κλάζεΐν μεν 
άετούς, κλαγγάζειν δέ γεράνους* έπ’ άμφοΐν δέ καί κ λ α γ γ ή ν » .—  
Άλλ* έν τώ Θησαυρώ του Στεφάνου, εκατονταετηρίδας πολλάς μετά 1 2 3

1) Π.Ιούταρχος, Πλατωνικά ζητήματα 1010 Α: ,(Αν συμπλέκωμεν ή μίγνύωμεν εις 
ταύτό συνδέσμους καί άρθρα καί προθέσεις, έν τι πειροψενοι κοινόν εξ αυτών ποιεΐν, τε- 
ρετίζειγ μάλλον ή διαλέγεσΟαι δόξομεν* βήματος δ ’ όνόματι συμπλεκομένου, τό γενό- 
μενον ευθύς διάλεκτός έστι καί λόγος. — ΓΙερί του άκούειν 46, Β : Άνήρ δ’ άν οιμαι 
φιλόσοφος καί πολιτικός άκρο ατού διακε/υμένου τρυφήν έκκόψειεν ειπών συ μοι δοκεΐς 
ανόητος είναι καί άνάγο>γος' ου γάρ άν έμου διδάσκοντος ή νουΟετουντος ή διαλεγομέ- 
νου περί θεών ή πολιτείας ή άρ/ής έτερετιζεc καί προσωρχου τοΐς λόγοις. —  ΤέΛης 
παρ’ ’Ιωάν, τώ Στοβαίω, ΆνΟολ. 5, 67 : Ούχ όράς γράοια φύστην φαγόντα τερετί- 
ζογτα ; ’Ίδ . καί ΠΛοΰιαρχογ περί Στωϊκών έεαντιιυμάτ. 1034 ε.

2) ΆριστοτέΛης, Άναλυτικ. υστέρα 83, α, 32 : Τά γάρ εί'δη χαιρέτω* τερετίσματα 
τε γάρ έστι, καί εί έστιν, ούοέν πρός τόν λόγον έστίν. — Κίημης ό ΆΛεξανόρενς, 
Στρωματεΐς 2, 8, έκδ. P o tter, σελ. 448 : Τερετίσματα καί μινυρίσματα άναπλάσσον- 
τες οιδε οί άνδρες φαίνονται.

3) X. ΓΙαπαμάρκου ΙγκριΟεν Άναγνωσματ. τής δευτέρας τάξεως σελ. 42, «τό 
πτηνόν (ή καρδερίνα) . . δεν εφοβήΟη διόλου, άλλ’ από την χαράν του ετερέτιζε καί 
είσήλΟεν εις τό θερμόν δωμάτιον, επέταξε δύο ή τρεις φοράς » κτλ.
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τον Πολυδεύκην γενομένω,άναγινώσκονται τάδε: «κλαγγάζω, clango, 
i q . κλάζω κλάγγω» καί φέρονται άρκετά παραδείγματα έκ των 
Ελλήνων συγγραφέων, ένθα κατάδηλον γίνεται δτι το μεν «κλαγ- 
γ ά ζ ω  7> λέγεται προσέτι καί περί τής λαλιάς των Σκυθών καί περί 
τής φωνής των ωδικών πτηνών καί περί τών άετώ ν το δε κλαγγή 
καί περί τής φωνής τών άηδόνων καί τών κυνών καί τών κύκνων καί 
τών γεράνων καί τώ ν  χ η ν ώ ν  καί τής μαγάδιος καί τών μαχομέ- 
νων άνθρώπων καί τών ορνίθων καί τών εν *^δγ) ψυχών καί τών 
Έριννύων καί τών ωδών καί τών μαντειών καί τών βελών.— “Ίνα 
δμως πληρέστερος γένηται δ κατάλογος καί καταφανεστέρα ή τε άνε- 
πάρκεια τού Πολυδεύκους καί το άταλαίπωρον καί είκαΐον τού κ. 
κριτού, δέον να προστεθώσιν είς τα  πάμπολλα ταύτα χωρία τού Θη
σαυρού τού Έ ρρ. Στεφάνου καί τάδε :

1) Περί τών κννών έκ τού Άρριανού Κυνηγ. 21, 2 :  Ό λαγός 
εί καί πάνυ άγαθδς ών τύχοι, τδ πολύ υπό τής κλαγγής τών κυ
νών έκπλήσσεται.

2) Περί τών ορνίθων έκ τού Αίλιανού (Περί ζώων 1, 4 8 ) :  
<£ Ό ττεύονταί τε προς την έκείνου βοήν οί συνιέντες ορνίθων καί 
έδρας καί κλαγγάς καί πτήσεις αυτών.

3) Περί τών άετών καί γι/πών καί κίρκων καί άλιαέτων έκ 
τού Αίλιανού (ένθ. άν. 5, 5 0 ). Αί περιστεραί άετών μεν κλαγγήν 
καί γυπών θαρρούσιν, κίρκων δε καί άλιαέτων ούκέτι.

4) Περί τού κόρακος έκ τού Αίλιανού (ένθ. άν.2 , 51): Ό κόραζ 
. . ήν δ’ άρα δρνίθων πολι/κλαγγότατός τε καί πολυφωνότατος.

5) Περί τής ΚίΟΟΉς έκ τής ’Ανθολογίας 7, 191, Έ πίγραμ. Ά ρ- 
χ ίο υ : Ή  πάρος άντίφθογγον άποκλάγξααα νομεύσι | πολλάκι καί 
δρυτόμοις κίσσα.

6) Περί δε τών χ η ν ώ ν , περί ών νύν δη ήμίν δ λόγος προσθετέα 
είς τα  τού Θησαυρού τού Στεφάνου καί τάδε :

α ')  Έ κ  τού Αίλιανού περί ζώων 12, 3 3 :  "Ιδιον δ’ άρα χηνών 
προς τα ριπτούμενα ές έδωδήν σφίσι βοάν καί μη άτρεμειν. Ουκούν 
άνέστησάν τε τον Μάλλιον άνακλάγξαντες καί την περικειμένην 
φυλακήν.

β \ )  Έ κ  τού Έ πικτήτου (άπόσπ. 8 5 ) :  Καθάπερ ούτε κλαγγή 
χήν, ούτε βληχή καταπλήσεται πρόβατον, ουτω μηδέ πλήθους ανόη
του σε δεδιττέσθω φωνή.
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Έ π ί πάσι Sc περί δοξοσοφίας Ινίων τών έπαγγελλομένων παρ1 ήμϊν 
τον διδάσκαλον τών Έ λλην. γραμμάτων έκ του Πλάτωνος τάδε : 
Άγνοιας ουν μέγα τί μοι δοκώ και χαλεπόν άφωρισμένον όρ&ν είδος, 
πάσι τοϊς άλλοις αυτής άντίσταθμον μέρεσιν—  Ποιον δή ; — Το μη 
κατειδότα τι δοκεΐν είδέναι . . καί δη καί τούτψ γε οίμαι μόνψ της 
άγνοιας άμαθίαν τουνομα προσρηθήναι 1) —  καί έκ του ΓαληνοΟ 
ταυτα: Εικότως λέγουσι πάμπολλοι, πλήν δοξοσοφίας ούδέν τούτοις 
ύπάρχειν oi γά ρ  άνόητοι μέν έν τοΐς άγνώοτοις άπασιν έλέγ- 
χονται, δοξόοοψοι δέ έν τοΐς γνωΟτοϊς 2).

Παρατιιρηόις Σελ. 130 «ΑΙ περιότεραί μινυρίζουόι»· τό μινυ- 
ρίζιο είνε της παλαιας γλώόόης κα\ έπΐ μέν Ανθρώπων κεΐται άντί 
του ο ίμ ώ ζειν , έπ\ δέ τών πτηνών μόνον έπ\ του άετου λέγεται ύπό  
Άριότοτέλους. ΈπΙ της φωνής τών περιστερών οΐ μέν παλαιοί έλε- 
γον τό γογγύζειν ΙΙολυδ. Όνομ. 5, 89, ιιμεΐς δέ τό γ ο υ γ ιά ζ ε ιν  3).

Έ π ί τής φωνής τών περιστερών οΐ παλαιοί έ'λεγον μεν καί το 
γογγύζειν, συχνότερον δ ’ όμως ελεγον τό λαρύνειν. Δυστυχώς 
ουδέτερον τούτων ήτο δυνατόν να γραφή έν άναγνωστικφ βιβλίψ πα ι
δαρίων έπταετών, διότι τό μέν γογγύζω, ως σημαίνον παρ1 ήμίν 
αβογγώ, άγανακτώ, δυσαρεστουμαι, παραπονοΰμαι» , θά έπέφερε 
σύγχυσιν καί ταραχήν εις τάς έννοίας τών μικρών παίδων, τό δε λα- 
ρύνω ως όλως πρωτάκουστον καί ξενοφανές θά διετάραττε την αρ
μονίαν του λόγου. Τό γουγιάζειν άγνωστον εις έμέ δεν ήτο δυνα
τόν νά γραφή, άλλα και γνωστόν έάν ήτο, δεν θά έγράφετο, διότι 
καί τούτο, άντιστρόφως μέν, άλλά πάντως θά έτάραττε την αρμο
νίαν του λόγου, όπως καί τό λαρύνω. Έ ν τοιαύτν) δέ άμηχανί<γ 
διατελών έγραψα μινυρίζω, παραλαβών την λέξιν έκ τών Γερμα- 
νοελληνικών λεξικών, έν οίς ούτω Ελληνιστί μεθερμηνεύεται ή την 
φωνήν τής περιστεράς σηρ,αίνουσα άντίστοιχος Γερμανική λέξις « G ir- 
ren »  4 ).Έ χω ν δέ καί ύπ’ δψιν προσέτι ότι αΐ φωναί τών πτηνών δεν 1 2 3 4

1) Πλάτων, Σοφιστής 228 c-229  ο.
2) Γαληνός, Περί ψυχής άμαρτημάτων Εκδ. Kuhn, τόμ. 5, σιλ. 101, ϊ*δ. ΜαΓ- 

quardt τόμ. 1 σελ. 79.
3) ΈκΟέσεως σιλ. 14.
4) Deutsches Lescbuch ν. Mair 1894, I Thcil, σιλ. 52, «ρ. 90: Droben das
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είνε άμετάοτατοχ, ως καί ανωτέρω είπον, καί βλέπων δτι καί τδ 
μιννρίζεχν, δπως καί το κρέκειν καί τδ τερετίζεχν, give πολυσή- 
μ<αντον, σημαίνον ότε μέν την φο>νήν του αετού, ότε δέ την τη ; άη- 
δόνος 1), ότε δέ την δλίγην φωνήν του ύπ^δοντος 2), δτέ δε την οι- 
κτράν φο>νήν του παραπονουμένου καί του προσκλαίοντος 3), ότε δε 
τάς μωρολογίας των άδολεσχούντων 4 ) ,—  άπορί^ άλλης μετεχειρί- 
σΟην αυτήν.

Άλλ* άν καί Ιπ' έλάχιστον ύπο>πτευόμην δτε τοσαύτης τιμής θα 
ήξιουτο τδ πολυπαθές μχνυρίζεχν τούτο , πάντως θά παρέλιπον 
αυτό* καί δεν θά έσώζετο μέν βεβαίως τδ κατακριθέν επί τούτψ βι
βλιάριών μου έκ τής καταδίκης, άλλά καί δέν θά έδίδετο άφορμή, 
δπως προφανή τδ άπόμουσον τούτο του κ. κριτου: «τδ μινυρίζειν επί 
τών ανθρώπων κείται αντί του οίμώζεχν (!)».

Παρατήρησες 0 . — Σελ. 224: «Τά έντομα τχτίζοι/cfi». Τό τιτίζω 
δπερ καΑ πχππίζω λέγεταχ κεχταχ έν τμ άρχαίμ έπΧ τών νεοσσών».

Έ χ ε ι  καλώς.
«Τ ά  έντομα τιτίζουσιν» είνε Ισφαλμένον. Τδ ορθόν εϊνε « τά  έν 

το μ α  β ο μ β ο ϋ ο Ί ν », δπως είνε άναγεγραμμένον έν τφ  Έλληνικφ 
μου Άλφαβηταρίψ (στερεότυπ. σελ. 26 περί τδ τέλος: «αί δε μέ-

TiiubcJhcn girrie.—fO Passovv καί δ Papo έξηγοΟσι το «λαρύνω»ζ=:(φωνάζω 
εντός του λάρυγγός μου ώς περιστέρι— Βυζάντιος) διά τών λέξεων girren gurrctl 
— Ό Iloss καί δ Papo έν τοίς ΓερμανοελληνικοΓς αυτών λε?ικοΐς μεταφράζουσι τό 
girren τοΟτο διά τών λέξ. μ ιν υ ρ ίζ ε ιν  τρύζειν μ ινυ ρ ισ μ ό ς .

1) Θεόκριτος, Έπίγραμ. 4, H : ΞουΟαι δ’ άδονίδες μ ινυ ρ ίσ μ α σ ιν  άνταχευσι | μέλ- 
πουσαι στόμασιν τάν μελέγαρυν 0πα.

2) 'Α ρ ισ το φ ά νη ς^  Σφήκες 217 : ’Από μέσων νυκτών γε παρακαλοόσ’ άε(, | λύχνους 
ϊχοντες καί μ ιν ν ρ ίζο ν τε ς  μέλη. 'Όρνιθες 1413: "Οδ* αυ μινυρίζουν δεΰρό τις προσέρ
χεται ίδ. καί Π Λ ο ύ τα ρ χ . Πώς άν τις διακρίνειε τον κόλακα τοΟ φέλου 56 F. ΙΙερί 
τοΰ άκούειν 42 Ο. Νομάς κεφ. 4, σελ. 42. Μ ά ζιμον τόν Τύριον 7, 3 καί 7, 7. Σ έζ-  
t ον τόν 'Ε μ π ε ιρ ικ ό ν , Προς Μουσικούς 32, έκδ. Bckker σελ. 754, στίχ. 29. IU a -  
τω ν, Ίίολιτ. 411 A. Stalllmurn ενταΟΟ. καί Σχολιαστήν Αριστοφάν. εις όρνι
θας 1413.

3) "Ομηρος, Όδύσ. δ 719: Έπ’ ούδου Γζε πολυκμήτου Οαλάμοιο | οΐ'κτρ’ δλο- 
φυρομένη. περί δέ δμωαί μ ιν ν ρ ιζο ν  πάσαι, ’Ίδ. καί Ίλιάδ. Ε, 888.

4) Κλήμης δ Άλεξανδρ. ΣτρωματεΙς 2, 8, έκδ. Potter σελ. 448. Τερετίσματα 
καί μ ιν υ ρ ίο μ α χ α  άναπλάσσοντες of δε οί άνδρες φαίνονται.



λισσαι βομβουσιν»—  σελ. 43: καί σφήκες είνε έντομα, όπως at μέ- 
λισσαι . . αί μέλισσαι καί αί σφήκες βομβουσιν» 1).

«Τιτίζουσι δέ καί πιπίζουσιν» οΐ νεοσσοί καί δχι τα  έντοκα, ώς 
φέρεται έν τώ Άλφαβηταρίφ μου (στερεότ. σελ. 56 έν τελεί: « Ο ι 
νεοσσοί τιτίζουσι καί πιπίζουσι)» 2). Καί τδ μέν ορθόν έν τφ  Ά λ -  
φαβηταρίω δεν παρετηρήθη, τδ δέ παρόραμα ενταύθα καί παρε
τηρήθη καί ώς «σφάλμα μάλιστα περί την ορθήν χρήσιν» τών λέ
ξεων εστιγματίσθη. « Ώς μακάριον φρόνησις έν πρηστώ 
τρόπω» 3).

Αύτη είνε ή τελευταία παρατήρησις του δευτέρου είδους των «πα
ρατηρήσεων είς τά καθέκαστα, τής έσφαλμένης χρήσεως 
των λέξεων», μεθ’ ήν μεταβαίνει ό κ. κριτής είς τδ τρίτον είδος 
των παρατηρήσεων αύτου τδ έπιγραφόμενον :

3) 'Ακατάληπτα ονόματα είς τούς παιδας.
νΑρχεται δέ ούτως*

Παρατήρηόις I . —Σελ. 13 «έκεί κάθεται είς βύας». Κατά μέν τόν 
Enhard, Fauna άελ. 51 είνε ό Bubo ascalaphus, κατ’ άλλους δέ όρνιθο- 
λόγους Bubo raaxiraus καλείται- είνε ό κοινός λεγόμενος μπούφος. — 
Σελ. 22 «άκανθυλλίδων». Γινώάκουάιν άρά γε οΐ παχδες δτι άκανθυλ-

1) A U ia rd c  περί ζώων 4, 51. Τόν μέν ούν μύωπα δμοιον φυναι τί| χαλουμένη 
χυνομυία, β ο μ β εΐγ  δέ τοΟ οίστρου μάλλον. — Α ντό θ . 6, 37: Ό οίστρος . . ήχόν τινα 
βομβώ όη  άφίησι χαί τραχύν* δ δέ μύωψ . . β ο μ β ε ΐ του οίστρου μάλλον. — Λ ντό θ . 
6, 19: Ίσμεν χελιδόνας καί κοσσύφους καί τό των τεττίγων φυλον, καί χίτταν λά
λον καί βομβουσαγ ακρίδα.— θ εμ ίσ τ ιο ς , Παράφρασις εις τό περί ΰπνου κα\ έγρη- 
γόρσεως Άριστοτέλους, κεφ. 2, εκδ. Spengel, τόμ. 2, σελ. 264, στίχ. 16: Τοΐς 
δ’ άναίμοις καί τοΐς έ γ τ ό μ ο ις . . τό σύμφυτον πνεύμα άναφυσώμενον καί συνιζάνον φαί
νεται. δηλον δέ τούτο επί των δλοπτέρων οίον σφηκών καί μελισσών καί εν ταΐς μυίαις 
καί δσα τοιαυτα . . δώ καί βομβουντα  φαίνεται τά πτερωτά, δτε κινείται* τριβομένου 
γάρ τοΰ συμφύτου πνεύματος έν xfj πτιίσει καί προσπίπτοντος έν τώ υποζιόματι τών 
δλοπτέρων β ο μ β ε ΐ . . γίνεται δέ βόμβος καί διά του εξω έν τοΐς έ π ό μ ο ις  τοΐς έχουσι 
σχίσμα δπό τό δπόζωμα.

2) Σ χ ο ΐ ια σ r»)c 'Ο μήρ ου  Ίλ. Β, 314 : Κατά φύαιν φΟεγγόμενοι οί νεοσσοί η τ ΐ ζον- 
σ ιγ . Α υτόθ . Ίλ. Δ. 412 : ’Ήδη γάρ τινες άξιουσι γράφειν, ένΟ’ δ γε τους ελεεινά κα> 
ττ{σΟιε τετίζοντας. — πιππίζειν, όρΟότερον πιπίζει (Θησαυρός Στεφάνου). — Ά ρ ισ τ ο -  
(ράγης, ^Ορνιθες. 305 Dindorf: Ιου ίου τών ορνέων, ίου ίου τών κοψίχων* | οία 
πιππίζουσι καί τρέχουσι διακεκραγότες — Σ χ ο Λ ια σ τή ς  α υ τό θ ι: Κατά μίμησιν τών ορ
νέων πεποίηται ή λέξις* λέγει δέ ουτος καί τό ποτίζειν π ιπ ϊζ ε ι γ ,

3) Δίφιλος δ κωμικός, άπ. 114, εκδ. Kock τόμ. 2, σελ. 575,



346
λ \ ς  είνε h  καρδερίνα; Άφου έν δελ. 76 μετεχεχρίοθη τδ νεοηερχκόν 
όνομα καρδερίνα, διά τί νά μη μεταχεχρχάθμ αύτό καί ένταυθα; — Σελ. 
129 «έχουόχν έχθρους (αΐ περχότεραι) τον άλχάετον, τους Κίρκους»* ό 
άλχάετος είνε ό των όρνχθολόγιον pandion haliaetus* ό δέ κίρκος, falco 
vespertinus, δρα Enhard Fauna der Cikladen <5ε2ν. 46, καχ ό μέν πρώτος 
λέγεταχ κοχνώς ίδίμ άετός, προς δχάκρχάχν του όταυραετου, ό δέ δεύ
τερος κχρκχνέζχ. Πόθεν θά γχνώδκουδχ ταυτα οΐ παχδες καχ οί δχδά- 
ό κ α λ ο ι ;

Δείνα καί ταραξικάρδια ! Κρίμα εις τον « B u b o τον a sca la p h u s»  

καί τον « B u b o  τον m a x im u s»  καί «τον F alco  τον vesp ertin u s))  

καί την « F a u n a  του E n h a rd  ! Κρίμα ! Ταυτα τα  ύπέρσεμνα ρή
ματα άντί άποτυφλωτικώς να θαμβώσωσι τούς οφθαλμούς των σω- 
φρονούντων καί των έχόντων ποιάν Ttva σχέσιν προς τα  παιδικά 
γράμματα συντελουσιν εις το νά άποφήνωσι τον μεγαλόστομον κριτήν 
ημών ως κενεμβατονντα καί ως άδαεΟτατον του έργου, δπερ 
άνέλαβε νά διεζαγάγν). Ό  κ. κριτής αγνοεί δ τι ούδείς, ήκιστα δέ 
πάντων οί έν τοΐς γράμμασιν άναστρεφόμενοι, επιτρέπεται νά άγνοώσιν.

'Αγνοεί δηλ. πρώτον δτι βνας, άκανθνλλίς, άλιώετος, κίρκος 
είνε άναγεγραμμένα εις άναγνωσματάριον* δτι τά αναγνωσματάρια 
είνε βιβλία άναγινωσκόμενα έν τοΐς σχολείοις* δτι έν τοίς σχολείοις 
δεν διδάσκονται οί μαθηταί μόνον δ,τι γινώσκουσι, διότι τότε είνε πε
ριττοί καί οι κόποι καί αί δαπάναι, αί προς συντήρησιν αυτών κάτα- 
βαλλόμεναι, αλλά πολύ μάλλον διδάσκονται δ,τι δεν γινώσκουσιν, δ,τι 
πρέπει καί δ ,τι δύνανται νά μάθωσιν καί τέλος δτι έν τοΐς σχολείοις 
δεν είνε μόνον μαθηταί, αλλά καί διδάσκαλοι 1).

’Αγνοεί δεύτερον δτι οί διδάσκαλοι, άρρενες καί θήλεις, άπδ πολ
λών ήδη έτών εκπαιδεύονται έν τοίς Διδασκαλείοις, καί δτι έν αύ- 1

1) Π Λ ά τω γ , Σίσυφος 389 Α'. Συγχωρήσαις άν ούν μοι καί κατά των άλλων πάν
των οδτως ϊχειν ^δη, μηδέν μηδενί είναι ζητεΐν των άνθρώπων, ών άν Ιπίστηταί τις, 
άλλα μάλλον ών άν μη έπίστηται. — Γ αΧ ηγόc περί της άρίστης διδασκαλίας κεφ. 5, 
Εκδ. Kuhn τόμ. 1, σελ. 52. έκδ. Marquard, τόμ. 1, σελ. 91,στίχ. 17: Είδ’ εστι μέν 
οίός περ οφθαλμός έν σο$ματι τοιουτος και έν ψυχή νους, ού μην άπασί γε ομοίως οξύς, 
έγχωρεί, καΟάπερ ό βλέπων όξύτερον έπάγει προς τό θέαμα τον άμβλύτερον δρώντα, 
τον αυτόν τρόπον κάπί των νοημάτων υπό των φθασάντων ίδειν έναργώς τό νοητόν έπά- 
γεσΟαι προς την Οέασιν αύτου τον άμβλύτερον' καί τουτ’ έστιν δ διδάσκαλος, ώς ό Πλά
των τε φησι κάγώ πείθομαι.— Π οΜ βιος  10,47,5: Ούκ άποστατέον ούδενός των 
χρησίμων διά τάς προφαινομένας δυσχερείας, προσακτέον δέ την εξιν, f) πάντα τά καλά 
γίνεται Οηρατά τοίς άνΟροίποις, άλλως τε καί περί τών τοιούτων, έν οίς πολλάκις κεί- 
ται τό συνέχον της σωτηρίας. <
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τοίς έπί πολύν χρόνον συν τοΐς άλλοις μαθήμασι διδάσκεται καί το 
μάθημα της Φυσικής Ιστορίας.

’Αγνοεί τρίτον ότι άπό πολλου ήδη χρόνου έν πάσι τοις σχολείοις, 
μηδέ των σχολείων της στοιχειώδους έκπαιδεύσεως έξαιρουμένων, δι
δάσκεται τό μάθημα της φυσικής Ιστορίας* κατά τάς κατωτάτας 
μέν τάξεις έν τφ  μαθήματι της πραγματογνωσίας, κατά τάς λοιπάςδέ 
έν ώραις ίδίαις, και ότι επομένως οι διδάσκαλοι, άρρενες και θήλεις, 
εχουσιν ηδη μεμαθημένην ευθύς εξ αρχής του μαθητικού βίου αυτών 
σύμπασαν ταύτην την ούτωσί θεατρικώς διαπομπευομένην ένταΰθα 
σοφίαν του B ubo a sca la p h u s καί του fa lco  v esp ertin u s· τά  κατά 
τούς ιέρακας μεν και τούς άετοί/ς έν τη Β ',  τάξει των σχολείων 
της στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 1) τά  κατά τον βύαν δε καί τον κίρ- 
KOV καί την καρδερίναν έν τη δ ',  καί ζ '.  τάξει των δημοτικών 
σχολείων τών πληρών Παρθεναγωγείων καί τών Διδασκαλείων τών 
θηλέων 2).

’Αγνοεί τέταρτον 6 τόσον υψηλά περί της oc F a u n a  του Enhardv 
ύψηλολογών κ. κριτής ότι η Σμαράγδα Κουκούλα έν τφ  πεντη- 
κοντασελίδψ αυτής έγχειριδίφ της Φυσικής Ιστορίας (τά  πτηνά 1890) 
έχει καί τον σεμνόν p an d ion  h a lia e tu s  (άλχάετος σ. 6, β ’.) καί 
τον υψηλόν fa lco  v esp ertin u s (κίρκος σ. 6 , θ '.)  καί την ταλανι- 
ζομένην α άκανθυλλίδα» ( =  καρδερίνα σελ. 30, α '. )  ’Αγνοεί ό τόσον 
έμβριθώς την F aun a του E n h ard  διαφυλλίσας ευρυμαθής κ. κριτής 
ότι έν τφ  όλιγοσελίδω έγχειριδίφ τής Φυσικής Ιστορίας, τφ  προς 
χρήσιν τών δημοτικών σχολείων του κ. Σπυρ. Μηλιαράκη (έτος 
1890) είσίν καταγεγραμμένα καί τά  περί τών άετών (Α ’. σ. 6 9 ), 
καί τά περί τής άκανθίδος (Β'. σ. 76 ), καί τά  περί του κίρκου 
(Β . σ. 78 ). Αγνοεί ότι έν τφ  όλιγοσελίδψ του αύτου έγχειριδίφ τής 
Φυσιογνωσίας (έ'τ. 1888) επαναλαμβάνονται τά περί του άλιαέτου 
καί του κίρκου (σ. 62) καί τά  περί τής άκανθυλλιδος (σ. 6 4 ) . ’Αγνοεί 
ότι έν τφ  πολυσελίδφ του αύτου κ. Μηλιαράκη έγχειριδίφ τής ζωο
λογίας (έτος 1889) γίνεται πάλιν λόγος περί του άλιαέτου (σελ. 1 2

1) 18. τό διά της Βασιλικής δπογραφης έπικεκυραμένον αναλυτικόν πρόγραμμα τών 
μ,αΟημάτων του τετραταξίου δημ,οτικου σχολείου τών άρρένων, ’έτ. 1894, σελ. 21, 11 ·

2) "Ιδε τό διά την Βασιλικής ύπογααφης έπικεκυραμένον ’Αναλυτικόν πρόγραμμα 
τών πληρών Παρθεναγωγείων καί τών Διδασκαλείων τών θηλέων, έτ, 1893, σελ, 64, 
Α, β'. καί πρβλ. του αυτου σελ. 71, Β', 3.
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5 1 2 ), καί περί του κίρκου (σελ. 213) καί περί της άκανθυλλίδος 
(σελ. 196) καί περί του μεγαλωνύμ.ου καί πολυωνύμου «Bubo as- 
calaphus» η «Bubo maximus» (βνας σελ. 211).

Ό  κ. κριτής άγνοεΐ τέλος δτι έκαστος διδάσκαλος έχει καί 
ταυτα τα  βιβλία, έν οις έξεπαιδεύθη καί τουλάχιστον εν λεξικόν του 
Βυζαντίου, εί μη καί τό Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν τό υπό των κ. κ. 
Μ πάρτ καί Χίρστ έκδεδομένον καί δτι, καί έπί τη υποθέσει δτι θά 
λησμονήση τι τούτων των τεσσάρων ονομάτων των ζώων, θά άνοιξη 
τά  λεξικά του ταυτα καί άναγνούς τό έν αύτοίς θά άναμνησθή δτι 
τυχόν τούτων έλησμόνησεν.

Ή  έρώτησις’δέ —  « ’Αφού εν σελίδι 76 μετεχειρίσθη τό νεωτερι- 
κόν δνομ,α καρδερίνα, διά τ ί νά μή μεταχειρισθή αυτό καί ένταύθα» 
—  ούδεμιάς άπαντησεως θά είχεν ανάγκην, αν ό κ. κριτής έλάμβανε 
τον κόπον νά πρόσθεση εις την εμβριθή ταύτην παρατήρησιν αυτού, 
δτι ή μεν λέξις άκανθυλλχς εύρηται γεγραμμένη έν κεφαλαίω φυ- 
σιογραφικώ, ή δέ λέξις καρδερίνα εν διηγήμ,ατι. Δεν θά είχε δέ 
ανάγκην τότε, λέγω, άπαντησεως ή έρώτησις, διότι καί ο άμβλυ- 
νούστερος μαθητής των Διδασκαλείων καί ό άκρω δακτύλω μόνον 
γραμ,μάτων άψάμενος γινώσκει, η τουλάχιστον αισθάνεται, δτι έν 
τοις φυσωγραφικοίς κεφαλαίοις των αναγνωστικών βιβλίων τηρεί
τα ι μάλλον ή έν τη επιστήμη κρατούσα γλώσσα, έν δέ τοίς διη- 
γήμασι μάλλον ή έν τη κοινωνία καί τη οίκογενεί^, δπως καί αυτός 
ό κ. κριτής φρονεί καί διά τής υπογραφής αυτού έχει έπικεκυρωμέ- 
νον 1). Ά λ λ ’ ύποτεθείσθω δτι έκ συμ,φύτου απειροκαλίας τού γρά- 
ψαντος, φιληδούντος ταίς λεκτικάίς άνωμαλίαις ή έκ παραδρομής αυ
τού έγένετο τούτο, πού κείται τό έπίψογον τού πράγματος; Είνε 
βάρβαρον τό δνομα «καρδερίνα;». Είνε βλαβερόν νά μάθη ό μικρός 
μαθητής άμ,φο τέρας τάς λέξεις, την τε έν τη κοινωνία: καί τήν έν τή 
επιστήμη κρατούσαν προς δήλωσιν τού αυτού ζώου;

1) Κρίσις κριτών σελ. σελ. 31 Περί του ανωμάλου λεκτικού τού βραβευθέντος βι
βλίου της τέταρτης τάξεως προκειμένου. — «*0 παΐς πρέπει νά διδαχθή έν τω άνα- 
γνωστικω αυτού βιβλίω π ά π α ς  (!) τούς τύπους της πατρίου γλώσσης . . παρατίΟησι 
τοιούτους έκ τε της λαλουμένης καί γραφόμενης νύν. Ή διαφορά δ1 αυτή γίνεται μά
λιστα εν τω διαλογω και ταΤς περιγραφαις* διότι έν εκείνω μέν γίνεται χρήσις της 
μητρικής γλώσσης, έν ταύταις δέ η γραφόμενη (!) καί η επιστημονική».
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ϋαρατήρηόις — Σελ. 118 «τίι νηττάρια» άντί τά παππίά.

Πάντων ήκιστα. Ή  υπουργική προκήρυξις κελεύει: «Τ α  ανα
γνωστικά βιβλία νά περιέχωσι περιγραφάς τής φύσεως . . . ποιήματα 
και διηγήματα διά γλώσσης απλής και γνησίως Έλλπνχκης». 
Είνε ή λέξις παππίά γνησίως Ε λλη νική ; ΕΙνε δέ άκατάληπτος ή 
λέξις νηττάρχα, αφού προηγουμένως φέρεται: « Ή  νήσσα λέγεται 
και πάπια . . Αί νήσσαι . . τα τέκνα των τά  άγαπώσιν αρκετά, 
αλλά δεν έχουσι και ανάγκην νά φροντίζωσι δι* αυτά πολύ* διότι τά  
νηττάρια μόλις έξέλθωσιν έκ των ώων, ευθύς πηδώσιν εις τό ύδωρ, 
κολυμβώσι μετά τίχς μητρός αύτών ώς τέλειοι κολυμβηταί καί 
ζητοΰσι μετ’ αύτϊχς τίιν τροπήν των» 1). Τις δέν έννοεΐ νυν ότι 
νηττάρχα είνε τά  τεκνία τής νήσσης ; Είνε τά  παππιά  ;

Καί ου μόνον ευνόητος είνε ή λέξις, άλλά καί χαριεστάτη καί 
Έ λληνικωτάτη/Ή δη ό ’Αριστοφάνης λέγει: Καί νή Δ ι’, εί λυπου- 
μένην αΐ'σθοιτό με | νηττάριον άν καί φάβιον ύπεκορίζετο: 2).

"Αλλως δέ, όταν γράφτ) τις, μάλιστα διά ρ.ικρά παιδάρια, πάν
τοτε πρέπει νά ϊγτ, παρόντα εις τον νουν αυτού τά καί άλλοτε μνη- 
μονευθέντα σοφά ταύτα ρήματα τού Λουκιανού : « Τή φωνή τού συγ- 
γραφέως εις σκοπός ό πρώτος, σαφώς δηλώσαι καί φανότατα έμφα- 
νίσαι τό πράγμα, μήτε άπορρήτοις καί έξω πάτου όνόμασι μήτε τοΐς 
άγοραίοις τούτοις καί καπηλικοΐς —  χρή όμοια τά πάντα καί όμό- 
χροα είνε . . ώς μή χρυσούν μέν τό κράνος είη, θώραξ δέ πάνυ γε
λοίος εκ ρακών ποθεν ή έκ δερμάτων σαπρών συγκεκαττυμένος καί ή 
άσπίς οίσυίνη καί χοιρινή περί ταϊς κνήμαις —  ώστε τό πράγμ,α έοι- 
κός είναι τραγωδψ τον έτερον μέν πόδα επ’ εμβάτου υψηλού βεβη- 
κότι, θάτερον δέ σανδάλω ύποδεδεμένω )) 3), οπερ πάντως θά συνε- 
βαινεν, εάν τις εύρίσκετο -επί τοσούτον αναίσθητος καί απειρόκαλος, 
ώστε επόμενος ταίς παρατηρήσεσι ταύταις τού κ. κριτού έ'γραφεν : 
« Ό  ήλιος έδυ  —  τό έρίφιον ήτο επάνω στην ταράτσα καί ά π ’ εκεί 
έβλεπε τό περιστέρι νά γοι/γχάζη καί τά μπούφο καί τό κχρκχ- 
νέζχ νά τρώγωσι τά παππχά».

Παρατήρηΰις 3 .— Σελ. 181 « η "Αννα είχε γαλανάς και λεπτάς άνα- 
γαλλίδας»· ί/πό μέν των φυτο?νόγων Ή άναγαλλΐς λέγεται Anagallis 1 2 3

1) X. ΓΙαπαμάρχου έγχριΟέν ’Αναγνωσματάριου της δευτέρας τά£εως σ. 63 καί 65,
2) Αριστοφάνης, Πλούτος 101, Dindorf.
3) Λουκιανός, Πώς διΤ ιστορίαν συγγράφειν 44, 23, 22,

ϋ S f > ,Μ..·. ·.
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arvensis, Frans Synopsi (Σελ. 192. Καχ άναγαλλ\ς μέν KcAeitax ύπό ’ίπ 
ποκράτους κα\ Δχοάκουρίδου (Σελ. 327 Spr. ύπό δέ Θεοφράάτου έν 
Φυτ. Ίάτορ. 7, 7, 2 καλεχταχ κόρχορος. Τί θά είπμ ό πτωχός δχδά- 
(Σκαλος είς τους μαθητάς του ;

Ό  πτωχός, άλλ’ όχι και ό μωρός διδάσκαλος, θά εϊπη είς τους 
μαθητάς του ταυτα : « Άναγαλλίς εινε ένα λουλουδάκι μέ άνθη πορ- 
φυρόχροα η γαλάζια, καί ονομάζεται κοινώς φελλό^ορτο, τι περ- 
δικοϋλι τι του ούρανοϋ τό λουλούδι», όπως έμαθε δηλ. έν τφ  
Διδασκαλείο) η όπως άνέγνωσεν έν τφ  Έγκυκλοπαιδικω λεξικφ καί 
τφ  λεξικφ του Βυζαντίου. Διά τον πτωχόν διδάσκαλον άρκουσι 
ταυτα. Ό  τοιουτος δεν έχει ανάγκην προς την λυσιτελή έπιτέ- 
λεσιν του διδακτικού αύτου έργου νά γνωρίζη την A n a g a llis  a r -  

v e n s is  των επιστημόνων, ούτε τον κόρ^ορον του Θεοφράστου, ούτε 
τον νυκτεριτιδα των προφητών, ούτε τον μηκιεϊ τών Αιγυπτίων, 
ούτε τον μηκίατο τών ‘Ρωμαίων, ούτε τούς άσΊρρισούς τών 
Άφρών, ούτε τον μασιτίπες τών Θούσκων, ούτε την σαπάναν 
τών Γάλλων, ούτε την κερκεραφρών τών Δακών, ούτε τον ζη -  
λίαυρον, ούτε την άερίτιδα, ούτε την αίγίτιδα, ούτε την σαυ- 
ριτιδα, ούτε τό αίμα του οφθαλμού, ούτε τό χελιδόνιον, ούτε 
καί τον άλΐκάκαβον άκόμη, ούτε έν γένει ούδέν τών ονομάτων τού
των, δι* ών τά  διάφορα έθνη καί οι διάφοροι λαοί της γης καλουσιν 
έν καί τό αυτό φυτόν, την περί ού ό λόγος άναγαλλίδα 1). Τών 
τοιούτων γνώσεων (?) θά λάβη ανάγκην, όταν πτωχός διδάσκαλος 
ών γείνη ποτέ κριτής βιβλίου τίνος άναγνωστικου, ακατάληπτου 
αυτφ έν τή όλότητι καί τω διοργανισμω αύτου, περιέχοντος δ’ όμως 
τοιουτόν τι λεξείδιον καί θέληση έν τη κενοφροσύνη αύτου νά κάμη 
άπρόκλητον έπίδειξιν μικρονοίας καί μικρολογίας. Τότε καί αύτός θά 
ζητήση εκ τής βιβλιοθήκης του Εθνικού Πανεπιστημίου ή έκ τής 
βιβλιοθήκης τής Βουλής ή παρ' ιδιώτου τινός, ασχολούμενου ειδι- 
κώς περί τά  τοιαυτα του F ran z  την <c S y n o p sis  » καί τον Διοσκου- 
ρίδην, θά άνοιξη τούς εις τό τε'λος τών βιβλίων τούτων έπισυνημμέ
νους ’Αλφαβητικούς πίνακας, θά ϊδη την λε'ξιν « άναγαλλίς» (Διο- 
σκουρίδ. τόμ. 1, σελ. 8 3 0 ), θά ϊδη την έκει σημειουμένην σελίδα ή 
παράγραφον (Διοσκουρ. Β. σθ'), θά διαφυλλίση τό βιβλίον, θά εύρη 
την σελίδα ταύτην (Διοσκουρ. σελ. 3 2 7 ), θά λάβη την πένναν είς 

1) Διοσκουρίδης, Περί ΰλης ιατρικής pt6X. 2, κεφ. σθ'έκδ. Spengel, 1829, σ. 327.
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την χείοα, θά βουτήσή αυτήν εις το καλαμάρι καί θά Αρχίση αντι
γράφων* «Άναγαλλίς λέγεται Anagallis arvensis —  καλείται κορ— 
χορος», Προσκολλ^ έπειτα, « οτι κεν έπ* Ακερίμαν γλώτταν έλθη» 
ώς π. χ . μίαν έρώτησιν : <ι Τί θά είπη ό πτωχός διδάσκαλος' περί 
τούτου εις τούς μαθητάς του » ; και ούτω το πολύ εντός δύο λεπτών 
της ώρας θά πληρωθή αρκετόν μέρος της όλης προς το ύπουργεΐον 
κριτικής εκθέσεως, θά Ανταμειφθή διά τον πολύν τούτον κόπον καί 
την άκρως εύσυνείδητον ταύτην κριτικήν εργασίαν γενναίως και θά 
καλλωπίζηται προσέτι καί θά σεμνοπρεπή ώς κριτής, σοβαρός δέ ή 
γελοίος, ευσυνείδητος ή Ασυνείδητος ου φροντίς Τπποκλείδη.

Ταυτα δε παρατηρήσας και ώς προς τά  ((ακατάληπτα ονόματα 
εις τούς παΐδας » μεταβαίνει ό κ. κριτής εις τό τελευταίον είδος των 
«παρατηρήσεων αύτου εις τά  καθέκαστα», τό έπιγραφόμενον « Ά ρ - 
χαϊσμοί μη έπιτρεπόμενοι εις τά  τοιαυτα βιβλία».

■* Παρατηρεί δ1 εν τούτοις τά δ ε :
- Παρατήρηδις 1· — Σελ. 39 ofv περιστερά | . .  έξεκ όλα ψ ε τά ξένα 

αύγά». Τό έκκολάπτειν άρχαΐον μετά του νεωτερικοϋ αύγά.

Ή  περικοπή αύτη είνε μέρος διηγήματος 1), τά  δε διηγήματα, 
ώς πολλάκις έλέχθη, εινε κατά τό λεκτικόν προσεχέστερα προς την 
κοινήν ομιλίαν— «ολίγον τής εν τή συνήθεις ομιλίας εξαλλάτ- 
τοντα» 2), επομένως τό όνομα « α υ γά » , ούδαμώς βάρβαρον καί άλ
λως όν, δεν έχει κακώς. Τά δΙ « εκκολάπτειν » πάλιν κατ’ Ανάγκην 
έτέθη εκεί* διότι τό μόνον εν τή δημώδει γλώσση Αντίστοιχον αύτου 
« ξεκλο^αοτάν », όμοδίαιτον τοϊς όνόμασι του κ. κριτού «ταράτσα —  
γουγιάζειν —  μπούφος —  κιρκινέζι —  παππιά » ά γο ρ α ιο ν  καί καπη
λικόν ον άπηγορεύετο μεν υπό τής εύπρεπείας του λόγου, δέν έπε- 

*·: τρέπετο δέ υπό τής προκηρύξεως του Υπουργείου.

Παρατνιρηύες 2. —Σελ. 103 έ π φ ά ζ ο υ δ ιν  αΐ χήνες δέκα τρία έως 
δέκα πέντε ώά επί είκοόιν έπτά έως είκοδιν όκτώ ημέρας, μετά τάς 
όποιας έκλέπονται οΐ χηνιδεις. Έ π ω ά ζε ιν  — έ κ λ έ π ε ιν  — χ η ν ι -  

ϊΙ όεύς — καί έν δελ. 117 «ή νηδδα έπφάζει ψά». 1 2

1) X. Παπαμάρκου έγκριΟέν Άναγν. της δευτέρας τάξεως σελ. 23.
2) Νικολάου του σοφιστου Προγυμνάσι*. 1, ίκδ. Spengel το'ρ. 3, σελ. 454?
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Το πράγμα δεν εΐνε δα καί τόσον τραγικόν! Ό  χηνχδει/ς εν πρώ- 
τοις εΐνε ευνόητος έκ των ένθεν καί ένθεν αύτου άναγεγραμμένων* λέ
γεται δηλ. έν τω περί ού ό λόγος χωρίφ : ααί χήνες άρχίζουσι να 
γεννώσιν . . φ ά . Έπφάζουσι έπί εϊκοσιν επτά έως εϊκοσιν οκτώ 
ημέρας, μετά τάς οποίας.εκλέγονται οί χηνχδεΐς, πτηνά ωραιότατα 
με κίτρινον πτέρωμα, ως καναρίνια χαριτωρ,ένα,» 1) Τίς δέν εννοεί 
άν όχι έκ του ονόματος, άλλ* έκ της θέσεως αύτου ότι χηνχδεί/ς 
εΐνε το μικρόν τέκνον της χηνός ; Ά λ λ ’ ύποτεθείσθω ότι υπάρχει καί 
τι παιδάριον μη εννοούν τό όνομα, «έστι διδάσκαλος όστις φράζει 
αύτφ » 2) —  Έ π ε ιτα  αί λέξεις « φά —  έπφάζουσιν —  νήσσα » —  εΐνε 
πολλαχώς καί προ πολλου γνωστά τοίς παιδαρίοις. Εΐνε γνωστά καί 
έκ του ’Αλφαβηταρίου καί έκ των μαθημάτων των πραγματογραφι- 
κών καί έκ του έγχειριδίου της Φυσικής ιστορίας, διότι τά  τοιαυτα 
διδάσκονται κατά τούς πρώτους μήνας της εις το σχολείον φοιτήσεως 
αυτών, καθ’ ά όρίζουσι τά  έπίσημα προγράμματα της Κυβερνήσεως 3) 
—  Μένει νυν τό έκλέπεχν μόνον ως άγνωστον, αλλά τούτο διά τρεις 
λόγους ητο έπάναγκες νά γραφή* πρώτον διότι τά  ισοδύναμα αύτφ 
της δημώδους «ξεκλωσσώ, ξεπουλιάζω» άγοραχα καί καπτιλχκά 
όντα ησαν άπηγορευμένα υπό τε της εύπρεπείας του λόγου καί υπό 
της ΓΙροκηρύξεως τής Κυβερνήσεως* δεύτερον διότι κατά την έκπαί- 
δευσιν των παίδων ό θεμελιωδέστατος κανών εΐνε « βαίνε έκ των γνω
στών έπί τά  άγνωστα», καί τρίτον διότι «τοίς παιδαρίοις έστι δι
δάσκαλος όστις φράζει». ’Αλλά καί ή Ί^εγομένη παράθεσις «ή νήσσα 
έπφώζει φ ά »  εινε καθ’ ύπόδειξιν τών τεχνογράφων χαρακτηριζόντων 
τάς τοιαύτας τών ονομάτων συνθέσεις ώς κάλλους ποιητικάς 4).

Παρατήρηύις 3 . — Σελ. 162 «τό κανάρχον τίκτεχ τρία έως τέόόαρα 
ώά » καχ έν σελ. 128 « αχ περχστεραί τίκτουόχ πολλάκχς τον έτους άνά 1 2 3 4

1) X. ΙΙαπαμάρκου έγκριθέν άναγν. της δευτέρας τάξεως σελ. 57.
2) ’Αριστοφάνης, Βάτρα/οι 1051 : Τοΐς μεν παιδαρίοισιν | έστι διδάσκαλος όστις 

φράζει, τοΐς β̂ώσιν δέ ποιηταί | ΓΙάνυ δή δει χρηστά λέγειν ήμας.
3) *18. αναλυτικόν πρόγραμμα του τετραταξ. δημοτ. σχολείου τών άρρένων σελ. 18, 

«ρ. 8. — ΜηΛιαράχη Φυσική ιστορία προς χρησιν τών δημοτικών σχολείων, πρώτον 
τεύχος, 1890, σελ. 67 και πολλαχου αλλαχού.

4) ’Αριστείδης, Τεχνών ρητορικών Β. έκό. Walz, τόμ. 3, σελ. 41*2, Spengel τόμ. 
2, σελ. 514 : Κάλλη δέ έν λέξει ή παράθεσις τών λέξεων ποιεί οίον Ιπποφορβός ίπ
πων, συοφορβός συών.
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θύο ώά..» — Άλλ’ έν όελ. 19$ «έγέννα (ii όρνιθα) ί ν  αΰγόν», Τίκτειν 
καί γεννάν — ώόν καί αύγόν.

Όρθότατα, καθ’ δλους τούς κανόνας της περί τούς λόγους τέχνης, 
καθόσον αί μέν δύο πρώται προτάσεις εινε περικοπαί εκ φυσιογνωστι- 
κών κεφαλαίων 1J, ή δέ τελευταία έκ μύθου 2).

Αί τελευταίαι αύτοα παρατηρήσεις του κ. κριτου προκύπτουσιν έζ 
άγνοιας των στοιχειωδεστάτων περί του έν τοις λόγοις πρέποντος.
*Όταν ποτέ μάθν) έκ του πολλου πλήθους των περί τούτου λόγων 
των τεχνογράφων, περί ών άλλαχου (σελ. 119) άρκετός ήδη λόγος 
έγένετο, τουλάχιστον μόνον τά του Διονυσίου του Άλικαρνασέως 
τά δ ε ; «Ούχ άπαντα δέ γε τά πράγματα την αυτήν άπαιτεΐ διά- 3

λεκτον άλλ' έστιν ώσπερ σώμασι πρέπουσά τις έσθής, ούτω καί νοή- 
μασι άρμόττουσά τις ονομασία» καί «6 άνήρ (Δημοσθένης) έν μεν' 
ταϊς δημηγορίαις καί τοίς δημοσίοις άγώσι προς τό μέγεθος καί το 
αξίωμα των υποθέσεων άποβλέπων κέχρηται τή έξηλλαγμέντ) ερμη
νεία πολλάκις* έν δε τοΐς ίδιωτικοίς λόγοις, ους περί μικρών συμβο
λαίων ίδιώταις άνθρώποις έγραψε την κοινήν καί συνήθη λέξιν έπι- 
τηδεύει» 3), όταν, λέγω, καί μόνον ταυτα μάθγι, θά φρονή άλλως 
περί των πραγμάτων τούτων καί δχι όπως νυν.

Παρατήρηότς 4 .— Σελ. 174 «τά άγρια θηρία έξέρχονται . . καί άπό 
τάς κρυεράς λόχμ α ς αύτών». Τό λόχμη είνε μόνον άρχαΐον ποιη
τικόν όνομα»*.

νΤψιστε Θεέ! « Χ ο  Χ ό χ μ ,η  e tv e  μ ,ό ν ο ν  ά ρ χ α ο ο ν  π ο ι η τ ι 
κ ό ν  δ ν ο μ ,α » !  Το «λόχμη», τό όποιον καί ό Πλούταρχος καί ό 
Λουκιανός καί ό Λόγγος καί ό Αιλιανός καί ό ‘Ηρωδιανός καί ό Ε υ
στάθιος καί οί ΙΙαροιμιογράφοι καί ό ήμέτερος Σπυρίδων Μηλιαράκης 
έγραψαν καί αί καθ’ ήμάς έφημερίδες καθ’ έκάστην γράφουσιν 4),

1) Ί δ .  έγκριθέντ. ’Αναγνωσματαρίου της δευτέρας τάξεως σελ. 90 «τό κανάριον » 
φυσιογνωσία— καί σελ. 70 «περιστερά», φυσιογνωσία.

2) ’Ίδ . εγκριΟ. Άναγνωσμ. της δευτέρας τάξ. σελ. 67 «γυνή καί δρνις», μύθος.
3) Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς, Περί τής λεκτικής ΔημοσΟένους δεινό ιητος, κεφ.

18 καί 55.
4) ΠΛονταρχος, Περί των Οπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων 552 C . "Ωσπερ 

ούν ό γεωργίας άπειρος ούκ άν άσπάσαιτο yiopav ίδιον Λόχμης έμπλεων δασείας καί 
φυτών 'άγριων καί θηρία πολλά καί ρεύματα και πολυν k'/ουσαν πηλόν. Περί τής εις 
τά ί'κγονα φιλοστοργίας 497 C : Έξαμαυροΰται γάρ καί ταυτα καί πολλά των άλλων 
Οπό της κακίας, ώσπερ Λόχμης ήμέροις σπέρμασι παραβλαστανούσης. Περί σαρκοφα
γίας 993 Α. Γή δ’ ΰβριστο ποταμών εκβολαΐς άτάκτοις . . καί πηλοΐς βαΟέσι καί Λ ό ·
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έίνε μ ,ο ν ο ν  α ρ χ α ,ϊο ν  Λ οεητεκόν  δ ν ο μ α  καί κατατάσσεται υπ* 
άνθρώπου τον διδάσκαλον των Ελληνικών γραμμάτων έπαγγελλομέ- 
νου καί τον κριτήν βιβλίων διδακτικών μετερχομένου εις τούς « ά ρ - 
^ α ϊα μ ο ί/ς  τούς | i n  έπιτρεπομένους εις τά άναγνωστικά βιβλία! χ> 
Ά λ λ ’ αυτή ή άπόφανσις του κ. κριτου δεν χωρει πλέον εις ούδεμίαν 
λέξιν τών συνήθων εις τάς τοιαύτας περιστάσεις!
Λ Ε νταύθα  καταλήγουσιν καί αί του 4 είδους παρατηρήσεις, αί έπι- 
γραφόμεναι «άρχαϊσμοI μή επιτρεπόμενοι εις τοιαυτα βιβλία λ, μεθ’ 
άς επονται ανώνυμοί τινες παρατηρήσεις αιδε.

’Ανωνύμων παρατηρήσεων η π ρ ώ τ η :— «01 Αίσώπειοι μύθοι άλ
λοτε φέρονται έπιγεγραμμένοι μέ την άρχαίαν αύτών έπιγραφην καί 
άλλοτε μέ νεωτερικήν οίον έν σελ,ίδι 94 «άλώπηξ και πίθηκος» έν δέ 
σελ. H3 «σκύλος καί πετεινός»* τού τοιούτοι/ παραδείγματα ύπάρ- 
χονσι πλεΐστα.

Έ άν έγραφαν σκύων καί άλεκτρυών» εις βιβλίον προωρισμένον διά 
μαθητάς έπταετείς ό κ. κριτής βεβαίως θά έλεγεν, ώς ολίγον ανωτέρω 
είπε, περί του άλιαέτου καί του κίρκου προκειμένου, «πόθεν θά γινώ- 
σκωσι ταύτα οί παίδες; » Καί εκεί μέν έξ άνάγκης έγράφησαν ταυτα,

χμα ις  άφόροις καί ΰλαις έξηγρίωτο. Περί του μη γραν έμμετρα την Πυθίαν 397 F :  
Ό  δ* αυτού του Λυσάνδρου άνδριάς έξήνθησεν άγρίαν Χόχμην και πόαν τοσαύτην τό 
πλήθος ώστε κατακρύψαι τό πρόσωπον. — Αουχιανo'c, Φιλόπατρις κεφ. 10, σελ. 595 : 
Άλλ* έτι άνεμνήσθην τά τών Κρητών, οί' τάφον έπεδείκνυντό μοι του Διός σου καί τά 
την μητέρα θρέψαντα Χόχμια,&ς άειθαλεΐς αί Χόχμαι αυται διαμένουσι.— Αόγγος,τά 
κατά Δάφνιν καί Χλόην 1, 2: Έ ν  τώδε τώ άγρώ νέμων αίπόλος, Λάμων τούνομα, παι- 
δίον εύρεν υπό μιας τών αιγών τρεφόμενον. Δρυμός ήν καί Χόχμη βάτων καί κιττός 
έπιπλανώμενος καί πόα μαλθακή κτλ. — ΑίΧιανός, Περί ζώων 13, 14 : Θήοαι 
δέ τών λαγωών τοιαίδε* τά μέν πρώτα διαδύονται διά τών θάμνων τών μικρών, οσοις 
μη συνεχής ή Χόχμη . Αυτόθι 5, 24 : Καί που καί συν έγείρουσιν έκ τής Χόχμης α[ 
κυνών υλακαί.— Ήρωδιανός βιβλ. 8, 1, 2 : Ό  δέ Μαξιμΐνος έπιστάς τοίς δροις πρου- 
πεμψε σκοπούς* τους έρευνήσοντας μή τινες ένέδραι έν κοιλάσιν ορών ή Χόχμαις ύλης 
τε κρύφιοι ειεν.— Ευστάθιος, Επιστολή 7: Καί πώς παραβύω τον άνδρα τώ Λιβάνω 
τω ορει, καί ούκ εξάγω τής Χόχμης καί σοι παριστώ τον δεινόν σοφιστήν Λιβάνιον; — 
Παροιμιογράφοι, ΆποστόΧιος 10, 4 : Οί έλαφοι είσδύνονται παρελθόντες εις τάς 
Χόχμας, τους έπιόντας σφίσι φυλαττόμενοι.— Ζηνόβιος 5, 11 : Μία Χόχμη ου τρέφει 
δυο έριθάκους —  Σπυρίδων ΜηΧιαράχης, Έγχειρίδ. Φυσιογνωσίας 1888, σελ. 59; 
Τότε άντηχεϊ τό άσμα τών άρρένων άπό τών Χοχμών καί τών δένδρων.— Έφημερϊς 

‘ η ΆχρόποΧις, 19 Ιουλίου 1896, σελ. 2, στήλ. 5 περί τό τέλος: Έπήδησα επί τών 
νώτων του ίππου μου καί έβυθίσθην έν ταϊς Χόχμαις. — Έφημερϊς η Εστία 25 
?Ιουλίου 1896, σελ. 1, στήλ, 1 περί τό μέσον: Πάσαν Χόχμην καί πάσαν πέτραν τής 
χώρας των γνωρίζοντες. κτλ. κτλ.



διότι ο αλιάετος άλλως δέν δύναται νά λεχθή, ό δέ κίρκος κ ιρ κ ιν έ ζ ι  
λεγόμενος, θά έπεβαρβαροΰτο και θά ήκούετο πάλιν ή μομφή, ή Ακου- 
σθεΐσα έν σελ.29 της έκθέσεως των αυτών κριτών: «"Αλλο δε σφάλμα 
του κ. συγγραφέως περί την έκθεσιν τών έν τφ  βιβλίφ αύτοΰ Αναγνω
σμάτων είνε ή χρήσις ένίοτε λέξεων της Αρχαίας γλώσσης, αιτινες 
ούχί σπανίως συμφύρονται μετά καθωμιλημένων δημωδών». Ό  γνω
στός μύθος του λύκου του κακούργου, του βουληθέντος μετ’ αιτίας νά 
φάγη τό Αρνίον (Halm 274), Απολήγει εις τό έπιμύθιον «γνώμην 
κακούργου λόγος ού πείθει, καν Αληθής τυγχάνη». Καί «οίς πρόθε- 
σίς έστιν άδικε ιν, παρ’ αύτοΐς ουδέ δίκαια Απολογία ισχύει».

’Αλλά τί τό ψεκτόν εχει ή τοιαύτη οικονομία του λόγου ; Παρα- 
βαίνεται νόμος τις λογικός ή Αθετείται παιδαγωγική τις Αρχή ή 
παραβλάπτεται τεχνολογική τις θεωρία ; Τ ι καί αν οί Αίσώπειοι μύ
θοι Αναγράφονται ότέ μέν μέ την άρχαίαν αυτών, ότέ δέ μέ νεωτερι- 
κήν έπιγραφήν ; Μήπως αί έπιγραφαί αύται είνε Αξιώματα τής Μα
θηματικής καί αιώνιοι νόμοι τής φύσεως, έ'χουσαι έν έαυταις τό άμε- 
τάθετον καί άμετάστατον καί Αμετάβλητον ;

Πόσον Αλόγιστος καί πόσον Αμαθής πρέπει νά είνε τις, ινα κα- 
τορθώση νά λέγν) τοιαυτα! \Από καταβολής κόσμου πρώτην φοράν 
Ακούονται τοιουτοι λόγοι, καίτοι καί κατά τούς Αρχαίους χρόνους 
συνέβαινε συχνότατα τό τοιούτον καί έν τοϊς καθ’ ήμάς χρόνοις ούχ 
ήκιστα 1).

—  3 S 5  —

’Α νω νύμω ν παρα|τηρνί<ίεων η  δ ε ν τ έ ρ α .— Άντίφαάιν εύρομεν 
την έξης· «τό άτρουθίον είνε ωδικόν πτηνόν» όελ. 85, έν δέ άελίδ. 88 
λέγεται «τίποτε δέ γνωρίζει νά κάμνμ (τό άτρονθίον).. ούτε νά κελα- 
δύάμ γνωρίζει* φωνάζει μόνον π ίπ  πίπ τόίρπ τάίρπ καί τίποτε 
άλλο», είνε λοιπόν τούτο φδιί;

ί) Π. χ . Ό  μύθος ό έπιγραφάμενος «δς άγριος καί άλώπηξ» παρά Halm (μδθ. 
407) παρά Κοραη επιγράφεται «Μονιός καί άλώπηξ» (σελ. 32, μύθ. 54) καί «δς 
καί άλώπηξ» (σελ. 394, μυθ. 54). Οΰτω καί οί παρά Ilalm μυθ. 135.. 171. 177. 408 
καί οί αυτοί τούτοις παρά Κοραη 139, 32. 177 β. 68 διαφόρου επιγράφονται. — Καί 
έν τοις καθ’ ημάς χρόνοις απαράλλακτα. Οΰτω π. χ . τδ ποιημάτων του Hoffmann 
v. Falcrslcben, περί ου ανωτέρω έγένετο λδγος, «Der Mond und die Sterne» άλ
λως φέρεται έπιγεγραμμένον έν τφ  άναγνωστικω.βιβλίω του Vogel, άλλως έν τω ανα
γνωστικοί βιβλίω το0 Feehner κτλ.



\

Αίσωπον άπό δείπνου βαδχζονθ1 έοπέρας 
θρασεία καί μεθΰση τις ΐ/λάκτεχ κύων 
κάπεχτ’ έκεχνος εχπεν, ώ κΰον κΰον, 
εί νίχ Δχ’ άντ\ της κακής γλώττης ποθέν 
πυροΰς πρχαχο, σωφρονεχν άν μοχ δοκεχς 1).

Ε π ειδή  δεν αδεχ το στρουθίον, διά τούτο δεν δύναται νά εινε 
κατατεταγμένον υπό της ζωολογικής έπιστήμης εις την συστοιχίαν 
της κατηγορίας των ωδικών πτηνών ! ’Αλλα τούτο είνε άμάθεχα 
μη έπιτρεπομένη πλέον σήμερον ουδέ εις τα παιδάρια τα φοιτώντα 
εις την τρχτην τάξιν τών δημοτικών σχολείων ! Διότι και ταΰτα σή
μερον γνωρίζουσιν ότι ούχι ή ωδη, άλλ’ ό ίδχόρρυθμος τρόπος 
της κατασκευής τών φωνητχκών οργάνων εινε τό χαρακτηρι
στικόν γνώρισμα τό λαμβανόμενον ύπ* όψιν διά την επιστημονικήν 
κατάταξιν τών τοιούτων πτηνών. 'Αλλως δε ούτε ή θηλεχα αηδών, 
ούτε ή θηλεχα άκανθυλλίς ούτε ό θήλυς κόσσυφος ούτε εν γένει 
ούδέν τών τοιούτων θηλέων πτηνών θά κατετάσσετο εν τή σύστοιχέ 
τής κατηγορίας τών ώδικών πτηνών, άφου, ώς πασίγνωστον και τοις 
παιδαρίοις καί τοις άγροικοτάτοις έτι, ούδέν θήλυ γενικώς είπεΐν αδει.

Και τό μάλλον όλιγοσέλιδον εγχειρίδων τής Φυσιογνωσίας εκ τών 
εν ταϊς χερσί τών ήμετέρων επταετών καί οκταετών παιδαρίων ευρι
σκομένων εάν διεφύλλιζέ ποτέ ό παράξενος ούτος κριτής, δεν θά έγραφε 
την παρατήρησιν ταύτην !

Έ ν  τή στοιχειώδει Ζωολογί^ του κ. Π. Ψαρά φέρεται τό στρου- 
θίον κατατεταγμένον εις τά  μικρά ώδχκά πτηνά τά καλούμενα κωνό- 
ραμφα 2). Έ ν  τώ Έγχειριδίω τής Ζωολογίας του κ. Σ. Μηλιαράκη 
φέρεται τό στρουθίον κατατεταγμένον εις την τάξιν τών ώδχκών π τη 
νών μετά τής άκανθυλλίδος, του σπίνου, τής χλωρίδος καί του κανα- 
ρίου 3). Έ ν  τφ  Έγχειριδίω τής Φυσιογνωσίας του αύτου κ. Μηλιά- 
ράκη φέρεται τό στρουθίον κατατεταγμένον έπίσης εις τά  ωδικά 
πτηνά 4). Έ ν τή Φυσική Ιστορί^ του κ. Εύστ. Πονηροπούλου φέρε-

4) ’Αριστοφάνης, Σφήκες 4401 Dindorf.
2) Π . Ψ αρα, Στοιχ. Ζωολογία, έτος 1894, σελ. 209-210 .
3) Σπυρίδωνος Μηλιαράκη, Έ γ χ . της Ζωολ. έτος 1889, σελ. 194-496.
4) ’Έ κδ. έν έτει 1888, σελ. 63-64, ένθα καί ή λίαν επίκαιρος σημείωσις αΰτη : Τά
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'rat το στρουθίον κατατεταγμένον (χετά της κίσσης, του ΚΟσΌτύφοΊ/, 
τής ά η δ ό ν ο ς , του κορυδαλλού και του καναρίου 1). Έ ν  τή Φυσική 
ιστορία: του κ. Σ τ. Μ. ΙΙαρίση φέρεται το στρουθίον κατατεταγριέ- 
νον εις τα  ώδνκά πτηνά 2) καί ούτω καθεξής.

Είς τά ώ δικά  πτηνά έπίσης φέρεται κατατεταγριένον το στρουθίον 
και έν τοΐς των Γερμανών διαφόροίς επιστητόνικοις συγγράμριασι καί 
ώδνκόν πτηνόν καλουσιν αύτο καί ό Schuberth 3) καί ο O ppel 4) 
καί ό Hofmann 5) καί ο Otto Thome 6) καί ό Herman Wagner 7) 
καί b Romanes 8). Ώ ς  ωδικόν πτηνον φέρεται καί ώ δ ικ ό ν  πτηνον 
καλείται έπίσης το στρουθίον καί έν τοΐς λεξικοΐς τοΐς Γερ{χανικοΐς 9) 
καί έν τοΐς άναγνωστικοΐς των παίδων αυτών βιβλίοις, (χικροΐς τε καί 
(/.εγάλοις 10).

« Τ ίν ο ς  ο υ ν  ε ύ χ ε ρ ε ία ς  έοττχ τά  δ ο κ ο υ ν τα  τ ο ΐς  άνδράοτι μ ίι

ώόικά πτηνά έχουσιν Ιάιάζογτα δεύτερόν τινα Λάρυγγα κάτωθεν τού πρώτου, δι* οδ 
ή φωνή ένισχύεται και παράγει γλυκυτέρους τόνους. ΠοΛΛά δμως ϊχουοίτ ϊχγζ\ του 
Λάρνγγος τούτου χωρίς νά αδωόιν.

1) Έ κδ. έν ετει 1887, σελ. 124 καί 138.
2J Φυσική ιστορία των θηλαστικών καί πτηνών έτ. 1889, σελ. 67.
3) Schuberth, Allgemeine Thierseelenkunde ’έτ. 1863, σελ. 120, 126, ένθ. 

ευρηται καί τό υπ’ εμού παραληφθέν τούτο: Nur der Sperling kann man nichts 
singen, keine Kunstc lehren.

4) Oppel, Thiergeschichten, έτ. 1873, σελ. 345 καί 346.
5) Hofmann, Grundzuge dcr Naturgeschichte, I Theil, έτ. 1885, σελ. 116 

καί 119.
6) Otto Thome, Lehrbuch der Zoologie, έτ. 1895, σελ. 169.
7) Hermann Wagner, Enleckunsreisen im Haus und Hof. έτ. 1876, σελ. 

34, ένΟ. ευρηται καί τό υπ’ εμού παραληφθέν τούτο: R iick t s ic k  d e r  K nabe n u r  n a c h  
einem  S te in e , so r u f l  d er  S p a ts  schon  se in en  Genossen d e r  W a n r u f  T e r r r r  l

8) Romanes, Dicgeistige Enwickelung im Thierreich, autorisirte deutsche 
Ausgabc, Leipzig 1885, σελ. 241. ένθ. περί τό τέλος καί ή παρατήρησις «Selbst 
der Sperling, dcm man kaum nachsagen kann, dass e r  s in g e , lernt den 
Schlag eines Hanflings».

9) Meyers Konversationslexicon, Leipzig, 1878, τόμ. 14, σελ. 826 Iv λέξει 
«Sperling» καί σελ. 827 έν λέ£. « Spcrlingvogel».

10) i iu m iil le r -S c h u s te r , Lescbuch fiir Volksschulen III Abtheilung, 3 Schul- 
jahr, έτ. 1890, σελ. 52, άριθμ. 53: «Der Sperling» — «Man zahlt ihn zu den 
iSSngvttgeln und zwar zu clem Geschlechte der Finken».— E r k e le n z t 
Deuts. Lesehuch fiir hohere Madchenschulen, I Theil, έτ. 1891, σελ. 68, 
άρ. 67, ένθ. τό ποίημα τού Fridrich Gull τό έπιγραφόμενον «Spatzenausflug», 
δΟεν τινά μετηνέχθησαν παρ’ έμού είς τό έμόν Άναγνωσματάριον καί μάλιστα τάδε* 
«Die Spatzen schrein in ihrem Nest | Als batten sie ein grosses Fest | P h i·  
l ip p s ip z ip  t P h il ip p z ip z ip  t



μαθόντα καταψεύδεοθαχ τά, μη δοκουντα; και πεπεχαμένον 
έλέγχειν έτέρους αύτόγραφον έξενεγκεχν άμαθεχας έλεγχον 
καθ’ αύτοϋ κα\ θρασύτητος ;» 1).

Άνεπιγράφο)ν παρατηρΛόεο)ν h τ ρ ί τ η .—Έν όελίδ. 107 άντιτον 
κ α ρ α κ ά ξα  Αδύνατο νό είπμ το Ελληνικόν όνομα κ ου ρ ού να , Κο
ρώνη.

Κουρούνα δέν είνε το Ελληνικόν όνομα. Τό Ελληνικόν δνομα 
είνε Κθρθ)νη. Ά λ λ ’ ενταύθα δεν πρόκειται ούτε περί «κορώνης» 
ούτε περί «κουρούνας». Ε νταύθα  πρόκειται περί κολοίου, διότι δ 
παρ’ έμοί περί ού δ λόγος Αίσώπειος μύθος «Καρακάξα καί περιστε· 
ραί» 2) είνε δ παρά Halm (201 b) καί παρά Κόραη (σελ. 57, 
άριθ. 101) μύθος αΚολοιός καί περιστεραί». Ό  κολοιός δε δεν 
λέγεται κουρούνα, άλλά καρακάξα, ώς δύναταί τις προχειρως νά 
μάθη εκ τού λεξικού τού Βυζαντίου 3). Τό δέ όνομα αυτής, εάν δέν 
είνε καί πολύ ύψηλης Ελληνικής καταγωγής, δέν φαίνεται δμως νά 
είνε καί εύτελεστέρας της τού ονόματος Κουρούνα, δπερ τοσαύτην 
βδελυγμίαν προξενεί εϊς τινας, ώστε καί αυτήν την Κ ορώ νην, άπο- 
φεύγοντες την χυδαιότητα της « κ ο υ ρ ο ύ ν α ς » , διά της καρακά- 
ξ α ς  άναπαρέστησαν 4).

ΠαρατΑρηόις η  τελευταία· —"Αλλα μικρότερα άμαρττΊματα πάρε- 
λείφθηδαν. ;

Έστι καί αχγάς άκίνδυνον γέρας 5).

1) Πλούταρχος, Προς Κολοίτην 1115 C. \
2) X . Παπαμάρζου, ΈγκριΟέν Άναγνωσμ. της δευτέρας τάξεως σελ, 59. ]
3) Βυζάντιος, Λεξ. εν λεξ. KoXoibc είδος πτηνού κοινώς καλοιακούδα ή χαρα- ·= 

κάζα καί τουρκιστί κάργα. — Κορώνη είδος πτηνού xovpovra,
4) S ittl, Ησιόδου τά άπαντα, Ά0τ{νησιν 1889, σημείωσις έν τφ 747 στίχ. των *

"Εργων καί ήμερών : u Την στωμυλίαν της χορώνης οΐ λόγιοι είσέφερον . .  του λαού ) 
πλάσάντος τό ονοματοποιητικόν παρωνύμιον χαραχάξα». J

5) Σιμωνίδης, άπ, 66, έκδ, Bergk, τόμ. 3, σελ. 417* >
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Ό  νέος . . λ Αν τηλιχοδτος Αν Χάβη Ιν τα1< &&· 
ξαις, ίνοίκνιητά ή  χα\ άμιτάστατα βιλιΐ γίγνισβαι' £ν 
δή ίσως ίνιχα πιρ\ «αντΑς ποίητίον, & κρΟτα άχούου<πν, 
3 τι χάλλίστα μιμυΐολογημένα *ρ6ς Aprt^v dxoOilv.

ΠλΑτ«ν, ΠολιτιΙκ 878 D.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Π ΡΩ ΤΟ Ν

Oi ΑΙ<?ώπε%ο% μύθοι·

Εισαγωγή. — Τό περιεχόμενον του Ελληνικού Αναγνωσματαρίου της τρίτης τά · 
| γ ' ξεως έν γένει. — Τό φυσιογνωστιχόν και ποιητικόν στοιχεΐον άναπόφευκτον καί 
I: παιδευτικώτατον. — Ot Αίσώπειοι μύθοι* χρησιμοποίησις αυτών εν πασι τοίς
j j  άναγνωστικοΐς των μιχοών παίδων βιβλίοις. —  Ή  παγκο'σμιος δόξα χαί τιμή αύ-
ί των. — Ή  έξοχος παιδευτική καί βιωφελής αυτών δύναμις. —  Ή  ψυχολογική
|, διαίρεσις αυτών. — Τά πολύτιμα διδάγματα αυτών.— Μή περί πολλά ϊστωσαν-
j αί πράξεις. — Φρονείν οί ταχείς ούκ ασφαλείς. — Σώφρονος απιστίας ούκ ϊστ’ιν
| ούδέν χρησιμώτερον βροτοίς.—  Ού μετανοεΐν, αλλά προνοεΐν γρή τόν άνδρα,τόν

σοφόν.— Οί Αίσώπειοι μύθοι Εν των τιμαλφεστάτων κειμηλίων των κληροδοτη- 
θέντων τώ ανθρώπινοι γε'νει 6πό του δαιμόνιου Ελληνικού πνεύματος.—  Πόλις 

! ανδρα διδάσκει. — fH παιδευτική δύναμις των τεχνικών καί θρησκευτικών μαθη-,
j μάτοιν. — Πρώτον τοίς παιδίοις μύθους. — Έ ν τοίς άναγνωστικοΐς βιβλίοις τών
I μικρών παίδαιν ούδέν εκ τών Τερών μαθημάτων.— Ούδέν δημαγωγικόν.— Πολύ-
! τιμά διδάγματα τών Αίσοιπείων μύθων* πείθεσθε τοίς φρονιμωτέροις. —  *Η
j σύνεσις πρώτιστον έν τώ βίο». — rH αλαζονεία καταγέλαστον καί όλέθριον. — *0
1 Θεός κολαστής τών υπερκόπων αγαν φρονημάτων. — Τό καλόν ούκ έν πλήθει.

: άλλ’ έν αρετή. — Έ ν  τή υπερηφάνεια απώλεια καί ακαταστασία. — Κακοίς μή
προσομίλει.— Σωφροσύνη αγαθόν, αφροσύνη κακόν.— "Εκαστος τό έαυτου έ'ργον.—

; Πάντα πόνος τεύχει βροτοίς μελέτη τε βροτείη. — Ύπέρκοπον μηδέν ποτ* ε.Ι'πης;
j μηδ' ογκον άρη μηδένα. — Φθείρουσιν ήθη χρησθ’ όμιλίαι κακαί. —  Ή  πολλαπλή
j τών »ότών Αίσωπείων μύθων. — Ή  έν τή έθνική παιδεία αξία αυτών.

ί  Ή  σκηνη κ α τ ά  τό  νέον τ ο ύ τ ο 'κ ρ ιτ ικ ό ν  έ'ργον δέν ά λ λ ά σ σ ε ι π λ έ ο ν , 

ά λ λ ’ ό π ω ς εχε ι (/,εταφέρεται εις τά  (λέσον (/.υκωριένων κ α ί ά φ ρ ιζ ό ν τω ν  

ο ίσ τρ ο π λ ή γ ω ν , , /
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Ε νταύθα  οί άφροί της λύσσης πυκνότατοι έκ του μελαντάτου Ε ρ έ
βους άναφυσώμενοι κατακαλύπτουσι καί σελίδας καί φύλλα καί παρα
γράφους της έπισήμου δη ταύτης έκθέσεως των σωφρονούντων τούτων 
κ. κριτών. Ε νταύθα  πλέον δεν λέγεται δτι προετάχθη τό α τού ο, ούδ’ 
δτι εινε ά π ίθα νο χ  οί Αίσώπειοι μύθοι, ούδ’δτι έπρεπε να γραφώσιν «ό 
η λχο ς  έ δ ν  η ά π π ια  τα ρ ά τσ α  γο υ γχά ζω » · πολλού γε καί δει. Ε ν 
ταύθα λέγεται δτι τα  πραγματογνωστικά καί φυσιογνωστικά κεφά
λαια εινε πάντη ξένα προς τον σκοπόν των αναγνωστικών βιβλίων.Εν
ταύθα λέγεταί δτι οι Αίσώπειοι μύθοι εινε άθλιον τι καί έλεεινόν δια
νοητικόν έξάμβλωμα, δτι ό Αίσωπος ητο δούλος καί άνδράποδον ευτε
λές, δτι τα φυσήματα της ψυχής αυτού εινε άνδραποδώδη, δτι ημείς 
οί Έ λληνες ζώντες έν ελευθερίά δεν έχομεν ανάγκην τοιούτων άνδρα- 
ποδωδών διδαγμάτων, δτι τα  διηγήματα πάντα σχεδόν εινε γελοία, 
μωρά, άνούσια, βλαπτικά, δτι τα ολίγα καλά πρέπει να μετατοπι- 
σθώσιν εις άλλην τάξιν, τά δ’ άλλα νά πεταχθώσιν εις τον δρόμον, 
δτι ό συγγραφεύς αυτών εινε άσεβής, άφιλόπατρις, Ελλήνων απάν
των άπαιδευτώτατος, αναίσθητος καί τά τοιαύτα.

Καί φαίνονται μεν δτι οί άφροί ούτοι τής λύσσης εξέρχονται εκ 
τού στόματος τού κάτωθεν αυτών υπογεγραμμένου «Ίω άν. Σιμο- 
πούλου», άλλά τούτο εινε όπτχκη  ά π ά τη . Τά νωδόν τού γεροντίου 
τούτου στόμα δζει γάλακτος ακόμη. Οί άφροί διοχετευόμενοι μόνον 
δι* αυτού εις τά  φύλλα τής Επισήμου εφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
τής Ελλάδος άποπτύονται μακρόθεν, έκ τού άφανούς.Ό κ. ((’Ιωάννης 
Σιμόπουλος» ούτε νά άφραίνγ) ούτε νά άναισχυντή επί τοσούτον εινε 
ικανός. "Αλλοι έγραψαν την έκθεσιν, αυτός μόνον την ύπε'γραψε καί 
την εξαπέστειλεν εις τό Ύπουργείον, χωρίς νά την άναγνώστ) κάν. 
Τον ήπάτησαν τον άνθρωπον ! Διότι ούτε ή ήλικία ούτετό επάγγελμα 
αυτού ήτο δυνατόν ποτέ νά έπιτρέψωσιν εις αυτόν νά προβάλη νύν 
εις τά  έσχατα τού βίου δημοσί^ λέγων πλήν τών πολλών άλλων άρ- 
ρητολογιών καί ταύτα : « ό δέ έν σκότψ κεκρυμμένος άδεώς έκτοτε 
θ η λ ε ία χς  έπέβα/ινεν» ! Τούτο εινε άπολύτως άδύνατον 1).

Καί άρχονται οί υποβολείς ούτοι τοιαύτα λέγοντες :
1. ο ΆναγνωΟτχκά βχδλία τ η ς  Γ \ τάξεως τών δημοτικών (Σχολείων
1) ”Ιδ. καί άνωτέρω σελ. 63 καί την δποσελίδ. σημ. 3.

*



: / : ■ ; * '  !< v - «

δυστυχώς δύο μόνον ύπεβ λήθησαν είς τόν διαγωνισμόν των διδακτι
κών βιβλίων γεγραμμένα τό μέν ύπό του κ. Χαρισίου Παπαμάρκου, το 
δε ύπό του κ. Κ. Καβαλιεράτου.

Α'.) Τό Αναγνωσματάριον του κ. X. Παπαμάρκου Αποτελεΐται έκ 
μύθων Αίσωπείων ή άλλων νεωτέρων, έκ διηγημάτων έκ περιγραφών 
της φύσεως, έκ περιγραφών και βίων ζώων και έκ διαφόρων ποιημάτων. 

Ή ύλη αύτη διαιρείται είς 12 κεφάλαια έπιγραφόμενα ώς έξη ς:
Α'. ’Αγάπη προς την έργασίαν. .
Β Π ο λ υ π ρ α γμ ο σ ύ νη .
Γ'. Σπεύδε βραδέως.
Δ'. Φρόνηδις καί Αφροσύνη.
Ε \ Υπερηφάνεια καί μετριοφροσύνη.
<Γ\ Ό  Θεός.
Ζ'. *Η φιλοστοργία τών γονέων.
Η'. Ή άγάπη τών τέκνων προς τούς γονείς.
Θ \ Καλή καί κακή συναναστροφή.
Γ. Φιλανθρωπία.
IAr. Πίστις καί άφοσίωσις.
ΙΒ Γενναιότης.
Περιλαμβάνει δ’ έκαστον τών κεφαλαίων τούτων 4-17 Ανεξαρτήτους 

Απ’ άλλήλων παραγράφους, έκάστην τών όποίων Αποτελεί είτε μυθός 
τις, είτε διήγημα, είτε περιγραφή ζώου ή φύσεως, είτε ποίημά τι.

Ούτως έπί παραδείγματιτό κεφάλαιον τό έπιγραφόμενον «Φιλοστορ
γία τών γονέων» περιλαμβάνει τάς έξης παραγράφους:

1) ’Ανέλπιστος σωτηρία.
2) Πρό της Παναγίας (ποίημα).
3) Τό ναυτόπουλο (ποίημα).
4) Παιδί μου, ώρα σου καλή (ποίημα).
5) Ή χελιδών (πραγματογνωσία).
5) Χελιδόνισμα (ποίημα).
Τό δε κεφάλαιον τό έπιγραφόμενον «Άγάπη τών τέκνων προς τούς 

γονείς περιλαμβάνει τάς έξης παραγράφους:
1) ΟΙ κόσσυφοι.
2) Ή πτωχή χήρα καί ή κόρη της Ά ννα .,
3) Ή χρυσή καπνοθήκη.
4) Τό ναυτόπουλο (ποίημα).
5) Ό  κόσσυφος (πραγματογνωσία).
6) Ό  σπίνος (πραγματογνωσία).
Τό δέ κεφάλαιον τό έπιγραφόμενον « ό Θεός » περιλαμβάνει τάς έξής 

παραγράφους:
1) Αί τέσσαρες ώραι του έτους.
2) Ό  κόσμος καί ό Θεός.
3) Ό  ύμνος προς τόν Θεόν (ποίημα).
4) Ευχαριστία προς τόν Θεόν (ποίημα).
5) Ό  κορυδαλλός (πραγματογνωσία).
6) Ό  κορυδαλλός (πραγματογνωσία),
7) Ό κορυδαλλός (ποίημα),
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Έ κ τω ν  τίτλων των ανωτέρω μνημονευομένων 12 κεφαλαίων, ύπο- 
δεχκνύεταχ ύπό του συγγραφέως καί ό σκοπός, δν διά του Αναγνω
σματαρίου αύτού έπιδιώκει. Δυστυχώς δμως ούτε ό σκοπός του Ανα
γνωσματαρίου τίθεται ύπό του συγγραφέως όρθώς, ούτε ό τρόπος καθ' 
δν έπιδιώκει τούτον είνε έπχτυχύ,ς.
. Ό  ύπό του συγγραφέως τχθέμενος σκοπός του Αναγνωσματαρίου 

δέν έπχτυγχάνεχ.
Έ ν πρώτοχς παρατηρούμεν δτχ έκ των 97 δλων παραγράφων.του 

’Αναγνωσματαρίου αί 25 εΐνε πάντη ξέναχ προς τον χ/πό του συγγρα- 
φέως έπχδιωκόμενον σκοπόν. Ούτως αί § 13, ,22, 23, 31, 43, 56, 65, 71, 
77, 78, 84, 89, 93 καί 97, περχέχουάχν ύλην καθαρώς πραγματογνω.στν 
κήν, δλως άλλοτρίαν προς τον σκοπόν έκάστου των 12 κεφαλαίων. 
Ε π ίσ η ς  πάντα άλλότρχα προς τον σκοπόν έκάστου των αύτών κεφα
λαίων είνε καί τά παρακολουθούντα έκάστην των Ανωτέρω πραγμα- 
τογνωστχκών περιγραφών ποιήματα οϊα τα εξ. 14, 24, 32, 57, 58, 59, 
60, 66, 82 καί 85, δχότχ ούδεμίαν Απολύτως έχει σχέσιν προς την «όκνη- 
ρίαν καί φχλεργίαν » π . χ. ή έν τφ  κεφαλαία) τούτω γχνομένη πραγμα- 
τογνωστχκη περιγραφή τού θ έρ ο υ ς  (§13) ft τό έπόμενον ταύτμ 
ποίημα της 14 § «τό καλοκαίρι». Ουδέ προς την «ύπερηφάνεχαν καί 
τήν μετριοφροσύνην » ft έν τω κεφαλαίφ τούτω γχνομένη πραγματο- 
γνωστχκη περιγραφή τού έαρος (§56) ft τα έπόμενα ταύτμ τέσσαρα 
δλα ποιήματα (§. 57, 58, 59, 60).

Ε π ίσ η ς ούδεμίαν έχει ούδ’ Απομεμακρυσμένην κΑν σχέσιν προς 
την « κ α λ ή ν  καί κ α κ ή ν  συ ν α ν  αστρ  ο φ ή ν » ft έν τω κεφαλαία) τούτα) 
περιγραφή της Κ α ρ δ ε ρ ί ν α ς  ft τό είς» την καρδερίναν ποίημα τού 
μακαρίτου Τανταλίδου. Ί ν α  δέ μη έκτεχνώμεθα ενταύθα περισσότε
ρον, Αρκούμεθα να παραπέμψωμεν δια τα λοιπά είς τάς Ανωτέρω ση- 
μεχωθείσας παραγράφους.

Είς τάς Ανωτέρω 24 παραγράφους, ξένας δλως προς τόν σκοπόν 
των κεφαλαίων, χ/πό τά όποια ύπάγονταχ, όφείλομεν νά προσθέσωμεν 
καί τό Αποτελούν την 20 § ποίημα «ό γλάρος» τό περιλαμβανόμενον 
έν τω περί « Πολυπραγμοσύνης » κεφαλαία), καί τό όποιον ού μόνον 
ούδεμίαν ούδέ πόρρωθεν προς την Πολυπραγμοσύνην έχει σχέσιν, 
Αλλά καί προς αύτήν την Αμέσου προηγουμένην αυτού παράγραφον 
(§19) συγκρούεται καί άντικρυς Αντιφάσκει.

Κατά τ ’ Ανωτέρω 25 δλαχ παράγραφοι έκ των 97 των Αποτελουσών 
τό Άναγνωσματάρχον τού κ. X. Παπαμάρκου ούδόλως συμβάλλονται 
είς την έπίτευξιν τού σκοπού, δν έφ’ έκάστου των 12 αύτού κεφαλαίων 
ό συγγραφεύς Αναγράφει».

«"Οταν τίνος άναιο’χυντχα προακόπτης, εύθύς πυνθανου  
ο'εαυτόν. Δύνανται οϋν έν τω κοσμώ άναχσχνντοχ μη εί
να ι; ού δύνανταχ. Μη οχ/ν άπαχτεχ τό άδύνατον. Εις γάρ 
και ούτός έατχν έκεινων των άναχοτχύντων, ούς άνάγκη 
έν τω κοσμώ είναι» 1).

1) Μάρκος ΆντωνΓνος, Των είς Ιαυτάν 9, 42.
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Τά Se κεφάλαια τα  ούτωσί άνοσίως καί άθέως μολυνοπραγμονού- 
μενα εινε*

α ') Πάντα τά φνσΊογνωατικά: Το θέρος, τό φθινόπωρον, το 
δενδρύλλιον κατά το φθινόπωρον, ό χειμών, ή χιών, τό εαρ, ό κο
ρυδαλλός, ή χελιδών, ό κόσσυφος, ό σπίνος, ή άκανθυλλίς, ή άηδών, 
ο άλέκτωρ και ή δρνις, ό αετός.

β') Πάντα τά ποιήματα: Τό καλοκαίρι του Βιζυηνού, τό φθι- 
νόπωρον του Καρασούτσα, ό χειλών του κ. ’Αγγέλου Βλάχου, ή 
άνοιξις του Βηλαρά, ή άνοιξις του 'Ραγκαβή, ή άνοιξις του κ. Α γ 
γέλου Βλάχου, ή έαρινή έσπέρα^τού Βιζυηνου, ό κορυδαλλός του αυ
τού, ή θάλασσα και τά  ποτάμια του κ. Γ . Δροσίνη, ή καρδερίνα 
του Τανταλίδου καί ό γλάρος του κ. Δαμιανού.

Καί ούτω των κ. κριτών τό πρωτοφανές τούτο έν τη ίστορίοκ της 
Μεθοδικής αναγνωστικόν βιβλίον άποβαίνει αρμόδιον διά την χώραν 
τών'Αβδυρητών μόνον, έστερημένον των δύο κρατίατων αύτου π α ι
δευτικών στοιχείων, του φι/αιογνο^ατικού καί του ποιητικόν!

Καί διά τ ί;
Διότι δντα τά  ποιήματα ταυτα έκ τών άνθηροτάτων τής καθ’ 

ημάς ποιήσεως ούδεμίαν τροφήν ήδύναντο νά παράσχωσιν εις την 
μοχθηρίαν τών λυσσώντων τούτων Ελλήνων κριτών! Τ ά δε φυσιο- 
γνωστικά κεφάλαια, ειλημμένα έκ τών άφθίτων πηγών του καλού 
καί τής χάριτος έν τώ λόγω, έκ τού Όμήρου, τού Ησιόδου, τού 
Πινδάρου, τού Αλκαίου, τού Άλκμάνος, τής Σαπφούς, τού Σ ι-  
μωνιδου, τού Άνακρέοντος, τού Μιμνέρμου, τού Ιβύκου, τού Βακ- 
χυλίδου, τού Αισχύλου, τού Σοφοκλέους, τού Εύριπίδου, τού Ά ρ ι- 
στοφάνους, τού Θεόκριτου καί τών τοιούτων θείων ίεροφαντών παν
τός ουρανίου καί άφθίτου εν τφ  πνευματικφ στερεώματι τής άνθρω- 
πότη τοςί), εϊνε κόσμος, μεθ’ ού ούδέν σημείον επαφής εσχον ποτέ, 
μεθ’ ού ούδεμίαν επικοινωνίαν εσχον ποτέ, έν ώ ούδαμώς άνεστρά- 
φησάν ποτέ οί ήμέτεροι κ. κ. κριταέ. Άνθρώπια τού φυράματος αύ- 
τών χαίρουσι κυλιόμενα εις τά έστεμμένα « φογχαλητά» καί τάς 
έστεμμένας «μύξας» τού κ. Βρατσάνου, εις την έστεμμένην «κά
προν» καί τά έστεμμένα « περιττο/ματα» τού κ. Κουρτίδου: 
α'Ύες γάρ ήδονται βορβόρω μάλλον ή καθαρω ύδατι κα\ 1

1) Τδε της έμίξς πραγματείας «Ύθλοι καί πράγματα» σελ. 211-275.
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έπχ φορυτώ μαργαχνουσχ» , κατά τον Δημόκριτον 1). Την δύω- 
δίαν των μύρων καί των ρόδων δεν ανέχονται οί μυκτηρες αυτών. 
Έ  ευωδία φονεύει τα  τοιαυτα όντα. ((Οΰτω λέγεται καί τούς γύ- 
πας υπό της των μύρων οσμής άποθνήσκειν, έάν τις αυτούς χρίστρ η 
δώ τι μεμυρισμένον φαγεΐν, ωσαύτως δέ καί τούς κανθάρους υπό τής 
των ρόδων οσμής» 2).

Έλελεύ έλελεύ, ύπό μ’ αίτ σφάκελος 
καχ φρενοπληγεχς μανχαχ θάλπουσΓ, 
οίστρου δ’ άρδχς χρχεχ μ’ άπυρος* 
τροχοδχνεχταχ δ1 δμμαθ* έλχγδην, 
έξω δε δρόμου φέρομαχ λύσσης 
πνεύματχ μάργω γλώσσης άκρατης· 
θολεροχ δέ λόγοχ παχουσ’ είκη 
στυγνής πρός κΰμασχν άτης 3).

Καί συναποπτύονται τούτου ενεκα έκ του μαινομένου στόματος 
αυτών μετά πυκνών πλέον τής λύσσης άφρών τοιαυτά τινα :

«’Ίδωμεν νύν κατά στόκον Συμβάλλεται είς έπίτευξχν τού Σκοπού 
τού Συγγραφέως ix λοχπτι ύλη τού ΆναγνωΣματαρίου αυτού.

Καί tx λοχπτι ύλη άπαρτχζομένη έξ 72 § δύο προ πάντων φέρει μέγχ· 
Στα άμαρτύματα τά έξη ς :

α \) "Οτι ένω είνε προωρχΣμένη δχά την τρίτην τάξχν τού δημοτι
κού Σχολείου, άποτελειται κατά τό πλεχΣτον έκ μύθων, καχ 6'.) δτχ 
έκ των μύθων τούτων οί πλεχΣτοχ είνε λίαν κακώς έκλελεγμένοι, ώΣτε 
ft άΣτοχούΣχ τού Σκοπού, fi δχδάΣκουΣχ περχΣΣοτέρας κακίας καχ πο- 
νηρίας fa άρετάς* τχνές δέ καχ έχουΣχ παρανοηθμ ύπό τού Συγγραφέως.

ΧρηΣχς έκλεκτών τχνων μύθων πρός δχδαΣκαλίαν έπχτρέπεταχ, ώς 
γνωΣτόν, μόνον έν τμ  κατωτάτμ τάξει των δημοτικών Σχολείων, ούδέ- 1 2

1) ΚΛημης ο Άλεξανδρεύς, Προτρεπτικός πρός Έλληνας, κεφ. 10, Ικδ. Potter, 
σελ. 76.

2) ’Αριστοτέλης, Περί θαυμάσιων άκουσμάτων 845, α, 35.— Καί Αίλιανός περί 
ζώων 1, 38: Κανθάροις δέ καχόσμοις θηρίοις εΐ' τις επιρράνειε μύρου, οΥ δέ την ευω
δίαν ου φέρουσιν, άλλ’ άποθνήσχουσιν. Οΰτω τοί φασι χαί τούς βυρσοδέψας συστρα- 
φέντας αέρι κακψ βδελύττεσθαι μύρον. —  Περί της έξοχου δε παιδευτικής δυνάμεως 
της ποιήσεως καί της φυσιογνωσίας έγένετο ήδη λόγος ανωτέρω εν σελ. 137-143
peat 150-156.

β) Αίσχμλος, Προμηθεΰς δεσμώτης 877,
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ποτέ δέ έν ταΐς Ανωτέραις καί μάλιστα έν τμ Γ' καί Δ \  Ύπάρχουάί 
μάλιστα οΐ φρονούντες δτι ούδ’ έν αύτμ τμ A ' τάξει πρέπει νά έπι- 
τρέπηται η διδασκαλία μύθων. Ένφ δέ κατά ταύτα ώφειλε καί ό κ. 
X. Παπαμάρκου, προκειμένοι/ περί Αναγνωστικών βιβλίων της Γ’ τά- 
ξεως, ή μηδένα μύθον νά περιλάβμ έν αύτφ, ή ότι έλαχίστους, ούτος 
τουναντίον 40 δλας παραγράφους έκ των Ανωτέρω μνημονευθεισών 
72 Απετέλεσεν Αποκλειστικώς έκ μύθων Αίσωπείων των πλείστων, 
ώστε τό είς τον διαγωνισμόν ύποβληθέν βιβλίον αύτού νά όμοιάζμ 
μάλλον προς συλλογήν Αίσωπείων μύθων ή προς Άναγνωσματάριον 
της Γ' τάξεως των δημοτικών σχολείιον της ’Ελλάδος.

Είνε Α?νηθές δτι έν τφ Άναγνωσματαρίψ της Γ' τάξεως τού κ. X. 
Παπαμάρκου σημειούνται μόνον τρεις και είκοσιν (23) Αίσώπειοι 
μύθοι* είς τούτους δμως πρέπει νά προστεθώσι και ό της § 19 «Λάρος 
και ιέραξ» και ό της 5h« «Γάται και ποντικοί» καί ό της 54κ «Πετει
νοί», οίτινες είνε καί ούτοι έκ τών Αίσωπείων μύθων, δέν σημειούν- 
ται δμως υπό τού κ. Παπαμάρκου ως τοιούτοι. ’Επίσης είς τούς Αί- 
σωπείους μύθους όφείλομεν νά καταλέξωμεν καί τό ύπό § 6 ποίημα 
« ό ζίζηκας καί τό μυρμήκι» καθώς καί πέντε Αλλα προσέτι ποιήματα 
τά ύπό § 34, 46, 48, 52 καί 82, τά έπιγραφόμενα*

«Τράγος καί άλώπηξ».
«"Ονος φέρων λεοντήν».
«’'Ονος φέρων είκόνα».
«Βάτραχος».
«Ή θάλασσα καί τά ποτάμια»* διότι ούτε τό μέτρον, ούτε ή όμοιο- 

καταληξία συνιστρ τον μύθον, Αλλά τό περιεχόμενον αύτού. Πλήν 
τών Ανωτέρω 32 όλων Αίσωπείων μύθων περιέχει τό Άναγνωσματά
ριον καί 8 έτι μη ΑΙσωπείους τούς έξης :

§ 4. Τά όκνηρά παιδία.
§ 7. Τά δύο Αροτρα.
§ 9. Αί καρακάξαι καί ίι στάμνα.
§ 10. Τό καλόν παιδίον.
§ 15. Ό  πίθηκος.
§ 20. Ό  γλάρος.
§ 55. Oi στάχυες τού σίτου.
§ 83. Ή καλή συναναστροφή.
"Ωστε ό Αριθμός τών έν τφ Άναγνωσματαρίω τούτψ περιεχομένων 

έν συνόλω μύθων Ανέρχεται είς 40.
Ή ύπερβολική δέ αύτη κατάχρησις μύθων έν Άναγνωσματαρίψ τής 

Γ' τάξεως Αποτελεί Ασυγχώρητον παιδαγωγικόν σφάλμα καί ούσιω- 
δεστάτην έλλενψιν τού βιβλίου».

Ψεύδη μικρά καί μεγάλα και κακοήθεια μόνον μεγίστη.
Α ' Μ Ρ εύδη  μ .ικ ρ ά ·—  1) «Α ί γάται καί οί ποντικοί» δέν elve 

Αίσώπειος μύθος. Εινε ό μύθος « D ie  k lu g e  V e r sa m m lu n g  του 
C u rtm an n , ώς πάς τις δύναται νά ίδν) έν τφ  άναγνωσματαρίφ του 
W irth  και τής Επιτροπής τών διευθυντών τής Λειψίας, ή του Bran-



dauer, ώς πάς τις δύναται να ϊδμ Ιν τφ  άναγνωσματαρίψ του Νίβ-, 
dergesass 1).

2) «Το καλόν ποαδίον» καί «τα  οκνηρά πα ιδ ία)2) δέν είνε μύ
θος ούτε Αίσώπειοι ούτε μη Αίσώπειοι. Τά τοιαυτα πνευματικά προ
ϊόντα δεν λέγονται μύθοι, λέγονται «παραβολαί» (Parabeln) 3).

3) « Ό  γλάρος», «ή  θάλασσα και τά ποτάμια» καί «ή καλή 
συναναστροφή» δέν είνε μύθοι ούτε Αίσώπειοι ούτε μη Αίσώπειοι. 
Εινε έμμετροι παραβολαί χαριέσταται καί διδακτικώταται των κ. κ. 
Δαμιανού, Δροσίνη καί Βυζαντίου, έκ των εύωδεστάτων του ήμετέ- 
ρου ποιητικού Παρνασσού άνθέων.

Β \  * * * εύ δη  μ ε γ ά λ α .  — 1) «Χρίεις έκλεκτών μύθων προς δι
δασκαλίαν έπιτρέπεται, ώς γνωότόν, μόνον έν τμ κατωτάτμ τάξει 
των δημοτικών σχολείων ο υ δέπ ο τε  δε έν ταϊς άνωτέραις καί μά?α- 
στα έν τμ Γ' καί Δ'», λέγουσιν.

Εντροπή ! Ό  ήμέτερος οργανικός νόμος του δςοργανισμου των 
σχολείων τής μ έ σ η ς  εκπαιδεύσεως δ ια τά σ σ ε ι (5ητώς την διδασκα
λίαν των Αίσωπειων μύθων. Έ ν  έτει 1895 μάλιστα κατά τον τελε- 
σθέντα τότε διαγωνισμόν των διδακτικών βιβλίων τής μ έσ η ς  έκπαι- 
δεύσεως έβραβεύθη ή Ελληνική Χρηστομάθεια του κ.' Γ. Α. Π απα- 
βασιλείου περιέχουσα 48 Αίσωπείους μύθους 4). Ή  του ήμετέρου 
‘Υπουργείου προκήρυζςς περί διαγωνισμού των αναγνωστικών βιβλίων 
των σχολείων τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεις δχατάσσεί φ ητώ ς την 
άναγραφήν Αισωπείων μύθων.

Πάντα καί τά  30 ’Αναγνωσματάρια, ατινα έχω υπ* όψιν, Πρωσ-

1) W irth, Deutsches Lesebush fur hohere Tochterschulen I Theil, I Cur- 
sus, 3 Aufl. 1887, σελ. 19, άριθ. 31.—  Deutsches Lesebuch fur mehrklassige 
Schulen, herausg. von einer Komission der Scfiuldirectoren Leipzigs, Erste 
Stufe, Leipzig, 1883, σελ. 112, άριθ. 172. — Niedergesdss, Deutsches Lese
buch, 2, Schuljahr, 42 Auflage, Wien 1892, σελ. 62, άριθ. 82.
. 2) X. Παπαμάρκου έγκριθέν άναγνωσμ. της τρίτης τάξ. σελ. 13 και σελ. 3.

3) ’Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1393, α, 27: Παραδειγμάτων δέ εΐ'δη δύο* έν μέν 
γάρ Ιστι παραδείγματος είδος το λέγειν πράγματα προγεγενημένα, έν δέ τό αυτόν 
ποιεΐν* τούτου δ’ εν μέν παραδοχή, έν δέ Λόγος, οιον οί Αίσώπειοι καί οί Λιβυκοί.— 
Την διάκρισιν των δύο τούτων εννοιών συγγεομένων συνήθως εναργέστατα εκθέτει ό 
Lessing έν τή μονογραφία αυτού Abhandlungen liber die Fabel, έκδ. Λειψίας 
1854, τ. 4, σελ. 270-273. *Ίδε καί παραδείγματα παραβολής αύτόθ. σελ. 266-270.

4) Ελληνική Χρηστομάθεια προς χρήσιν των έν τή Α '.  τάξει των Ελληνικών σχο
λείων μαθητευόντων υπό Γ . Α . Παπαβασιλείου βραβευθεΐσα έν τω διαγωνισμώ των 
διδακτικών βιβλίων κατά τον #ΒΡΛ* νόμον, έκδ. εβδόμη 1895.
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σικά, Βαυαρικά, Σαξωνικά, Ε λβετικά , Αυστριακά κτλ. η ά ν ΐ α ά ν ε -  
ξαχρέτως άπο της Β ' τάξεως του δημοτικού σχολείου μέχρι της Η 7, 
καί άπο της κατωτάτης τάξεως των άνωτέρων Παρθεναγωγείων 
μέγρι της ανώτατης, καί άπο της κατωτάτης τάξεως των άστχκών 
σχολείων ( B urgerschu le) μέχρι της άνωτάτης, καί άπο της κατω
τάτης των Διδασκαλείων μέχρι της άνωτάτης, πάντα περιλαμβά- 
νουσιν άπο 2 - 1 2 2  μύθους, Αίσωπειους καί μη, πάντα άνεξαχ- 
ρέτως 1).

4) 1) Deutsches Lesebuch fiir das Bediirfnis o b e r fra n k isc h e r  V o lkssch u le n , 
Munchen, I Theil, μυθους 9,ώ ν 1 Αίσώπειος.— 2) Deuts.L.fur die Unterklasse 
der b a yrisch en  Volksschulen, Munchen, μύθους 4, πάντας Αίσωπειους.— 3) F o r
s te r , Les. fur die M itte lk la sse  der Elemenlarschulcn in Elsass-Lothringen 1894^ 
μύθους 9, ών οί 7 Αίσώπειοι.— 4) C le m e n , D. L. fur Bargerschulen und unter. 
Klassen h o h erer  L eh ra n s la lte n , I Theil 1894—τό I I  τμήμα επιγράφεταιFabeln, 
Parabeln und Marchen σελ. 51 -9 3 , από άρ. 5 4 -1 1 3 , 5!) μνθοι, ών 9 Αίσώ- 
πειοι. — b) H aesters, Les. fiir die M itte lk . kath. Volks, MOO. 19. — 6) H aesters- 
R ich ter , Deut. Les. f. die M itte lk . der Volkss. 1894, Μύθ. 14. Παραμύθια 13.=27.
— 7) H a e sle rs-R ich ter , fiir die O berk lassen  1894, MOO. 6, Αίσώπ. 1, Marchen 1.
— 8) S a r la c h -H a u p t (Prov. Sachsen) 1 893, MOO. 19, Αίσώπ. 4 (άρ. 23,291 , 388* 
417). — 9) M a ir, 1. d. V . OestreichsI Theil, Μύθοι 8, ών οί 5 Αίσώπειοι (ά ρ .84» 
89, 114, 146, 154), Παραμύθια 2, Παραβολαί 13. II Theil. Παραμ. 1. Παρα- 
βολαί 2. Μϋθοι 8, ών Αίσώπειοι οί 6π' άρ. 10, 23, 112, 131) — Αυτόθι I II  Theil 
(IV Klasse) ΓΙαραβολ.1. Παραμύθια 4. Μύθοι 3, πάντες Αίσώπειοι (άρ. 8. 37. 88) — 
αυτόθι IV  Theil (V  Klasse) Παραμ. 4. Μύθοι 4. —10) Τού αυτού f i i r  d ie  B tir -  
g ersch u len  1891, I Theil Fabeln und Parabeln, κεφάλαιον όλον Marchen, Sa- 
gen, Legenden (Αίσώπ. μύθ. ύπ’ άριθ. 37). αυτόθι II Theil: Fabeln - Parabeln, 
12 κεφ. (Αίσώπειοι άρ. 17. 114) Mytben, Sagen, Marchen-Legenden 15 τό 
δλον. — Αυτόθι III Theil Μύθ. 4. — 11) G a b r ie l -S u p p r ia n  Ausg. B , I . Mit- 
telstufe, 1894: Sagen 7. Legenden 1, Parabeln 18, Marchen 15, Μύθοι 12 
( Αίσοίπ. άρ. 29. 95. 97. 136. 153. 184. 188. 201. 229. 251) =  5 3  — Αυτόθι II 
Theil, O b erstu fe , Sagen 3, Marchen 3, Fabeln 9 (Αίσαίπ. άρ.9. 27 ).— 12) Ga- 
b r ie l-S u p p r ia n  D. L. f. V . Ausgabe A in einem Bande 1893, Sage 5, Mar
chen 7, Μύθοι 15, (Αίσώπειοι άρ. 12. 13. 20. 23. 39. 62. 92. 142. 164) =  27, 
13) G abriel - S u p p r ia n , Kinderfreund, 1894. Ausg. C. Sagen 7, Legenden 2, 
Marchen 8, Μύθοι 14 (Αίσώπ. άρ. 119, 123, 126, 137, 155, 182, 209, 207, 249)
— 14) F iiiggc Zweites Lesebuch, 48 Aufl. 1894. Marchen 7, Μύθοι 7 (Αίσ 
*p. 16).—15) K eck, Norddeutschcs Leseb. 19 έκδ. 1890, Μύθ. 7 (Αίσ. άρ. 51 
54, 91, 92, 95), Marchen 5, παραβ. 2, Μυθοίδη 4 =  18.— 16) H ir l s - B o c k , II* 
Theil fur die M itte l u n d  O berstu fe  1892. Marchen 7, Μύθοι 10 (Αίσ. σελ. 4, 5, 
407, 438).—17) D. L. fur niehrklassig. Schule v. e in e r  K ornm ission  d er  S c h u l-  
d ire c lo re n  L e ip z ig s, I Stufe, 1893. Marchen 6, μυθώδη 5, Μύθος 22 (ών Αίσ. 
άρ. 72, 107, 162, 168, 183, 186, 243).— ΑύτόΟ. II Stufe (3 καί 4 τάξ.): Legen
den 1, Marchen 12, Μύθοι 29, ών Αίσοίπ. οί υπ’ άριθ. 33, 41, 61, 86, 88, 89, 93, 
94, 95, 97, 99, 102, 103, 104, 108), Ι'οιον δλον κεφάλαιον «Marchen» σ. 49-77,
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2. «*Υπάρ χ α ν ό ι  μάλιότα οΐ φρονσυντες δτι σύδ’ έν αύτφτηί Α'. τ ά ξ ε ι  
πρέπει νά έπχτρέπηται Ιι διδασκαλία μ<ίθο)ν», λέγονόιν.

Ψευδός ! Ά πο  της έποχης, καθ’ ην ό [λέγας της Γερμανίας φιλό
σοφος W olf, δι1 ένθουσιωδών λόγων έξηρε την (/.εγίστην ηΟικην ωφέ
λειαν, ην παρέχουσιν τοϊς φιλθ|/.αθουσιν οί Αισώπειοι ριυθοι, καί άπο 
της εποχής, καθ’ ην ό ό|Αθγνω|Αθνών αύτω [λέγας Lessing έζηρε την 
μ,εγίστην διανοητικήν ωφέλειαν, ην παρέχουσιν ούτοι 1 ), π ά ν τ ε ς  οι

’έδιον δλον κεφάλ. Fabeln, σελ. 7 7 -8 7 , —  48) Wetzel-Schumann, Ausg. A, 
1894, I Theil. Marchen 12, Μύθοι 16 (ών Αίσοίπ. II, άρ. 71, 96, 97, 102, 106, 
114, 125) =  28. Α υ τ ό θ ι ,  II  Theil 1891* Marchen 4, Μύθοι 4, (Αίσ. 82, 83, 
94 ).— 19) Erkelenz D. L. fur hbhere Madchenschulen, I Theil 1891, 2 καί 3 
Schulj. Marchen 47, Μύθοι 9 (Αίσ. σελ. 24) =  56.— 20) Bumiiller~ Schuster, 
Drittes Schuljahr, 7 Aufl. 1890. Sagen 1, Marchen 2, Μύθοι 2 (Αίσ. άρ. 62, 
105).—  21) BrUnnert, Erstes Schul — und Bildungsbuch, zweite Abthei- 
lung, 17 Aufl. 1889. Marchen 3, μυθώδη 2, Fabeln 18 (Αίσ. σελ. 98, σελ. 68)
—  αύτόθ. Zweites Schulbuch fur Mittelklassen 1893: Marchen 2, Fabeln 19, 
(Αίσωπ. άρ. 47, 49, 191, 223).— 22) Niedergesass, 2 Schuljahr, 42 Aufl. Παρα
μύθια 4, μυθοίδη 4, Μύθοι 16 (Αίσ. άρ. 30, 44) —  3 Schuljahr, 38 Aufl. Sagen 
2, Marchen 4, Μύθοι 8 — (Αίσ. άρ. 20, 33) =  14.— 23) Τού αυτού D. L. fur 
Btirgerschulen 27 Aufl. 1894, I Classe, Μύθοι 3.— Τού αυτού II Classe* Mar
chen, 1, Parabeln 1, Μύθοι 12 (Αίσ. άρ. 21) =  14.— Τον αυτόν I II  Classe 11 
Aufl. 1892 μ. 17 (Αίσ. σελ. 29).— Π )% Hansen, D. L. I Theil, 21 Aufl. 1886. 
Marchen 27, Μυθώδη, 15, Μύθοι 20 (Αίσ. άρ. 26, 35, 37, 46, 75, 112, 206) =  
6 2 . — Τον αυτόν II  Theil, 21 Auflage* Marchen 6, Μύθ. 21, (Αίσ. άρ. 3, 5, 
14, 41, 191, 192) = 2 7 . —  25) W irlh  D. L. fiir hohere Tochterschulen, I 
Theil, I Cursus, Aufl. 3, 1878. Marchen 7, Μύθοι 10, (Αίσ. άρ. 16, 80) = 1 6
—  II Theil, II  Cursus, Marchen 3 Μύθοι 4. —  Τον avtov III  Theil, I Cursus, 
4 Aufl. 1879.Marchen 4, Μύθοι 7 (Αίσ.άρ.36).—  IV  Theil μ.Ι,ν Theil 2.— 26) 
Oh. Schmid, Kurze Erzahlungen Miinchen (Αίσ. μύθοι 2 ,2 8 ,σ .9 2 .3 ,4 2 ,σ.168. 
4, 14 σ. 197.27) Bockler-Fritz, D.L. fiir die Mettelslufe der Volksschul. 1874. 
Παραμύθια 9, μύθοι 27, (Αίσο$πειοι 10. σελ. 36. 38. 56 .71 .72 .83 .86 .87 . 87.153) δ 
έστι άπο σελ. 20 - 87 κατά συνέχειαν καί εΐτα σποραοικώς— τον αντον fur die Ober- 
slufe 1873, Marchen 6, Μύθοι 12, =  18. — 28) Engelien-Fechner Ausg. B. I) 
Theil, 1874. Μύθοι 31 (Αίσώπ, 13 : σελ. 4. 5. 6 .6 . 7. 9. 10. 11. 12 .13 . 19.22 . 
32. 33. 38. 40. 41 ).— II Theil, Μύθ. 7 (Αίσ. σελ. 9) — III Theil, Μύθ. 2 . - 2 9 .  
Sostmann, D. L. fiir Mittelklassen der Biirgerschulen und Oberklassen der 
Volksschulen, Jena, 1864. Μύθοι 8 7  ών οί 2 8  Αισώπειοι) πρός δέ καί 35 πεζά 
καί ’έμμετρα μυθικού περιεχομένου άπο σελ. 112-177, τό δλον 1 2 2 . — 30) Kehr-  
Kriebitsch, Lesebuch fur deutsche Lehrerbildungsaustalten, Gotha, 1874, I 
Band, μύθοι 3 1 . II  Band, μύθοι 20. I l l  Band 7. IV . Band περί των μύθων σελ. 
91-96 καί σελ. 206 κέξ.

ΚριζαΙ εΰορχοι, πεπαιδευμένοι χαϊ φιλαλήθεις I
1) Lessing, Abhandlungen liber die Fabel 1759, έκδ. Λειψίας 1854, τόμ 4, 

σελ» 309 — 314, ένθα καί ή μνημονευθεισα γνώμη τού W olf.



οπωσουν λόγου άξιοι έν Γερμανί^ θδωρητικοί τε και πρακτικοί πα ι
δαγωγοί άποφαίνονται ύπερ της σπουδαίας παιδευτικής δυνάμεως 
των μύθων, π ά ν τ ε ς  λέγω, πλήν τών κατά τα  τέλη τής παρελθού- 
σης έκατονταετηρίδος γενομένων φιλανθρωπιστών, οιτινες άλογίστως 
καί άταλαιπώρως παρά του ΊΡουσσώ παραλαβόντες την προς τούς 
μύθους εκδηλωθεϊσάν ποτέ απαρέσκειαν αύτου 1), έπεβάλλοντο νά δια- 
δώσωσιν αυτήν καί εις Γερμανίαν. Ά λ λ ’ όπως έν πάσι τοις άλλοις, 
ούτω καί έν τούτψ άπέτυχον ot κεκρδέκται καί κουφοί ούτοι φιλαν- 
θρωπισταί 2).

Ούδείς τών οπωσουν διαπεφημισμένων έπί παιδαγωγική σοφία καί 
έμπειρία έν Γερμανίά άποφαίνεται κατά τών Αίσωπείων μύθων. 
Ούδείς. ’Αλλά παν τουναντίον* o-ZillerB), ό Schwarz, 6 Curt- 
man 4), b Palmer 5), ό Kehr6), ό Fechner7), 6 Hugo W e
ber 8), b Klauwell9), b Bohme 10), 6 Liiben 11), 6 Knauss 12),

1) Ό 'Ρουσσώ άντεπεξερχόμενος κατά τοΟ κατά την εποχήν αύτου αλόγου άποστο- 
ματισμοΰ τών μύθων του Lafontaill αναλύει Ενα τούτων «κόραξ καί άλώπηξ »,καί εδ- 
ρίσκων αυτόν διά τά παιδάρια δυσνόητον έν τοΤς πλείστοις άποφαίνεται δτι « οί μΟΟοι 
μόνον εις τούς ηλικιωμένους δύνανται νά είνε ώ φέλιμοι»/Η  πολεμική του φ α ίν ε τα ι δτι 
κατευΟύνεται μάλλον κατά τών κομψειών καί τών περιτεχνήσεων του Lafonlain ή κατά 
τών μύθων αυτών έν γένει.’Ίδ . Rouscau Emil έν τή Padagogische Bibliothek von 
Ricliler, τόμ. 7, Εκδ. 2, ετ. 1875,σελ. 134-140. ’

2) Rein, Das erste Scliuljahr, dritle Aulag. 1885, σελ. 60.
3) Ziller, Grundlegung zur Lelire vom erziehenden Unterricht, Ετ. 1865, 

A, § 5, σελ. 130, σημ. 5. B, § 19, σελ. 428.
4) Schwarz-Curtraann, Lehrbuch des Unlerrichls, εκδ. 7, Ετ. 1866, τόμ. 1, 

σελ. 225.
5) Palmer, Evangclische Padagogik, εκδ. 4, Ετ. 1869, σελ. 374 καί έν tfj 

Οποσελ. σημ.
6) Kclir, die Praxis der Volkscbulc, Εκδ. 6, Ετ. 1873, σελ. 137, Lehrstof 

fiir Classe I.— Der dcutschc Sprachuntcrricht im ersten Schuljabre v. Kehr 
und Schlimbach, ετ. 1882, σελ. 118, 165, 170, 180, 197, 198, 200-201, 207, 
224, 229, 228-239.

7) Fcclmcr, Der erste Leseunterricht, Εκδ. 2, Ετ. 1878, σελ. 111.
8} Hugo Weber, Die Pflege nationaler Bildung, Leipzig, σελ. 87 περί xd 

τέλος.
9) Klauwell, das erste Scliuljahr, Εκδ. 6, Ετ. 1883, σελ. 1 7 2 -1 9 0 .
10) Bohme, Ailleilung zum Leseunterricht, Εκδ. 8, ετ. 1882, σελ. 25 καί έν 
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Γ .  Κ α κ ο ή θ ε ς  μεγέβτη*—  1) Καί άν Ιν τοΐς μύθοις περιλη- 
φθώσιν πανθ’ όσα ψευδόμενοχ έν τοΐς μύθοις κατέλεξαν, πάλιν ού 
τοι, καί οι 40 , πληρούσιν έκ των 244 σελίδων του χειρογράφου έν 
συνόλω σελίδας (/.όνον 55, ο έστι περί το εν πέμπτον του βιβλιαρίου. 
Ε πειδή  δε', άν η αλήθεια έλέγετο, άν έλε'γετο δηλ. οτι « τα  πλεΐστα 
τών μυθαρίων πάνσμικρα δντα, καίτοι πολλά τον άριθμόν, μόλις τό εν 
πέμπτον έν τούτοις του όλου βιβλίου πληρουσιν», άδύνατον ήτο να 
έκτραχιλισθώσιν είς τό συμπέρασμα «ή υπερβολική κατάχρησις μύθων 
έν άναγνωσματαρίφ τής Γ '.  τάξεως άποτελεΐ άσυγχώρητον παιδαγω
γικόν σφάλμα καί ούσιωδεστάτηυ ελλεεψιν του βιβλίου», τ ί έμηχα- 
νεύθησαν ! -’Ακούσατε ! Έ ν τή λύσσν) αυτών καταβροχθίζουσι σύμ- 
παντα τά πραγματογνωστικά και φυσιογνωστικά κεφάλαια μετά τών 
ποιημάτων αυτών, άριθμουσι τά ύπολειπόμενα εις 72 , συγκαταλέγου- 
σιν έν τοΐς μύθοις καί μη μύθους, άναβιβάζουσι τον άριθμόν τούτων 
είς 40, καί λε'γουσι: « Ό  κ. X. Παπαμάρκου 40 όλας παραγράφους 
έκ τών 72 άπετε'λεσεν άποκλειστικώς έκ ρ,ύθων Αίσωπείων τών πλεί- 
στων . . ώστε τό βιβλίον αύτου νά όμοιάζη μάλλον προς συλλογήν 
Αίσωπείων μύθων ή προς Άναγνωσματάριον» ! !

«Οί'ει τι τών άλλων διαφέρειν θηρίων 
άνθρωπον ; ούδέ μικρόν άλλ’ ϊι σχηματι* 
πλάγι’ έστί τάλλα, τοί/το δ’ όρθόν θηρίον» 1). 2

2) Αέγουσι, περί έμου προκειμένου,όπως καταχθώσιν εις τό συμπέ
ρασμα : <ΓΗ κατάχρησις μύθων αποτελεί άσυγχώρητον παιδαγωγι
κόν σφάλμα καί ούσιωδεστάτην έλλειψιν του βιβλίου» τά δε: «χρή- 
σις εκλεκτών μύθων προς διδασκαλίαν επιτρέπεται, ώς γνωστόν, μό
νον έν τή κατωτάτη τάξει τών δημοτικών σχολείων, ούδέποτε δέ 
έν ταΐς άνωτέραις καί μάλιστα έν τή Γ '.  καί Δ ’.»  — Οί αυτοί δέ, 
προκειμένου περί τοΟ κ. Κουρτίδου, όπως καταλήξωσιν είς τό συμ
πέρασμα : «Προτερεΐ τό άναγνωσματάριον τούτο τών άλλων. . διό 
καί έκ τών ’Αναγνωσματαρίων τής Δ ', τάξεως ή επιτροπεία βρα
βεύει τούτο . . έπί τριετίαν » , λέγουσι καί ύπογράφουσι τάδε : « Τό 
Άναγνωσματάριον τής Δ ', τάξεως του κ. Κουρτίδου . . περιέχει μύ
θους δεκαεννέα. . τήν αυτήν συντομίαν έχουσι καί αί ήθικαί διδα-

1) Φιλήμων, άπόσ. 3, ΐκδ. Kock, τόμ. 2, σελ. 478.



σκαλί&ι είσαγόμεναι μετά χάριτος καί ενίοτε υπό μορφήν διηγήσεως . 
ή αυτή δε αφέλεια καί το απλαστον παρατηρεϊτάι καί έν τοϊς μΰ- 
θοχς, όποιοι «τα μέλη του σώματος — τα δυο άροτρά—γεο)ρ· 
γός καχ πελαργός — λύκος και κυων, πάντες οί έμμετροι καί 
ό καλός μύθος του Λέσιγγ, ό Ζεί/ς και ό ίππος».

Εις την Γ \  τάζιν απαγορεύονται εις την Δ '. στεφανουνται!
«Τό τα άδυνατα δχο>κεχν μανχκόν άδυνατον δέ τό τοί/ς 

φαυλους μίχ τοχαυτά τχνα ποχεχν» 1).

Ή  λύσσα προχωρεί επιτεινόμενη !

«Οΐμοχ, κασχγνητ’, δμμα σόν ταράσσεται, 
ταχχ/ς δέ μετέθου λύσσαν, άρτχ σωφρονών. . 
αίαχ,
δρομαδες ώ πτεροφόροχ ποτνχάδες θεαχ. . 
μελάγχρωτες Ευμενίδες. . 
καθχκετευομαχ καθχκετευομα^. 
έάσατ’ (αύτόν) έκλαθέσθαχ λύσσας 
μανχάδος δεχνάς» 2),

Ιξ ης άναφυσώνται μετά πυκνότατων άφρών τα  παμμίαρα καί μέχρι 
τουδε εις τον κόσμον ανήκουστα ταυτα περί των Αίσωπείων μύθων :

«6'. Πολλω δέ μεΐζον καθίσταται το κακόν, εάν άποβλέψωμεν καί 
είς ττιν ποιότητα των συσσωρευθέντων μύθων διότι, ένώ, προκειμέ- 
νον περί νεαρών παίδων, μόνον μύθοι έξόχου Υιθικού και αισθητικού 
κάλλους επιτρέπεται νά διδαχθώσί ποτέ έν δημοτικω σχο?νείω, έν οίς 
δηλαδη μετά ποιητικής τίνος χάριτος Απεικονίζονται έξοχοι ίχθικαί 
σχέσεις και έν οίς παρίσταται πάντοτε τό μέν κακόν τιμωρούμενον, 
τό δέ άγαθόν βραβευόμενον και θριαμβεύον, οι πλεΐστοι των μύθων, 
ούς έξελέξατο ό κ. X. Παπαμάρκου (και οί όποιοι βεβαίως ούδ’ έποιτχ- 
θησαν, ίνα διδαχθώσιν είς τρυφερούς παΐδας), περιέχουσιν ού μόνον 
σχέσεις και πράξεις και σκέψεις ποταπάς, δι* ών κακώς παραδειγμα
τίζονται καί δια φθείρονται μάλλον fi παιδεύονται αί ψυχαί τών παί
δων, άλλα καί αύτην την κακίαν παριστώσι θριαμβεύουσαν. Τό ψεύ
δος, fi άπάτη, ό δόλος, h  σκληρότης, ή έπιχαιρεκακία, η κακολογία, 1 2

1) Μάρκος Άντωνΐνος, τών είς εαυτόν 5, 17.
2) Ευριπίδης, Όρέστης 253. 316. 325. εχδ. Dindorf.
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h  πονηρία, πρωτοστατούσιν έν αύτοίς καί παραδειγματίζονσιν όλε- 
θρίως τούς νεαρούς παιδας. Ούδαμού δ’ t v  αύτοίς ήΘικόν ύψος, πολύ 
δε όλιγώτερον κάλλος και πνεύμα χριστιανικόν, δπερ έπρεπεν έν 
τούτοις νά διαπνέμ Αναγνωστικόν βιβλίον των δημοτικών σχολείων 
της ήμετέρας πατρίδος. .  Ά ν  ό έκ δούλων καταγόμενος Αίσωπος 
προετίμα νά λέγμ συγκεκαλυμμένην την άλύθειαν καί μάλιστα προς 
τούς Ισχυρούς, καθ’ δν χρόνον οΐ άλλοι της Ελλάδος σοφοί^έδίδασκον 
αύτην φανερά, τά Ελληνικά σχολεία τού έλευθέρου βασιλείου ούδένα 
έχουόι λόγον νά περιδάλλωσιν αύτάν, διά τού καλύμματος των μύ
θων. Καί όρθώς (ως Αναφέρει ό Ιίλούταρχος έν βίψ Σόλωνος § 28) "Οτε 
ό Α ίσω πος, «ώ Σόλω ν, έφη, τοΐς  βασ ιλεύσ ι  δει  ώς ήκ ισ τ α  fi 
ώς ίίδιάτα όμιλεΐν».

«Μά ΔΓ, ε ίπ ε ν  ό Σόλων,  ά λ λ ’ ώς Λκισ]τα fi ώς άριστα».
"Ορα και Κοραη μύθων ΑΙσ. συναγωγήν σελ. δ'».

α Μανιαχς τ1 άλαλαΐς τ’ όρινόμενοι 
^η[ταΰχένι crt/v κλόνω» 1).

Δεκάδες μιαρωτάτων βλασφημιών κατά τής έπίστήμης καί τής 
ευθυκρισίας σύμπαντος του πεπολιτισμένου κόσμου είς τά  λυσσαλέα 
ταυτα σκιρτήματα ψυχής υπό άμετριας παθών έξεστηκυίας τών λο
γισμών ! Δεκάδες ! — Ό  Αίσωπος κατήγετο έκ δούλων —  ό Αίσωπος 
ταπεινός και δουλόφρων —  ό Αίσωπος κόλαξ τών τυράννων —  ό Α ί
σωπος έζ άγεννείας καί ανανδρίας έλεγε συγκαλυμμένην την αλήθειαν 
—  ό Αίσωπος συνηντήθη μετά του Σόλωνος —  οί Αίσώπειοι μύθοι 
έξελίσσουσι σχέσεις καί πράξεις καί σκέψεις ποταπάς —  οί Αισώ- 
πειοι μύθοι παριστάνουσι θριαμβεύουσαν την κακίαν —  οί Αισώ- 
πειοι μ.ΰθοι παραδειγματίζουσιν όλεθρίως τούς νέους παιδας —  τά  
Ελληνικά σχολεία του έλευθέρου κράτους δέονται άληθειας εύ- 
παρρησιάστου καί ούχί τών άνδραποδωδών τούτων τών Αισωπείων 
μύθων άληθειών κτλ. κτλ. *Γβρεις πάντα καί βλασφημίαι μιαρό- 
γλωσσοι ανθρώπων υπό οίστρου λυσσώδους οίστρηλατουμένων ! Καί 
ήσαν έν τή έπιτροπή ταύτη τέσσαρες μεγαλόσχημοι καθηγηταί τών 
Ελληνικών γραμμάτων ! Καί ήκουον τάς άνιέρους βλασφηρ,ίας τα ύ - 
τας τέσσαρες άνθρωποι άποζώντες έκ τών Ελληνικών γραμμάτων, 
τέσσαρες άνθρωποι μισθούμενοι υπό του Κράτους προς διάδοσιν τών 
Ελληνικών γραμμάτων, καί δεν εύρέθη είς νά άρπάσν) τον βδελυρόν

1) Πίνδαρος, άπόσπ. 208, ίχδ. Bergk, σελ. 450.
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χάρτην, τον άνεχθέντα νά γραφώσιν έπ’ αύτου αΐ τοιαυται μιαρίαι 
καί νά ρίψη αυτόν εις τό πυρ ! Καί δεν εύρέθη εις νά έκκόψη τους 
οδόντας καί νά έκσπάση την γλώσσαν του λυσσαλέου τούτου κυνός, 
τοιαυτα κατά του δαιμόνιου Ελληνικού πνεύματος, τοιαυτα κατά 
της επιστήμης, τοιαυτα κατά τής ιστορίας των γραμμάτων καί του 
άνθρωπικοϋ πολιτισμού καθυλακτουντος !

*Όταντό πρώτον έν χειρογράφω παρεδόθησαν εις τόΎπουργεϊον τής 
έκπαιδεύσεως αί πάμπολλαι καί ανήκουστοι αύται βλασφημίαι διετέλουν 
έν αύτφ τμηματάρχης, διευθύνων την δημοτικήν έκπαίδευσιν τού Κρά
τους. Ύπερπεντηκοντούτης γενόμενος ουδέποτε —  καθόσον ένθυμου- 
μαι —  μέχρι τής στιγμής εκείνης εΐχον αίσθανθή τόσον έξεγηγερμένον 
τό ηθικόν μου συναίσθημα, όσον κατά την πρώτην άνάγνωσιν του εγ
γράφου τούτου.

Μοί έφάνη ότι βούβαλοι άρτι άναδύσαντες εκ του βορβόρου, έν φ 
την δίαιταν έποιουντο, υπό οίστρώδους λύσσης καταληφθέντες ένέπε- 
σον εις αίθουσαν έπιχαρίτως καί κομψώς διά ποικίλων λεπτουργημά
των διακεκοσμημένην! Mot έφάνη οΥι συρφετός οινοβαρών αχθοφόρων καί 
λεμβούχων καί καρραγωγέων καί κρεωπωλών καί οδοκαθαριστών εισορ- 
μήσας εις την αίθουσαν τής παραδόσεως τών μαθημάτων τών τρυφερών 
καί αβρών θυγατέρων ήμών ήσχημόνειέν τφ  μέσω αυτών,έκορυβαντία, 
έκορδάκιζεν ! Μοί έφάνη ότι ήκουον από του έρασμίου στόματος τής 
Σαπφους ύστερον από ύπερδισχίλια καί πεντακόσια ετη καί πάλιν 
τούς πλήρεις άγανακτήσεως εύγενεΐς λόγους α υτή ς:

Οί'αν τάν ύάκινθον έν οχ/ρεσι ποίμενες άνδρες 
τιόοοι καταστεχβοχοίχ, χαμαί δ1 έπχπορφχίρεχ άνθος» 1).

Δάκνοντες καί δακνόμενοι ως έχιδνάι διάγομεν τον άθλιον ήμών 
βίον ένταΰθα καθ’ όλην την μακράν ταύτην περίοδον τής παρ’ ήμιν 
πονηροκρατίας, έλεγον κατ’ έμαυτόν, άλλ’ έν τή έπισήμω Εφημε- 
ρίδι του Κράτους έάν δημοσιευθώσι τοιαυται βλασφημίαι κατά τής 
έπιστήμης, πιθανόν νά άναγνωσθώσιν καί υπό τίνος ξένου, και τότε 
τ ί ιδέα θά σχηματισθή περί τής καταστάσεως τών παρ’ ήμίν γραμ
μάτων καί τί ιδέα θά σχηματισθή περί τής αξιοπρέπειας καί τής 
σεμνότητος τής επισήμου Έφημερίδος του Βασιλείου τής Ελλάδος

1) Σαπφώ, άπόσπ, 94, έκδ. Bergk τόμ. 3, σελ. 121.
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πληρουμενης υπό τοιούτων καί τοσούτων άνιέοων βλασφημιών, ών καί 
μία μόνον θα ήτο ικανή νά μεταβάλγ) εις ράκος ρυπαρώτατον καί 
είδεχθέστατον καί τον άπλούστατον χάρτην ; Ειπον καί πάραυτα 
έσπευσα νά καταστήσω γνωστόν τό έπικρεμάμ,ενον εις την αξιοπρέ
πειαν τής Κυβερνήσεως καί είς την τιμ,ήν των παρ’ ήμϊν γραμμάτων 
όνειδος πέμψας δύο άναφοράς, μίαν προς τον πρόεδρον του τότε 
Υπουργικού Συμβουλίου καί έτέραν προς τον τότε κ. Υπουργόν τής 
Παιδείας. Έ ν ταύταις έξώρκιζον αυτούς νά καταστήσωσι μ,ιαν επι
τροπήν έκ των λογιωτέρων των παρ’ ήμίν, εκ των κ.κ. Κουμανούδη, 
Κόντου, Πανταζίδου, Γεωργίου Χατζιδάκη, Ν. Πολίτου καί εί τίνος 
άλλου τοιούτου, όπως άναγνώσωσι τήν προς δημ,οσίευσιν προκειμένην 
έκθεσιν ταύτην, καί άν μετά τήν άνάγνωσιν έπείθοντο τά  μέλη τής 
επιτροπής ταύτης ότι τά έν αυτή δεν ήσαν μαινομένων καί λυσσών- 
των ανθρώπων άφροί, τότε νά εδίδετο προς δημοσίευσιν έν τή έπι- 
σήμω Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, πρότερον δε έπ’ ούδενί λόγφ. 
’Αλλά δυστυχώς δεν εισηκούσθην. Καί νυν παριστάμ,εθα ένώπιον 
πραγμάτων δυναμένων καί είς των άναισθητοτάτων καί των άφιλοτι- 
μοτάτων τάς παρειάς νά έζεγείρωσι τό ερύθημα.

« Ό  Αίσωπος κατήγετο έκ δούλων, έ'ζη εις τάς αύλάς των τυράν
νων, ήτο άνδράποδον αυτών, συνηντήθη μετά του Σόλωνος, διαφω- 
νήσας προς αυτόν κατά τήν πρός τούς τυράννους συμ-περιφοράν συζή- 
τησιν αυτών» ! Τίς ; Ό  Αίσωπος, όστις ουδέποτε ύπήρξεν, όστις ού- 
δέν άλλο είνε ή άπλουν τι συμβολικόν όνομα, άπεικονιζον έν ένί συγ- 
κεκριμ,ένω τύπω τό δημιουργικόν Ελληνικόν πνεύμ,α τό παραγαγόν 
τούς μ.ύθους, τούς κοινώς Αίσωπείους καλουμένους, άντικατοπτρίζον 
τον ιδιόρρυθμον χαρακτήρα τού θαυμάσιου τούτου προϊόντος τού δαι
μόνιου πνεύματος τού Ελληνικού λαού !

Οί Αισώπειοι μύθοι ((παραδειγματίζουσι κακώς καί διαφθείρουσι 
μάλλον ή παιδεύουσι τάς ψυχάς τών παίδων. Οί Αισώπειοι μύθοι 
παριστώσι τήν κακίαν θριαμβεύουσαν. Έ ν  τοϊς Αίσωπειοις μ,ύθοις 
τό ψεύδος, ή άπάτη, ό δόλος, ή σκληρότης, ή έπιχαιρεκακία, ή κα- 
κολογία, ή πονηριά, πρωτοστατούσι καί παραδειγματίζουσι όλεθρίως 
τούς νεαρούς παίδας». Τίνες ; Οί Αισώπειοι μύθοι! Οί Αισώπειοι 
μύθοι, οί παιδευτικώτατοι πάντων τών διανοητικών προϊόντων τού 
άνθρωπίνου γένους. Οί Αισώπειοι μύθοι, ή γενναία καί άπλαστος αύτη 
έκφρασις τού ήθικωτάτου καί θρησκευτικωτάτου Ελληνικού πνεύμα

...
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τος. Οι Αίσώπειοι μύθοι, οϊτινες μετά του Όμηρου καί του Πλάτω
νος άποτελούσι την δόξαν του ανθρωπίνου ήθους καί του ανθρωπίνου 
πνεύματος. Οί Αίσώπειοι μύθοι, οϊτινες άπό της πρώτης αυτών εις 
τον κόσμον έμφανίσεως δ ι’ όλων των αιώνων, άνευ ούδειχιάς διακοπής, 
συνεπικουρούσα εις τας εύγενεϊς προθε'σεις των έξοχωτάτων ποιητών, 
είς τούς έξανθρωπιστικούς σκοπούς τών μεγαλονουστάτων φιλοσόφων, 
είς τούς παιδευτικούς σκοπούς τών εύγενεστάτων τών επί τής γης 
άναφανέντων εθνών, τών Ελλήνων, τών ‘Ρωμαίων, τών Βυζαντινών, 
τών Γερμανών, τών Γάλλων, τών ^Αγγλων, τών Ελβετών καί σύμ- 
παντος τού τε κατά τούς παλαιούς καί κατά τούς μέσους καί τούς 
καθ’ ημάς χρόνους πεπολιτισμένου κόσμου. Οί Αίσώπειοι μύθοι, είς 
την δημιουργίαν τών όποιων ήσχολήθησαν άνδρες τιμήσαντες τό άν- 
θρώπινον γένος, ό Σωκράτης, ό Γρηγόριος ό Θεολόγος, ό Αούθηρος, 
ό Λέσιγγ, ό ΙΙεσταλότση 1).

’Αλλά, λέγουσιν, ότι εγώ έξ εμβροντησίας καί έκ δαιμ.ονοβλαβείας 
εξέλεξα έκ τών Αίσωπείων τούτων μύθων, «οί όποιοι βεβαίως ούδ’ έ- 
ποιήθησαν ϊνα διδαχθώσιν είς τρυφερούς παίδας»,όχι εκείνους «εν οις 
παρίσταται τό μέν κακόν τιμωρούμενον, τό δέ άγαθόν βραβευόμενον 
καί θριαμβεύον d , άλλ’ ακριβώς εκείνους —  τούς πλείστους τουλάχιστον 
—  εν οις περιέχονται « ου μόνον σχέσεις καί πράξεις καί σκέψεις ,το- 
τ α π α ί . . αλλά καί αυτήν την κακίαν παριστώσι θριαμβεύουσαν».

τής άμαθειας μου καί τής εμβροντησίας μου καί τής δαιμονο- 
βλαβείας μου !

’Αλλά, παρακαλώ, τίνες τών Αίσωπείων μύθων παριστώσι την αρε
τήν θριαμβεύουσαν, ήν δεν παριστώσιν ή ύπ’ εμού τού δαιμονοβλα- 
βούς έκ συμφύτου φιλαπεχθημοσύνης προς τούς σπουδάζοντας τρυφε
ρούς έλληνόπαιδας έξεπίτηδες έκλεχθέντες ; Διά τ ί δεν άναφέρεται 1
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1) Ή  βλασφημία αυτή μοί έφάνη τόσον μεγάλη, τό όνειδος τό εθνικόν τόσον βίου, 
ώστε ένόμισα ώς επιόεβλημένον μοι καθήκον, έν τώ μετρώ τών ασθενών μου δυνάμεων, 
νά άποπειραθώ να άναλύσω τά κατά τους Αίσωπείους μύθους, ούγίδπως διανοίςοί τους 
οφθαλμούς τών εκ γενετής τυφλών Ελλήνων τούτων κριτών, άλλ’ όπως εξιλεώσω — 
κατά τό εμοί δυνατόν —  τό βαναύσως περιυβρισθέν δαιμόνων 'Ελληνικόν πνεύμα, έλπί- 
ζων καί εκ μέσης ψυ*/ης εύ/όμενος άλλοι νεώτεροι εμού καί έπιτηδειότεροι ομοεθνείς 
μου νά συμπληρώσωσι τό σεμνόν καί άγιον τούτο έργον. Έ ν  τω τρίτω με'ρει της πα- 
ρούσης μου πραγματείας εΰρηνται καταγεγραμμε'να τά ολίγα, τά όποια εγώ ήδυνηθην 
νά εννοήσω έκ τού δαιμόνιου τούτου έργου τού πνεύματος τού Ελληνικού, έκ τών κοι
νώς καλούμενων Αίσωπείων μύθων.
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είς καν τοιοΰτος, αν οχι προς διδασκαλίαν ήμών των άμαθών, άλλα 
προς έξήγησιν των βαθέων διανοημάτων των κριτών των πολυμαθών; 
Έ ν τη πολυμαθείς αυτών πώς διέφυγεν αύτοΐς τό του Θέωνος: « Ό  
δχορθών ύποδεχκνύτω παρά τι γέγονε τό αμάρτημα , και 
πώς ένδέχεταχ βέλτχον ποιηααχ» καί το του Δημ,οσθένους: 
«Τούτο γάρ έατχν ό tfx/κοφάντης, αίτχάαασθαχ μέν πάντα, 
έξελέγξαχ δέ μηδέν;» 1).

Οί Αίσώπειοι μύθοι εινε α π ’ άρχής μέχρι τέλους οι αυτο ί! Προ
τρεπτικοί πάντες προς* τά καλά καί άγαθά, αποτρεπτικοί πάν- 
τες άπό τών κακών καί αισχρών , διδακτικοί πάντες πάντων 
τών κατά τον άνθρώπινον βίον παρεμπιπτόντων συμπτωμάτων, σύμ
βουλοι πάντες σοφώτατοι τών ανθρώπων κατά τάς ποικίλας καί 
αντίξοους περιστάσεις του βίου αυτών , οδηγοί πάντες άριστοι 
κατά τάς σκοτεινάς καί πολυελικτους τρίβους του επί της γης βίου 
τών εφήμερων ημών βροτών. Μόνον ό νους ό άνθρώπινος είνε μετα
βλητός, μεταπίπτων άπό τής έχεφροσύνης είς την παραφροσύνην καί 
άπό ταύτης εις την μανίαν καί άπό ταύτης είς την λύσσαν καί άπό 
ταύτης εις την τελείαν εύήθειαν καί άποβλάκωσιν. Καί μόνον κατά 
ταύτας τάς μεταβολάς καί τάς διαταράξεις του νου συμμ.εταβάλλον- 
ται καί συνδιαταράσσονται τά έν αύτφ ίνδαλλόμενα άματάστατα 
άλλως έν τή φύσει καί άμετάθετα καί αμετάβλητα καί άμετακίνητα 
καί άπαρασάλευτα παραμένοντα άντικείμενα. "Απορον πώς έν τή τε- 
ρατώδει πολυμαθείς τών ήμετέρων κριτών διεξέφυγον αυτούς τά  του 
Πλάτωνος χαρακτηριστικώτατα τής πνευματικής αυτών καταστάσεως 
ταΰτα : « τών νυν οί πολλοί τών σοφών, υπό του πυκνά περιστρέφε- 
σθαι ζητουντες, όπη έχει τά όντα, άεί ίλιγγιώσι, κάπειτα αύτοΐς φαί
νεται περιφέρεσθαι τά πράγμ,ατα καί πάντως φέρεσθαι. αίτιώνται δή 
ού τό ένδον τό παρά σ'φίσ'χ π ά θ ο ς  αχτχον εχναχ ταύτης της  
δόξης, άλλ’ αυτά τά πράγμ.ατα ούτω πεφυκέναι, ούδέν αυτών μ ό 
νιμον είναι ουδέ βέβαιον, άλλά ρεΐν καί φέρεσθαι καί μεστά είναι π ά - 
σης φοράς καί γενέσεως άεί » 2). "Απορον πώς έξέπεσον έκ τής μνή
μης αυτών τά  του Πλουτάρχου : « Ε ί γε του μ,έν Πενθέως άκούοντες 
έν τή τραγωδίς λέγοντος «ως δύο μ,έν ήλιους όρά., διττάς δέ Θήβας», 1 2

1) Θεών, Προγυμνάσματα, W a lz , τδμ. 1, σελ. 171. Spengel, το'μ. 2, σελ. 72, 
Δημοσθένης, ΓΙρός Εύβουλίδην, 34, σελ. 1309,

2) Πλάτων, Κρατύλος 41 I Β.
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ούχ όραν αύτον άλλα παροραν λέγουν, έκτρεπόμενον καί παρα
κινούντο, τοις λογισμοις » 1).

Μόνον δ».ά λόγους ψυχολογικούς καί μεθοδικούς δεν είνε εύάρμο- 
ΰτοχ  πάντες οί Αίσώπειοι μύθοι προς πασαν ηλικίαν των παίδων, 
ουδέποτε δέ δια λόγους ηθικούς, δια λόγους ηθοποιούς, άνθρωποποιούς, 
ανθρωπιστικούς. Ουδέποτε! Έ αν δέ δεν είχεν ούτως, προ πολλου τό 
ανθρώπινον γένος θά έ'θετεν αυτούς είς αχρηστίαν καί δεν θά ήξίου 
αυτούς τόσης υψηλής καί πάγκοινου τιμής. Ή  παγκόσμιος τιμή καί 
λατρεία αυτών είνε άσφαλέστατον τεκμήριον ότι οί μεν Αίσώπειοι μύ
θοι είνε τιμαλφέστατον της άνθρωπότητος κειμήλιον 2), οί δέ οπωσ
δήποτε άτιμάζοντες αυτούς σφοδρά παρακεκινημένοι τοίς λογισμοίς.

Έ κ  λόγων μ,εθοδικών καί ψυχολογικών καί παιδευτικών διά παι
δάρια άγοντα ηλικίαν 6 -1 0  ετών, όπως είνε τά είς τά  σχολεία τής 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως φοιτώντα, υπέρ ών καί τά  αναγνωστικά 
βιβλία γράφονται, οί Αίσώπειοι μ,υθοι δύνανται νά διαιρεθώσιν είς 
τρεις κατηγορίας, εις άριοττονς , είς καλούς καί είς άκαταλλη- 
λονς. "Αριοτοι διά παίδας τής ηλικίας ταύτης εινε εξήκοντα καί 
οκτώ (άριθ. 6 8 )  3), καλοί πεντήκοντα καί τέσσαρες (άριθ. 54) 4),

1) Πλούταρ/ο;, Περί των κοινών εννοιών προς τούς Στωϊκούς 1083 Ε. — Ευριπί
δης, Βάκχαι 918, ’έκδ. Dindorf.

2) ’Αριστοτέλης, Πολιτικά 1264 α, 1 : Δει δέ μηδέ τούτο αυτό άγνοεΐν, ότι χρή 
προσέχειν τώ πολλω χρόνο) καί τοΐς πολλοΐς έθνεσιν, εν οίς ούκ άν ϊλαθεν, εί ταυτα 
καλώς ειχεν.

3) Αισοίπειοι μύθοι, πληρουντες πάσας τάς απαιτήσεις τής Παιδαγωγικής καί τής
Μεθοδικής, άρισζοι διά παιδάρια ηλικίας 6-10 ετών είνε μότοτ οι φερόμενοι εν τή έκ- 
δόσει του Halm ( Αισωπείων μύθων συναγωγή, Lipsiae 1875 ) 68 έν ολο> ύπό τούς 
έξής αριθμούς: 5. 6 . 8 . 16. 18. 21. 35. 39. 44. 45. 48. 59. 61. 74. 75. 92
100. 103. 110. 111. 120. 127. 134. 145. 177. 180. 194. 196. 200 201. 204.
218. 225. 2 3 1 .2 3 3 . 2 3 9 .2 4 3 . 246. 255. 256. 271. 280. 285. 291. 293. 296.
298. 299. 300. 308. 322. 324. 333. 334. 343. 344. 345. 353. 356. 357. 362.
363. 401. 407. 416. 419. 420. 422.

4) Αισυίπειοι μύθοι,τηρουντες πάσας τάς άπαιτήσεις τής Παιδαγο)γικής καί Μεθοδι
κής, όχι αριοτοι αλλά μόνον χαΧοι διά παιδάρια 6-10 ετών εινε οι φερομενοι εν τή 
έκδόσει του Halm 54 έν δλω ύπό τούς εξής αριθμούς : 15. 30. 31. 41. 51. 64. 65. 
65 β. 70. 81. 82. 84. 95. 98. 153. 160. 161. 170. 171. 178. 181. 183. 184. 
186. 191 β. 198. 203. 205. 206. 207. 208. 209. 223. 240. 249. 253. 254. 270. 
287. 288. 310. 311. 318. 320. 331. 337. 338. 347. 365. 376. 388. 397. 
398. 409.



πάντες δ ’ οί λοιποί είνε Ακατάλληλοι μεν δια παιδάρια, κατάλ- 
λιιλοι δε διά μ η  παιδάρια, διά μειράκια δηλ. καί εφήβους, δι’άν- 
δρας καί γέροντας, διά λαϊκούς καί κληρικούς, δι’ άρχοντας καί άρ- 
χομένους, διά φιλοσόφους καί τεχνίτας, διά πολιτικούς καί διδασκά
λους, διά πενητας καί πλουσίους, δι’ άνεπτυγμένους εν γενει καί μή 
άνεπτυγμέν ους 1).

Καί νυν ή κριτική των Αίσωπείων τούτων μύθων !
Είτε Ιζ έμπληξίας,είς την σύμφυτον αυτών των φρένων διαστροφήν 

ύπείκοντες,εϊτε καί έν έπιγνώσει πάντων των δικανικών τεχνασμάτων 
καί πασών των σοφιστικών καί συκοφαντικών στρεψολογιών τών Ιν χρή- 
σει κατά τήν κατάκρισιν τών μύθων δντες, εφήρμοσαν οί χαρίεντες κρι- 
ταί ημών κατά τό κριτικόν αυτών έ'ργον μετά θρησκευτικής εύλαβείας 
πάσας τάς περί διαστρεβλώσεως καί άνασκευής τών ρ,ύθων ύποθήκας 
του Θέωνος λέγοντος : « Άνασκευάσομεν δε., τούτον τον τρόπον* έπεί 
γάρ καί αυτός ό μυθοποιός ομολογεί καί ψευδή καί αδύνατα συγγράφειν, 
πιθανά δε καί ωφέλιμα, Ανασκεκαστέον δεικνύντας,ότι Απίθανα καί 
Ασύμφορα λέγει* τό ρ.έν ουν προοίμιον προσφοράν είναι δει τφ  μύθφ* 
μετά δε τό προοίμιον έκθέσθαι δει τον μύθον, ενίοτε δέ καί παρατίθε- 
σθαι. .επειτα δέ μεταβαίνειν επί τήν έπιχείρησιν καί ΑναΟκενάζεΐν τών 
είρημένων έκαστον έν μέρει, άπό τών πρώτων άρξαμένους, καί προς 
έκαστον μέρος τού μύθου εφ’ έκάστου τόπου λόγων εύπορεΐν πειρωμέ- 
νους. ληπτέον δέ τά έπιχειρήματα έκ τόπων τώνδε* εκ τού Ασαφούς, 1

1) ’Ακατάλληλοι διά την τρυφεράν ήλικίαν εινε οί μύθοι ούτοι μάλιστα ένεκα της 
σπουοαιο'τητος τών πραγμάτων, άτινα έν αύυοΐς εξελίσσονται. Τά διανοήματα καί αί 
ήΟικαί άρχαί, αΓτινες περιέχονται έν αύτοΐς,εινε ώς έκ τής ποιότητος αυτών φύσει άπε- 
ρινόητοι κατά τήν ηλικίαν ταύτην τήν παιδικήν. Τούτο3ν τών μύθων H  εινε κατάλλη
λοι μάλλον διά διδασκάλους, γονείς καί ά'ρχοντας ή διά παιδάρια, ώς π. χ . δ μύθος 
312 κτλ. 19 προαπαιτούσιν πλειοτέρας γνώσεις έκεΐνιον,άς έχουσιν οί μικροί παΐδες, ώς 
π. χ . ό μύθος 157 κτλ. 35 προαπαιτουσι φιλοσοφικάς τινας γνώσεις, ώς π. χ . οί μύθοι 
83. 118. 349 κτλ. 39 προαπαιτούσιν εμπειρίαν τινά τού κοινωνικού βίου, ώς π . χ . οί 
μύθοι 79. 314 κτλ. 46 προαπαιτούσι εμπειρίαν τινά τού πολιτικού βίου, ώς π. χ .  οί 
μύθοι 76. 80. 94. 105 κτλ. 66 προαπαιτούσιν άνάπτυξιν πλειοτέραν ή κατά παι
δάρια εξαετή καί έπταετή και δεκαετή, ώς π. χ . οί μύθοι 69. 86. 89. 93. 99 κτλ. 19 
μύθων ή έκΟισις εινε ά'τεχνος ή απρεπής καί ανάρμοστος διά παιδάρια μαΟητεύοντα ώς 
π . / ,  ή έ'κθεσις τών μύθων τών υπ* άριθμ. 371. 395. 406 κτλ. κτλ. Δίδαγμα” δμω 
κακύηΟες ούδέν έν ούδενί τών 426 μύθων εμπεριέχεται, δσον έγώ νά νοήσω δύναμαι.
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Ικ του άπιθάνου, Ικ του άπρεπους, έκ του έλλιπούς, έκ του 
πλεονάζοντος, έκ του άσυνήθους, εκ του μαχομένου, έκ της 
τάξεως, Ικ του άσυμφόρου έκ του άνομοίου, Ικ του ψευδούς . . 
Σμικρόν διαλάττει τό γύμνασμα τούτο δικανικής ύποθέσεως» 1).

Λέγουσι δηλ. έπί λέξει τάδε :

«Τί έχει νά διδαχθμ ό παίς έκ του μύθου 46 «'Όνος και λύκος»; λό
γους και πράξεις δουλοπρεπεις, οίοι oi τού δνου .. και τό δια Στόμα
τος τού λύκου διακηρυττόμενον άπαίΣιον δίδαγμα ώς ΣυμπέραΣμα 
τού μύθου «Καλά ν ά π ά θ ω ! Έγώ είμαι τόρα τόΣων χρόνιον Σφαγεύς, 
τ ί  μού έχρειάζετο ν' άφήΣω την παλαιόν μου τέχνην » ; Ό  μύθος ου- 
τος προφανώς τείνει νά ΣτερεώΣμ τον κακόν έπί την κακίαν, είνε δέ 
άντικρυς έναντίος προς τό χριΣτιανικόν πνεύμα της μετανοίας καί 
τη ς  ΐιθικης άναγεννιχΣεως».

Και μίιν όράν μοι δυο μεν ήλιους δοκώ, 
δισσάς δέ Θήβας καί πόλισμ’ έπτάστομον 
καί ταύρος ήμΐν πρόοθεν ήγεΐσθαι δοκεϊς, 
καί σω κέρατα κρατί προσπεφυκέναι. 
άλλ’ ή ποτ’ ήσθα θήρ ; τεταύρωσαι γάρ ούν 2).

Δύο ήλιους έβλεπεν ό δαιμονοβλαβής Πενθεύς καί δύο Θήβας καί 
ταύρος του έφαίνετο ό θεός Διόνυσος και κέρατα του έφαίνοντο οί 
βόστρυχοι τής κεφαλής του θεού καί θηρίον ό προ αυτού μέγας θεός. 
((Παροράν» δέ λέγει τούτο ό Πλούταρχος καί «Ικτροπήν καί παρα- 
κίνησιν των λογισμών», ώς εϊδομεν άνωτέρω 3).

Δύο όνους βλέπουσι καί οί ήμέτεροι κ. κριταί καί δύο λύκους καί 
Ο'τερέωο’ις του κακού Ιν τή κακία φαίνεται αύτοίς ή αποκλειστική 
άφοσίωσις έκαστου εις τό ίδιον εργον καί καταπάτησις τού ((χριστια
νικού πνεύματος τής μετανοίας καί τής ηθικής Αναγεννή
σεως» ( ! )  τό νά άπέχη τις Ιπιχειρήσεων, προς άς ούδεμίαν φυσικήν 
Ιπιτηδειότητα έχει, καί τό νά μή άναλαμβάνν) τις έργα,άτινα ουδέ
ποτε Ιδιδάχθη, άτινα ουδέποτε έμαθεν. Έκτροπη τελεία καί παρα- 
κίνησις μεγίστη των λογισμών, ώς βλέπει έκαστος καί ιδίοις 
όφθαλμοϊς πλέον. 1 2 3

1) Θέων, Προγυμνάσματα 3, W a lz  τόμ. Ι,σ ελ . 178-179. Spengel τόμ. 2, σ. 76.
2) Ευριπίδης, Βάκχαι 918, Dindorf.
3) ’Ί δ , άνωτ. σελ. -378, εν άρχη.
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Ούδεμία άρχή Ενισχύει τον άνθρωπον έν τή ήθικότητι, ούδεμία 
άρχή προάγει καί κατακοσμεϊ τον άνθρώπινον βίον έν τη κοινωνίο: πλειό- 
τερον της άρχής της έναποκειμένης έν τω ύβριζομένψΑισωπείφ τούτω 
μύθω I), καθ’ ην «έκαστος πρέπει άποκλειοτικώς νά εινε 
άφωοιωμένος είς τό ίδιον αύτοΰ έργον άπέχων π ά ύ η ς  έτε- 
ροπραγμοΟυνης και πολι/πραγμοσννπς. Ταύτην καί ή *Ιερά 
Γραφή καί οί Έλληνες ποιηταί καί συγγραφείς καί οί ίν τοΐς 
καθ1 ημάς χρόνοις παιδαγωγοί καί φιλόσοφοι έκθύμως συνιστώσι καί 
έξόχως τιμώσι.

«Τέκνον, μη περί πολλά εστωσαν αί πράξεις σου* εάν πληθυνής, 
ούκ άθωωθήση, καί εάν διώκης, ού μη καταλάβης», λέγει ή 'Α γία 
Γραφή 2).

Δαιμονίη, μη μοί τι λίην άκαχίζεο θυμώ . . 
άλλ1 εις οικον ίουσα τά  σ’ αυτής έργα κόμιζε, 
ίστόν τ ’ ηλακάτην τε, καί άμφιπόλοισι κέλευε 
εργον έποίχεσθαι. πόλεμος δ ’ άνδρεσσι μ,ελήσει 

- πάσιν, έμοί δε μάλιστα, τοί Ίλ ίφ  έγγεγάασιν,

λέγει ό Όμηρος 3).

·>•·λ
λ?:

Τέχναι δ’ έτέρων ετεραι* χρή δ ’ έν εύθείαις όδοις στείχοντα
• μάρνασθαι φυφ.

πράσσει γάρ εργφ μεν σθένος, 
βουλαΐσι δέ φρήν, έσσόμενον προϊδείν 
συγγενές οίς επεται,

λέγει ό Πίνδαρος 4) καί πάλιν :

Ύφ* άρμασιν ίππος,
έν δ’ άρότρω βους· παρά ναυν δΤ ίθύει τάχιστα δελφίς· 
κάπρω δέ βουλεύοντα φόνον κύναχρή τλάθυμον έξευρείν 5).

1) νΟνος xal λ ν χ ο ς ,  (1x5. H alm  334 έ'κδ. Κοραη 259 και σελ. 390), είς των 
έν τοΐς άρίστοις μύΟοις άναγεγραμμενων ίδ. άν. σελ. 378, σημ. 3,

2) Σοφία Σιράχ 11, 40.
3) "Ομηρος, Ίλιάδ. Ζ 486 καί έξ. Τά αυτά καί εν Όδυσ. α 356 καί φ 350.
4) Πίνδαρος, Νεμεονικών 1, 25.
5) Πίνδαρος, άπ. 234, έκδ. B ergk, σελ. 457, καί Πλούταρχος, Περί ήθικης αρε

τής 451 D καί Ε . Περί ευθυμίας 472 C.
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"Απαντα δυσχέρεια, την αύτου φύσιν 
δταν λιπών τις δρ^ τα  μή προσεικότα,

λέγει ό Σοφοκλής 1).
«Μη πάντα έπίστασθαι προθύμεο,μή πάντων άμαθής γέννι» , λέγει 

ο Δημόκριτος 2).
Ό  δε Πλάτων : « Πρώτον μέν φύεται έκαστος ού πάνυ όμοιος 

έκάστω, άλλα διαφέρων την φύσιν, άλλος επ’ άλλου έργου πρ&ξιν. η 
ού δοκεΐ σ ο ι; Έ μοιγε. Τ ί δ έ ; πότερον κάλλιον πράττοι άν τις εις ών 
πολλάς τέχνας έργαζόμενος η δταν μ,ίαν εις ; "Οταν, ή δ’ δς, είς 
μίαν — αδύνατον ένα πολλάς καλώς έργάζεσθαι τέχνας —  τέχνην 
γάρ ικανήν πολλής άσκήσεως άμα καί μαθημάτων πολλών δεομένην 
κέκτηται πολίτης άνήρ τον κοινόν της πόλεως κόσμον σώζων καί 
κτώμενος, ούκ έν παρέργφ δεόμενον έπιτηδεύειν δύο δέ έπιτηδεύ- 
ματα η δύο τέχνας ά κ ρ ίβ ώ ς διαπονεΐσθαι σχεδόν ούδεμία φύσις 
Ικανή τών ανθρωπίνων —  εις μίαν έκαστος τέχνην έν πόλει κεκτη- 
μένος από ταύτης άμα καί τό ζην κτάσθω —  έθέμεθα δέ δήπου καί 
πολλάκις έλέγομεν.. δτι ένα έκαστον έν δέοι έπιτηδεύειν τών περί την 
πόλιν, εις δ αυτού ή φύσις έπιδειοτάτη πεφυκυια εϊη . . καί μην 
δτι γε τό τα  αυτού πράττειν καί μη πολυπραγμονεϊν δικαιοσύνη έστί 
—  ή καί τούτο τοϊς έμπροσθεν έπεται,δτι είς έκαστος έν μέν άν επι
τήδευμα καλώς έπιτηδεύοι, πολλά δ’ ού, άλλ1 ει τούτο έπιχειροι, 
πολλών έφαπτόμενος πάντων άποτυγχάνοι άν, ώστε είναι που ελλό
γιμος ; καί έτι γε τούτων . . φαίνεται μοι εις σμικρότερα κατακεκερ- 
ματίσθαι ή τού άνθρώπου φύσις, ώστε αδύνατος είναι πολλά καλώς 
μιμεΐσθαι, ή αυτά εκείνα πράττειν, ών δη καί τά  μιμήματά έστιν 
άφομοιώματα —  ταύτα ηγούμενον, άπερ οίδεν, είδέναι μόνα, πλείω 
δέ μη. βέλτιστη γούν καί σωφρονεστάτη τών έ'ζεων αυτή— ούκ εστι 
διπλούς άνηρ παρ’ ήμίν ούδέ πολλαπλούς, επειδή έκαστος έν πράτ
τει . . ούκούν διά ταύτα εν μόντρ τή τοιαύττρ πόλει τόν τε σκυτοτό
μον σκυτοτόμον ευρήσομεν καί ού κυβερνήτην προς τή σκυτοτομια, 
καί τόν γεωργόν γεωργόν καί ού δικαστήν προς τγ  γεωργί^, καί τόν

ί) Σοφοκλής, Φιλοκτήτης 902.
2) Δημόκριτος, άπόσπ. 142, έκδ. Mullach, Fragill. Philos. Graec. τόμ. 1, σελ. 

349. Έ τ ι  άπόσπ. 143: Ό  άντιλεγεόμενος καί πολλά λεσχηνευόμενος αφυής είς μά- 
θησιν τών χρή.
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πολεμικόν πολεμικόν καί ού χρηματιστήν προς τη  πολεμική,καί πάν·* 
τας ούτω— ού γάρ δήπου*Όμηρόν γε τον θειότατον τε καί σοφώτατον 
ποιητήν άγνοεΐν δοκείς, ώς ούχ οίόν τε ήν έπίστασθαι καλώς, εκείνος · 
γάρ έστιν ό λέγων τον Μαργίτην πολλά μεν έπίστασθαι, κακώς δε', 
φησι, πάντα ηπίστατο . . πολλά μέν ηπίστατο έργα, κακόν δέ ην 
αύτφ έπίστασθαι πάντα τα υ τα » 1).

Και ό ’Αριστοτέλης : « Έ ν  γάρ ύφ> Ινός £ργον άριστ* άποτελεί- 
ταΓ δει δ ’ δπως γίνηται τουθ’ όράν τον νομοθέτην, καί μη προστάτ- 
τειν τον αυτόν αύλεϊν καί σκυτοτομείν —  βέλτιον έκαστον εργον τυγ
χάνει της έπιμελείας μονοπρακτούσης η πολυπραγμονούσης » 2).

Καί ό Ξενοφών: <( Ούτοι κράτιστα εκαστα γίγνονται, οί άν άφέ- 
μενοι του πολλοις προσέχειν τον νουν επί έν εργον τρέπωνται —  Αί 
τέχναι διαφερόντως έν ταϊς μεγάλαις πόλεσιν έζειργασμέναι είσί . . έν 
μέν γάρ ταις μικραίς πόλεσιν οί αυτοί ποιουσι κλίνην, θύραν, άρο- 
τρον, τράπεζαν, πολλάκις δ’ ό αυτός ούτος καί οίκοδομεΐ— άδύνατ.ον 
ούν πολλά τεχνώμενον άνθρωπον πάντα καλώς ποιεϊν. έν δέ ταΐς με- 
γάλαις πόλεσι διά τό πολλούς έκάστου δείσθαι αρκεί καί μία έκάστψ 
τέχνη εις τό τρέφεσθαι, πολλάκις δέ ούδ’ όλη μία, άλλ’ υποδήματα 
ποιεί ό μέν άνδρεΐα, ό δέ γυναικεία . . ά ν ά γ κ η  οΐτν το ν  έν β ρ α -  
χ υ τά τω  δ ια τρ ίδ ο ν τα  έρ γω  το ύ το ν  κ α ι ά ρ ισ τα  δ ιη ν α γ κ ά σ θ α ι 
τούτο  π ο ιε ιν  » 3).

Καί ό Πλούταρχος: « Ού πάντα πάντων έστίν, άλλά δει τφ  Π υ- 
θικώ γράμματι πειθόμενον αυτόν καταμαθεϊν* είτα χρήσθαι προς εν δ 
πέφυκεν, καί μή προς άλλον άλλοτε βίου ζήλον ελκειν καί παραβιά- 
ζεσθαι την φύσιν » 4).

Καί ό ’Αριστοφάνης: «Έ ρδοι τις ήν έκαστος είδειη τέχνην» 5).
Καί ό Μένανδρος : « Πολύ κρείττόν έστιν εν καλώς μεμαθηκέναι ή 

πολλά φαύλως περιβεβλήσθαι πράγματα» 6).

1) Κατά σειράν Πλάτων, Πολιτεία 370 Β.374 Α. Νόμοι 846 D — 847 Α . Π ολι
τεία 433 Α. 394 Ε .3 9 5  Β. Σοφιστής 230 D . Πολιτεία 397 Ε . Αλκιβιάδης 2 ,1 4 7  C . 
Έ τ ι  πρβλ. και Πολιτ. 434 G. 453 Β. Kingcl Epicorum Grace. Fragm. Lipsiao 
1877 σελ. 68, άπόσπ. 3 περί του Μαργίτου.

2) ’Αριστοτέλης, Πολιτικά 1273, β, 9. 1299, α, 38. Πρβλ. αύτόΟ. καί 1252, β, 1.
3) Ξενοφών, Κόρου Παιδεία 2, 1, 21 καί 8, 2, 5.
4) Πλούταρχος, Περί ευθυμίας 472 0 .
5) ’Αριστοφάνης, Σφήκες 1431, έ'κδ. Dindorf.
6) Μένανδρος, άποσπ. 683, Kock τόμ. 3, σελ. 197 καί έν τφ  ΆνΟολογίω τοδ 

Ίωάννου του Δαμασκηνού 13, 15.
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Καί 6 Σ ιμπλικιος: «Πάσα γάρ πόλις τότε (Λ /μφερόντως έαυτη 
καί δ ικ α ίω ς  οίκειται, όταν έκαστος των έν αυτή τό έαυτοΰ εργον 
έκπονών, μη πολυπραγμονή, άλλ’ ό (Λεν χαλκεύς καί των άλλων έκα
στος των τοιούτων τό έαυτου εργον χρησμόν τη πόλει παρέχει» . .1).

Καί ό Ελληνικός λαός έν ταϊς παροιμίαις αύτοΰ από των αρχαιό
τατων χρόνων μέχρι σήμερον : « Δει κώπην έλαύνειν μαθόντα —  τό 
πολλά πράττειν έστί πανταχου σαπρόν —  τό πολλά πράττειν ούκ έν 
άσφαλει βίψ— τον φρουρόν δει φρουρεϊν,τόν έρώντα δει έράν— ην έλα
χες Σπάρταν, ταύτην κόσμει—  λίθος κυλιόμενος φυκος ου ποιεί— ό δύο 
πτώκας διώκων ουδέτερον καταλαμβάνει —  ό δυειν έπιθυμήσας ουδε
τέρου ετυχεν —  ψιλός όφθήσει πολλοϊς άσχολούμενος 2) —  Θέλει τέ
χνη τ ’ άργανο —  δυο χειμωνικά σέ μιά μασχάλη —  η παππάς πα π- 
πάς η ζευγάς ζευγάς η καθάριος μυλωνάς —  όποιος κυνηγοί δυο λα
γούς κάνένα δεν πιάνει —  Ό ποω ς άνακατόνεται σε πολλά,λίγα βγά
ζει πέρα —  πολυτεχνίτης καί έρημοκαλυβήτης —  που πάς κακή τύχη ; 
Στου πολυτεχνίτη τό σπίτη —  στου πολυτεχνίτη τό σπίτι συμφορά 
καί καταδίκη —  πουλοπιάστης καί ψαράς έρημο τό σπίτι του —  ψα
ράς καί πουλοπιάστης έρημο καλύβι έχει καί γδυμνά παιδιά» κτλ.κτλ.

Και ό Κικέρων : « ’Αρίστη παραίνεσις η έν τη Ελληνική ταύτη 
παροιμία: Έ ρδοι τις ην έκαστος είδείη τέχνην» 3).

Καί ό πολύς H e rb a r t : « Ή  κοινωνία των άνθρώπων άπό πολλου 
χρόνου έθεώρησεν άναγκαίαν την κατανομήν της έργασίας, όπως έκα
στος καλώς έπεξεργάζηται ό τι κατασκευάζει— πάντες πρέπει έρασι- 
τέχναι εις πάντα νά είνε, έκαστος όμως πρέπει νά είνε τέλειος εις έν 
εργον» 4).

'Ο  δέ πολύς Lotze βαθύτατα έφιλοσόφησε περί τε της παιδευτικής 
δυνάμεως τής έργασίας καί περί τής μεγίστης έπιδράσεως, ήν άσκεΐ 4
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4) Σιμπλικιος, Έξήγησις εις Επίκτητου Έγχειρίδιον, κεφ. 54, εκδ. Dubner, σελ. 
64, στίχ.27 καί Ιξ.

2) Παροιμιογράφοι, Appendix Proverbiorum 4, 83. Μακάριος 8, 39 μετά της 
δποσελιδ. σημ. 8 ,4 3 . Διογενειανός 8, 46. Άποστδλιος 8, 59. 10, 72. 12, 33. 33 α.

3) Cicero, Tusculan. disputation. 1, 18,41: Bene enim illo Graecorum 
proverbio praecepitur: Quam quisque norit autem in hac se exerceat. ’Ίδ. 
καί Παροιμιογρ. τδμ. 2, σελ. 219, σημ. 39.

4) Herbart; Allgemeine Padagogik, βιβλ. 4, κεφ. 2, § 2. ενθ. άνωτ. σελ. 84 
και 85: Die menscbliclie Geselschafl hat langst T h e ilu n g  d er  A rb e it nothig 
gefunden, damit jader das, was er fe r i ig t  rech t m a ch en  k o n n e . .  Alie mussen 
Liebhaber fur Alles, Jeder m u ss  V irtuose in  e in e tn  Fache s e in .
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αύτη τε καί ή κατανομή αυτής εις διάφορα έπαγγέλματα καί ή 
αποκλειστική έξάσκησις καί άφοσίωσις είς αυτά έπί τε τής ήθικο- 
ποιήσεως τής κοινωνίας καί έπί τής διακοσμήσεως του βίου εν τφ  Μι- 
κροκόσμω αύτοΰ 1).

Ή  δέ έπιτροπή των έν Λειψία διευθυντών των σχολείων συμπεριέ- 
λαβεν αυτόν δή τούτον τον ένταυθα παρ’ ήμιν κακιζόμενον Αισώπειον 
μύθον «Ό νος καί λύκος» έν τώ Γερμανικώ αυτών Ά ναγνωσματα- 
ρίω 2).

Λοιπόν πάντες, άπό του Όμηρου μέχρι σήμερον, ομοφωνουσιν/ 
περί τής πολυτίμου αξίας του έν τώ είρημένφ Αίσωπείου μύθου δι
δάγματος. Προς πάντας τούτους διαφωνουσι μόνον οΐ παρ’ ήμΐν κ. 
κριταί, φαυλον το περιεχόμενον αυτού θεωρουντες. Διά τ ι ;

Ιδού διατί!
« Ή  ψυχή υπό άμετρίας παθών έξίσταται τών λογισμών, καί δό- 

ξαι τότε αυτή ψευδείς καί πονηραί παρά τήν αυτής φύσιν διανίσταν- 
ται, αυτό εκείνο τό τών μεθυόντων πάθος, οίς ή πλησμονή επεγείρασα 
τά ένδον νοσήματα, ώσπερ έκ φωλεού ερπετά, συγχεί τον νουν, καί 
φθέγγεσθαι προσαναγκάζει τάς τών έρπετών τούτων φωνάς )> 3) ^

«’Όμοια προς τ ’ άνωτέρω διδάάκει καί ό 47°< μύθος « έ ρ ίφ ιο ν  κ α ί
λύκος».

Ό  μύθος ούτος είνε ό Αισώπειος μύθος «Έριψος κ α \ λύκος» 4), 
διδάσκων τά αυτά πολύτιμα διδάγματα τοίς άνω καταλεχθείσι καί 
έξελέγχων τήν αυτήν δεινήν διαστροφήν τών φοενών τών ήμετέρων 
κριτών.

«Διά του μύθου « τ ρ ά γ ο ς  κ α ι  ά λ ώ π η ξ »  μέλλουόι νά δχδαχθώόχν 
οι παΐδες τάς πονηράς όκέψεις και πράξεις της άλώπεκος,τό ψεύδος, 
την άπάτην,τόν έμπαιγμόν,την έπιχαιρεκακίαν καί έν γένει την κα
κίαν, ϋτις μάλιάτα καί θριαμβεύουάα παρίάταται παρά τούς ότοχ- 
χεηοδεάτέρους παιδαγωγικούς κανόνας. Τον μύθον τούτον ώς καί τον 4

4) Lotze, Mikrokosmus,Leipzig 1866, τόμ. 2, σελ. 436-437. τόμ. 3, σελ. 252- 
272 καί ιδίως σελ. 252. 253. 255. 260. 270. πρβλ. καί σελ. 441.

2) Deutsches Lescbuch ν . e in e r  K o m issio n  d e r  S c h u ld ir e c to r e n  L e ip z ig s  
I Stufe, εκδ. 4893, σελ. 105, άριΟ. 162.

3) Μάξιμος ό Τύριος, λόγ. 33, 5.
4) Εις τών 68 apiozosr Αίσωπείων μύθων. *Ίδ. άν. σελ. 378, σημ. 1. ( Halm 134. 

Κοραής 94 καί σελ. 318).
25



άκόλουθον «Κ λ έπ τη ς καΛ ξενο δ ό χο ς»  ύπάγεχ ό όυγγραφεύς ύπό 
το κεφάλαχον Φρόνηόχς καί άφρο(Κτνη. Θά ηρμοζον δμως άμφότεροχ 
ούτοχ oi μϋθοχ, ώς καχ πολλοί άλλοχ, μά2νλον είς κεφάλαχον έπχγραφό- 
μενον «Ή κ α κ ία  καχ Ιι π ο ν η ρ ία  θρχαμβεύουόαχ». Όπως έκεχ 
fi πονηρά καχ Ή κακή άλώπηξ, οϋτω καχ ενταύθα ούδέν κακόν πά- 
όχεχ ό αίόχρός καί δόλχος κλέπτης, άλλά τούναντίον θρχαμβεύεχ, τχ- 
μωρεχταχ δε ό ξενοδόχος αυτός, δν ό όυγγραφεύς ώς έπίμετρον παρχ- 
ό τ ς ί  έν άρχμ του μύθου ώς πολύ καλόν ».

<scTo μη άξχοϋν άμαρτάνεχν τούς φαύλονς μανχκόν άδχ/- 
νάτον γάρ έφχεταχ» 1).

Οί μύθοι οΐ ούτωσΐ άθέως έκφαυλιζόμενοι ένταύθα εινε δύο των 
68 άρχστων Αίσωπείων μύθων «Τράγος καχ άλώπηξ» καί 
« Κλέπτης καχ πανδοχεύς » η cc Κλέπτης καχ ξενοδόχος » 2) 
διδάσκοντες, ώς παντί τώ μη σεσαλευμένον τον εγκέφαλον έχοντι δη- 
λον, ταύτα τά  πολύτιμα βιωτικά δ ιδάγματα : « Ουδέποτε πρέπει 
άνευ προηγουμένης εμβριθούς καί άκριβούς έξετάσεως του δυνατού η 
μη δυνατού τού σκοπουμένου προς έκτέλεσιν πράγματος άφρόνως να 
ρίπτηταί τις εις την δντωσιν αυτού. Ουδέποτε πρέπει τις να εινε 
τόσον απερίσκεπτος , ώστε είς τούς πρώτους τυχόντας λόγους τού 
πρώτου τυχόντος ανθρώπου να πιστεύη. 'Όλεθρος επακολουθεί εις πά
σαν επιπολαιότητα καί εύπιστίαν , ότε ή μετάνοια εινε άνωφελης 
πλέον» —  Διδάγματα ορθότατα καί βιωφελέστατα, πολλαχόθεν έκ 
πολλών σεμνών στομάτων άκουόμενα:

Λέγει κατά της έ π ^ π ο λ α ιό τ ^ τ ο ς  ό Θεόγνις (633):
Βουλεύου δίς καί τρις, ό τοι κ* επί τον νόον ελθη* 
άτηρος γάρ τοι λάβρος άνηρ τελέθει.

Λέγει ό Αισχύλος (άπόσπ. 258 D in d o rf) :
Ού χρη ποδώκη τον τρόπον λίαν φορείν 
σφαλείς γάρ ούδείς ευ βεβουλεύσθαι δοκεΐ.

Λέγει ό Σοφοκλής (Οίδ. τύρ. 6 1 7 ) :
Φρονείν οί ταχείς ούκ άσφαλεις.

Λέγει ό Ευριπίδης (άπόσπ. 1019. Dindorf):
To δ* ώκύ τούτο καί τό λαιψηρόν φρενών 
είς πημονάς καθήκε πολλά δη βροτούς.

Λέγει ό Ηρόδοτος (7 ,  10, 6 ) :  Έπειχθήναι μέν νυν πρηγμα τίκτει

1) Μάρκος Άντωνΐνος τών είς έαυτόν 11, 18, δέκατον.
2) Halm, Αίσωπείων ρ θ .  συναγ. apt6. 45. 196. καί 196 β#
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σφάλματα, έκ τών ζημίαι μεγάλαι φιλέουσι ’γίνεθαι, έν δε τφ  έπι- 
σχεΐν ένεστι αγαθά, εί μη παραυτίκα δοκέοντα είναι, άλλ’ άνά χρό
νον έζεύροι τις άν. —  Λέγεε ό Ξενοφών ( Οικονομ. 1 1 , 8 ) :  Οί θεοί 
τοϊς άνθρώποις άνευ . . του γιγνώσκειν τε ά δει ποιεΐν και έπιμελεί- 
σθαι όπως ταΰτα περαίνηται ού θεμιτόν έποίησαν εύ πράττειν. —  
Λέγει ό Θουκυδίδης ( 3 ,  42, 1 ) : Νομίζω τε δύο τα  έναντιώτατα 
ταυτα εύβουλία είναι, τάχος τε καί οργήν, ών τό μεν μετ’ άνοίας, φι- 
λει γίγνεσθαι, τό δέ μετ’ άπαιδευσίας καί βραχύτητος γνώμης. —  
Λέγει ό ’Αντιφών (Περί του Ήρώδου φόνου 9 4 ): Οΰ τοι τών επει- 
γομένων έστί τα  πράγματα, αλλά τών ευ βουλευομένων.

Κατά δέ τής εύπεσ τόα ς πόσοι^ δεν λαλουσιν;
Ό  Ησίοδος (έργα καί ήμέρ. 3 7 2 ) :  Πίστεις δ* άρα όμως καί 

άπιστίαι ώλεσαν άνδρας.
Ό  Σόλων (άπόσπ. 42, Bergk τόμ. 2 , σελ. 5 9 ) :

Πεφυλαγμένος άνδρα έκαστον όρα,
μη κρυπτόν εχων έ'γχος κραδίη
φαιδρφ σε προσεννέπη.προσώπψ,
γλώσσα δέ οΐ διχόμυθος έκ μελαίνης φρενός γεγωνή.

Ό  Επίχαρμος (άπόσπ. 255 , M ullaeh  τόμ. 1, σελ. 1 4 4 ) :
Νάφε καί μέμνασ’ άπιστεΐν άρθρα ταυτα  τάν φρενών.

Ό  Πίνδαρος (άπόσπ. 233 , Bergk σελ. ) :
Πιστόν δ’ άπίστοις ούδέν.

Ή  Πράξιλλα (άπόσπ. 4 , Bergk τόμ. 3, σελ. 5 6 7 ) :
'Γπό παντί λίθψ σκορπίον, ώ ’ταιρε, φυλάσσεο.

Ό  Ευριπίδης (Ε λένη  1617, D in d o rf) .*
Σώφρονος δ’ άπιστίας
ούκ εστιν ούδέν χρησιμώτερον βροτοις.

Ό  Δημόκριτος (ά π . 169, M ullaeh  τόμ. 1, σελ. 3 5 0 ):

Μη πάσι, άλλα τοισι δοκίμοισι πιστεύειν* τό μέν γάρ εύηθες, τό 
δέ σωφρονέοντος.

01 κωμικοί (άδέσποτα, άπόσπ. 1327 , Kock 3, 5 3 0 ) :
Πολλ’ άπιστία δέδρακεν άγαθά καί πίστις κακά

Ό  άρχαίος Ελληνικός λαός έν τοΐς φσμασιν αύτου :
*Τπό παντί λίθφ σκόρπιός, ώ ’τα ΐρ \ υποδύεται· 
φράζευ, μή σε βάλ?)* τψ δ1 άφανεΐ πας έ'πεται δόλος 1).

1) Σκόλιον Πραξίλλης 23, Bergk τόμ. 3, σελ. 650.
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ι0  αρχαίος Ελληνικός λαός εν ταΐς παροιμίαις αύτοΰ:
Ύ πο παντί λίθω σκόρπιός— Ύπό παντί λίθω σκόρπιός καθεύδει 

— Ύπο παντί λίθω σκόρπιός euSet 1).
*Ότι δέ ή μ ετ ά ν ο ια  μετά το έξ άφροσύνης πάθημα εινε άνωφε- 

λ η ς ,  λέγει ό νΟμηρος (Ίλ ιά δ . Ρ  3 2 ) :
'Ρεχθέν δέ τε νήπιος εγνω.

Και ο Ε πίχαρμος (ά π . 269 , M ullach  1, 1 4 5 ):
Ού μετανοειν, άλλα προνοειν χρη τον άνδρα τον σοφόν 2). 

Πάντων τούτων των έζόχων πνευμάτων τα  πολύτιμα διδάγματα 
έγκλείουσιν οί ενταύθα έκφαυλιζόμενοι άρχ(7τοχ ούτοι Αισώπειοι μύ
θοι, ών τον ετερον μάλιστα, «τράγος καί άλώπηξ», άναγινώσκουσι 
νυν μυριάδες μυριάδων Γερμανοπαίδων εν τοις Άλφαβηταρίοχς του 
Vogel, Fechner, Klussmann, Verein praktisclier Schulmanner, 
Otto Schulz - Bohm 3) καί εν τοΐς ’Αναγνωοματαρχοχς τού Sost· 
mann, του Keck καί του Dietlein 4).

« Είς ν ε α ρ ο ύ ς  παχδας μείζων έδταχ η ύ,θχκη ζημία, η έκ του παρα
δείγματος της εύδοκχμούδης κακίας, fi ίι δύνεδχς, fiv τάχα θά προδ- 
κτΑδωνταχ του νά μΉ πχδτεύωδχ τού 2νθχπού είς μωρίας. ’Από των 
μωρχών, αίτχνες μαδτίζουδχ τό^άνθρώπχνον γένος, ούδαμώς θάδυνηθμ 
νά δώδμ τούς παχδας ίιμών ό έν λόγω μύθος, ούτε άλλος τις, άλλ’ ά 
θετχκά γνώδχς τού κόδμου καί των πραγμάτων αυτών,είς τά όποια αχ 
τχμωρίαχ άναφέρονταχ. Το αύτό δέ άληθεύεχ καχ περχ πάδης άλλης 
δχδαδκαλίας. Διό ώφεχλε καχ ό δυγγραφεύς τού κρχνομένου βχβλίου 
νά προδφέρμ είς τούς παχδας περχ φρονΑδεως μέν προκεχμένου, 4

4) Ζηνόβιος 6, 20. Διογενειανός 8, 59.
2) Παράβαλε χαί τό παρά Ίωάν. τω Στοβαίω (3 , 64) του Γαίου ύπέρ δεσποτών: 

Σωφρονέστερον δέ οιμαι του μετά τό παθεΐν έγχαλεΐν τό πριν παθεΐν φυλάξασθαι τό 
μη παθεΐν. ’Ίδ . περί του αυτου χαί ’Αποστόλων 45, 87 C.

3) Vogel, Des Kindes zweites Schulbuch, 6 Aufl. σελ. 456, άριθ. 75. — Fe
c h n e r , Ausgub. A. 10 Aufl.$4879, σελ. 74, άρ. 23. —  K lu ssm a n n , Auflag. 3, 
£τ. 4879, σελ. 86, άρ. 98. — V er . p i'a k tis .  S c h u lm a n e r , I Tbeil 4886, σελ. 
89, άρ. 69. — S c h u lz  - B o h m , Ausgab. C. 4887, άρ. 9, σελ. 429.

4) S o s im a n n , Deuts. Leseb. fur Mittelklassen der Biigerschulen und Ober- 
klassen der Volkschulen 4864, σελ. 430, άρ. 47. — K eck , Nordeuts. Leseb. 
49 εχδ. 4890, σελ. 52, άρ. 92.— D ie tle in , Deuts. Leseb. lur mehrklassige Bur
ger- und Volkscbule, 1 Unterstuf. 4895, σελ. 52, άρ. 103.



— 389 —

συγκεκριμένας περιπτώσεις φρονύσεως καί d h  ούχί τράγων καί λύ
κων. Περί ταπεινοφροσύνης δέ, συγκεκριμένος περιπτώσεις ταπεινο
φροσύνης ώς Αρετης άνθρωπείας, καί, οί/τω καθεξής* ft έκ τούτων 
ώφέλεια των παίδων ίίθελεν εϊσθαι τότε και άμεσος καί πραγματικά. 
Έ  'Ιερά Γραφά, τό Εύαγγέλιον, ώς και η πάτριος ημών Ιστορία γέμει 
λαμπροτάτων παραδειγμάτων άρετης άνθρώπων* ό σι/γγραφεύς δμως 
τού ύπό κρίσιν ’Αναγνωσματαρίου άφηκε τούς στίλβοντας τούτους 
άδάμαντας, παρέλιπε νά διδάξμ Αναφανδόν καί παρρησία αύτάν την 
ζώσαν άρετιίν, προετίμησε δε μάλλον νά διδάξμ άρετην Αμφιβόλου 
Αξίας, καί ταύτην δι* Αλληγοριών καί μύθων».

Άλλ’ « ό οτι/γγραφεύς τού ύπό κρίσιν ’Αναγνωσματαρίου» 
έξεπαιδεύθη έπί χρόνον μακρόν εν Εύρώπν) δχ’ έθνχκών χρημάτων, 
καί θα ήτο σφοδρά έπονείδιστον να έπέστρεφεν εις την πατρίδα αύτου 
επί τοσοΰτον έν τοΐς παιδαγωγικοί; καί φιλοσοφικοί; καί φιλολογικοί; 
μαθημασιν ακατάρτιστο;, ώστε νά εχγ  εν τή κεφαλή αύτου ό,τι καί 
ό είκαιότατο; των ξυλοσχχστών καί ό κακοδαιμονέστατος των έμ· 
βροντήτων. Έ πρεπε νά εινε μόνο; επί του πλανήτου τούτου, προς 
δέ καί εμβρόντητο;, ώστε νά έκστομίζη δ τι κεν έπ’ άκαιρίμαν 
γλώσσαν έπος ελθη καί νά γνωμοτυπή μετά προπέτειας, μεθ’ ής 
οΐ ενταύθα διά του στόματος των χαριεστάτων κριτών ημών περί 
αυτού; συναγελαζόμενοι λεπτοί καί ξηροί λόγιοι ληρουσιν. ’Αφού 
δμως συν τοι; άλλοι; ύπάρχουσι καί μυριάδες σοφ ώ ν άνδρών έν τφ  
πλανήτη τούτφ, καί άφου δόξα τφ  Θεφ δεν έσαλεύθη άκόμη ό εγ
κέφαλο; αύτου, ώφειλεν ού μόνον νά μη ληρή ώ; ά π ’ δνου πεσών, 
αλλά καί τά τοιαΰτα ληρήματα ώ; βλασφημία; ανίερους καί ώς 
ύβρεις αύθάδει; προς την Ε πιστήμην καί τον ορθόν λόγον νά βδε- 
λύσσηται καί νά μαστίζν).

Πάσα πρότασις τη ; ενταύθα κατά λέξιν άντιγραφείση; κ α κ ο κ ρ ί-  
οίας ταύτη; τών ήμετέρων κ. κ. κριτών είνε καί μία βλασφημία 
κατά τη; Ε πιστήμης καί μία ύβρι; προ; τον ορθόν λόγον.

Βλασφημία δτι εν τοϊ; Αισωπείοι; μύθοι; εύδοκιμεϊ που ή κακία 
—  ύβρι; δτι ή παιδεία τών νέων δύναται νά συντελεσθή ποτέ 
δι’ οίουδήποτε αδιακρίτως λόγου, είτε μυθικοΰ είτε πραγματικού —  
βλασφημία δτι μόνον ή θετική γνώσις του κόσμου καί τών πραγμά
των κέκτηται τό άπόλυτον τη ; παιδευτικής δυνάμεω; κράτος, ούδε- 
μία δέ ούδενό; άλλου μαθήματος γνώσις, ούδ’ ίχνος τοιαύτης έχει —  
ύβρι; δτι πρέπει νά προσφέρωνται εί; τούς παχδας προς διδασκα
λίαν ηθικήν μόνον σνγκεκρχμέναχ περχπτώσεχς, ούδέποτε δε μυ-
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8ot Αισώπειοι —  βλασφημία τό άξιούν να έγκαταμιγνύηται έν τοϊς 
άναγνωστικοίς βιβλίοις ή ‘Ιερά Γραφή καί τό Ευαγγελίαν —  δημοκο- 
πία  καί δη του άηδεστάτου είδους να φέρηται εις τό στόμα έν παντί 
καιρω καί τόπω ((ή πάτριος ήμών Ιστορία , ήτις γέρνει λ α μ π ρ ο 
τήτων παραδειγμάτων αρετής ανθρώπινης»— ύβρις καί βλασφημία 
α π ’ άρχής μέχρι τέλους πάντα τα λεγάμενα ταυτα !

01 Αισώπειοι μύθοι εινε εν των τιμαλφεστάτων κειμηλίων του άν- 
θρωπίνου γένους, κληοοδοτηθέν αύτω υπό του δαιμονίου Ελληνικού 
πνεύματος καί επιδρών παιδει/τικώς καί έξανθρωπιΟτικώς έπί 
των μη άνεπτνγμένων άνθρώπων, έπί των παιδαρίων δηλ. καί 
του λαού ούτως, όπως αύμπαντες οι'Έλληνες συγγραφείς όμου 
καί οτύμπαντα τα  ιερά βιβλία όμον έπί των Ανεπτυγμένων άν
θρώπων. Τό πνεύμα των Ελλήνων συγγραφέων τό Ανθρωπιστι
κόν άκέραιον καί τό πνεύμα των Τερών Γραφών τό ηθοποιόν άπα- 
ραμείωτον διαπνέει αυτούς κατά τρόπον μάλιστα χαριέστατον καί 
εύνοητότατον έξαγγελλόμενον. Τούτο πολλάκις έλέχθη ένταύθα καί 
ποιά τις απόπειρα αλλαχού γίνεται προς έναργεστάτην κατάδειξή 
αυτού 1). Τό διισχυρίζεσθαι δε ότι έν αύτοίς ευδοκιμεί που ή κακία 
ελέγχει άγνοιαν τών πραγμάτων παχυλήν, ελέγχει τού νού αμβλύ
τη τα  μεγάλην, έλέγχει πώρωσή ψυχικήν οίκτράν, ελέγχει βλάσφημον 
ψυχικήν διάθεσιν έπαίσχυντον.

« ’Από δέ τών μωριών, αίτινες μαστίζουσι τό άνθρώπινον γένος» 
ού μόνον οί μύθοι δεν δύνανται να σώσωσι τούς παίδας, άλλ' ούδείς 
λόγος άνεξαιρέτως, ούδ’ οί θειότατοι ακόμη. Ούδείς παιδαγωγι
κός τρόπος άνεξαιρέτως, ούδ’ οί παιδευτικότατοι άκόμη.

Ή  έν τή όρθογνωμοσύνγ) καί όρθοπραγία παιδεία τών νέων γενεών δεν 
εξαρτάται ούτε έκ τών λόγων ούτε εκ τών βιβλίων ούτε έκ τών διδασκά
λων ούτε έκ τών σχολείων τόσον,όσον κοινώς νομίζουσιν οί άνιστόρητοι 
καί αφιλοσόφητοι τών άνθρώπων. Αΰτη έξαρτάται,ώς οί έμβαθύναντες 
εις τά  πράγματα ταύτα τού κόσμου έπίστανται, έκ παραγόντων όλως 
διαφόρων τών κοινώς υπό τών κοινών άνθρώπων έν τιμή όντων. Έ ξαρ-

1) Έ ν  τω τρίτω μέρει της παρούσης πραγματείας Οπό την επιγραφήν «Τά 'Ομη
ρικά έπη καί οί Αισώπειοι μύθοι».

ι
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τάται έκ του ήθους των αρχόντων της πολιτείας, έξαρτάται έκ του 
ήθους τών πρεσβυτέρων, έξαρτάται έκ του ήθους της κοινωνίας, έξαρ- 
τάται έκ τών περί τιμής καί τιμωρίας διατάξεων τών καθεστώτων 
νόμων καί έσχατον — τούτων πάντων προύπαρχόντων— έξαρτάται έκ 
τών άριστων λόγων καί παιδευμάτων.

Λέγει ό Σιμωνίδης: «Πόλις άνδρα διδάσκει» 1).
Λέγουσιν οί Πυθαγόρειοι: «Εενόφιλος ό Πυθαγορικός υπό τίνος έρω- 

τηθείς πώς αν μάλιστα τον υΙόν παιδεύσειεν, ειπεν, ει πόλεως εύνο- 
μοι/μένης γενηθείη» 2).

Λέγει ό Δημόκριτος: « Πόλις γάρ εύ άγομένη μεγίστη ορθωσίς 
έστι καί εν τούτω πάντα ένι, καί τούτου σωζομένου πάντα σώζε
ται, καί τούτου φθειρομένου τά πάντα διαφθείρεται» 3).

Λέγει 6 Αισχίνης: «Τ ί δ* όφελος παιδαγωγούς τρέφειν ή παιδο- 
τρίβας καί διδασκάλους τοΐς παισίν έφιστάναι, όταν οί την τών νό
μων παρακαταθήκην εχοντες προς τάς αίσχύνας κατακάμπωνται ; 
Εύ γάρ ίστε, ότι ούχ αί παλαΐστραι ουδέ τά  διδασκαλεία ούδ* ή 
μουσική μόνον παιδεύει τούς νεωτέρους, άλλά πολύ μάλλον τά  
δημόσια κηρύγματα. Κηρύττεται τις εν τφ  θεάτρψ, ότι στεφανοΰ- 
ται αρετής ένεκα καί άνδραγαθίας καί εύνοιας άνθρωπος άσχημο- 
νών τφ βίψ καί βδελυρός* ό δέ γε νεώτερος ταυτα ίδών δίε- 
φθάρη. Δίκην τις διέδωκε πονηρός . . οί δέ γε άλλοι πεπαί- 
δευνται. Τάναντια τις ψηφισάμενος τών καλών καί δικαίων, 
έπανελθών οί'καδε παιδεύει τον υ ιόν ό δέ γε εικότως ού πείθεται, 
άλλά τό νουθετεΐν ενταύθα ένοχλείν ήδη καί δικαίως ονομάζε
ται » 4).

Λέγει ό Λυκούργος : «Δύο γάρ έστι τά  παιδεύοντα τούς νέους,ή τε 
τών άδικούντων τιμωρία καί ή τοΐς άνδράσι τοϊς άγαθοΐς διδομένη 
δωρεά, προς έκάτερον δέ τούτων άποβλέποντες την μέν διά τον φό
βον φεύγουσι, τής δέ διά την δόξαν έπιθυμούσιν» 5).

Λέγει ’Ανδρόνικος 6 Ρόδιος : « Έ κ  τών αυτών καί διά τών αυτών 
έθών καί έργων καί γίνεται πάσα άρετή και φθείρεται* γίνεται μέν 1 2 3 4 5

1) Σιμωνίδης, άπόσπ. 67, έκδ. B egk, τόμ. 3, σελ. 418.
2) Πυθαγορείων γνώμαι 62, Mullach τόμ. 1, σελ. 503.
3) Δημόκριτος, Moralia fragm. 212, Mullach τόμ. 1, σελ. 353.
4) Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 178. Κατά Κτησιφώντος 246,
5) Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 10, κεφ, 3, σελ. 149.
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αγαθών δντων των έθών, φθείρεται δε ά πό  των έναντίων,ομοίως 
δε καί τέχνη» 1).

Λέγει Τίμ,αιος ό Λοκρός: «'Ικανά 8έ τά έθεα, εν οϊς αν έντρα- 
φώσι κατά πόλιν η οίκον, καί ά καθ1 η μ έρ α ν  δίαιτα, θρύπτοισα 
τάν ψυχάν η ρωννύσα πότ’ άλκάν» 2).

Λέγει ό Πλάτων : « Ούκ αν ποτέ γένοιτο ευδαίμων οΰτε πόλις ούτ’ 
άνήρ ούδείς, ός άν μη μετά φρονήσεως υπό δικαιοσύνης διαγάγν) τον 
βίον, ήτοι έν αύτώ κεκτημένος η οσίων άνδρών άρχόντων εν 
ηθεσι τραφείς τε και παιδευθεις ένδίκως. —  Ό  δ’ έμφρων νο- 
μ-οθέτης τοις πρεσβυτέροις άν μάλλον παρακελευοιτο αίσχν- 
νεσθαι τοι/ς νέοι/ς, καί πάντων μάλιστα εύλαβείσθαι, μ.ή ποτέ τις 
αυτόν ϊδγι των νέων η έπακούσΥ) δρώντα η λέγοντά τι των αισχρών,
ώς δπου άναισχνντονσι γέροντες, άνάγκη και νέονς έντανθα 
είναι άναιδεστάτονς. Παιδεία γάρ νέων διαφέρουσά έστιν άμα καί 
αυτών ού τό νουθετείν, άλλ’ άπερ άν άλλον νουθετών ειποι τις, φαί- 
νεσθαι ταύτα αυτόν δρώντα διά βίου. —  Ή  ψυχή . . ποικίλλει μεν 
είδη δυσκολίας καί δυσθυμ,ίας παντοδαπά, ποικίλλει δέ θρασύτητός 
τε καί δειλίας, έτι δέ λήθης άμ,α καί δυσμ,αθείας. προς δέ τούτοις, 
όταν ούτω κακώς παγέντων πολιτεΐαι κακαί καί λόγοι κατά πό
λεις ίδια τε καί δημοσία λε^θώσιν, ετι δέ μαθήματα μηδαμή 
τούτων ιατικά έκ νέων μανθάνηται, ταύτρ κακοί πάντες οι κακοί 
διά δύο άκουσιώτατα γιγνόμεθα* ών αίτιατέον μ,έν τούς φυτεύοντας 
άεί των φυτευομ,ένων μ,αλλον καί τούς τρέφοντας τών τρεφομένων, 
προθυμητέον μήν, δπη τις δνναται, καί διά τροφής καί δι* έπιτη- 
δευμάτο^ν μ.αθημάτων τε φυγεΐν μεν κακίαν, τουναντίον δέ έλείν. —  
Πόλιν, ώς έοικε, την μ,έλλουσαν σώζεσθαι τε καί εύδαιμονήσειν εις 
δύναμήν άνθρωπίνην δει καί άναγκαιον τιμάς τε καί άτιμίας δια- 
νέμειν όρθώς» 3).

Λέγει ό ’Αριστοτέλης : ((Ει μέν ουν ήσαν ο ι λ ό γο ι αύτάρκεις 
προς τό ποιήσαι επιεικείς, πολλούς άν μισθούς καί μεγάλους δικαίως 
έφερον, κατά τον Θέογνιν, καί έδει άν τούτους πορίσασθαι* νυν δέ 1 2 3

1) ’Ανδρόνικος ό 'Ρόδιος, Ηθικών Νικομ,αχείων παράφρασις, βιβλ. β '. κεφ. a '. 
Fragment. Philos. Graec. Mullach τόμ.. 3, σελ. 331.

2) Λοκρώ Τιμαίθ3 περί ψυχας κόσμ,ω καί φύσιος 103 Β. Πλάτωνος έ'κδ. C. Fr. 
Hermann, Lipsiae 1870, τόμ.. 4 , σελ. 419.

3) Πλάτων, ’Επιστολή 7, 335. Νόμοι 729 Β. Τίμαιος 87 Α και εξ. Νόμοι 697 Β,
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φαίνονται προτρέχομαι (/.εν και παρορμησ'αι των νέων τούς έλευ- 
θερίους ίσχύειν, ήθος τ ’ εύγενές καί ως άληθώς φιλόκαλον ποιήσαι άν 
κατακώχιμον έκ τής αρετής, τοΐ/ς δέ πολλούς άδυνατειν προς 
καλοκάγαθίαν προτρέψασθαι* ού γάρ πεφύκασιν αιδοΐ πειθαρχεΐν, άλλα 
φόβω, ούδ’ άπέχεσθαι των φαύλων διά το αισχρόν, άλλα διά τάς 
τιμωρίας. . του δε καλού καί ως άληθώς ήδέος ουδ’ έννοιαν εχουσιν, 
άγευστοι δντες* τούς δέ τοιουτους τις άν λόγος μεταρρυθμί- 
οται; » 1)

Τα αυτά δέ έπαναλαμβάνουσι καί άναπτύσσουσι περί τής επί τής 
παιδείας των νέων γενεών καί έν γένει περί τής επί τής διαμορφώ- 
σεως του καθόλου βίου τών άνθρώπων έπιδράσεως τών έν τή πολι
τεία καί τή κοινωνία έπικρατούντων ηθών καί άνδρών καί ό Πο
λύβιος καί ό Κικέρων καί ό F ic h te  καί ό W a itz  καί ό K e h r  2). 
Πάντες πλήν τών υπέρσοφων υποβολέων τών ήμετέρων κ. κριτών, 
οιτινες παραληρουντες άποφαίνονται ότι cc έκ τών μωριών θά άπαλ- 
λαγώοΊν οι παϊδες διά λόγων», ους αυτοί έν τή Ιχεφροσύνγ) καί 
πολυνοία αυτών εύρον ότι κέκτηνται την υπερφυσικήν ταύτην δύναμιν 
του νά άπαμβλύνωσι την έπίδρασιν πάντων τών περιστοιχούντων τούς 
παϊδας μωρών προσώπων καί μωρών θεσμών καί φαύλων ηθών καί 
φαυλοτέρων παραδειγμάτων. Τό ήθος τών άρχόντων καί τής πολι
τείας καί τής κοινωνίας και τό παράδειγμα τών πρεσβυτέρων πρώτον 
καί τελευταιον οί λόγοι έν τή παιδεύσει τών νέων γενεών. Τελευταιον !

Βλασφημία δέ μείζων τής εξενεχθείσης υπό τών κυρίων τούτων 
κατά τής ’Επιστήμης, ότι Λ θετική γνώοις του κόσμου καλ τών 
πραγμάτων κέκτηται την σύμπασαν παιδευτικήν δύναμ,ιν, ουτιδα
νών πάντων τών άλλων διδαγμάτων οντων, ουδέποτε μέχρι τουδε

1) ’Αριστοτέλης, ’Ηθικά Νικομάχεια 1179, β, 4.
2) ΠοΑύδιος, 1, 17, 1. 1, 64, 2. 3, 18, 8. 4 ,2 9 , 4. 6, 1 ,8 . 6, 10, 5. 6, 14, 4. 

6 ,3 9 ,1 1 .6 ,4 7 .  6 ,5 2 , 10. 6 ,5 3 — 5 6 ,5 . 1 0 ,2 9 , 9. 15, 21, 3 .4 0 , 14, 5. καί πολ-
λαχου αλλαχού, ώς εις την οικείαν περί τών παιδαγωγικών καί φιλοσοφικών δο£ασιώ 
του Πολυβίου πραγματείαν άρίδηλον Οά καταστη — Cicero de legibus I I I  13, 1 4 .— 
F ic k le , Rede an die deutschc Nation καί πολλαχου μέν αλλαχού, ιδίως όμως ε'; 
τη erste Rede (W W. Berlin 1846, τόμ. 7, σελ. 271 καί ε£.) — W a its , Allge- 
meinc Padagogik, Braunschweig 1875, erster Theil § 4, σελ. 4 5 -6 5 , — K eh r ,  
Geschichte der Methodik, Gotha 1879, τόμ. 2, σελ. 274.
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εξηνέχθη εφ’ δσον ύφίσταται ή διά των γραμμάτων παιδεία των 
νέων. Καί· ο πρωτοετής των Διδασκαλείων μαθητής κόλλίΟ'τα γινώ- 
σκει την επί της άναπτύξεως του ανθρώπου δύναμιν τής ποιήσεως, 
τής μουσικής, τής ιχνογραφίας, των θρησκευτικών μαθημάτων, των 
Ελληνικών γραμμάτων. Ούδείς δε άγνοεϊ δτι άχαριτώτερον καί 
σκαώτερον ον του άποκλειστικώς εν ταίς θετικαίς λεγομέναις έπιστή- 
μαις παιδευομένου εις τον κόσμον τούτον δεν υπάρχει. Παραδείγματα 
τοιαύτης μονομερούς καί άνελευθέρου παιδεύσεως παρέσχον έν τή ιστο
ρία τής παιδαγωγικής οί φιλανθρωπισταί, από τών όποιων μετά βδε
λυγμίας· άποστρέφει ό κόσμος τό πρόσωπον αύτοϋ, άναλογιζόμενος 
την αδεξιότητα εν τώ βίω, την βαναυσότητα, καί την ώμότητα τών 
προϊόντων τών παιδαγωγικών αυτών αρχών. Ό  Rousseau καί ό 
Bassedow θά χρησιμεύωσι πάντοτε ως αποτροπής παραδείγματα 
εις τούς ορθήν την ψυχήν έχοντας, ό δε Pestalozzi καί ό Fichte θά 
μεσουρανώσιν ως δύο φαεινότατα άστρα φωτίζοντα καί θάλποντα τάς 
ψυχάς τάς άνθρωπικάς. Ή  τραχεία καί μονομερής τών 'Ρωμαίων έν 
τή θετικότητι ανατροφή ούδένα εύρε μιμητήν εν τώ κόσμφ τούτω, 
άλλ* ή έν μ,ουσική καί γυμ,ναστική έλευθέριος τροφή και παιδεία τών 
Ελλήνων ενθουσιάζει από τής πρώτης ημέρας τής έν τώ κόσμω έμ- 
φανίσεως αυτού καί θά ένθουσιάζη μέχρι συντέλειας τών αιώνων πάν- 
τας τούς έν πολιτισμώ διαβιούντας λαούς προς τήν έν καλοκάγαθία 
άνθρωπίκτιν άνατροφήν. « Ούκ επ’ άρτω ζήσεται μόνον άνθρωπος 
άλλά καί εν λόγω Θεού», είπεν ό ιδρυτής τού άνθρωπίκον θρη
σκεύματος, «και τά  αναγκαία καί τά χρήσιμα, άλλά τά καλά δει 
μάλλον» ειπον οί σεμνοί ίεροφάνται τού άνθρωπικον (Κον, οί αρ
χαίοι Έ λληνες. Τών θετικών γνώσεων ή αποκλειστική λατρεία άπο- 
γυμνωθείσα τών όνθρωπίκών παιδευμάτων έκτρίβει μεν ίσως άπό 
τού πνεύματος τήν μωρίαν, προσκολλα όμως βεβαίως εις τήν ψυχήν 
τήν άβελτηρίαν, τήν πανουργίαν, τον έγωϊσμόν, τήν άπανθρωπίαν.
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*Γβρις προς τήν Επιστήμην προσέτι τό διισχυρίζεσθαι ότι πρέπει 
νά προσφέρωνται εις τούς παΐδας προς ηθικήν διδασκαλίαν έν παντί 
καιρω άποκλειστικώς μόνον cn/γκεκριμέναι περιπτώσεις, ουδέ
ποτε δε μύθοι Αίσώπεωι.

'Ηδη προ πολλών εκατονταετηρίδων ό Πλάτων είπε: « Πρώτον
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τοϊς παιδίοις μύθους λέγομβν » 1) καί ο ’Αριστοτέλης προσέθηκε καί 
τον λόγον τούτου είπών : « Οί μέν γάρ νέοι διά την ηλικίαν .ά νη - 
δυ ντο ν  ούδέν ύπομένουσιν εκόντες» 2) καί ό Έρμογένης διεσάφησε 
ταΰτα είπών: «Τον μύθον π ρ ώ το ν  άξιουσι προσάγειν τοις νέοις, δτι 
τάς ψυχάς αυτών π ρ ο ς  τό βέλτχον φχ/θμίζεχν δύνανται καί αυ
τούς απαλούς όντας άξιουσι πλάττειν » 3) καί ό Φιλόστρατος έζέκοψε 
τούς όδόντας καί έξέσπασε την γλώσσαν τών λυσσαλέων κυνών τών 
καθυλακτούντων τών Αίσωπείων μύθων είπών: ((Αίσώπψ πάντα έκ- 
μεμύθωται καί λόγον τοις θηρίοις μετέδωκε λ ό γ ο ν  δ ν ε κ ε ν  π λ ε ο 
ν εξ ία ν  τε γά ρ  έκ κ ό π τε ι καχ ύβρχν έλαύνεχ  χ<α\ ά π ά τ η ν  καί 
ταυτα λέων τις αύτφ υποκρίνεται καί άλώπηξ καί ίππος, νη Δία, 
καί ουδέ ή χελώνη άφωνος, ύ φ ’ ώ ν τά  παχδχα μ α θ η τα \ γ χ γ ν ο ν -  
ταχ τώ ν  το ν  ^χον π ρ α γ μ ά τ ω ν »  4), καί ό Αριστοτέλης διήνοιξε 
τούς οφθαλμούς καί τών μάλλον λημώντων ψωραλέων άνθρωπαρίων 
τών τυφλωττώντων προ της έξοχου παιδευτικής δυνάμεως καί τής 
εύεργετικωτάτης εύχρηστίας τών Αίσωπείων μύθων είπών: «Δ ιά  τι 
τοις παραδείγμασι χα ίρονΟ χν άνθρωποι . . καί τοις λόγοχς 5), ή 
δτι τφ  τε μανθάνειν χαίρουσι καί τφ  ταχύ, φαον δε διά τών παρα
δειγμάτων καί τών λ ό γω ν  μανθάνουσιν . . ετι οίς άν μαρτυρώσι 
πλείους, μάλλον πιστεύομεν, τά  δέ παραδείγματα καί οί λ ό γ ο ι μαρ- 
τυρίαις έοίκασιν αί δέ διά τών μαρτύρων ρ&διοι πίστεις. Έ τ ι  τδ 
δμοιον μανθάνουσιν Λδέως, τδ δέ παράδειγμα καί οί μ νθοχ  τδ 
δμοιον δεικνύουσι.—  Παραδειγμάτων δ’ είδη δύο* *έν μέν γάρ έστι

1) Πλάτων, Πολιτεία 377 Α.
2) ’Αριστοτέλης, Πολιτικά 1340, β, 15.
3) 'Ερμογένης, Προγυμνάσματα 1 , Walz τόμ, 1 , σελ. 9. Spcngel τόμ. 2. σ. 3. 

"Οτι οέ οί Αίσώπειοι μύθοι ού μόνον έν τη Γ ' και Δ ' τάξει, άλλα καί έν τη Ε 'κ α ί <7' 
τών σχολείων της στοιχειώδους έκπαιδεύσεως δέον νά χρησιμοποιώνται ίδ. παρά Hugo 
Weber, Die Pflcgc nationaler Bildung σελ. 141. Καί ανωτέρω έν σελ. 357, 

σημ. 1 τον κατάλογον τών τοιούτων αναγνωστικών βιβλίων τών πεοιεχόντων μύθους.
4) ΦιΛόσζρατος, Εικόνες σελ. 767, έκδ. K ayscr, σελ. 381 καί 382. — Καί ό Les

sing, Fabcln 1, i ,  W  W . L eipzig , 1853, τόμ. 1, σελ. 133: «D ie W a h rh e it  
b rauch t die A nm uth der F a b c U .

5| Περί τής σημασίας τής λέξεως «λόγοι» Θέων, Προγυμνάσμ. 3. W a lz  τόμ. 1, 
σελ. 174. Spcngel τομ. 2, σελ. 7 2 - 7 3 :  ΜυΟός έστι λόγος ψευδής είκονίζων αλή
θειαν . . καλούνται δ’ Αίσώπειοι . . προσαγορεύουσι δέ αυτούς τών μέν παλαιών οί 
ποιηταί μάλλον αίνους, οί δε μύθους' πλεονάζουσι δέ μάλιστα οί καταλογάδην συγγε- 
γραφότες τό Λόγους άλλά μή μύθους καλεΤν, δΟεν λέγουσι καί τόν Αίσωπον Λογο- 
ποιόν. Πλάτων δε έν διαλόγω τώ περί ψυχής πή μέν μϋθον, πή δέ Λόγον ονομάζει.

— 395 —
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παραδείγματος είδος το λέγειν πράγματα προγεγενημένα, ‘έν δε τό 
α/ύτόν ποχεχν. Τούτου δ’ εν μέν παραβολή, εν δε λόγος, οχον 
οχ Αΐσούπεχοχ . . οχ λόγοχ . . έχουσχν άγαθόν τούτο ότχ πρά
γματα μεν εί/ρεχν δμοχα γεγενημένα χαλεπόν, λόγους 8ύ 
φαον » 1).

Ά λ λ ’ ούδεμίαν υπερβολήν ύβρεως καί βλασφημίας κατά του ορθού 
λόγου καί της Επιστήμης, ούδεμίαν υπερβολήν άνδραποδώδους άμα- 
θείας έγκαταλείπει ή άλλη άπαίτησις των ήμετέρων κ. κ. κριτών, 
το νά άντικατασταθώσιν ot έν τοϊς άναγνωστικοΐς βιβλίοις των μικρών 
παίδων Αίσώπειοι μύθοι διά τών ίστοριδίων τής ‘Ιεράς Γραφής καί 
του Ευαγγελίου.

Φαντάσθητε Άλφαβητάριον καί Άναγνωσματάριον, έν οίς ή Ιστο
ρία του ’Ιωσήφ, έν οίς ή Ιστορία του Ίησου δωδεκαετούς έν τφ  ναφ 
διδάσκοντος! Φαντάσθητε νά άναγινώσκωσι, νά γράφωσι, νά τεχνο- 
λογώσι, νά προσπταίωσιν εις την γραφήν, νά διορθώντρ τά πταίσματα 
αυτών ό διδάσκαλος, νά έπαναλαμβάνωσι, νά σβύνωσι, νά άντιγρά- 
φωσιν οί μαθηταί την σταύρωσιν του ίδρυτου του θρησκεύματος ήμών. 
Τ ί άκαιρότερον, τι άσεβέστερον τούτου!

Ή δ η  από πολλών δεκαετηρίδων τά άναλυτικά προγράμματα τών 
μαθημάτων τών διδασκόμενων έν τοις σχολείοις τής στοιχειώδους έκ- 
παιδεύσεως πάντων τών σ'ωφρονονντων έθνών άναγράφουσι την 
διδασκαλίαν τών θρησκευτικών μαθημάτων έν ώραις ίδιαιτέραις. Προς 
τί λοιπόν νά μετατοπίζωνται τά  θρησκευτικά ταυτα μαθήματα από 
τής φυσικής αυτών θέσεως εις τόπον άνοίκειον αύτοις; ’Ή δη παντα- 
χου, ένθα νους κυβερνφ,έπχσ'ημως πάντα τά  κατά τάς Ίεράς Γρα- 
φάς έκανονίσθησαν ούτως, ώστε έν ώραις ίδιαιτέραις νά διδάσκων- 
ται. Διά τί ήμείς νά έπανέλθωμεν εις τούς παμπάλαιους κανονι
σμούς τών σχολείων, άπό δεκαετηρίδων και εκατονταετηρίδων πολλών 
έν άχρηστί^ όντας; 2) Ή δ η  κατά τό 1700 ό Zeidler έν τφ διτόμψ 1 2

1) 'Αριστοτέλης, Προβλήματα 916, β, 26 καί ίζ. 'Ρητορική 1393, α, 22 - 1394, 
α, 16. 'Ίδε περί τοΟ αυτου θέματος καί Lessing, Abhandlung liber die Fabel, 
W  W . τόμ. 4, σελ. 270.

2) Έ ν ΓΙρωσσ^α δι* Οπουργικής διαταγής Ικδοθείσης έν £τει 1844 έπισημως άπηγο- 
ρεύΟη ή έγκατάμιξις τών άλλων παιδευμάτων μετά τών 'Ιερών,— Ό  κανονισμός τών
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αύτου συγγράμματι «Neue verbessertes vollkomenes ABC buch» 
έγραψε πολλά καί σοφά περί της ύψίστης παιδαγωγικής άνάγκης 
του νά μη περιλαμβάνηται ούδέν των της α'Ιεράς Γραφής κ α ί 
του Εύαγγελίου» έν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις των μικρών 
παίδων καί εξήγγειλε το εύσεβέστατον και πασίγνωστον εκείνο : 
«Ό λόγος τον Θεού είνε πολύ άγιώτερος η ώστε νά κα- 
ταδικασθη νά έκτεθη είς τάς διά της γραφίδος των παι
δαρίων κατακεντήσεις καί έκδοράς» 1). "Ηδη άπο τής κατα- 
πτώσεως των Εύσεβοφρόνων (Pietisten) καί τής έκδόσεως του ανα
γνωστικού βιβλίου του Eberhard von Rochow «Versuch eines 
Schulbuches fur Kinder der Landleute, Berlin 1772» , ήρξατο 
ή καθ’ ημάς εποχή των αναγνωστικών βιβλίων, καθ’ ήν ούτε έκ τής 
αγίας Γραφής παραλαμβάνηταί τι πλέον έν αύτοϊς ούτε αί άηδίαι 
του Bassedow επαναλαμβάνονται. Διά τί δε δ τι άλλοι— πολύ σο
φότεροι ήμών —  προ πολλου ήδη άπέρριψαν, ήμεΐς νυν νά παραλά- 
βωμεν; 2)
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*Ότι δε αή πάτριος ήμών Ιστορία γέμει λαμπροτάτων παραδει
γμάτων άρετής ανθρώπων καί δτι 6 συγγραφεύς του ύπδ κρίσιν 'Ανα
γνωσματαρίου (δηλ. έγώ) άφήκε τούς στίλβοντας τούτους άδάμαν- 
τας . . προετίμησε δέ μάλλον νά διδάξη αρετήν αμφιβόλου' αξίας, 
καί ταύτην δι’ αλληγοριών καί μύθων» , ταΰτα είνε άληθέστατα. 
Οι λόγοι δέ, ών ένεκα έν ’Αναγνωστικό βιβλίω παίδων οκταετών, 
επραξα ούτω καί δεν έπραξα ώς οί ήμέτεροι κ. κριταί άπαιτουσιν, 
είνε πολλοί καί διάφοροι. Πρώτον, διότι οί καθ’ ήμάς ζώντες έν τή 
οίκτρώς πονηροκρατονμένη ταύτη χώρα δεν κατωρθώθη ακόμη, 
δόξα τφ  Θεφ, μεθ’ ολας τάς άνενδότους προσπάθειας των ύψηλοφρό- 
νων καί μεγαλοπραγμόνων τής πολιτείας ήμών αρχόντων νά φθάσωσι

σχολείων του Brunschwcig, 6 έκδοΟείς τό 1737, έκανόνιζε τά κατά τά Ιερά , ώς νυν 
άπαιτουσιν οί υπέρσοφοι κριταί ήμ&ν 1 Νά έπανέλΟιομεν δηλ. ά'νευ ουδεμιας άνάγκης 
εις τό 1737! (’Ίδ . A'e/ir, Gcschicble dcr Methodik, Gollia 1879, τόμ. 2, σ. 334.

1) Zcidler παρά Kelir, ένΟ. άν. το'μ. 2, σελ. 374 - 375: Gottes W o r t  is l z u  h e i-  
lig  f la s u , (lass es s ic k  so li la ssen  m i l  GrifJ'cln zc rs tcc h cn  u n d  z e r m a r le r n .

2) Kelir, evO. άνοη. τόμ. 2, σελ. 339. 340. 341. — ΓΙερί του αυτου ζητή
ματος Γδ. τήν αυτήν γνοίμην του τε F r ie d r ic h  G edike (1754 -1803 ) καί του K e h r f 
αυτόΟ, τόμ. 2, σελ. 443 καί 442.
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πάντες εις το ftij/OC των ήμετέρων κ. κριτών. Έ π ειτα , διότι κά
πο ιος,’Αριστοτέλης ονομαζόμενος, είχεν εί'πγ) πάλαι ποτέ, ώς καί ανω
τέρω έλέχθη, ταυτα τα  ολίγα: «Ο ί λόγοι εχουσιν αγαθόν τούτο, 
ότι π ρ ά γ μ α τ α  μεν εύρεϊν όμοια γεγενημένα χαλεπόν, λόγους δέ 
ραον» 1), και κάποιος άλλος, Αριστοφάνης ονομαζόμενος, είχεν ειπιρ 
διά τινας απαίδευτους άγυρτας της εποχής αυτού, ών ή τροφή της 
γλώσσης έν παντί καιρώ καί τόπω ήσαν αχ λέξεις «πατρίς— πά
τριος ιστορία— λαμπρότατα παραδείγματα της πατρίου ημών Ιστορίας 
— ‘Έλληνες έσμέν— έλεύθερον βασίλειον— έλεύθεροι πολϊται του ελευ
θέρου βασιλείου τής Ε λλά δο ς)) —  τά άθφότατα ταυτα :

Ή δημαγωγία γάρ ού προς μουσικοί)
έτ’ έστιν άνδρός ούδέ χρήστου τοί/ς τρόπους,
\Αλλ’ είς άμαθη και βδελυρόν 2).

Καί έξακολουθοΰσιν οι υποβολείς !

«’Επίσης ό έν σελ. 86 εκτεθειμένος μύθος «χελώνη και άετός», δι
δασκόμενος είς παΐδας, βλάπτει μάλλον αύτους διά του κακού παρα
δείγματος του άετου, λίαν σκληρώς τιμωρουντος την Ανοησίαν της 
χελώνης* ήδύνατο δέ διά τούτο νά έπιγραφμ μάλλον «Θάνατος  είς  
τ ο υ ς  ά ν ο ή τ ο υ ς » .  Μείζων δέ είνε ό κίνδυνος του ν' άναπτυχθμ έν 
ταΐς τρυφεραΐς των παίδων ψυχαΐς ροπή τις προς σκληρότητα μάλ
λον ή προς Αποχήν άπό άνοήτων Απαιτήσεων».

«Μαίνονται μέν ου,ν πολλοί πολλοί/ς τρόπους· ο&ς μέν 
νυν είπομεν, ί/πό νόσων* είσί δέ οί διά θυμου κακήν φυσιν 
άμα και τροφήν γενομένην» 3).

Είς δύο διδακτικών βιβλίων την βράβευσίν συνετέλεσεν ό μύθος 
ουτος* είς την βράβευσιν τής Ελληνικής Χρηστομάθειας τού κ. 
Παπαβασιλείου 4), καί είς την βράβευσιν τού ’Αναγνωσματαρίου

4) ’Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1394, α, 2.
2) ’Αριστοφάνης, 'Ιππείς 491.
3) Πλάτων, Νόμοι, 934 D.
4) Ελληνική Χρηστομάθεια προς χρήσιν των εν τη Α \  τάξει τών Έλλην. σχο

λείων μαθητευόντων υπό Ρ. Α. Παπαβασιλείου, βραβευθεΐσα έν τω διαγωνισμω των 
διδακτικών βιβλίων κατά του ,Β Ρ Λ ' νόμον, έκδ. έβδομη 1895. — Ό  μύθος ΧεΧώγη 
καί άεζός, ούτος φέρεται 6π' άριθ. 16.



της Δ ' τάζεως του κ. Κουρτίδου, ένθα φέρεται 6 μύθος ούτος. *Αμ* 
φότερα τα βιβλία ταυτα έβραβεύθησαν έν τω αύτώ διαγωνισμω 
καί μάλιστα το του κ. Κουρτίδου καί υπό των αυτών κριτών, οίτινες 
έκεϊ μέν ύπερεπήνεσαν, ένταυθα δέ έκφαυλίζουσιν αύτόν 1).

Ή τόση άναισχυντία βεβαίως είνε νόσοι/ ηθικης αποτέλεσμα, 
διότι ύπερπηδ^ πολύ τό παρά τοΐς άνθρώποις σύνηθες μέτρον της 
αναισχυντίας.

Ό  μύθος ούτος εινε είς τών 68 άρίστων παιδικών μύθων 2). Ε ύ- 
ρηται δε άναγεγραρ,μένος ού μόνον έν τοΐς παρ; ημϊν βραβενθεΐσί 
τούτοις βιβλίοις, άλλα καί έν τοίς άναγνωσματαρίοις τών Γερμανών 
Klemen καί Meissner 3). Καί έγκατακλείει έν αύτώ πλήν τών πολ
λών άλλων τοΐς πάσι προφανών διδαγμάτων καί τήνδε του Ησιόδου 
βαθυτάτην παρατήρησιν (Έ ρ γ . καί ήμ. 2 9 3 ) :

Ούτος μέν πανάριστος, δς αύτώ πάντα νόηση, 
φρασσόμενος τά κ’ έπειτα και ές τέλος ίίσιν άμείνω* 
έσθλός δ’ αύ κάκεινος, ός εύ είπόντι πιθηται* 
ός δέ κε μήτ’ αύτός νοέη ματ’ άλλου άκούων 
έν θι/μω βάλληται, ό δ’ αύτ’ άχρήϊος άνήρ.

«Ό 41 μύθος «λέων καί  άλώπηξ»  μέλλει νά διδάξμ τούς παΐδας 
ένθεν μέν την προς τούς άνωτέρους και τάς πράξεις καΛ τούς λόγους 
αυτών δυσπιστίαν, ένθεν δέ την πονηρίαν, τον δόλον, την άπάτην, 
την ευδοκιμούσαν άδικίαν καί έν γένει τό « πώς δύναταί τις νά τρέ- 
φηται χωρίς κάνένα κόπον, ώς και θά Λδύνατο εύάτοχώτερον νά έπι- 
γραφμ ό μύθος ούτος».

«Δύο μέν ηδη κακίας περί ψνχϊιν £ητέον— τό μέν οίον 
νόσον έν σώματι, τό δέ οιον αίσχος έγγιγνόμενον. . έστι 1 2

1) Έκθεσις κριτών σελ. 31 : «Την αυτήν δέ συντομίαν Κχουσι καί αί ήΟικαί διδα- 
σκαλίαι είσαγόμεναι. . μετά χά ρ ιτος.. *Η αυτή δέ άφέ/εια καί τό άπταιστον παρατη- 
ρεΐται καί έν τοΐς μύΟοις όποιοι. . καί πάπες  οί έμμετροι — ών ό έν σελ. 63 εινε ού
τος ό εκφαυλιζόμενος ένταυθα «ΧεΑώγη χαΐ όεϊός» !

2) Χε,Ιώγη χαϊ αετός, H alm . 419. Κοραής 61 καί σελ. 312.
3j Klemen, D euls. Leseb. fu r B urgcrschule  u n d  u n te re  K lass. hohcrer 

L eh ransla lten , I T heil, 1894, σελ. 56, άριΟ. 7 0 . — August Meissner, D euts, 
V olkscbul-L eseb . M ittelstufe, 1894, σελ. 223, άριΟ. 402.
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δέ δύο ταντα. . κακών έν τη ύνχη γένη, τό μέν πονηριά  
καλούμενον . . νόσος α/ύτης σαφέστατα δ ν . . τό δέ άγνοιαν 
καλοϋσιν . . και δειλίαν μέν και άκολασίαν και άδικίαν 
ξυμπαντα ηγετέον νόσον έν fiuiv, τό δέ της πολλής και 
παντοδαπης άγνοιας πάθος αίσχος θετέον» 1).

*0 ούτωσί έκφαυλιζόμενος ενταύθα μύθος ούτος λελωβημένος μετε- 
νεχθείς εκ του έμου ’Αναγνωσματαρίου υπό του κ. Κουρτίδου εις το 
Άναγνωσματάριον αύτου (σελ. 9 5 ) έθεωρήθη βραβεύσεως άξιος ! 
Κύνεα τά  π ρ ά γμ α τα ! Κύνεα! Μύθον άριστον, τά  υγιέστατα καί 
βιωφελέστατα των διδαγμάτων διδάσκοντα, μετά μακράν ζήτησιν 
εύρεθέντα, μετά πολλής γλαφυρίας καί χάριτος ερμηνευθέντα,νά βλέ- 
πης προ των οφθαλμών σου ούτωσί άγεννώς μολννοπραγμονονμε- 
νον, τον αυτόν δε ύπ’ άλλου άρπαγέντα καί αίσχρώς καταλωβηθέντα 
νά βλέπης βραβενόμενον ! Οία άναισχυντία ! Οία άθεμιτουργία!

Ό  μύθος ούτος είνε εις των 68 άριστων παιδικών Αίσωπείων 
μύθων 2) ένέχων ορθότατα και βιωφελέστατα διδάγματα, συντε- 
λουντα εις το νά άναδείξωσι τά  εκ τών επιπόλαιων σκέψεων έπικρε- 
μάμενα δεινά εις τον βίον τών ανθρώπων καί νά κρατύνωσι τούς 
φιλομαθούντας είς την πεποίθησιν ότι πάντων μ,άλιστα προς σωτη
ρίαν του βίου ή σύνεσίς εινε κράτιστον , περί ών καί ανωτέρω 
( έν σελ. 386 καί έξ.) μάκρος λόγος έγένετο. Ή  γνώμη αυτή αποτε
λεί εν τών θεμελιωδών διδαγμάτων της τε ποιήσεως καί της φιλοσο
φίας του άρχαίου Ελληνικού κόσμου. Ό  Όδυσσεύς τι άντιπρο- 
σωπεύει έν τη Ελληνική ποιήσει, εινε πασίγνωστον. Ή  ψρόνη- 
σίς τίνα άξίαν εχει έν τή Ελληνική φιλοσοφία καί ιδίως έν τή 
Πλατωνική, ρ.όνον οί τέλεον απαίδευτοι άγνοούσι.

Τον άριστον τούτον μύθον πλήν του βραβευθέντος ήμετέρου 
άναγνωσματαριογράφου κ. Κουρτίδου εχουσιν άναγεγραμμένον έν τοΐς 
άναγνωστικοϊς αυτών βιβλίοις καί οί Γερμανοί Otto Schulz κα» 
Ditiein 3).

{) Πλάτων, Σοφιστηζ 227, D.
2) Λέο)γ χαϊ άΛοίπηζ εκδ. Halm 2 4 6 .  Κ ορ α η  1 3 5  χα ί σελ . 3 3 6 .
3) Otto S c h u lz , Fibel, Ausg. c, 1877, σελ . 133, άριθμ . 1 6 .— D itie in , Deut

sches Volksschul- Lesebuch, Mittelstuf. 1 8 9 4 ,  σ ελ . 5 6 ,  i p .  5 6 .
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«Διά τον έν δελ. 100-103 έκτεθειμένου μύθον «κόραξ καΛ άλώπηξ» 
οΐ παιδες ίχμών Οέλουδχ διδαχΟμ μάλλον τάν χαμέρπειαν, την κολα
κείαν, την ύποκριΟίαν,τόν έγωϊδμόν καΛ έπΐ τέλονς την άναίδειαν».

Αυτά λέγουσιν οί ευσυνείδητοι κριταί περί του μύθου τούτου, έν 
τφ  εμφ ’Αναγνωσματάριο) ευρισκομένου. Εύρεθέντος δέ του αυτού 
μύθου έν τφ ύ π ’ αύτών βραβει/θέντχ Άναγνωσματαρίψ τού κ. 
Κουρτίδου οι αύτοχ λε'γουσι: «την αυτήν δέ συντομ,ίαν εχουσι καί 
αΐ ήθικαί διδασκαλίαι είσαγόμεναι . . μετά χάριτας . . Ή  αυτή δέ 
άφέλεια καί το άπλαστον παρατηρείται καί εν τοίς μύθρις οποίοι , . 
καί πάντες οί έμμετροι» —  ών εις έν σελ. 9 5 - 9 7  καί ο ένταυθα 
έκφαυλιζόμενος.

«Οντως έξέπεσον ύπό θι/μον και λύσσης των άνθρωπί- 
νων λογισμών, μάλλον δ’ άπέδειξαν ώς ούδέν άνθρώπον 
θηριον έστιν άγριώτερον έξονσχαν πάθεχ προσλαβόντος» 1).

Ό  ούτωσί άσέμνως ένταυθα περιυβριζόμενος μύθος ούτος ((Κόραξ 
καχ ά λ ώ π η ξ»  2) είνε εις των άριστων Αίσωπείων μύθων, εί μή καί 
ό άριστος πάντων, διά τε τά  μορφολογικά αυτού έξοχα προτερήματα 
καί τά ουσιαστικά.

’Αλλά καί άν δεν είνε ό άριστος πάντων, βεβαίως δμως υπέρ 
πάντα τά  πνευματικά δημιουργήματα δσα κέκτηται ή άνθρωπότης 
ούτος ο μύθος ζωηρότατα καταδεικνύει τό τε γελοϊον τής αλαζονείας 
καί τής κουφότητος καί τήν σκληράν τύχην, ήτις αναμένει τά σπου
δαιότατα ταύτα ανθρώπινα έλαττώματα έν τφ  κόσμ,φ τούτφ. Διό 
καί πάντες οί όπωσούν άξιοι μυθογράφοι έτίμησαν αυτόν καί πάντες, 
δύναταί τις νά εϊπγι, οί αναγνωστικών βιβλίων συγγράφεις έθεώρησαν 
αυτόν ώς άριστον προς παιδείαν των νέων δργανον.

Ό  Γάλλος Lafontain καί οί Γερμανοί Luther καί Lessing,οίέξο- 
χώτατοι των νεωτέρων μ,υθογράφων, έκρινον αυτόν άξιον μ,εγίστης τ ι
μής καί προσοχής 3). Οί Γερμανοί Άναγνωσματαριογράφοι Diet- 
lein, Forster, Rlemen, Gabriel, Supprian, Keck, Die Com- 
m ision tier Schuldireclorem Leipzigs, Bumuller, Schuster,

1) Πλούταρχος εν βίο) Κικερωνος, κεφ. 46, σελ. 884.
2) M uOojv σοναγ«υγτ|, h.d. Halm, άριΟ. 204. έχδ. Κοραη, άρ. 204, σελ. 131.
3) Μάλιστα ό Rousseau έν τω περί άνατροφής συγγράμματι αύτου πρός εφαρμογήν 

τών περί της διδασκαλίας των Αίσο̂ πείων μύθων Οεοιριών αύτου τούτον τον μίίΟον ανα
λύει. ’Ίδ. Rousseau Emil. Piidog. Bibliolh. von Richter, 7 τόμ. Leipzig, 1875, 
σελ. 135 καί ϊξ.

f
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t
Briinnert, W irth, Sostmann, Hirt, Bock, Otto Schulz καί 
Bohm, ηξιωσαν να άναγράψωσιν αυτόν ev τοΐς Άναγνωστικοίς αυ
τών βιβλίοις 1), Ικτιμώντες την εξοχον αύτου χάριν καί παιδευτι
κήν δύναμιν. Μόνον δε ημείς οί υπέρσοφοι άντιστρατευόμεθα προς την 
έπιστημην, προς τό καλόν, προς τον ορθόν λόγον, προς την ομόφωνον 
πάντων των σοφών άνδρών γνώμην, ασύστατα γνωμοτυπουντες!

'Όταν γάρ άτυχης άφέλης μεν τό είδέναχ, παράσχης δε τό 
δνναοθαχ, δχδως τοχς άμαρτήμααχν έπχρροην καχ έξοχ/Οχαν 
καχ δρόμον 2).

«Δχά δέ του άπό δελ. 113-122 έκτχθεχμένου μύθου «λέων καχ άλώ- 
π η ξ κ α χ έ λ α φ ο ς  μέλλουδχ νά δχδαχθώδχ τά άθφα παχδχά τό έν αύτω 
έπχμελώς περχγραφόμενον άτχμον έργον της άλώπεκος, όπερ άποτρο- 
πχάζεταί τχς καχ να φαντάζηταχ καχ τό όποχον ό δυγγραφεύς ούδέ καν 
τιμωρούμενον παρχδτςι έπχ τέλους, ώς ώφειλε νά πράξμ, άκολουθοδν 
δτοχχεχωδέδτατον παχδαγωγχκόν κανόνα. Θέλουδχ προδέτχ δχδαχθμ τού 
λέοντος τον δόλον καχ την άπάτην, την οποίαν ό δυγγραφεύς έπίδης 
δεν παρχδτα έπχ τέλους τχμωρουμένην* τούναντίον δ' έκφέρεχ καχ γνώ
μην, πώς καλλίτερον θά ΐιδύνατο ό λέων νά δχεξαγάγμ τό αΐδχρόν αύ- 
τού έργον καί μόνον ούχχ μέμφεταχ αύτου έπχ άδεξχότητχ κατά την 
πρώτην έμφάνχδχν της έλάφου «Δεν πε ρχέ μεν ε  πρώτα νά έλθμ 
π λ η δ ί ο ν τ ο υ  ή έλαφος  καχ έπεχτα νά προδπαθήδμ νά την δυλ- 
λάβμ, άλλ* ώρμηδεν εναντίον της, ενώ αύτηητο άκόμη μακράν.αύτου 
καχ τη ς  έδχχδε  μ ό ν ο ν  όλ ίγ ο ν  τά αύτχα μέ τούς όνυχάς του- δεν 
την δυνέλαβε (δελ. 116-117)». 1 2

1) D ie ile in , D. Volkschullesebuch, Mittelstufe, 1894, σελ. 197, άρ. 347.— 
F o r s te r , L.fur die Mittelklass. der Elementarschulen yon Elsass Lothringen, 
1894, II Theil, σελ. 106. — C lem en , D. L. fur Biirgersch. undunter. kl. hohe- 
rer Lehranstal. 1894, I Theil, σελ. 60, άριθ. 77 (φέρεται ώς μύθος του Λουθήρου) 
— G a b r ie l -S u p p r ia n , Ausg. Β. I Theil. Mittelstufe 1894. άριΟ. 97, (ώς του 
Λουθήρου). — G a b r ie l-S u p p r ia n , D. L. fiir einfache Schulverhaltmisse, Ausg. 
C. (Kinderfreund) 1894, άριθ. 119 (ώς του Λουθήρου). — K eck , Norddeutsches 
Lesebuch. 19 έκδ. 1890, άρ. 91. — D. L. y. e. K o m m is . d . S ch u ld irec lo re n  
Leipzigs, I Stuf. 1893, άριθ. 243, σελ. 149. — B u m u lle r -S c h u s le i \ Drittes 
Sehuljahr, 1890, σελ. 63, άριθ. 62. — B r iin n e r t , Erstes Schul und Bildungs- 
buch, II Abtheilung, 17 Aufl. 1889, σελ. 56, άριθ. 98.— W ir th , D. L. fur 
hohere Tochlerschulen, I Theil I Cursus, 3 Aufl. 1878, άρ. 80, σελ. 54.— 
S o s tm a n n , Les. f. M. d. B. und Oberklassen der Volkschulen σελ. 131.— 
H ir t-B o c k , Fibel, Th. I, 33 Aufl.1894, σελ. 44, άριθ. 38. — Olio S c h u lz -B o h m , 
Fibel Ausg. O. 1887, σελ. 133, άρ. 15.

2) Μάξιμος ό Τύρως, λόγ. 26, 7.



—  403 —

«Διογένης έρωτηθε\ς τι γη βαρΰτερον βαστάζει; έφη' 
'Ανθρωπον άπαίδευτον» 1).

Αυτά λέγουσιν οί παρ’ ήμίν υπέρσοφοι υποβολείς περί του μύθου 
τούτου! Ό  δε πολύς της Ελληνικής Γραμματολογίας συγγραφεύς 
B ern ard y  λέγει: « Ό  μύθος ούτος λέων και άλώπηξ κα\ ελατός 
είνε του Βαβρίρυ το ά ρ ο σ τ ο ύ ρ γ η μ ,α  και δη η προϊόν αύτου του 
ιδίου η έ'ργον και απαύγασμα πολιτισμού νεωτέρου» 2).

Έγκατακλείεται δε εν τω άριστουργήματι τούτω τό τε παρά 
Ξενοφώντι δίδαγμα : « ’Απειλεί γάρ ο Θεός καί κολάζει τούς βλά
κας» 3), καί τό του μεγαλοφώνου Αισχύλου σεμνότατον καί υψηλό
τατο ν κήρυγμα :

Μηδέ τις
ύπερφρονήσας τον παρόντα δαίμονα 
άλλων ερασθείς όλβον έκχέγι μέγαν.
Ζεύς τοι κολαστής των ύπερκόπων άγαν 
φρονημάτων επεστιν, ευθυνος βαρύς 4),

ως πάς μη δ α ιμ ο ν ο β λ α β η ς  κατανοεί καί μόνον έν βλέμμα άν ρίψτ) 
έπ’ αύτου.

«Τί 6* έχουόι νά διδαχθώΟιν οί παΐδες έκ των μύθων χ ε λ ι δ ό ν ε ς  
καί  κ ύ κν ο ι ;  fi άνόητον φιλολογίαν και μικρολογίαν καί κακολο- 
γία ν; τί έκ των προς αύτάς άπαντύΟεων των κύκνων; είνε οί λόγοι 
τό3ν κύκνο^ν ορθοί; τότε πώς θά όυμβιόαΟθό)<3ι προς τα έν όελ. 173-174 
περί χελιδόνων λεγόμενα δλως άντίθετα τούτοις; έάν δέ οί λόγοι των 
κύκνιον είνε έόφαλμένοι καί άδικοι, τότε τί άλλο διδάόκονόιν fi 
άπλώς την κακολογίαν καί την χυδαίαν της άληθείας διαότροφιίν;»

Ταυτα λέγονται παρ’ ήμίν καθ’ ενός Αριστουργήματος άνδρός

1) Διογένης, γνώμαι καί αποφθέγματα 59. Fragm. Philos. Graec. Mullach, τόμ. 
2, σελ. 304.

2) Bermardy, Grundriss der Griechischen Litteralur, 1880, II 2, §. 128, 
σελ. 793, σημ. 3: Mussen und des Dichters M e is ie rw e rk  95 (Λέων xal ά Λ ώ π η ξ  
xai Μαφος) ihm selbsl oder eincr jungcren Kultur augehorcn*·. Ό  μύθος παρ’ 
Halm. 243, παρά Kopafj 358 καί σελ. 408, παρά Βαβρίω 95 πρόχειρος παντί.

3) Ξενοφών, Οίκονονομικός 8, 16.
4) Αισχύλος, ΙΙέρσαι 824.
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<*^μνότά*6ύ fcat Ιιερώΐάνδυ, *00 Γρηγορίοϋ 'tb15 Θεολόγου, 'όύ ΐτοίημα 
εϊνε ό χαριέστατος καί διδακτικότατος ούτος μύθος 1).

"Ος δ’ οϋτ’ έρνθρχαν οχδεν ο ύ τ ε  δεδχέναχ, 
τά &ΐρώτά ηάοης τίχς άναχδεχας έχεχ 2).

*Ήτο άδύνατον άνθρωπίνως να εύρεθη χαριεστέρα μορφή, ίνα περι- 
βληθη τό βαρυσήμαντον καί σφοδρά εις την εύκοσμίαν του ανθρωπί
νου βίου καί ίίς τον έζωραΐσμόν αύτου συντελούν πάγκαλον τούτο 

α :  «Ούκ εν τω πολλφ τό ευ, άλλα τό πολύ έν τω εύ». 
Τούτο έιχεν ύπ’ οψιν ό Πλάτων, όταν ελεγε: « Κρείττον γάρ που 
σμικρόν ευ η πολύ μη ίκανώς περάναι» 3). Τούτο ό Σοφοκλής, όταν 
έζήγγ^λε τό «χωρίς τό τ '  είπεΐν πολλά καί τά καίρια» 4). Τούτο ό 
κωμικός Νικόστρατος-, όταν άπό της σκηνής επέπληττε τους συμπο- 
λίτας αύτου λέγων :

Ε ί τό συνεχώς καί πολλά καί ταχέως λαλεΐν 
ην του φρονειν παράσημον, αί χελιδόνες 
έλέγοντ* αύ ημών σωφρονέστεραι πολύ 5).

Τούτο ό σεμνός Πλούταρχος, όταν προς τον Άπολλώνιον επι- 
στέλλων γράφει: «Καθόλου γάρ χρη διανοεισθαι πάντα τινά καί προς 
•αυτόν καί προς άλλον διεξιόντα μετά σπουδής ούχ ως ό μακρότατος 
βίος άριστος άλλ1 ό σπουδαιότατος, ουδέ γάρ ό πλεΐστα κιθαρωδή- 
σας, ρητορεύσας η κυβερνήσας, άλλ" ό καλώς έπαινεΐται. Τό γάρ κα
λόν ούκ εν μηκει χρόνου θετέον, άλλ’ εν άρετή καί τη καιρίω συμμε- 
τρ ί$ · ’τόυτογάρ εύδάιμον καί θεοφιλές είναι νενόμισταο) 6 ).Τούτο σύμ- 1 2 3 4 5 6

1) X e A M re c  κ α ί  κ ύ κ ν ο ι, εκδ. Halm 416 β. Κοραή 336. — Κοραής, Μύθων 
συναγωγή, σελ. 276, σημ. 1 : « Έ κ  τούτου τού μύθου (Χελιδών και Κορώνη οηλ.). 
Πρηγόριο'ς ό Θεολόγος ϊοικε πλάσαι τον έπιγραφόμενον ΧεΑιόόνίς κ α ί κ ύκ νο ι. Αύτόθ. 
σελ. 437: Γρηγορώυ του Θεολόγου (Επιστολή Α ',  τομ. Α ', σελ. 767) ό μύθος.

2) Μένανδρος, άπο'σπ. 1090, Kock το'μ. 3, σελ. 265.
3) Πλάτων, Θεαίτητος 187 Ε .
4) Σοφοκλής, Οίδι'πους επί 'Κολωνω 809.
5) Νικόστρατος ό κωμικός, άπόσπ; 27, Kock τόμ. 1, σελ. 226.
6) Πλούταρχος, Παραμυθητικός πρός ’Απολλώνων 111 Α. — Καί εν βίυ> Περι

κλεούς κεφ, 13, σελ. 159: Ή  γάρ εν τώ ποιεΐν ευχέρεια καί ταχύτης ούκ έντίθησι
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παν το Έ θνος των Ελλήνων ώς δόγμα έπρέσβευζ. Τούτο Γρη- 
γόριος ό Θεολόγος ήθελεν επιχαρίτως νά υποτύπωση, όταν έγραφε 
τον χαριέστατον τούτον μύθον Χελιδόνες και κύκνοι. Τούτο, 
«Το καλόν ούκ έν πλήθει άλλ1 έν άρετη » 1).

«Τό έν τώ Αίσωπείφ μύθω «λάρος κα ι  Ικτί νος»  μετά παιδιάς 
μάλλον είρημένον «άξιά γε σύ πέπονθας δτι πτηνός γεννηθείς έπί 
θαλάσσης την δίαιταν έποιού» Αγωνίζεται σπουδαιολογών ό συγγρα- 
φεύς ν ’ άποδείξμ ώς πραγματικήν άλήθειαν. Οϋτω δέ όσα έν 18 δλοις 
στίχοις Αναγκάζεται να άναπτύξμ προς τοί/ς μαθητας περί του λάρου 
ώς πτηνού πάντα ταύτα άντιφάσκουσιν ού μόνον προς τά πράγματα 
καί κατ' Ακολουθίαν προς όσα ό παΐς θα διδαχθμ κατά την διδασκα
λίαν της φυσικής Ιστορίας περί λάρου, Αλλά καί προς δσα ό διδάσκα
λος θα Αναγκασθμ να άναπτύξμ κατά την διδασκαλίαν τού ποιήμα
τος της επομένης παραγράφου ό « Γλάρος » :« Ή θάλασσα, τΑ κύματα, 
ή μπόρα είνε ή ζοηί μου* Ακούραστος πετώ μαζί* μ ’ εκείνα πάντα καί 
με φόρα στα Αγριεμένα κύματα βουτώ, καί σύ μού λες τα κύματα 
ν ’ άφήσω;. . μακρυά τους δεν μπορώ στιγμή νά ζήσω* Θαλασσινό 
πουλί, θα ξεψυχήσω άμα κλειστώ μιά μέρα στην στερειά».

Καινοί δόγματα ταύτα ! Ot Αίσώπειοι μύθοι είνε χ ω ρ α τ α τ ζ ή *  
8 ε ς ,  περιέχουσι πράγματα « μ ε τ ά  π α ιδ ια ς  ε ίρ η μ έ ν α » . Οί Α ι- 
σώπειοι μύθοι είνε κλάδος τής φυσικής Ιστορίας καί πρέπει νά προά- 
γωσι τά διδάγματα αυτής* άλλως καταδικάζονται ε(ς έξορίαν καί 
εις θάνατον, ώς ούδένα λόγον ύπάρξεως έ'χοντες π^έον. *Από τή$ 
στιγμής ταύτης, άφ* ής έζήλθον τά  περί των Αίσωπείων μύθων καινά 
ταυτα διδάγματα ούδεμία αμφιβολία υπάρχει οτι έκ θεμελίων πλ,έρ.Υ 
θά άνατραπώσιν αί περί των Αίσωπείων μύθων θεωρίαι του Lessing, 
τού Herder, τού J, Grimm, του Wackeroagel, τού Jacobs, τού 
Bernardy, αιτινες ήκούοντο μέχρι τούδε 2) καί θά αντικ^τασταθώ- 
σιν υπό τής νέας ταύτης θεωρίας. Τού λοπού οι Αίσώπειοι μύθοι δεν 
θά είνε μύθοι, αλλά κεφάλαιον τ ή ς  φ ι/σ Ίκ ή ς ισ τ ο ρ ία ς , περιέχον 
πού καί που καί « τ ιν α  μ ετά  π α ιδ ια ς  ε ίρ η μ έ ν α  ν !

βάρος εργω μόνιμον ουδέ κάλλους ακρίβειαν* ό 8 ’ εις την γένεσιν τφ  πόνο) προδανει- 
σΟείς χρόνος εν τη σωτηρία του γενομένου την ϊσχυν άποδίδωσιν.

1) Αίσωπείων μύΟιον συναγο>γή — Λέαινα και άλώπηξ — εκ8. Halm, άρ.240.£κδ, 
Κοραη άριΟ. 2 15, σελ. 139 έν τφ  ΙπιμυΟίιυ.

2) Bernardy, Grundriss der Griech. Litter. Halle, 1880, τόμ. 2, 2, <μλ. 
780, σημ. 1. καί σελ. 789 περί τό τέλος.

w 'f c S E .  -■
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Όλβιος, δντινα Μούσαι
φίλωνταν γλυκερή οί άπ6 ατόγχιτος £έει αύδΛ 1).

αΌ πιθανώς ύπό μόναζαν τίνος τον μέΣον αίώνος Συντεθειμένος 
μύθος «’Αλέκτορες » 6 όποιος κατά τόν Σοφόν Κοραύν μάς παραΣταί- 
νει μέ της 'Ιερός Γραφής τάν μαρτυρίαν τΗν πολυγαμίαν fi άληθέ- 
Στερον τάν κτηνώδη επιμιξίαν ώς άμοιδήν διδομένην άπό τόν θεόν 
είς τούς ταπεινόφρονας » ούδ1 οντος ό μύθος άπεκλείΣθη άπό τού 
ΆναγνωΣματαρίον. Ό  μύθος τελεντμ, ώς γνωΣτόν, ώς έξης' «Καί 
παρευθύς ό,ετός καταπτάς ΗρπαΣεν αύτόν' ό δέ έν Σκότφ κεκρυμμέ- 
νος άδεώς έκτοτε θηλείαις έπέδαινεν». Ό  μίίθος δηλοί δτι «Κύριος 
ύπερηφάνοις άντιτάΣΣεται, ταπεινοίς δέ δίδο)Σι χάριν». Καί είνε μεν 
άληθές, δτι ό Συγγραφεύς παρέλιπε ν ’ άναπτύξμ τΐιν τελενταίαν φρά- 
Σΐν του μύθου, «Ό δ* έν Σκότψ κτλ.» δέν παρέλιπεν όμως ν’.άποδώΣμ 
καί τήν έν έπιμνθίψ αύθις άντανακλωμένην ίδέαν ταύτην τού Ηθικο
λόγου μυθογράφου διά των έξϋ ς:

«Ό θεός είναι τεχνίτης 
τούς μεγάλους ταπεινόνει 
καί τούς ταπεινούς ύήτόνει»

(δρα Σελ, 123 § 54). δτι ένταύθα καί h  τάπεινοφροΣύνη κακώς έννοεί- 
ται καί fi ύπό τού θεού ένεργονμένη άνύι^ωΣκ τών ταπεινοφρόνο>ν 
έτι χείρον είνε φανερόν».

Καί ?ν βλέμμα μόνον αν ρίψη τις έπί του μύθου τούτου, ώς έκτί- 
θεται παρά Haim (21 β), πάραυτα κατανοώ άμα μέν ότι iv τφ 
μύθφ Ινέχεται τό δίδαγμα «Κύριος ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, τα- 
πεινοις δέ δίδωσι χάριν», άμα δε ότι τό πάλαι ποτέ ρηθέν:

Σύ δέ άξίαν ούκ oftorav αίοτχύνεις πόλχν 
τίιν αύτός αύτού, καί of’ ό πληθύων χρόνος 
γέρονθ’ όμού τίθη(Λ καί τού  νοϋ κενόν 2),

εύστόχως άγαν δύναται ενταύθα νά έπαναληφθγ,.
Μόνον άνθρωποι «φαύλοι» καί «κακοήθεις», ώς λέγει ό 'Αρι

στοτέλης, μετρουντες πάντα προς εαυτούς καί μόνον τοιουτοι, ώς λέ
γει ό Πλάτων,δύνανται τόν διδακτικώτατον τούτον μύθον να άντιλη-

1) Τ > νο ι ’Ομηρικοί, Εις Μούσας καί ’Απόλλωνα 25, 4.
2) Σοφοκλής, Οίόίπους έπΐ Κολο*νφ 929.'
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φθώσιν ούτως άσέμνως και νά έκθέσωσιν αύτον διά τοσαύτης αισχρο
λογίας, «άδεώς έκτοτε ταις θηλειαις έπέβαινεν 1).

Ό μύθος ούτος 2) δεν είνε «πιθανώς ύπό μονάχου τίνος του 
μέσου αίώνος συντεταγμένος», άλλ’ εινε βεβαίως υπό του 
περιωνύμου διδασκάλου τής ρητορικής Άφθονίου, άκμάσαντος κατά 
το 315 μ. X. πεποιημένος 3), παραμορφωθείς συν τφ  χρόνω δι* ά - 
ναρμόστων παρεμβλημάτων ούτως, ώστε νυν φέρεται ό αυτός ’μύθος 
κατά πέντε διαφόρους τρόπους (Halm 21. 21 β, 21 C. Κοραής 
σελ. 87 εν τφ  μέσω καί σελ. 88 εν άρχή). Έ κ  των πέντε τούτων 
διαφόρων τρόπων τής έκθέσεως του αυτού μύθου μόνον είς 2να 
φέρονται τά αισχρά ταυτα των κ. ,κριτών ρήμ,ατα («ό δ’ έν σκότω 
κεκρυμμένος άδεώς έκτοτε ταις θηλειαις έπέβαινεν»). Εις 
ενα άλλον φέρονται τά  αυτά ταυτα, εύφημότερον όμως (Halm 21 c), 
είς ενα τρίτον ούτε αισθητή καν είνε ή αισχρολογία. Εις τούς 8 ύ θ  
άλλους όμως τρόπους τής έκθέσεως (Halm 21 β. Κοραής σελ. 88 έν 
άρχή) ούδαμου φαίνονται θήλειαι δρνεις, ούδαμου έπιβήτορες άλέκτο- 
ρες. Πρέπει δε νά είνε τις « φαύλος» καί « κακοήθης» , κατά τον 
Πλάτωνα καί τον Άριστοτέλην, ώστε έλευθέρας τής έκλογής μεταξύ 
σεμνότητος καί αίσχρότητος ουσης νά προσκολληθή εις την αισχρό
τητα, και δη καί την χειριστήν.

Ό  μύθος ό γνήσιος του Άφθονίου είνε άπηλλαγμένος πάσης αισχρο
λογίας, ύπόκειται δε ως έπιμύθιον αυτού ((Νίκης άσφάλεια μετριότης 
φρονήματος» 4). Ό  μύθος ούτος είνε είς των 68 άριστων παιδικών 
μύθων, ως έμφαίνεται και έκ τής βραβεύσεως τής Χρηστομάθειας 
τού κ. ΙΙαπαβασιλείου, εν ή εύρηται ούτος ύπ ’ άριθ. 19 των Αίσω- 
πείων αύτού μύθων. Εμπερικλείει δε έν αύτφ μίαν τών βαθυτάτων 
καί άγνοτάτων ηθικών καί θρησκευτικών πεποιθήσεων τού τε Έ λ λ η -  1 2 3

1) Αριστοτέλης, ’Ηθικά Εύδήμια 4237, β, 28 : Ά πιστος γάρ ό φαϋλος καί κα
κοήθης προς πάντας* α&τω γάρ μετρεΐ τους άλλους. — ΑύτόΟ. ’Ηθικά Νικομάχ. 4094, 
β, 27 : 'Έκαστος δέ κρίνει καλώς, ά γιγνοίσκει καί τούτων έστιν αγαθός κριτής. —  
Πλάτων Πολιτεία 400 D : Τ ί δέ ό τρόπος τής λέξεως καί ό λόγος; ού τφ  τής ψυχής 
ήθει επεται; — Αυτόθι Γοργίας 513 Ο: Τ φ  α&τών ήθει λεγομένων τών λόγων έκαστο1 
χαίρουσιν.

2) ’Λλε'κτορες H alm  24 β, Κοραής 445 άλλως, σελ. 87 !ν τέλει καί 88 έν αρχή.
3) Κοραής, Μύθων συναγωγή σελ. 419. σημ. είς την σελ. 87, στίχ. 44. — Saxe, 

Onom ast. I σελ. 394. — Pauli, Rcallexicon έν λέξ. Aphlonius.
4} Halm 21 β, ί'δ, καί Κοραήν ένθ, άνο>τ, σελ. 449, σημ. είς την σελ, 87, στίχ. 44,
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νικοϋ καί χον Χριστιανικού κόσμου κατά ποικίλους τρόπους εν τε τοΐς 
Ίεροΐς βιβλίοις καί έν τοΐς Έλλησι συγγραφεΰσιν έκφραζομένην : .

«Πας ό υψών εαυτόν ταπεινωΟήσεται, ό δε ταπεινών έαυτόν ΰψω- 
θήσεται.—  Κύριος ΰπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοΐς δε δίδωσι χκ- 
ριν. —  ’Ρίζαν έθνών υπερήφανων έξέτιλεν ό Κύριος, καί έφύτευσε τα
πεινούς άντ’ αυτών. -— Έ ν τη υπερηφάνεια απώλεια καί ακαταστα
σία 1).

Καί πάλιν.

Υβριστήν δό Μενοίτχον εύρύοπα Ζεύς
είς Έρεβός κατέπεμψε §αλών ψολόεντχ κεραυνώ
εινεκ’ άτασθαλνη,ς τε και ήνορέης ύπερόπλοχ/ 2).

Τά μακρά δ’ εχ τις
παπταχνεχ, βρα^ί/ς έξικέσθαι χαλκόπεδον θεών έδραν;

δ τοχ πτερόεχς ερρνψε Πάγασος 
δέσποταν έθέλοντ’ εχς ούρανοϋ σταθμούς 
έλθεχν μεθ’ όμάγυρχν Βελλερεφόνταν 
Ζηνός 3).

Λ

Ζεύς γάρ μεγάλης γλώσσης κόμπους 
ύπερεχθαχρεχ 4).

’Αλλά των φρονημάτων 
ό Ζευς κολαστΗς των άγαν ύπερφρόνων 5)

Καί ό Θεός δέ, ώς Ιοικε, πολλάκις χαίρει τούς μεν μικρούς μεγά
λους ποιών, τούς δε μεγάλους μικρούς 6). 1 * 3 4 5 6

1) Λουκάς 18, 1 4 . - - Πάροι μία ι 3 ,3 4 .— Σοφία Σ ιοάχ 10, 15. —  Τωβιτ 4 ,1 3 .— 
Πρβλ. καί Μαχχαβ. Γ , 2 , 3 χαί 4. Ή σαίας 2, 11. 12. 17. 9, 9. 13, 11. Ιεζεκιήλ 
31, 2. 10. Δευτερονέμ. 8, 14. Λευιτιχόν 26, 19. 'Ιερεμίας 31, 29. Δανιήλ 4, 34. 
Σοφονιας, 3, 6. χτλ.

2| Ησίοδος, Θεογον. 514.
3) Πίνδαρος, Ίσθμιονιχών 7 ,4 3 . Πρβλ. χαί Πυθιονικών 8, 43.
4) Σοφοκλής, ’Αντιγόνη 127. Πρβλ. αύτόθ. χαί 1347- 1353. ΑΓ*ς 129. 756- 778 

Οιδιπ. τύρανν. 882 * 890.
5) Ευριπίδης, Ήραχλεΐδαι 387. Πρβλ. χαί άπόσμ.. αύτόθ. 1027, Ιχδ. D indorf.
6) Ξενοφών, Ελληνικά 6, 4, 23. Ηδ. προσέτι χαί Ό α η ρ . Ί λ . Β. 595. Ω 602-617.



Αυτή ή υψηλή ηθική καί θρησκευτική αρχή κειταιεντώ  μύθφτούτφ. 
Ά λ λ \  ώς έλέχθη, άναλόγως του ήθους βλέπουσι διαφόρως τα  αυτά 
πράγματα οί διάφοροι άνθρωποι. Ό π ο υ  οΐ χρηστοί καί σώφρονες 
βλέπουσι την Υπερηφάνειαν ταπεινουμένην και την ταπεινο
φροσύνην ύψουμένην, εκεί οί «φαύλοι» καί οί «κακοήθεις» 
του Πλάτωνος καί του Άριστοτέλους διακρίνουσιν σκηνάς Ασελγείς : 
«ό δ’ έν σκότψ κεκρυμμένος άδεώς έκτοτε θηλείαις έπέβαινεν».

Α ίσχος! « Παίδες γεγόνατε, ειτα μειράκια, είτα εφηβρι, ειτα άν- 
δρες* χρηστοί δ* ουδέποτε» 1).

«’Αμφιβόλου Λθικης άξίας είνε ό μύθος Γεωργός και πελαργός», 

α Τούτο γάρ έστιν ό συκοφάντης, αιτιάσασθαι μεν πάντα, $ξελέγ- 
ζαι δε μηδέν» 2). Άλλ* ό χαρακτηρισμός ούτος δεν ε?νε κυρίως ό 
προσήκων δΓ άνδρας γράψαντας καί ύπογράψαντας περί του αύτου 
μύθου, κλει(;χλογηθέντος καί κσταλυμανθέντος μάλιστα ύπό 
του κ. Κουρτιδου, επί τφ  ΟΚΟ πω  του νά βραβεύσωσιν αυτόν τα  
έναντία τούτων τάδε : « Την αυτήν δε συντομίαν έ'χουσι και αί ήθι- 
καί διδασκαλιαι είσαγόμεναι ούχί ώς σοβαρού καί άγελάστου φιλοσό
φου διδάσκοντος την ηθικήν άπό καθέδρας, άλλα μετά χάριτος καί 
ε’νίοτε υπό μορφήν διηγήσεως . . Ή  αυτή δε άφέλεια καί τά ά πλα - 
στον παρατηρεϊται καί έν τοΐς μύθοις, όποιοι ό έν σελ. 24 τά μέλη 
του σο^ματος, ό έν σελίδ. 75 τά δυο άροτρα, ό εν σελίδ. 110 
γεω ρ γό ς xac π ε λ α ρ γ ό ς !

Έν τώ νυν γένει
πράττει ό κόλαξ άριστα πάντων, δεύτερα 
ό συκοφάντης, ό κακοήθης τρίτα λέγει 3).

Ό συκοφαντούμενος ούτος μύθος είνε είς τ<δν 68 άριστων

Όδύσσ. 6 449 - 511, θ 225* 228. λ 308-320 . Ηρόδοτος 2, 469 καί 7 ,1 0 , ε '. Π ο
λύβιος 37, 4 g.

1) Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, Προτρεπτικός προς "Ελληνας, κεφ. 10, έκδ. Potter, 
σελ. 84, εκδ. Paris, σελ. 67, έ'κδ. Migne τόμ. 1, σελ. 224 c.

2; Δημοσθένης προς Εύβουλίδην 34, σελ. 1309.
3) Μένανδρος, άπόσπ. 223, 14. Kook, τόμ. 3, σελ. 64.
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παιδικών Αισωπείων μύθων 1), υπέρ πάν άλλο πνευματικόν ανθρώ
πινον δημιούργημα προ των όμμάτων καθιστών πάσι, σοφοΐς τε καί 
άσόφοις, άγροίκοις καί παιδαρίοις, το όλέθριον τέλος, εις δ άποτελευτ^ 
πάσα μετά των κακών καί πονηρών συναναστροφή. Παραίνεσις σω- 
τηριωδεστάτη καί υπέρ πάσαν άλλην τοΐς παιδαρίοις αναγκαιότατη, 
επαναλαμβανόμενη δέ κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους υπό παμ- 
πόλλων καί σεμνότατων στομάτων.
" Αέγει ό Θεόγνις (1 1 6 5  καί 31 καί εξ.) :

Τοΐς άγαθοΐς σύμμισγε, κακοίσι δέ μήποθ’ όμάρτει . .
Κακοϊσι δέ μή προσομίλει
άνδράσιν, άλλ’ αίεί τών αγαθών εχεο’
καί μετά τοΐσιν πίνε καί έσθιε, καί μετά τοϊσιν
ιζε*

Λέγει 6 Πίνδαρος (Πυθιονικών 2, 9 6 ) :
‘Αδόντα δ* εΐη μοι τοΐς άγαθοΐς όμιλεΐν.

Λέγει ή Πράξιλλα (ά π . 3, B ergk σελ. 1 2 2 5 ):
’Αδμητου λόγον, ώ ’τα ΐρ \ μαθών τούς αγαθούς φίλει* 
τών δειλών δ’ άπέχου.

Λέγει ό Ευριπίδης (άπόσ. 612 , Dintorf) :
’Αλλά τάς ομιλίας >·
έσθλάς διώκειν, ώ νέοι, σπουδάζετε.

Λέγει ό Αισχύλος (επτά  έπί Θήβας 5 ^ 9 ) :
Έ ν  παντί προάγει δ ’ εσθ’ ομιλίας κακής 
κάκιον ούδέν, καρπός ής ασύμφορος.

Λέγει ό Πολύβιος (2 8 , 17 α, 1) : Μέγιστα κακά ποιουσιν αί κα- 
καί συντροφίαι τούς άνθρώπους.

'Λέγει Διόδωρος ό Σικελιώτης (1 2 , 1 2 ) :  Έ γραψε δέ ό Χαρών- 
δας καί περί τής κακομ/ΐλίας νόμον εξηλλαγμένον και τοΐς άλλοις 
νομοθέταις παρεωραμένον’ ύπολαβών γάρ τούς άγαθούς άνδρας ενίοτε 
διά την προς τούς πονηρούς φιλίαν και συνήθειαν διαστρέφεσθαι τά 
ήθη προς κακίαν, καί την φαυλότητα καθάπερ λοιμικήν νόσον έπι- 
νέμεσθαι τον βίον τών ανθρώπων καί νοσοποιεΐν τάς ψυχάς τών άρι
στων’ κατάντης γάρ ή προς τό χείρον οδός, ρ^δίαν έχουσα την 
οδοιπορίαν, διό καί τών μέτριων πολλοί τοΐς ήθεσιν ύπούλοις ήδο- 
ναΐς δελεασθέντες εις επιτηδεύσεις χειρίστας περιώκειλαν* ταύτην ούν

\) Γεωργός καϊ πεΛαργός, Halm 100. Κοραης, 172 καί σελ. 358.



—  4 H - —
μ
l

? την διαφθοράν άναστειλαι βουλόμενος ό νομοθέτης άπηγόρευσε τη  
</' των πονηρών φιλί$ τε καί συνήθεις χρήσασθαε, καί δίκας εποίησε 
ί κακομχλίας καί προστίμοις μεγάλοις επέγραψε τούς άμαρτάνειν 

μέλλοντας.
Λέγει ό Ευριπίδης, Ιπαναλαμβάνων αυτολεξεί σχεδόν τον αρχ- 

|  0τον τούτον μύθον :

‘Όσ’τχς δ’ ομίλων ηδεται κακοις άνήρ, 
ού πώποτ’ ηροηηαα, γχγνώσ'κων δτχ 
τοχοντος έσθ’ οί'οχς περ ίίδεταχ ξυνών 1).

Τοιουτος είνε ό α άμψχβόλου Λθχκης άξίας Αίσώπεχος μύ
θος Γεωργός κα\ Πελαργός!».

«Ό δ ί  μύθος 9 «Καρακάξα» καί ό 36 «Σκύλοι  π ε ι ν ώ ν τ ε ς »  
περιέχουσιν ούχί κυρίως διδασκαλίαν τινά τιθικΥιν, άλλα μάλλον πα- 
ραίνεδιν χράσιμον πάσι τοις έπιδιώκουδχ την έπίτευξιν Χδίου σκο
πού είτε πονηρού είτε άγαθού».

Πρόκειται δηλ. ενταύθα περί των παρά Πλουτάρχω (C ’Ε ν  Λ χβυη  
κ ο ρ ά κ ω ν»  2) καί των παρ’ αύτώ Αισωπείων ακυνών»3). "Απορον 
δέ πώς άνθρωποι χαριέστατοι οίοι ό κ. Σιμόπουλος καί ot υποβο
λείς αύτου, ών τό μόνον μέλημα δι’ όλου του βίου αυτών ύπηρ- 
ζεν ή του καλού καί του άληθους λατρεία , καί ή σύμπασα1 ασχο
λία αυτών ατό δχά χεχρώ ν έχεχν τ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  τω ν  π α λ α χ ώ ν »  
να εύρίσκωνται εις τόσον άπότορ,ον άντίθεσιν προς τον Πλούταρχον, 
ώστε ούτοι μεν νά φρονώσιν ότι οί μύθοι ούτοι είνε μ&λλον κακοηθείας

1) Ευριπίδης, άπόσπ. 809 έκδ. Dindorf.— Περί της έπιδράσεως της καλής καί 
κακής συνανασΓροφής επί του ήθους καί της τύχης των άνθρώπων άλλως ϊδ. καί 
θέογγ. 35. 305 καί έξ. Δημόχριτ. άπ.234, έκδ Mullach, τόμ. 1, σελ. 355. Ενριπ. 
άπ. 612 έν άρχ. Κωμωδίας άδεσποτα% άπ. 138, Kock τόμ. 3, σελ. 435. ΠΛουζαρχ. 
Περί παίδων αγωγής 4 Α . Ενσεΰ. ΓΙροπαρασκ. Εύαγγελ. 6, 6, 42. ΣχοΛιασζ. 
Πιγδάρ. Νεμεον. 7, 127. Μαχάριογ, παροιμιογράφ. 6, 90 καί την ύποσελ. σημείωσιν, 
’ένθα οίπειρα τοιαυτα χωρία.

2) Πλούταρχος, Πάτερα των ζο>ων φρονιμώτερα, τά χερσαία ή τά ένυδρα 967 A : 
«οί ίγ AiOvTf χόραχεςϊ).

3) Πλούταρχος, Περί των κοινών εννοιών πρός τούς Στωϊκούς 1067 F :  al xvreqt 
ας φησιγ Αίσωπος, Ούτος ό μύθος παρά Halm 218 καί παρά Κοραή 207.
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διδακτικόί, αυτός δε δτι οί μύθοι ούτοι είνε σπουδαίων ψυχολογικών 
καί ηθικών αρχών δηλωτικοί καί διδακτικοί!

Τό ώς μύθος φανταζόμενον «περί των έν Λιβύη κοράκονν » 
ό Πλούταρχος θεωρεί ώς «λαμπρόν και έναργες και βέβαιον 
παράδειγμα» τών προθέσεων τών ζώων καί τών παρασκευών καί 
της εύρέσεως τών αναγκαίων, «δΓ  ών oi φιλόσοφοι δεικννοι/σι 
τό μετέχειν λόγοι/ τά ζώα»· διό καί χωρίς να φοβηθη μη καται- 
σχύν*/) τας Μούσας καί τον Έλικώνα εύπαροησιάστως λέγει: « Έ θ α ύ -  
μ,ααα πώς νοεί τα περί οί/ ό λόγος ζφα ταύτα και συνίησι 
τίιν γιγνομένην έκθλνψιν ί/πό τών βαρι/τέρονν τοΐς κονφο- 
τέροις ί/φισταρ,ένην » 1). Τον δέ μύθον τών πεινο)ντο)ν σκν- 
λύ3ν θεωρεί ώς λαμπρόν καί εναργές παράδειγμα τών επί τον βίον 
όλεθρίων αποτελεσμάτων «της ταραχής και της παραφροσύνης» 
καί ώς περιέχοντα την ι/ψίστην ηθικην διδασκαλίαν καί την χρησί- 
μ63τάτην βιωτικην παραίνεσιν : Τό μέν υπό τών επιθυμιών έλαύνε- 
σθαι καί άνεπισπάστως όρμάν προς τα  πράγματα αίσχρότατον καί 
όλεθριώτατον τό δε συνετώς επιλογίζεσθαι τά πράγματα καί σωφρό- 
νως διαχειρίζεσθαι ταύτα άνθρωπικώτατον καί σωτηριωδέστατον 2). 
Οί Γερμανοί παιδαγωγοί οδηγούμενοι υπό τού Πλουτάρχου ανέγρα
ψαν τον μύθον τούτον «αί καρακάξαι» έν τοίς Άναγνωστικοις βι- 
βλίοις τών μικρών παίδων αυτών έχοντες άκράδαντον την πεποίθησιν 
δτι ούτω Ιναργώς θα κατεδείκνυον προς τούς άπειροκάκους μικρούς 
παιδας άμ,α μέν τά  έν τφ βίφ τών άνθρώπων έκ της σωφροσύ
νης καί της συνέσεως καί της φερεπονίας προκύπτοντα αγαθά, άμα 
δέ τα  έκ της άκφασίας καί άσυνεσίας καί φυγοπονίας προκύπτοντα 4

4) ’Αριστοτέλης, Μετά τά φυσικά 982, 6, 12 : Διά τό Θαυμάζει οί ά'νθρωποι iJp- 
ξαντο φιλοσοφεΐν.— Αύτόθ. Ρητορική 4371, α, 32: Έ ν  τω θαυμάζειν τό έπιθυμεΐν 
μαθεΐν έστιν.

2) Πλούταρχος, Περί τών κοινών εννοιών προς τούς Στωϊκούς 1067 Ε . καί εξ: Έ ν  
τώ βίψ τά πολλά ταύτα τής κακίας γέγονε παραδείγματα* νήφων γάρ ουδέ εΤς εστι πρός 
αρετήν, άλλα ρεμβόμεθα πάντες, άσχημονούντες καί κακοοαιμονοΰντες* ούτως ό λόγος 
ημάς μεΟύσκει καί τοσαύτης καταπίμπλησι ταραχής καί παραφροσύνης, ούδέν άπολεί- 
ποντας τών κυνών, άς φησιν ΑΓσωπος δερμάτων τινών έμπλεόντων έφιεμένας όρμήσαι 
μέν έκπίνειν την θάλασσαν, ραγήναι δέ πρότερον ή τών δερμάτων λαβέσθαι* καί γάρ 
ήμας ό λόγος έλπίζοντα; εύοαιμονήσειν οι’ αυτού καί τή αρετή προσοίσεσθαι, πριν έπ’ 
Ικείνην άφικέσθαι, διέφθαρκε καί άπολώλεκε, πολλής άκράτου καί πίκρας κακίας προεμ- 
^ορηζέντας.



κακά 1). Οί δυστυχείς! Δεν ένόησαν οτι «ό μύθοςύύτός δεν περιέχει 
διδασκαλίαν τινά ηθικήν, άλλα μάλλον παραίνεσιν χρήσιμον πάσι τοίς 
έπιδιώκουσι την έπίτευξιν οιουδήποτε σκοπού, είτε πονηρού, είτε 
άγαθου», ώς οί πολυνούστατοι κριται ημών ένόησαν.

Άλλα — .«τι κακόν η ξένον γέγονεν, εί ό άπαίδευτος τά, 
τ ο υ  άπαιδευτου πράσσει;» 2 ) .
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«Ό δέ μύθος 18« «ΙΙ ίθηκος καΛάλιε ις»  άποτρέπων άπό παντός 
δ, τι δεν έδιδάχθη τις, καταπνίγει δυγχρόνως και παν έπιχειρηματι*- 
κόν πνεύμα καί παδαν φιλοπρόοδον άρμην των νέων. Τό δό δυμπέ- 
ραδμα αυτου «τί ίίθελα εγώ να γίνω άλιεύς, άφοΰ ποτέ δόν £μαθον 
την άλιευτικην ενθυμίζει ίιμΐν τό του δχολαδτικου», (μεθ’ δ έπονται 
10 τον άριθμ. άποδιωπητικά, £νθα καί τελευτμ ή παρατήρηδις α/ί/τη).

Ό  νυν κακολογούμενος μύθος εινε εϊς των άρίΟτων 68 πα ι
δικών Αίσωπείων μύθων 3) έπιχαρίτως λίαν διδάσκων το μέγα δί
δαγμα :

Έ ρ δ ο ι  τ ι ς  ftv έκ α α το ς  ε ίδ ε ιη  τ έ χ ν η ν ,

ούτινος ή μεν τήρησις σώζει και προάγει καί διακοσμεί καί τάς τέ - 
χνας και τάς έπιστήμας καί τον βίον καί την πολιτείαν τών άνθρώ- 
πω ν, ή δέ παράβασις διασείει καί αφανίζει καί καταρρίπτει καί 
καταισχύνει πάντα ταυτα , ώς ανωτέρω εναργέστατα κατεδείχθη 1 2 3

1) Οί συκοφαντούμενοι ουτοι air Λνθίη χάρακες» του Πλουτάρχου, (ααί καρα-  
χάξαι χαϊ ή σιάμγα» του έμοΰ 'Λναγνιοσματαρίου τάξ. Γ ' σελ. 13) είίρηνται άνα- 
γεγραμμένοι έν τοΐς Γερμανικοΐς Άλοαβηταρώις του Klussmann (3 Aufl. 1885, σελ. 
57, άριθ.18), του Otto Schulz-Bohme (Ausg. 0,1887, σελ. 59,άρι0μ. 8) το\> Hirt- 
Bofun, Aufl. 33, Tlieil I, 1894, σελ. 53, aptO. 46), καί εν τοΐς Γερμανικοΐς Ά να - 
γνωσματαρίοις του Soslmann (D. Lcs. fur Oberklassen dcr Volksschule 1864, 
σελ. 133, άριΟ. 54), του Keck (Norddeulsches Leseb. 19 1x8. 1890, σελ. 2, άριθ. 
7 ) , του Mair (D. Les. fur die Volksschule Oestreielis, III  Theil, 1894, σελ. 
30, άριθ. 37), του Veizel-Schumann (Ausg. A. 1894, I Theil, σελ. 72, άριθ. 97). 
Έ τ ι  εν Deutsches Lcsebuch fiir das Bedurfuiss Oberfrankischen Volkschulen 
hearheitet (I Theil, Miinchen, σελ. 5.1, άριθ. 65) καί έν Deutsches Lesebuch 
von einer Kommission dev Schuldireciorcn Lcipzigs (1894, 2 Slufe, σελ. 85, 
άριθ. 102). Φέρεται δε υπδ τήν επιγραφήν συνήθως «die Krahen und dev Wasser- 
krug » καί θεωρείται έ δ φ α λ μ έ ν ω ς  ώς 'ip yor  Meissner τινός καί ούχί ώς α ν τ ι γ ρ α φ ή  
απλή έκ του Πλουτάρχου.

2) Μάρκος Άντωνΐνος, Τών εις έαυτόν 9, 42.
3) Πίθηκος καϊ άΑιεις ( M a lm  3 6 2 .  Κοραής 3 0 9  καί σ ελ . 4 0 4 ) .
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(σελ. 381 καί εξ.). Ά λ λ ’ «άνοήμονες ούδεν μανθάνουσιν εν ολη τη 
βιοτη » — κατά τον Δημόκριτον 1).

« 01 λοιποί μύθοι τού Άναγνωόματαρίον.
Ή δχα της Αλληγορίας των μύθων 1, 4, 7, 44, 48, 49, 52 καχ 70 έπχ- 

δχωκομένη ήθχκή διδασκαλία είνε λίαν Ασθενής καχ Ανίκανος, δπως 
γεννήσμ έν ταΐς ^νχαχς των νέων πραγματχκήν τχνα ροπήν προς ώρχ- 
σμένην Αρετήν* δχότχ στηρίζεταχ αύτη είς μεμακρχ/σμένην τχνα καχ 
ώς έπχ τό πολύ ή Αόρχστον ή τχ/χαίαν καχ δλως έξωτερχκήν όμοχό- 
τ η τ α » .

cc Τό . . άποφαίνεσθαί τι πειράσθαι . . περί πάντων καί το παριέ- 
ναι μηθέν τ ά χ ’ άν δόζειεν είναι σημειον . . πολλής εύηθείας», λέγει 
ό ’Αριστοτέλης καί άναπτύσσει Διονύσιος ό ‘Αλικαρνασσεύς τούς σώ- 
φρονας τούτους λόγους λέγω ν: «'Όσοι άδέκαστον την διάνοιαν φυλάσ* 
σουσι καί την έξέτασιν των λόγων επί τούς ορθούς κανόνας άναφέ- 
ρουσιν, είτε φυσικής τίνος κρίσεως μετειληφότες είτε καί διά διδαχής 
ισχυρά τά  κριτήρια κατασκευάσαντες. ούτε άπαντα έπαινουσιν επί
σης, ούτε προς άπαντα δυσχεραίνουσιν άλλα τοϊς μέν κατορθώμασι 
την προσηκουσαν μαρτυρίαν άπονέμουσιν* εί δε τι διημάρτηται μέ
ρος εν αύτοίς, ούκ έπαινουσιν» 2).

Καλά καί άγια πάντα ταύτα, άλλ’ Ιλησμόνησαν άμφότεροι οι βα* 
θυγνώμονες ουτοι άνδρες τό του Δημοσθένους περί των τοιούτων κοι
τών λεχθέν : α Τούτο γάρ έστιν ό συκοφάντης, αίτιάσασθαι μέν πάντα, 
έξελέγξαι δε μηδέν» 3).

Έ δώ  χονδρικώς πλέον κατασυκοφαντουνται οκτώ (άριθμ. 8 ) 
όμου εκ των χαριεστάτων καί παιδευτικωτάτων παιδικών αναγνω
σμάτων. Τούτων δύο, τά  οκνηρά παιδία (τό υπ ’ άριθμ. 1) καί 
τά  δ ύ ο  ά ρ ο τρ α  (τό  υπ’ άριθμ. 7 ) είνε Γερμανικής προελεύσεως, 
τά  δέ λοιπά εξ Ελληνικής. Είνε οί Αισώπειοι μύθοι Χελώνη 
και λαγωός (τό  ύπ* άρ. 4 ) , Λύχνος (τό ύπ’ άρ. 4 4 ) , "Ονος 
βαστάζουν άγαλμα (τό  ύπ1 άρ. 4 8 ) ,Λύκος καί λέων (τά ύπ’ άρ. 1 2 3

1) Δημόκριτος, Άπόσπ. 56, Mullach Fragm. Philos, Graec. τόμ. 4, σελ. 344.
2) ΆρισζοιΜης, Περί ουρανού 287, 6, 28. —  Διονύσιος ό *ΑΛιχαρνασσενς, Περί 

Θουκυδιδου κεφ. 34.
3) Δημοσθένης, Προς Εύβουλίδην 34, σελ. 1039.



4 9 ), Φρυνος* κ α \ β ο υ ς  (το  ύπ’ άρ. 52) καί Α ν θ ρ α κ ε ύ ς  κ α ϊ 
γ ν α φ ε ι/ς  (τό ύπ’ άρ. 7 9 ).

«Τ α  όκνηρά, π α ίδ ία »  είνε τό χαριέστατον καί διδακτικώτατον 
καί σφοδρά υπό των Γερμανών παιδαγωγών τιμώμενον (( D ie  k le i-  

nen  M ussigan ger » η « D ie  K in d er  im  W a ld e »  του P o cc i κατα 
τούς μέν, του L u d w ig  M u n k el κ α τ’ άλλους, άναγινωσκόμενον δε 
υπό μυριάδων Γερμανοπαίδων εν τοις Αλφαβηταρίοις του E c k e l-  

boom  καί E sser , του K la u w e ll  καί M artin , του F orster , του V o 
g e l καί K in d ler  1) καί εν τοις Αναγνωσματαρίου του S a r la ch  

καί H au p t, του E rk e len z , του H an sen , καί του W ir th  2).
Τ ά  δνο  ά ρ ο τρ α  είνε ποίημα Γερμανικόν χαριέστατον καί διδα- 

κτικώτατον 3), β ρ α β ει/θέν  μεν καί σ κ ό δ ρ α  έπ α χνεθέν  υπό των 
ημετέρων έντιμων κριτών εις του κ. Κουρτίδου τό Αναγνωσματάριον 
έμπεσόν, κ α τα σ ν κ ο φ α ν τη θ έ ν  δε εις τό έμόν παρατυχόν 4). Α ν α -

1) E c k e lb o o m -E sse r , II Theil, 15 Aufl. 1894, σελ. 44, άρ. 70. — K la u w e l l- 
M a r t in , 1894, σελ. 79, άρ. 9. — F o rs te r , 8 Aufl. 1888, σελ. 51, άρ. 4 0 .—  Vo
g e l - K in d le r  Des Kindes zweites Schulbuch, 1871, σελ. 160, άρ. 82.

2) Sarlach und Haupt (Pr. Sachsen) 1893 «Die K le in en  M ilss ig a n g er» , (Pocci) 
σελ. 3, άρ. 6. — E r k e le n z , D. L. (ur hohere M&dchenschul. I Theil, 2 καί 3 
Schuljahr, σελ. 13, άρ. 24, (Ludwig Munkel)» Die kleinen Mussigganger».
— Hansen D. L. II Theil 21 Aufl. 1886, «Die Kinder im Walde» (Pocci) 
σελ. 18, άρ. 27.— Wirth, D. L . f. h. Tochlersch. II Theil, Unterstuf. II Our· 
sus, Dritte Auflag. 1878 άρ. 12.

3) Τό ποίημα επιγράφεται Die beiden P fltig e  καί άποδίδεται εις τόν Ig. Fr. Ca- 
stelli. Φέρεται όμως καί ως μύθος υπό την έπιγραφήν D ie beiden  P flu g sc h a re n  καί 
άποδίδεται εις τόν Meissner.

4) ’ΈκΟεσις κριτών σελ. 31 : «Την αυτήν δέ συντομίαν ε'χουσι καί αί rjOtxai διδα- 
σκαλίαι είσαγόμεναι ούχ̂ ί <ος σοβαρού καί άγελάστου φιλοσόφου διδάσκοντος την ηθι
κήν άπό καθέδρας, άλλα μετά y άριτος και ενίοτε υπό μορφήν διηγήσεως. Τοιαυται 
α ί . . Ή  αυτή δε άφε'λεια καί τό άπλαστον παρατηρείται καί έν τοις μύθοις όποιοι, . 
ό εν σελ. 75 τά δνο άροτρά· ΑύτόΟ. σελ. 17 οι αυτοί περί του αυτου (μόνον οί 
Αναγνιοσματαρωγράφοι διαφέρουσι):« Ή  διά τής άλληγορίας των μΰθων 1 . 4 ..(δ η λ . 
τά δνο άροτρα) έπιοιιοκομένη ηθική διδασκαλία ίνα λίαν άσθενής καί άνίκανος, 
όπως γεννήση έν ταίς ψυ*/αΐς των νέων πραγματικήν τινα ροπήν προς ο>ρισμένην άρε- 
τήν» ! Πρότυπον κριτών: «"Ωσπερ γάρ καί τελεωθέν βέλτιστον τών ζώων άνθρωπός 
έστιν, ουτω καί χωρισθέν νόμου καί δίκης χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη γάρ άδικία 
έ/ουσα όπλα . . άνοσιοίτατον καί άγριοίτατον άνευ άρετής, (Αριστοτέλης, Πολιτικά 
1253, α, 31). — Τόν έν δυνάμει καί άρyjj βίον ή μέν δικαιοσύνη ποιεί θειον, ή δέ άδι
κία Οηριιόόη. (Πλούταρχος, Αριστείδης κεφ. 6 ) .— Ώ  άρα νόμους άνΟριύποις άναγ- 
καΐον τίΟεσΟαι καί ζην κατά νόμους, ή μηδέν διαφέρειν τών πάντη άγριωτάτων θηρίων.
— Έ ν  δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσα άρετή, λέγει ό Πλάτων (Νόμ. 874 Ε ) καί 
άναπτύσσει ό Kant λέγων: « Έ ά ν δ έ  άρΟή τό δίκαιον, ουδεμίαν άξίαν εχει πλέον

— —
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γινώσκουσι δέ τούτο μυριάδες μυριάδων Γερμανοπαιδων εν τοίς ’Ανα
γνωσματαρίου του D itle in , του M air, του Keck, τής έπιτροπής 
των διευθυντών των σχολείων τής Λειψίας, τοΟ E ngelin , τής πόλεως 
L u b eck , του S ostm ann  1).

Έ κ  δέ των Αισωπείων μύθων 6 μύθος λ ύ χ ν ο ς  (Η  185) έβρα- 
β ε ύ θ η  ένταύθα, έν τή Ελληνική Χρηστομάθεια του κ. Παπαβασι- 
λείου εύρεθείς (άριθ. 11) καί άναγινώσκεται ύπο των Γερμανοπαιδων 
έν τω Άναγνωσματαρίω του Sostm ann  2). —  Ό  μύθος β ά τρ α χο ς  
στιχούργημα του Παναγιώτου Σούτσου (Βους καί Φρύνος Halm  84) 
έ β ρ α β ε ν θ η  κ α ι ί /π ε ρ ε π η ν έ θ η  έν τφ  Άναγνωσματαρίψ τού κ. 
Κουρτίδου έμπεσών, κ α τεο υ κ ο φ α ντη θ τ ι έν τω έμω παρατυχών 3), 
καί άναγινώσκεται ύπο μυριάδων Γερμανοπαιδων έν τοίς Άλφαβη- 
ταρίοις τού Ju ttin g  καί τού O tto Schulz -  Bohm 4) καί έν τοίς 
’Αναγνωσματαρίου των βαυαρικών δημοτικών σχολείων, τού M air, 
τού E n g e lin  καί του S ostm ann  5).

Ό  μύθος χ ε λ ώ ν η  κ α \ λ α γ ω ό ς  άναγινώσκεται μεταμεμορφωμέ-

νά άναστρέφωνται οί άνθρωποι επί του πλανήτου τούτου», καί ενθους επιδοκιμάζει 
ό Lotze γράφων: «Schlissen wir uns dem goldenen Worte Kants an: 
W e n n  es k e in  R echt m e h r  geben so il, so h a t es a u c h  k e in e n  W erlh  rnehr, dass  

M en sch en  a u f  E r d e n  w a n d e ln ». (Lotze Mikrokosmus, τάμ. 3, σελ. 435).
1) D ie tle in , D. Volksscbul - Lesebuch, Mittelstufe, 1894, σελ. 60, άρ. 123.

— D . L. fur das Bediirfuiss O b e rfra n k issc h en  V o lksschu len  bearbeitet, I 
Tbeil, Munchen, σελ. 52, άρ. 62. — Fr. M a ir , fur die Bargerschulen Oestr- 
reichs, 1894, I Tbeil, σελ. 50, άρ. 33 (ποίημα του Castelli). — K eck, Nord- 
deutscbes- Leseb. 19 εκο. 1890, σελ. 13, άρ. 31 (μύθος του Meissner). — D. 
Les. v. einer Kommiss, v. der Schuldirect. Leipzigs 1894. II Stufe, σελ. 3, 
άρ. 8, (Meissner). — E n g e lie n  -  F ec h n er , D. Les. I Theil, 1874, σελ. 7, άρ.15.
— Liibeckisches L esebuch , 2 Stuf. 5 Aufl, 1882, σελ. 53, άρ. 46.— F r . S o st
m a n n , D. Les. fur Mittelklassen der Burgerschtilen und Oberklass der 
Volkschul. zweite Aufl. 1864, σελ. 148, άρ. 72.

2) Deutsches Lesebuch fur die Oberklasse der Volksschulen 1864, σελ. 140 
άρ. 60.

3) Έκθεσις κριτών #νθ. άνωτ.
4) J u t t in g ,  32 Aufl. έτος 1888, σελ. 77, άρ. 5. — Otto S c h u l z - B o h m ,  Ausg, 

C. 1887, σελ. 66, άριθ. 20. Συνήθως ό μύθος ούτος έσφαΑ μένω ς άποδίδεται εί'ς τινα 
Michaelis. Ό  μύθος είνε Αίσώπειος καί ευρηται εις τήν έκδ. του Halm υπ’ άρ. 84 
καί είς τήν εκδ. τού Κοραή εν σελ. 273.

5) D. L. fur die Unterklasse d er b a yr isch e n  V o lksschu l. Munchen, II Tbeil, 
σελ. 104, άριθ. 184. — M a ir . D. L. f. die V. Oestrreichs, I I I  Theil, (IV  Classe) 
1894, σελ. 89, άριθ. 88 (Michaelis)— E n g e lie n -F e c h n e r , Ausg. B. I Theil, 
1871, σελ. 5, άρ. 8 .— S o s tm a n n  fur die Obestufe der VS 1864 σελ. 159, άρ.90.
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νος πως υπό μυριάδων Γερμανοπαιδων εν τοις Άναγνωσματαριοις του 
Engelien καί του Hansen 1). Οί δε μύθοι δνος βαατάζων άγαλμα 
(Halm 394), άνθρακεί/ς και γναφεύς (Halm 59), λύκος καχ 
λέων (Halm. 280) είνε, όπως καί πάντες οί ενταύθα καταλεχθέν- 
τες, εκ των 68 άριστων παιδικών Αισωπείων μύθων, πολύ έπιχαρι- 
τως πολλά καί σεμνά τούς μικρούς παϊδας διδάσκοντες, ώς πας τις 
πείθεται, καί εν βλέμμα μόνον εάν ρίψη εις αυτούς.

Έ ν τη Γερμανική παραβολή Τα όκνηρά παχδχα 2) εμπεριέχον
ται άνθρωπικά διδάγματα βιωφελέστατα καί παιδευτικώτατα τάδε*

Τά του Ησιόδου (Έ ρ γ . καί ήμ. 299 καί έξ):

Έργάζεχ/, Πέραη, δχον γένος, δφρα at λιμός 
έχθαιρη, φχλέη δέ α' έϋστέφανος Δημήτηρ 
αίδοίη..
τω δέ θεοί νεμεσώοα καχ άνέρες, δς κεν άεργός 
ζώη, κηψήνεσΌΊ, κοθούροχς εχκελος όργήν. . 
καχ τ’ έργαζόμενος πολύ ψχλτερος άθανάτοχαχν 
έοοεαχ Λδέ §ροτοχς· μάλα γάρ ατυγέουαχν άεργούς.

Τά του Σοφοκλέους (ά π . 28 8 . Dindorf):

Τχκτεχ γάρ ούδέν έοθλόν είκαχα αχολη.

Τά του Δημοσθένους (Ό λυνθ. Β '. 24 ): Ούκ ένι δέ αυτόν άργουντα 
ουδέ τοϊςφίλοις επιτάττειν υπέρ αύτου τ ι ποιείν, μη τί γε δη τοϊς 
θεοΐς.

Έ ν τη άλλη Γερμανική παραβολή « τ ά  δύ ο  ά ρ ο τρ α »  3) έμπε- 
ριέχονται τά άνθρωπικώτατα ταυτα διδάγματα. Τά του Γαληνού : 
Καν γάρ ότι μάλιστα την φύσιν άρίστην τις έχων εις ότιουν έ'ργον 
άμεληση της άσκήσεως, ούδενός των απολειπόμενων μέν τη φύσει, 1 2 3

1) E n g e lien -F ec lm e r , Ausg. Β, I Theil, 1874, σελ. 108, άριΟ. 164. —  H a n se n  
I Theil, 1886, σελ. 54, άριΟ. 96 υπό του Rechslcill ΙπεκταΟείς καί μεταμορφωθείς.

2) X. Πατταμάρκου Άναγνωσμ. της Γ '.  τάξ. έγκριΟ^ν, έτ. 1894, σελ. 3.
3) X. Παπαμάρκου Άναγνωσματάριον ένΟ. άν. σελ. 11.

27
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τίλεονεκτούντων δέ τη κατά την άσκησιν επιμελείς βελτίων έστιν 1). 
Τ ά  του Ησιόδου (Έ ρ γ . καί ήμ. 299 καί εξ) :

Έργάζευ, Πέρση, δχον γένος . . 
λιμός γάρ τοχ παμπαν άεργω σΰμφορος άνδρχ, 
σοχ δ’ έργ’ φχλ’ έστω μέτρχα κοομεχν, 
ώς κέ τοχ ωραίου βχότου πλήθωσχ καλχαχ. 
έξ έργων δ’ άνδρες πολΰμηλοχ τ1 άφνεχοχ τε . . 
ε{ δε κεν έργάζη, τάχα σε ζηλώσεχ άεργος 
πλουτευντα* πλοχ/τω δ’ άρεττχ καχ κυδος όπηδεχ, 
δαχμονχ δ’ χσος έση.

Τά του Δημοσθένους (έρωτικός 37, σελ. 1 4 1 2 ) : Διά μέν αρ
γίας καί ραθυμίας καί τά  παντελώς έπιπολής δυσχείρωτά έστι, διά 
δέ καρτερίας καί φιλοπονίας ούδέν των όντων αγαθών άνάλωτον πέ- 
φυκε.

Τά του Ξενοφώντος ( Άπομνημ. 2, 7, 7 ) :  Έ π ε ιτ \  έ'φη, ότι 
ελεύθεροί τ ’ εισί καί συγγενείς σο'ι, οιει χρήναι μηδέν αυτούς ποιείν 
άλλ’ η έσθίειν καί καθεύδειν ; πότερον καί τών άλλων έλευθέρων 
τούς οΰτω ζώντας άμεινον διάγοντας όρφς καί μάλλον ευδαιμονίζεις 
η τούς, & έπίστανται χρήσιμα προς τον βίον έπιμελομένους ; ή την 
μεν αργίαν καί την άμέλειαν αίσθάνη τοίς άνθρώποις πρός τε το 
μαθείν ά προσήκει έπίστασθαι καί πρός τό μνημονεύειν ά αν μά- 
θωσι καί πρός τό ύγιαινειν τε καί ίσχύειν τοίς σώμασι καί πρός τό 
κτήσασθαί τε καί σώζειν τά  χρήσιμα πρός τον βίον ώφέλιμα όντα, 
την δέ εργασίαν καί την επιμέλειαν ούδεν χρήσιμα ;

Έ ν  δέ τοίς συκοφαντουμένοις Αίσωπείοις μύθοις όπόσα καί όποια 
διδάγματα !

Έ ν τφ  μύθφ Χελώνη καχ λαγωός (Halm 420. Κοραής 287) 
έμπεριέχονται κεφάλαια όλα τής Παιδαγωγικής, πάντα τά περί φιλο- 
πονίας καί έπιμελείας καί πίστεως έν τοίς σμικροίς κράτιστα παιδευ
τικά διδάγματα αυτής, και πάντα τά υπό τών αρχαίων Ελλήνων 
άριστα ειρημένα περί τής έξοχου δυνάμεως τής φιλοπονίας καί έπι
μελείας.

i) Γαληνός, ΓΙερί τών καθ' 'Ιπποκράτην καί ΙΙλάτωνα δογμάτων, έκδ. Kuhn το'μ. 
5, σελ. 733. ’έκδ. Ivan Muller, το'μ. 1, Lipsiae 1874, σελ. 744.
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' Λέγει ο ’Αρχίλοχος:,Πάντα πόνος τεύχει θνητοίς μελέτν) τέ 
βροτείη. —  Ό  Χοιρίλος : ΙΙέτρην κοιλαίνει ρανίς ύδατος ενδελεχείη* 
—  Ό  Μένανδρος : Ταίς ένδελεχείαις καταπονείται πράγματα. —  
Ό  Άναξανδρίδης : Το συνεχές εργον παντός ευρίσκει τέλος. —  
Ό  Δημοσθένης: Φύσει δ ’ υπάρχει τοίς παροΰσι τα των άπόντων 
και τοίς εθέλουσι πονεϊν και κινδυνεύει τά  των άμελούντων. —  Ό  
Δημήτριος: ΓΙλείονες έξ άσκήσεως αγαθοί γίγνονται η από φύσεως. 
Φύσεως μέν γάρ άρετήν διαφθείρει ραθυμία, φαυλότητα δέ έπανορθοΐ 
διδαχή* καί τά μεν ρφδια τούς άμελουντας φεύγει, τά  δέ χαλεπά 
ταΐς έπιμελείαις άλίσκεται. —  Ό  Ξενοφών : Έ γώ  μέν οίμαι, ώσπερ 
καί άθληταί τινες διά τό πολύ ύπερενεγκείν καί κρατιστευσαι καταρ- 
ραθυμήσαντες ύστερίζουσι των αντιπάλων, ούτω καί ’Αθηναίους πολύ 
διενεγκόντας άμελήσαι εαυτών καί διά τούτο χειρους γεγονέναι.—  Ό  
’Ισοκράτης : Έ τ ι  τοίνυν υμών αυτών ούδείς εστιν, όστις ούκ αν 
είπεΐν έχοι πολλούς τών συμπαιδευθέντων, οί παίδες μέν δντες άμα- 
θέστατοι τών ήλικιωτών εδοζαν είναι, πρεσβύτεροι δέ γενόμενοι πλέον 
διήνεγκαν προς τό φρονεϊν καί λέγειν τών αυτών τούτων, ών παίδες 
δντες άπελείφθησαν, δθεν μάλιστ’, άν τις γνοίη την επιμέλειαν δσην 
έχει δύναμιν δήλον γάρ, δτι τότε μέν άπαντες τοιαύταις εχρώντο 
ταΐς διανοίαις, οίας περ έξ άρχής έφυσαν έχοντες, άνδρες δέ γενόμε-* 
νοι τούτων διήνεγκαν καί μετήλλαξαν την φρόνησιν τφ  τούς μέν Ικ- 
κεχυμένως ζην καί ρ^Ούμως, τούς δέ τοίς τε πράγμασι καί σφισιν αύ- 
τοίς προσέχει τον νουν. — Ό  Ιΐλωτινος : Τ π ’ άργίας καί τού ζην 
μαλακώς καί άνειμένως περιείδον εαυτούς άρνας καταπιανθέντας λύ
κων άρπαγάς είναι. —  Ό  Π λ ο ύ τα ρ χ ο ς  : Εί δέ τις οίεται τούς ούκ 
εύ πεφυκότας μαθήσεως καί μελέτης τυχόντας ορθής προς άρετήν ούκ 
άν την της φύσεως έλάττωσιν εις τούνδεχόμενον άναδραμεΐν, ίστω 
πολλού, μάλλον δέ του παντός διαμαρτάνων. φύσεως· μέν γάρ άρετήν 
διαφθείρει ραθυμία, φαυλότητα δέ έπανορθοΐ διδαχή* καί τά  μέν ρφ- 
δια τούς άμελουντας φεύγει, τά  δέ χαλεπά ταΐς έπιμελείαις άλίσκε- 
ται . . τό παρά φύσιν τφ  πόνψ του κατά φύσιν έγένετο κρείττον. —  
Ό  "Ομηρος : Ό ύκ  άρετ£ κακά έργα* κιχάνεΐ τοι βραδύς ώκύν 1). 1

1) 'Α ρ χ ίλ ο χ ο ς , άπ.. 15. έάδοσις Bcrgk, τόμ. 2, σιλ. 387 τ~ Χ ο ιρ ΙΙο ς  άτι, 10, 
Epicor..Graec. frag, von Kinkc), Lipsiae 1877, τόμ. 1, σελ. 271.— M ira rd p o q

i . ,  s e t . rtV . i , - ; ·.·;*» Vvr.l-.i_ji. ‘v. --'■U'A'.'jL.:· .*· • i - W : . ’
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0 ί  δε μύθοι λΰχνος, δνος βαοττάζων άγαλμα, λνκος καχ 
λέων, ΦρΌνος καχ β ο ϋ ς , της Ελληνικής όρθογνωμοσύνης και με
τριοπάθειας πιστότατα καί λαμπρότατα άπεκμάγματα, ένέχουσιν 
δλον τό σεμνόν πνευμ,α των ‘Αγίων Γραφών καί όλον τό θεοσεβές 
πνεύμα των Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων, τό κατά μυρίους 
τρόπους εν τοΐς κατα τής άλαζονείας καί ύβρεως καί υπεροψίας καί 
υπερηφάνειας σεμνοίς καί ύψηλοϊς λόγοις αυτών έκκχυμένον.

Λέγουσι τα  ‘Ιερά ημών βιβλία: ((Τάδε λέγει ό δεσπότης Κύρως 
Σαβαώθ . . τους άπειθουντας άπολέσω . . καί πάντας υπερήφανους τα 
πεινώσω. Καί άπολώ ύβριν άνομων καί ΰβριν υπερήφανων ταπει
νώσω 1 ) .—  Κατέσπασα υπερήφανους, ήφανίσθησαν γωνίαι αυτών, 
έξερημώσω τάς οδούς αυτών τό παράπαν . . Έξέλιπον αί πόλεις αυ
τών 2 ) .—  *Ήκουσα ύβριν Μωάβ, τό ύψος αύτου καί ύπερηφανίαν 
αύτου καί ύψώθη ή καρδία αύτου . . διά τούτο επί Μωάβ όλολύξεται 
πάντοθεν 3 ) .— Ταπεινωθήσεται τό ύψος'τών ανθρώπων.. Ημέρα 
γάρ Κυρίου Σαβαώθ επί πάντα υβριστήν καί ύπερήφανον, καί επί 
υψηλόν καί μετέωρον, καί ταπεινωθήσονται, καί επί πάσαν κέδρον 
του Λιβάνου τών υψηλών καί μετεώρων, καί επί παν δένδρον βαλά
νου Βασάν, καί επί παν υψηλόν δρος, καί έπί πάντα βουνόν υψηλόν, 
καί έπί πάντα πύργον υψηλόν, καί έπί παν τείχος υψηλόν . . καί τα - 
πεινωθήσεται πας άνθρωπος, καί πεσεΐται ύψος άνθρώπων . . Παύσα- 
σθε ύμΐν από του ανθρώπου, ώ αναπνοή έν μυκτήρι αύτου* δτι έν τίνι 
έλογίσθη αυτός» ; 4)

απ’ 744, Kock τόμ. 3, σελ. 2 1 0 .—  Άναζανδρίόης, άπ. 63, Kock, τόμ. 1, σελ. 
161. — Δημοσθένης κατά Φιλίππ. Α . 5, σελ. 41. — Δημόκριτος, άπόσπ. 115 καί 
130, Mullach Philos. Graec. Fragm. τόμ. 1, σελ. 347. 348.— Ξενοφων, Άπο- 
μνημονεύμ. 3, 5, 1 3 .—  Ισοκράτης περί Άντιδόσεως 207 .— Πλωτΐνος, Έννεάς 3, 
λόγ. 2, κεφ. 3, έκδ. Dlibner, σελ. 124. —  Πλούταρχος περί παίδων αγωγής 2 C και 

"Ομηρος Όδύσ. 0. 329. — Πρβλ. καί Δημοσθ. κατά Φιλίπ. Γ, 38, σελ. 120 
χαι 121.—  Ξενοφ. Ά πομν. 2, 1, 20.—  Πλούταρχος ένθ. αν. 2 C-3 C. ’Ίδε καί περί 
του εν Άθήναις νόμου της άργίας του τεθε'ντος ή υπό του Σόλωνος η υπό του Πεισι- 
στράτου ή υπό του Δράκοντος έν Δημοσθ. προς Ευβουλίδην 32, σελ. 1108. — Πλον- 
τάρχ. Άποφθέγμ. Λακών. 221 C. — Σόλων, κεφ. 17, σελ. 87 καί κεφ. 31, σελ. 96. 
—  Διογεν. Λαέρτ. 1, 2, 55.

1) Ή σαίας 1 ,2 4 . 13 ,11 .
2) Σοφονίας 3, 6.
3) ’Ιερεμίας 31, 29.
4) Ήσαΐας 2 ,1 1 . Πρβλ. καί Βασιλειών Α , 2, 3. Μακκαβ. Γ , 2, 3. 4. 'Ιεζεκιήλ 

^1, 2. Παροιμ. 17, 16. 19. θρήνοι 3, 31. Σιράχ 10, 12. 16, 8. 2 1 ,4 . Δανιήλ

Λ ■■ : ‘



Λέγουσι τα  προγονικά ημών βιβλία : «Ό ράς τα  ύπερέχοντα ζφα 
ώς κεραυνοί 6 θεός ούδ’ φαντάζεσθαι. . όρ?ς δέ ώς ές οικήματα 
τα  μέγιστα αίεί καί δένδρεα τα  τοιαυτα άποσκήπτει τα  βέλεα* φιλέει 
γάρ ο Θεός τα  ύπερέχοντα πάντα κολούειν . . ού γάρ ε$ φρονέειν μέγα 
ο θεός 1).
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Κέρδος δέ φίλτατον,
Ικόντος ε! τις εκ δόμων φέροι.
βία δέ καί μεγάλαυχον εσφαλεν έν χρόνψ.
Τυφώς Κίλιξ εκατόγκρανος ου νιν άλυξεν, 
ουδέ μάν βασιλεύς Γ ιγάντω ν δμάθεν δε κεραυνφ 
τόξοισί τ ’ ’Απόλλωνος 2).

Μεγάλοι δέ λόγοι
μεγάλας πληγάς τών ύπεραύχων
άποτίσαντες
γήρ$ τό φρονεΐν έδίδαζαν —
Ό ρώ  γαρ ήμάς ούδέν όντας άλλο πλήν 
εί'δωλα όσοι περ ζώμεν ή κουφήν σκιάν, 
τοιαυτα τοίνυν είσορών ύπέρκοπον 
μηδέν π ο τ’ ειπης αυτός ές θεούς έπος, 
μηδ’ όγκον άρη μηδέν’ εΧ τίνος πλέον 
ή χειρί βρίθεις ή μακροΰ πλούτου βάθει. 
ώς ημέρα κλίνει τε κάνάγει πάλιν 
άπαντα τάνθρώπεια* τούς δέ σώφρονας 
θεοί φιλοΰσι καί στυγουσι τούς κακούς —
Μέγας έν τούτοις θεός, ουδέ γηράσκει.
ΰβρις φυτεύει τύραννον
ύβρις, εί πολλών ύπερπλησθή μάταν,
ά μή ’πίκαιρα μηδέ συμφέροντα,
άκρότατον είσαναβάσ’
αίπος άπότομον ώρουσεν εις άνάγκαν, 4

4, 34. Ν(εμΙας 9, 16. Άΰαχονμ  2, 5 καί πολλαχου άλλα/ου, εις μή χαί πανταχου
τών 'Αγίων Γραφών.

1) 'Ηρόδοτος 7, 10, ε '.
2) Πίνδαρος, Πυθιονικών 8. 13.
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ενθ' ού ποδί χρησίμφ 
χρηται.
εί δε τις ύπέροπτα χερσίν η λόγψ πορεύεται, 
Δίκας άφόβητος. . 
κακά νιν ελοιτο μοίρα 
δυσπότμου χάριν χλιδας 1).

"Όταν δ1 ϊδτ,ς προς ύψος -opfcevov τινά 
λαμπρώ τε πλούτω καί γένει^γαυρούρ,ενον 
όφρύν τε ρ,είζω της τύχης Ιπηρκότα, 
τούτου ταχειαν νέμεσιν ευθύς προσδοκά 2).

Ό  δε τελευταίος των κατασυκοφαντουρ,ένων Αίσωπείων μύθων 
Άνθρακεΐ/ς κα\ γναφεί/ς εϊνε ό υπό πάντων των άνθρώπων 3) 
εξοχα τιμώρ,ενος καί σωτηριωδέστατα χρησιμοποιούμενος εις την διαρ- 
ρύθρ,ισιν των συναναστροφών αύτου, εξ ών ή σωτηρία καί ό άφανι- 
σμός καί πάντων μεν των ανθρώπων, ιδία δέ των νέων,καί ιδιαίτατα 
των άπειροκάκων παιδιών, έξαρτάται :

Έ ν  τώ πολυτιρ.οτάτω τούτω διά την αγωγήν των νέων καί την 
όρθοπραγίαν πάντων Αίσωπείφ ρ,ύθω ενέχονται τά σωτηρκοδέστα δι
δάγματα των χερών η μ ώ ν  βιβλίων τάδε: «Μη πλανάσθε* φθείρουσιν 
ηθη χρησθ’όμιλίαι κακαί» 4). —  Ευάρεστος θεώ γενόμενος ηγαπήθη, 
καί ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη* ήρπάγη μη κακία άλλάξη σύ- 
νεσιν αύτου, η δόλος άπατήσν) ψυχήν αυτού 5). —  Έ άν ίδτ,ς συνετόν, 
ορθριζε προς αυτόν,καί βαθμούς Ουρών αυτού έκτριβέτω οπούς σου 6). 
—  Όδούς άσεβών μη επέλθης, μηδέ ζηλώσιρς οδούς παρανόμων* εν ω 
αν τόπφ στρατοπεδεύσωσι, μη έπέλθγ)ς έκεί* εκκλινον α π ’ αυτών καί 1 2 3 4 5 6

1) Σοφοκλής, ’Αντιγόνη 1350. Αίας 125. Οίδίπους Τύραννος 871. 883, ε'κδοσις 
Dindorf.

2) Ευριπίδης, άπόσπ. 1027, Ι'κδ. D indorf. *Ίδ. άνωτ. και τά έν σελ.403 καί 408.
3) Μένανδρος, Άπόσπ. 761, K ock, τόμ. 3, σελ. 214 : 'Ως χαρίεν ϊστ άνθρωπος, 

otar άνθρωπος r}.
4) Παύλος, Προς Κορινθιους, 6, 15, 33.
5) Σοφία Σολομώντος 4, 10.
6) Σοφία Σ ιράχ 6, 36.
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παράλλαξον.Ό  συμπορευόμενος σοφοίς σοφός εσται* 6 δε συνρεβόμενος 
άφροσι γνωσθήσεται. Μη ί'σθι εταίρος άνδρί θυμώδει, φιλώ δε όργίλψ 
μη συναυλίζω* μη ποτέ μάθης τών οδών αύτου καί λάβης βρόχους 
τη σή ψυχή» 1). Καί τα  παιδευτικώτατα διδάγματα τών Λ μ ετέ -  
ρων προγόνων :

Ή  δ* ομιλία
πάντων βροτοΐσι γίγνεται διδάσκαλος 2).

Έσθλών μεν γάρ επ’ έσθλά μαθήσεαι* ήν δε κακοΐσιν 
συμμίσγης, άπολείς καί τον έόντα νόον . .
Τοί κακοί ού πάντως κακοί εκ γαστρδς γεγόνασιν, 
άλλ’ άνδρεσσι κακοίς συνθέμενοι φιλίην 
έργα τε δείλ’ εμαθον καί επη δύσφημα καί ύβριν, 
έλπόμενοι κείνους πάντα λέγειν ετυμα 3).

Ό  γάρ ξυνών κακός μεν ήν τύχη γεγώς 
τοιούσδε τούς ξυνόντας εκπαιδεύεται, 
χρηστούς δ1 ό χρηστός 4).

Κακοίς όμιλών καυτός έκβήσει κακός 5).

Φαύλων όμιλίη ζυνεχής εζιν κακίας 
αύξει 6)·

Φθείρουσιν ήθη χρήσθ* έμιλίαι κακαί 7).

Οίδε γάρ συνουσία
φαύλη κακύνειν, ώσπερ αύ τουναντίον· 
ποιείν άμείνους τών καλών ομιλία 8).

1) Παροιμίαι, 4, 14. 13, 2 0 .2 2 ,2 4 .
2) Ευριπίδης, ’Ανδρομάχη 683.
3) Θεόγνις 35 καί 305.
4) Ευριπίδης, άπόσπ, 612, εκδ. D indorf.
5) Τραγικών άπόσπ. άδέσπ. 254, N au ck  σελ. 691.
6) Δημόκριτος, άπόσπ. 234, εκδ. M uIIach, τόμ. 1, σελ. 355.
7) Μένανδρος, άπ. 218, K ock, τόμ. 3, σελ. 62.
8) Κωμικών αδέσποτα, άπ. 138. K ock , τόμ. 3, σελ. 435.



Τους υιούς oi πατέρες καν ώσι σώφρονες, δμως άπδ τών πονηρών 
ανθρώπων εϊργουσιν, ώς την μεν των χρηστών ομιλίαν άσκησιν ούσαν 
της άρετης, την δε _τών πονηρών κατάλυσιν 1).

ΟΙδε γαρ συνουσία φαύλη κακύνειν, ώσπερ αύ τουναντίον ποιείν 
άμείνους τών καλών δμιλία* « φθείρουσι γαρ ηθη χρηστά δμιλίαι κα- 
κ α ί» , ώσπερ ούν και σώζουσι βελτιουσαι τών αγαθών αί συνουσίαι 2). 
Κ αί α ίπ α ρ ο ιμ ία ι: Παρα χωλόν οίκών καν έπισκαζειν μάθηση.—  
*Αν χωλώ παροικησης, ύποσκάζειν μάθηση 3).

Καί έξακολουθεί δ κ. κριτής μαινομένω στόματι γνωμοτυπών:

«Και παρανοήσεις δ ε  μύθων άπό τον κοινομένου βιβλίου δεν έλλεί- 
πουσιν* ούτως έν τω μύθω 42ν «Γεωργός *καί κύνες».  Οί κύνες 
συλλογίζονται κατά τον συγγραφέα ώς έξης* «’Αφού ό κύριός μας 
έσφαξεν δλα τα ζώα, βεβαίως ύστερον άπό όλίγον καιρόν θά σφάξμ 
καί ημάς»· ώς έπιμύθιον δέ φέρεται «ένας  φρόν ιμος  άξίζε ι  γ ιά  
χ ι λ ί ο υ ς  τρελλούς» .  Ή ιδέα έν τούτοις τού μύθου είνε δλως άλλη, 
ήτας έν τφ έπιμνθίω τού πρωτοτύπου καταφαίνεται « ότι δει τούτους 
φνλάττεσθαι μάλιστα, οι ούδέ τής τών οικείων άδικίας άπέχονται »* οί 
δ ε  λόγοι τών κυνών είνε κατά τό πρωτότυπον οί έξης* « άπιτέον ήμίν 
έντεύθεν* ό δεσπότης γάρ εί ούδέ τών συνεργαζομένων βοών άπέ- 
σχετο, τιμών πώς φεισθήσεται; ».

Πολύ επεθύμουν να έγνώριζον τις τών παντοδαπών περί τον κ. 
Σιμόπουλον συναγελαζόμενων υπέρσοφων λογιών είνε ό γράψας ταυτα, 
δπως ιδιαιτέρως καί δλως μυστικώς έλεγον αύτφ :

Μέν’, ώ ταλαίπωρε, άτρέμα σοις εν δεμνίοις* 
-— περιστέλλων τδ σαρκίδιον —  
δρ^ς γαρ ούδέν ών δοκείς σάφΤ είδέναι 4).

Τών Αίσωπείων μύθων πολύ ολίγοι είνε οι δυνάμενοι να έφάρμο- 
σθώσιν εις μίαν μόνην περίσΓασιν του βίου, οι πλεϊστοι δύνανται να 1 2 3 4

1) Εενο^ών, Ά^οανηαον. 1, 2, 20.
2) Ευσέβιος, Προπαρασχευη Ευαγγελική 6, 6, 42.
3) Μακάριος, 6, 90. ffJovrapjfoc, Περί παίδων αγωγής 4 , Α .
4) Ευριπίδης, Όρέστης 258. Πλούταρχος προς Κολώτην, 1126 Α.
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έφαρμοσθώσιν δίς πλείστας περιστάσεις του βίου, χωρίς « νά παρα- 
νοηθώσΊν». To Si φρονεΐν δτι τά  ύπδ τούς [/.ύθους τούτους φερό- 
ρ,ενα έν ταϊς νυν εκδόσεσιν αυτών επιμύθια συνδέονται ριετά των 
επ' αυτών μύθων ως αίτια καί α ίτιατά καί το δοξάζειν δτι τά  έπι- 
μύθια ταυτα προκύπτουσιν εξ αυτών μετ’ άποιραβάτου άνοιγκαχό- 
τητος, παρόμοιας τη τών φυσικών καί λογικών νόμων, εινε παχυλοί 
άγνοια τών πραγμάτων, tva μη είπω σαφές τεκμήριον παχυνοίας 
πολλής καί τυφλώσεως έλεεινής.

Ό  μόνον να άναγινώσκη δυνάμενος καί ώς νήπιον να λογικεύηται 
κατορθών βλέπει διαφυλλίζων την πρώτην τυχουσαν σελίδα οίασδή- 
ποτε συναγωγής τών Αίσωπείων μύθων δτι ύπδ τούς α υ τ ο ύ ς  μύθους 
δ ο ά φ ο ρ α  επιμύθια φέρονται 1 ) .Ό  δέμή τέλεον άμβλύς άναγινώσκων 
τους αύτούς μύθους εις διαφόρους συγγράφεις άντιλαμβάνεται 
δτι έκαστος τούτων διατόρως εννοεί καί ερμηνεύει αύτούς 2). "Αλ
λως δέ τδ πράγμα ώς φυσικδν καί επιτρέπεται να γείνη 3) και γίνεται 
άπδ καταβολής τών Αίσωπείων μύθων 4). 4

4) Π. χ . δπό τό>· αντόν μύθον «ΆΜχτορες» (Halm 24. 21 β. 21 c) φέρονται 
τρίά επιμύθια διάφορα απ' άλλήλων. Τό εν : Γ0  μύθος δηλοι, δτι κύριος ΰπερηφάνοις 
αντιτάσσεται, ταπεινοΐς δέ δίδωσι χάριν .— Το δεύτερον: Νίκης ασφάλεια, μετριότης 
φρονήματος.— Τό τρίτον: Ό  λόγος προς άνδρας θεομάχους. Περαιτέρω* Ό  μύθος 
«Κο.Ιοιός χαϊ γΛαύξ» (Haim 200. 200 β) έχει όνο επιμύθια 6π* αυτόν δλως διά
φορα. Τό πρώτον: Κόσμος επείσακτος αισχύνη τοΐς Ιχουσι.-— Τό δεύτερον: Ό  μύθος 
δηλοΐ δτι οί χρεωφειλέται και επίκτητους προσκτοίμενοι πλούτους, μέχρις άν κατέχωσι 
τά άλλότρια, δοκουσιν είναί τινες* έπειδάν δέ αυτά άπαιτηθώσιν, όποιοι ήσαν πρότεροι 
γινώσκονται. Καί οΰτω καθεξής επί πάντων δσοι διπλοί καί τριπλοί ευρίσκονται έν ταΐς 
συναγωγαΐς τών Αίσωπ. μύθων. Τό άγνοεΐν ταύτα και διισχυρίζεσθαι δσα ένταυθα ώς 
χρίσις δήθεν λέγονται εινε καθαρά τών οφθαλμών βλάβη.

2) Π. χ . ό αυτός μύθος « Τοξότης χαϊ Χεοη*» παρά Halm (403) καί παρά Βα- 
βρίω (1) έχουσι διάφορα επιμύθια. Παρά Halm : Ό  μύθος δηλοΐ, ούδαμώς πλησιά- 
ζειν τους πόρρωθεν χαλεπά πράττοντας, — Παρά Βαβρίω : "Οτι δεΐ εκ τών προσφε- 
ρομένων γινώσκειν την εκάστου διάθεσιν. Καί δτι ή σοφία τής δυνάμεως διαφέρει. Καί 
οΰτω καθεξής πλέον ή άπαξ. Τό άγνοειν ταυτα καί διισχυρίζεσθαι δ τι διισχυρίζονται 
οί κ. κ. κριταί εινε έλεγχος σαφής άμβλύτητος πολλής.

3) Άφθόνιος, Προγυμν. 3. Walz τόμ. 4, σελ. 178. Spengel τόμ. 2, σελ. 75: 
Γένοιντο δ' άν καί ένός μύθον πΧείογες έπ/Λογοί, έξ εκάστου τών έν τώ μύθω πρα
γμάτων τάς άφορμάς ήμών λαμβανόντων.

4) Ίουλιανός, λδγ. 7, σελ. 226 Π : Ό  μέν μυθός Ιστι παλαιός, έφηρμοσας ο: 
αυτόν συ πράγμασιν έτέροις, δπερ οιμαι ποιεΐγ είώθασι οί τή τροπική χροίμενοι τών 
νοημάτων κατασκευή* πολύς δ’ έν τούτοις ό Πάριός έστι ποιητής (ό Α ρχίλοχος δηλ, 
708 π. X .). Πλουτάρχου δέ εί τά μυθικά διηγήματα τών σών είσω χειρών άφΐκτο,
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Άλλ* ού μόνον επιτρέπεται τούτο να γίνηται, άλλα πολλάκις είνε 

καί άναγΚαχον* διότι πολλάκις τα φερόρ,ενα υπό τούς μύθους επιμύ
θια, δημιουργήματα όντα άνθρώπων ούχί πάντοτε σοφών, είνε «άπροσ* 
δχόνυσα και άκατάλληλα και παντάπασχ με τούς μυθους 
άνάρμοστα», ώς ορθότατα παρατηρεί ό μέγας του Ελληνικού γέ
νους διδάσκαλος, ό αοίδιμος Κοραής, λέγων επί λέξει: « Έ σ τι 
δέ καί τό έπιμύθιον άπροσδιόνυσον )) 1). Καί άλλαχου : «Των
περισσοτέρων ανωνύμων τούτων μύθων αί λέξεις , αί φράσεις, ή 
σύνθεσις, έπειτα των εννοιών ή συζυγία καί ρ,ιάς μετά τών άλλων 
διαδοχή καί γένεσις, τών έπχμυθιων η άναρμοστια . . μάς διδά
σκουν αρκετά ότι είνε συνθεμένοι από διαφόρους μυθογράφους τής ένα
της καί τών έξης μέχρι τής τεσσαρεσκαιδεκάτης εκατονταετηρίδος* 
έκ τών οποίων πολλοί ήσαν του μοναχικού τάγματος . . ’Από την 
απλότητα καί συντομίαν του μύθου κρέμαται καί του επιμυθίου ή 
αρετή. Τούτο πρέπει νά είνε κατάλληλον με τον μύθον, ήγουν τοιού- 
τον, όποιον εύκολα πας ένας νά τό συλλογίζεται, ευθύς όπου άκούσγ) 
τον μύθον. Παραδείγματα από τούς σωζομένους σήμερον Αίσωπικούς 
μύθους έπχμυθιων άκαταλλήλων και παντάπασχ μέ τους μύ
θους άναρμόστων νά φέρω είνε περιττόν,επειδή τά περισσότερα 
είνε^τοιαύταδ)».

’Αλλά

Ούδέ φύεται
αύτόματον άνθρώποχσχν, ώ βέλτιστε, νους 
ώσπερ έν άγρω θυμός* έκ δέ του λέγεχν τε και 
έτέρων άκουεχν και θεωρησαχ 
κατά μικρόν άεχ, φασχ, φχ/ονταχ Αρένες 3).

οϋποτ' αν εΛεΛηθει σε, τίνι διαφέρει πλάσαι τε εξ αρχής μύθον xal tdr κείμενον εφαρ· 
μόσαι πράγμασιν οίκείοις.

1) Ινοραής, Μύθων Αίσωπείων συναγωγή σελ. 276, Οποσελ, σημ. 2.
2) Κοραής Αύτο'θι έν τή εισαγωγή, περί Αισώπου και τής παρούσης τών άναφερο- 

μένων εις αυτόν μύθων έκδο'σεως, σελ. μδ '. καί νθ'.
3) Φιλήμων, άπόσπ, 103, Kock, τόμ. 2, σελ. 511.



« Πολλοί τέλος των μύθων ουδέ πρός την γλωάάικην κ α ι  διανοητι
κήν και Λθικίιν άνάπτνξιν των μαθητών της Γ \ τάξεως eidi προδηρ- 
μοδμένοι* ουτω π. χ .  εύρίάκομεν έν τφ Άναγνωάματαρίω μύθους» οΐ 
όποιοι μόνον είς παιδία της κατωτάτης fi τό πολύ της Β' τάξεως θά 
ύδύναντο να διδαχθώδι* τοιουτοι εΐνε οΐ μύθοι 15 « Πίθηκος» 39ος ο \  
δύο βάτραχοι και λοιποί».

«Έργον όνον άποτρέψαι κνώμενον», λέγει μία άρχαία π α 
ροιμία 1) « 'Α παντα ερίζεις καί συνίης ουδέ εν», λέγει Φιλωνίδης δ 
κωμικός 2) «*Ω γενναίε, μή ρητορικώς ημών κατάτρεχε χωρίς άπο- 
δείξεως, άλλ* ειπέ τινα κατηγορίαν του δόγματος, ίν* η πεισθώμέν σοι 
ώς καλώς έξελέγχοντα τόν . . λόγον η μεταπείσωμέν σε ώς άγνοουντα. 
Καίτοι τι λέγω ρητορικώς ; μη γάρ, επειδή τινες τών ρητόρων, α 
μάλιστα άδι/νατοϋσΊ διαλύεσθαι, ταυτα διαγελασ'αντες ούδ* έπι- 
χειρουσιν άντιλέγειν, ήδη που τούτο καί ημείς ήγώμεθ’ είναι τδ ρη
τορικώς* τδ γάρ διά λόγοι/ πιθανόν έστι τδ ρητορικώς, τδ δ ’ άνευ 
λόγου βωμολοχικόν, ου ρητορικόν», λέγει ό Γαληνός 3).

‘Α λλά: «Τ ουτ’ έστιν ό συκοφάντης, αιτιάσασθαι μεν πάντα, έξε- 
λέγξαι δε μηδέν», λέγει δ Δημοσθένης 4).

Ό τ ι  δέ δίκαιον εχουσι καί δ Μακάριος καί ό Φιλωνίδης καί δ Γ α
ληνός καί δ Δημοσθένης εριστικήν καί βωμολοχικήν καί συκοφαν
τικήν καλοΰντες τήν διαγωγήν τών ήμετέρων κριτών, άνευ άποδεί- 
ξεως καταρριπτόντων πράγματα, άτινα τέλεον άγνοοΰσιν, απλώς δέ 
μόνον, δπως ούδέν μείνη άμίαντον, άπόδειξις δτι τδ διηγημάτιον δ 
πίθηκος, δπερ οί ήμέτεροι κύριοι εύρίσκουσιν κατάλληλον να διδα- 
χθή « μ ό ν ο ν  είς παιδία τ η ς  κατωτάτης η τό πολύ της Β '. 
τάξεως» οι Γερμανοί, παρ’ ών έλήφθη, διδάσκουσιν αύτδ είς τήν 
Δ ' τάξιν, καί εις τάς τάξεις τών άστικών αυτών σχολείων καί εις 
τάς κατωτέρας τάξεις τών άνωτέρων εκπαιδευτηρίων αυτών 5). 1

1) Μακάριος 4, 14.
2) Φιλωνίδης, άπ. 17. Oomicorum Attieor. frag. Kock τόμ. 1, σελ. 257.
3) Γαληνός περί φυσικών δυνάμεων Α '.  κεφ. 16, έκδ. Kulltl τόμ. 2, σελ. 61. έχδ. 

Helmreicb, Lipsiae 1893, τόμ. 3, σελ. 145 εν τέλ. καί έξ.
4) Δημοσθένης, Πρός Εύβουλίδην 34, σελ. 1309.
5) Τό Γερμανικόν διηγημάτιον τούτο επιγράφεται « D er v o r w itz ig e  A f f e v ,  αποδί

δεται δέ υπό τινων μέν είς τον Η. Weber, υπ’ άλλων δέ είς τον Schmid καί φέρεται 
εν τοίς ‘Αναγνωσματαρίου του Diellein (Volksschulcscbuch, M itle l lu fe y 1894, 
άρ*0μ. 356, σελ. 203). του K lem en  (D. Leseb. fur D tirg ersch u len  aud untere 
Klassen h o h eren  Lebranstalten, 1894, άριΟ. 60, σελ. 52.



« Παραδείγματα δέ όμοίας έλλείψεως του συγγραφέως περ\ την εύ- 
ρεσιν της άρμοζούσης πράγματι εις έκάστην τάξιν διδακτικής ύλης 
και γλώσσης παρέχουσι και τά λοιπά τεύχη του Αναγνωσματαρίου 
του κ. Παπαμάρκου. Έν τφ ύποβεβλημένφ π. χ. προς κρίσιν Β' τεύ- 
χει εύρίσκομεν ού μόνον παραγράφους πολλάς, ά?.λά και κεφάλαια 
ολόκληρα, τά όποια προ ένός έτους 6 συγγραφεύς έθεώρει άρμόζοντα 
είς τούς μαθητάς της άνωτάτης τάξεως (δρα έντυπον Άναγνωσμα- 
τάριον του κ. X. Παπαμάρκου) χρησιμοποιούμενα νυν ώς Αναγνώ
σματα της Β * τάξεως. Ταύτα είνε τά έξης.Κεφάλαιον Ε ύποβεβλημένον 
’Αναγνωσματαρίου της Β ' τάξεως.

§ 32 Άλώπηξ και Τράγος.
§ 34 Αίλουρος και όρνιθες. "
§ 35 Σκύλος και λύκος.
Κεφάλαιον Ζ \ Πλεον εξ ία .
§ 43 Σκύλος πλεονέκτης.
§ 44 Γυνι\ και δρνις.
§ 46 Άλώπηξ και λέων.
Κεφάλαιον Η'. Το κακόν τιμωρείται. Τό άγαθόν βραβεύεται.
§ 49 Έμπορος και όνος.
§ 52 Ό  μικρός αιγοβοσκός.
§ 53 Ποντικός και βάτραχος.
§ 54 Λέων, λύκος και άλώπηξ.
§ 55 Άνδροφόνος.
§ 59 Ό  άγαθοποιός γέρων.

Ακριβώς ούτως. Ά λλα  δεν εννοώ καλώς πού κείται το επίψογον 
τού πράγματος. Κείται έν τφ  δτι κατεχωρίσθηΟαν τά μυθάρια 
ταύτα  εν τφ  πρός κρίσιν Άναγνωσματαρίφ της Β \  τάξεως, η δτι 
άποσπασθέντα έκ τού έντυπου Αναγνωσματαρίου της Δ ' τάξεως, τφ 
μη υποβληθέντι προς κρίσιν, άπεΟιωπήθηΟαν έν τφ  προς κρίσιν 
ΰποβεβλημένφ τοιούτφ ; Έ άν μέν τδ πρώτον, τότε είνε έπιλησμονες 
τών περί τού Αναγνωσματαρίου τούτου ύπ’ αυτών τών ιδίων γρα- 
φέντων καί υπογραφέντων : «Περί δε της ποιότητος παρατηρούμεν 
τάδε* τά  μεν ποιήματα μετά προσοχής έκλελεγμένα έκ τών δοκιμω- 
τερών ποιητών είνε άψογα καί έπιτυχη. τά  δέ πεζογραφήματα 
καθ’ ύλην και είδος είνε όρθά και πρόσφορα προς τον οκο
πόν ον προτίθενταί» 1). *Ωστε, ώς φαίνεται, εγώ δεν επραξα 
κακώς μετατοπίσας τά  μυθάρια ταύτα έκ τού έντυπου Αναγνω
σματαρίου της Δ ',  τάξεως εις τδ χειρόγραφον Άναγνωσματάριον 
μου της Β '.  τάξεως, τφ  καί έν χερσίν τών κ. κ. κριτών. Έ άν όμως 
ψέγωμαι ένταύθα, διότι άπεσιώπησα ταύτα καί δεν άνέγραψα εις τδ

1) Έχθε<ης χριτών σελ. 13, β, κερί τδ μέσον
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έν χερσίν των κ.κ. κριτών χειρόγραφον Άναγνωσματάριόν μου της 
Δ '. τάξεως, τότε αυτοί είνε οί πράττοντες κακώς, διότι αυτοί είνε 
ώρισμένοι να κρίνωσι μόνον τα  είς τά εν ταΐς χερσίν αυτών βιβλία καί 
τά  εν αύτοϊς καταγεγραμμένα, ούχί δέ καί τά έντυπα τά  μη σχόντα 

*. την υψηλήν ταύτην τιμήν καί έτι όλιγώτερον τά  άποαιωπώμενα.
Τούτο είνε ύπόΟεσις καθαρώς άτομική,ούδαμώς ούδαμου άπτομένη 

% του κ. κριτου. Ά λ λ ’ ό κύριος ούτος «Ούτως έστιν, ώς έοικε, δημιουρ
γός λόγων, ώστε ούκ άπόχρη αύτω, εί τινα . . είρηκα, τούτων κατη- 

*- γορεΙν, αλλά. . καί τής σιωπής μου κατηγορεί, ίνα μηδείς αύτω τό
πος άσυκοφάντητος παραλείπηται)) 1).

"Αλλως δέ τά  μυθάρια ταυτα άριστα προσαρμόζονται καί εις τό
r
* στόμα του Σωκράτους καί είς τό στόμα του είκαιοτάτου τών άποχει- 
f ροβιώτων. Καί είς τό στόμα του 'Αρχιλόχου καί εις τό στόμα του 

Πλουτάρχου. Καί είς τό στόμα τών σοβαρωτάτων διδασκάλων καί 
είς τό στόμα τών ζωηροτάτων παιδαρίων. Μόνον τά  έν χυδαιολογία 

ν έξελισσόμενα καί μόνον τά  προσβάλλοντα την παιδικήν αίδημοσύνην 
f  καί μόνον τά πολίτικου καί φιλοσοφικού περιεχομένου είνε ανάρμοστα 

τοΐς παιδευομένοις παιδαρίοις. Μυθάρια όμως συνέσεως καί άσυνεσίας, 
I  πλεονεξίας καί αύταρκείας, άπάτης καί ειλικρίνειας, κακοποιίας καί 

άγαθοποιίας, ηθών τουτέστι καί πράξεων καί παθημάτων του κοινού 
·- βίου δηλωτικά, έν λόγω προσήκοντι τοίς μυθαρίοις, άπλάστφ καί 

άφελεί, κεχαρισμένω καί γλαφυρω, έχουσιν πανταχου τον τόπον αυ
τών, ούχ ήκιστα δέ καί έν τή Δ ', καί έν τή Β '.  τάξει τών σχολείων 

*. τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως. « ’Αλλά γάρ ίσως εύηθες τό τούς εύή- 
θεις τών λόγα>ν λίαν έξετάζειν)) λέγει ορθότατα ό ’Αριστοτέλης 2).

Τον θαυμασμόν πάντων τών αιώνων καί πάντων τών έθνών καί 
πάντων τών σοφών άνδρών, τών έπιφανέντων ποτέ έπί του πλανή
του ήμών,έξήγειραν τά  Ελληνικά γράμματα καί ό Ελληνικός πολιτι
σμός. *Ως εξοχον δέ παιδευτικόν μέσον έν τή  ήμερότητι καί τή μεγα- 
λοφροσύνη καί τφ  άνθρωπισμφ ά π ’ αιώνων έθεωρήθησαν οί Έ λληνες

4) Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος 216, σελ. 610.
2) ’Αριστοτέλης, Περί μορίων ζώων 664, 6, 48.

SfcW -
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συγγράφεις υπό συμβάντος του πεπολιτισ^ένου κόσμου 1). «Σπάνιον 
κειμήλιον της έπιγείου πνευματικής άναπτύξεως εινε η έν τή χώρα 
ταύτη της Ελλάδος γεννηθείσα καί εκτραφείσα» , εν άγίω ενθουσια
σμοί αναφωνεί ό Lotze, γεγοητευμένος εκ της αίγλης της άκτινοβο- 
λούσης από του πνεύματος του Ελληνικού καί θαλπόμενος υπό της 
απαλής θαλπωρής τής έκπεμπομένης έξ αυτού 2). Τούτου τού Sat- 
μονίου πνεύματος πάλιν έξοχώτεραι εκφάνσεις εινε —  κατά την έμήν 
πεποίθησιν —  ό θ ε ίο ς  "Ομηρος 3), ό θ ε ίο ς  Πλάτων 4) καί οΐ ά ν - 
θ ρ ω π ίκ ο ι Αισώπειοι μύθοι 5), βάσις μεν αυτού μεγαλοπρεπεστάτη 
και άσφαλεστάτη, τής γής άπτομένη καί ευρύτατα έπ’ αυτής έπεκ-

1) ’Ίδ . της έμής πραγματείας « Παράρτημα τών εκπαιδευτικών νομοσχεδίων», εν 
Άθήναις 1889, σελ. 71, α — 76, α.

2) L otze, M ikrokosm us, τόμ. 3, σελ. 137: So erzog  diese H e im a t — G riechen- 
la n d  — e in  selienes K le inod  d er  E rd b ild u n g .

3) Πλάτων, ’Αλκιβιάδης 2, 147 Ο: Όμηρον τον θ ε ε ό τ α τ δ ν  τε καί σοφώτατον 
ποιητήν.— Μένανδρος, ’Επιδεικτικών 16, W a lz  9, 315. Spengel τόμ. 3. σελ. 
434 : Ό μηρος ό θείος ποιητής. — Δίων ό Χρυσόστομος, Λο'γ. 2, εκδ. L. D indorf. 
L ipsiae  1852, σελ. 7 8 : Τον Ό μηρον ενόμιζεν— δ μέγας ’Αλέξανδρος — δαιμόνων 
καί θειον τω δ'ντι κήρυκα τής άρετής. — Μάξιμος ό Τνριος, Λόγ. 32, 3 : Τα Ό μή- 
ρου . . έπη . . μούσα ϊνθεος. Αύτόθ. 32, 4 : Δοκεΐ μοι Όμηρος φύσει τε κε/ρημενος 
θειοτάτη καί φρονήσει δεινοτάτη καί εμπειρία πολυτροπωτάτη φιλοσοφία έπιθέμενος 
δημοσιευσαι ταύτην τοΐς Έ λλη σ ιν .— 'Αριστοτέλης, Ποιητική 1459, α, 31 : Καί 
ταύτη θεοπέσιος αν φανείη Όμηρος παρά τους άλλους.— Δίων ό Χρυσόστομος, Λο- 
γος 53, σελ. 274 : Ό  μέν Δημόκριτος περί Όμήρου φησίν ούτως* Όμηρος φυσεως 
λαχών θεαζονσης επέων κόσμον έτεκτήνατο παντοίων* ώς ούκ ενόν ανεν θείας καί 
δαιμόνιας φνσεως οΰτω καλά καί σοφά επη έργάσαοθαι. — Αντόθ. Λόγ. 53, σελ. 
277 : Ά τεχνώς γάρ ούκ άνευ θείας τύχης ον δ' ίίνεν Μουσών καί Απόλλωνος έπι- 
πνοίας δυνατόν ούτως υψηλήν και μεγαλοπρεπή καί προσέτι ήδειαν γενέσθαι ποίησιν. 
— Λουκιανός, ’Έρωτες 23 : Κατά τον μέγαν άληΟείας προφήτην Όμηρον.

4) L otze , G eschichte der A esthetik  in D eutschland,M unchen, 1868, εν αρχή 
« ό θειος Πλάτων» ( ο der gottliche P la to n » ). — Κλημης ό Άλεζανδρενς, Στρω- 
ματεΐς βιβλ. 1, κεφ. 8, εκδ. P o tte r , σελ. 341 : 'Ο φιλαλήθης Πλάτων οϊον θεοφο- 
ρονμενος.— Αντόθ. Παιδαγωγός 3, 10, P o tte r σελ. 286: 'Ο πάντα αριοτος Πλά
των ζηλωτής Μωυσέως.— Αντόθ. Στρωματεΐς 1 ,1 ,  P o tte r 321 : Ό  έξ Εβραίων 
φιλόσοφος Πλάτων. — Αντόθ. 2, 19, P o tte r σελ. 488: Πλάτων δ φιλόσοφος συν- 
δραμών τω δόγματι τω Νόμω.— Ανιόθ. 5, 14, P o tter, σελ. 714 : Ό  Πλάτων μο- 
νονουχί προφητειών τήν σωτήριον οικονομίαν έν τω δευτέρο) τής Πολιτείας.— Αντόθ. 
1, 22, P o lte r , σελ. 411 : Νουμένιος δέ ό Πυθαγόρειος φιλόσοφος άντικρυς γράφει, Τί 
γάρ έστι Πλάτων ήΜωνοής άττικίζων; Τβε αύτόΟ. καί 5,12, έκδ. P o tter, σελ. 692: 
καί 1 ,2 2 , P o tt. σελ. 410 -  411 καί 1, 25, P o tt. σελ. 419. — Ευσέβιος, Προπαρα- 
σκευή Ευαγγελική σελ. 8, 6. 13, 12.

5) ’Αριστοφάνης, Σφήκες 1179 : .Μή μοι γε μύθους, αλλά των ανθρωπικών, | οίους 
λέγομεν μάλιστα τούς κατ’ οικον . . | Οΰτω ποτ’ ήν μυς καί γαλή κτλ.
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Τδίνορ,ενΊΟ, ot Αίσώπειοι μύθοι 1) κορυφή δε των άστρων απτομενη, 
ό *Όμηρος 2) καί ύψος, άπό τής γης προς τά άστρα αιρόμενον καί 
του ουρανού άπτόμενον, ό Πλάτων 3).

1) Ίουλιανός% Λογ. 7, σελ. 207 c :  Ό  δε δή των μύθων "Ομηρος ή Θουκυδίδης 
ή Πλάτων, ή δ τι βούλει καλεΐν αυτόν Αίσωπος ήν.— Φιλόστρατος, Τά εις τον Τυα- 
νέα ’Απολλώνων, κεφ. 15, σελ. 91 : Ό  Έ ρμης άτε λόγιος . . δίδωσι την μυθολογίαν 
τώ Αίσώπω είπών, «α πρώτα εμαθονη.— Λυτό#, κεφ. 14, σελ. 9 0 : Των
μύθων . . επιτηδειόζεροι προς σοφίαν οί του Αισώπου φαίνονται . . Αίσωπος δέ υπό 
σοφίας πρώτον μέν ούκ ες τό κοινόν των ταυτα αδόντων έαυτόν κατέστησεν, άλλ1 Ιαυ- 
του τινα οδόν έτράπετο, ειτα, ώσπερ οί τοΐς εύτελεστεροίς βρώμασι χαλώς ίστιών- 
τες, άπό σμιχρών πραγμάτων διδάσχει μεγάλα  καί προθέμενος τον λόγον επάγει 
αύτω τό πράττε ή μη πράττε . . έπαγαγών νουθεσίαν . . χάριεν δ’ αύτου τό καί τά 
άλογα ήδιω έργάζεσθαι καί σπουδής άξια τοΐς άνθρώποις.— Ίουλιανός) ενθ. άν. 206 
D : Εί δ’ δλως χρή τι καί υπέρ των τους μύθους τό πρώτον πλασάντων άπολογήσα- 
σθαι, οοκοΰσί μοι ταΐς τών παιδιών ψυχαΐς, ώσπερ αί τίτθαι περί τάς οδοντοφυΐας κνη- 
σιώσιν αύτοΐς σκύτινα άττα προσαρτάν ταΐν χεροΐν, ίνα αυτών παραμυθήσωνται τό 
πάθος, οΰτω δέ καί ούτοι τω ψυχαρίω πτεροφνοϋντ ι χαϊ ποθούν τι πλέον είδέναι 
n y διδάσχεσθαι ό* ονπω τόληθή δυναμενω ταϋζα εποχετεύειν, ώσπερ άρδοντες 
άρουραν διψώσαν, Iνα δή οϊμαι αυτών τόν γαργαλισμόν χαϊ τήν οδύνην παραμυ- 
θήσωνται. — Αύζόθ. 7, 226 C: Τούς μύθους προσήκει προς παΐδας ήτοι τω φρονεΐν? 
καν άνδρες ιύσιν,ή καί τοΐς καθ’ ηλικίαν παιδαρίοις άπαγγέλλειν.— Στράβων, 1, 19, 8: 
Καί ιδιώτης δε πας καί απαίδευτος τρόπον τινά παΐς έστι, φιλομυθεΐ τε ωσαύτως* 
ομοίως 0έ καί 6 πεπαιδευμένος μετρίως* ουδέ γάρ ούτος ισχύει τώ λογισμω. — Φιλά- 
σzρaτoςy Εικόνες γ ',  σελ. 381 καί 382: Αίσώπω πάντα τά τών ανθρώπων έκμεμύ- 
Οωται, καί λόγου τοΐς Οηρίοις μετέδωκε λόγου ενεχεν' πλεονεξίαν τε γάρ επισχώπτει 
χαϊ ύβριν ελαύνει χαϊ άπάζην καί ταΰτα λέ<υν τις αύτω ύποκρίνεται καί άλοίπηξ καί 
'ίππος, νή Δία* καί ούδ’ ή χελοίνη άφωνος, ύφ' ών τά παιδία μαθηταϊ γίγνονται 
τών του βίου πραγμάτων. — Κοραήςί Μύθων συναγωγή σελ. μ δ '. Τον μύθον τίλος 
είναι τών ηθών η διόρθωσις. — Λεπτομερέστερον περί τών κατά τούς Αίσωπείους 
μύθους εν τώ τρίτω μέρει τής παρούσης πραγματείας.

2) Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς, Περί συνθέσεως ονομάτων κεφ. 24 : Κορυφή μέν 
ούν απάντων καί σκοπός, εξ ού πως πάντες ποταμοί καί πασα θάλασσα καί πασαι 
κρήναι . . δικαίως άν "Ομηρος λέγοιτο.

3) Gothey G eschichle der F arben leh re , 2 A b the ilung , U e b e r lie fc r le s ,W W . 
S tu ttg a rt u nd  A ugsburg , 1858, τόμ 39, σελ. 65 : « rO Πλάτων εν τώ κόσμιμ τούτω 
εινε ο>ς τι άγων πνεύμα, δπερ ηύδόκησε επί τινα χρόνον επ’ αύτου νά κατασκηνώση. 
Φαίνεται δτι δέν ένδιαφέρεται τόσον νά μάθη αύτόν, διότι ήδη προϋποθέτει ύπάρχουσαν 
την τοιαύτην γνώσιν, δσον προφρόνο)ς νά άνακοινοίση εις αύτόν εκείνα,άτινα αύτός μεθ’ 
εαυτού συνεκόμισε, καί ών άπόλυτον ανάγκην εχει ό κόσμος. Διεισδύει εις τά βάθη 
μάλλον,όπως πληρώση αύτά διά τής ιδίας αύτου ύποστάσεως ή δπως άνερευνήση αύτά. 
Έξαίρεται εις τά ΰψη,έπιθυμών νά έπανέλθη δθεν τό πρώτον προήλθεν. Παν δ τι εις τόν 
κόσμον τούτον άνακοινοΐ, άφορα εΓς τι άίδιον δλον, εις τι άφθιτον αγαθόν, αληθές, κα
λόν, ούτινος την προαγιυγήν έν τοΐς στέρνοις έκάστου έπιποθεΐ καί έπιόιώκει». « P la 
ton v e rh a lts ich  zu der W e lt ,  w ie ein  seliger G eisl, dem es belieb t, ein ige 
Zeit au f ih r zu herbergen . E r  ist ilirn n ic lit sowohl daru in  zu th u n , sie k en -



ΠιστΕυων βαθύτατα δτι το δαιμόνιον Ελληνικόν πνεύμα εινε η εν 
έν τοις άνθρώποις άγνότέρα εκλαμψις της σοφίας καί της μεγαλειό- 
τητος του πανσόφου καί παμμεγίστου ’Αριστοτέχνου των Πάντων, 
καί φρονών άδιστάκτως δτι του έν τοις άνθρωποι; θείου τούτου πνεύ
ματος, η αγνότερα εκφανσις είνε ό Ό μηρος, ό Πλάτων καί οί Αισώ- 
πειοι μύθοι. έως άν εμπνέω Στέντοοος φωνήν βάλλων θα κράζω:

α Τούτο το δαιμόνιον των αρχαίων Ελλήνων πνεύμα το άνθρώπι- 
πινον γένος λατρευον έςανθρωπίζεται. Τούτο τδ γένος των Ελλήνων 
ένστερνιζόμενον εξελληνίζεται. Έ ν τούτω τά  τέκνα ημών έζ απαλών 
ονύχων εκτραφέντα καί παιδευθέντα, έν τοις Αίσωπείοις μύθοις δηλ.το 
κ α τ’ άρχάς 1), έν τοις Όμηρικοίς έπεσι μετά ταυτα καί έν τνί Πλα
τωνική μεγαλονοία καί ύψηλορρημοσύντι τελευταιον.θά δυνηθώσί ποτέ, 
θεού θέλοντος, νά έζαγάγωσι την μεγαλώνυμον πατρίδα αυτών έκ 
της άφανείας, εις ην ημείς οί νυν ζώντες έβυθίσαμεν αυτήν, καί θά 
κατορθώσωσί ποτέ νά άνυψώσωσιν αυτήν καί έγκαθιδρύσωσι καίαύθις 
εις τον υψηλόν θρόνον, ον α π ’ αιώνων έν τω πνευματικω στεοεώματι 
της άνθρωπότητος εν έκπάγλω κάλλει άπαστράπτουσα σεμνότατα 
καί μεγαλοπρεπέστατα κατείχεν.
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nen zu lemen, veil er sie schon vorraussetzt, als ihr dasjenige, was er mit- 
bringt und was ihr so Noth that, freundlieh milzutheilen. Er dringt in die 
Tiefen, mebr, um sie mit seinem Wesen auszufullen, als um sie za erfor- 
schen. Er bewegt sicb nach der Hohe, mit Sehnsucbt, seines Ursprungs, 
wieder tbeilhaft zu werden. AHes, was er aussert, beziebt sicb auf ein ewig 
Ganzes, Gutes, Wabres, Schones, dessen Forderung er in jedem Busen auf- 
zuregen Strebt. — «Ό f Ραφαήλ άπεικο'νισε τον Πλάτωνα εν τξ είχόνι αυτού ή σχοΑή  
τ ω τ  'Α θ η ν ώ ν  τζρος τον ουρανόν ύψουντα τό βλέμμα χαί δεικνύοντα αυτόν », (Friedr. 
Ueberweg, Grundriss der Geschicbte der Philosopbie, Berlin 1880, τόμ. 1, 
§ 39 έν τέλει, σελ. 1*25).

1) Το'σον εςο/ον υπολαμβάνω τήν παιδευτικήν δυναμιν των Αισωπείων μύθων χαί 
ιδίως κατά την νεαρωτάτην ηλικίαν των παίοων, ώστε, εάν πάντες, και οί 426 Αισώ- 
πειοι ουτοι μύθοι, ήσαν εξ ίσου παιδευτικοί τού ήθους των νεαρών παιοων οσον οι 68 
α ριοζο ι καί οί 54 χαΛοϊ, και τούς 426 ήθελον δώση εις τάς χείρας των νεαρών παιδων, 
πεποιθώς δτι τών εν άνθρώποις παιδευτικών της ηλικίας τούτης μέσων τό αριστόν θά 
παοεΤγον εις τά ήμε'τερα τέκνα. — Πώς είνε ορθόν καί Sixatoy νά ύπολαμβανωνται οι 
Αίσώπειοι μύθοι θά προσπαθήσω — όση μοι δύναμις —  νά χαταδειξω έν τω τρίτω 
μέρει της παρούσης πραγματείας.



ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ Δ Ε Υ Τ Ε ΡΟ Ν

Τά διηγήματα.

Τό περιεχύμενον τών διηγημάτων. Ή  προς τά ζώα πραο'της.—  ΓίνεσΟε εις άλλήλους 
χρηστοί, εύσπλαγχνοι.—  ’Αγάπα τον πλησίον σου ώς σεαυτόν. Ευγνωμοσύνη. Με
γαλοψυχία.— Α γάπη καί τρυφερο'της προς τά πιστά καί ευεργετικά ζώα.— ’Έργον 
δ' ούδέν ονειδος, άεργίη δέ τ1 όνειδος. — Έ ν  έργω και λόγω τίμα τον πατέρα σου 
καί την μητέρα.— Άοκνος άνήρ μέγ’ οίκον οφέλλει.—  Σπεύδε βραδέως.— Ούκ 
εστι μητρός ήδιον τέκνοις.— ’Ίδιον τών ζώων έκτίνειν χάριτας τοΐς εύεργέταις.—  
Φρονειν οί ταχείς ούκ ασφαλείς.— Ου τοι τών έπειγομένων έστί τά πράγματα, άλλα 
τών εύ βουλευομένων. —  Καλώς ποεΐτε τούς κακοποιουντας ύμας. — Φιλοστοργία 
τών γονέων.— Λιμός πάμπαν άεργω σύμφορος άνδρέ.—  Εί δέ κεν έργάζη, τάχα  σε 
ζηλώσει άεργός. — Το ώκύ καί λαιψηρόν φρενών εις πημονάς καΟήκε πολλά δή 
βροτούς. — Ούδέν γλύκιον ής πατρίδος ούδέ τοκέων γίγνεται. — Ή  προς τά θηρία 
πραότης μελέτη προς τό φιλάνθρωπον καί φιλοίκτιρμον. —  Ευσέβεια καί φιλο
πατρία.

’Αφού οί πολύμουσοι κριταί ημών άπηύδησαν καθυλακτουντες τών 
αριστουργημάτων του δαιμόνιου Ελληνικού πνεύματος, νυν στρέφον
ται κατά τών άριστουργημάτων του Γερμανικού πνεύματος τοιαυτα 
βλασφημουντες :

«Γ'. Τά έν τω Αναγνοχίματαρίω περιεχόμενα διηγήματα.—Άφαι- 
ρουμένο)ν τά>ν ύπό στοιχ. I μνημονευΟεισών παραγράφων πραγματο- 
γνυ>στικής ύλης άλλοτρίας προς τον σκοπόν τού Αναγνωσματαρίου 
καί τών άρτι έξετασθέντων 40 μύθων δεν υπολείπονται έκ τού κρίνο- 
μένου Αναγνωσματαρίου fi 26 διηγήματα καί 7 ποιήματα ώς ή κυ
ρία διδακτική ύλη. Δυστυχώς δμο ς̂ καί αϋτη ώς προς την ποιότητα 
είνε κατά τό πλειστον όμοία τμ μέχρι τούδε έξετασθείσμ* διότι πλήν 
τών ποιημάτων 63, 64, 68, 69, 70, 76 καί 88, άτινα δύνανται νά θεω- 
ρηθώσι κατά τό μάλλον καί ήττον χρήσιμα προς τον σκοπόν τών κε
φαλαίων, ύφ’ ά υπάγονται, έκ τών διηγημάτο^ν άλλα μέν άστοχουάι 
του σκοπού αύτών, άλλα δέ παραδειγματίζουσι κακώς, άλλα δέ μονο- 
νουχί γελοιοποιούσι τήν άρετήν, άλλα δέ τέλος παριστώσιν αύτήν 
καί τιμο^ρουμένην. Τοιαύτην τιμο^ρίαν ύφίσταται «ό π ι σ τ ό ς  σκύ
λος» τής 30 §. «ό κύριός του εκβάλλει τό πιστόλιόν του, τον πυροβο
λεί καί τόν έξαπ?νώνει κατά γης». Δεν είνε δέ πολλφ διάφορος καί ή  
τύχη «τού γ ε ν ν α ί ο υ  γ ε ί τ ο ν ο ς »  τής § 94, διότι καί τούτου τής 
άρετής τά έπίχειρα είνε ότι ή οίκία του «μετ’ όλίγον έγεινεν δλη 
στάκτη».



((Μη την ϋεχον αρμονίαν Αρμοσμένοι 
έκ νύκτα νχ/κτός χημέραν έξ Λμέρας 
αίσχρώς καλχνδώμεσθα » 1).

Διά τίνων έκτροχιασμών ή ανθρώπινη πνευματική μηχανή δύνα- 
τα ι έκ του παρ’ Αίλιανφ (περί ζώων 7, 2 9 ) χαριεστάτου καί χαρα- 
κτηριστικωτάτου ανεκδότου περί του πασίγνωστου κυνός του Κολο
φωνίου έμπορου του άριδήλως καταδεικνύοντος «την {δίαν των KXJ- 
νών είς τοι/ς τρέφοντας ευνοχαν» νά έκτραχηλισθή εις τά λη- 
ρήματα των ήμετέρων κ. κριτών ταΰτα, τούτο ό έχων την περιέρ
γειαν νά κατανοήσν) είνε ανάγκη νά άναγνώση τά  σχετικά περί παρα- 
νοίας καί παρακρούσεως καί όπτασχών καί φαντασμαγορχών 
κεφάλαια είς τό άξιόλογον σύγγραμμα του G riesirtger  «περχ της 
φρενοβλαβείας» (Uber die Geistes-Krankeiten), ή, εάν τούτο 
δεν είνε πρόχειρον, εις τήν Mediciniscke Psychologie του Hermann 
Lotze, εν τω τρίτω κεφαλαίο) του τρίτου βιβλίου, § 41-44, σελ. 
5 7 9 - 6 2 5 ,  ένθα λόγος γίνεται περί των διαταράξεων του ψυχικού 
βίου (von den Storungen des Seelenlebens). Έν αύτοΐς θά ϊδτι 
δτι καί ή παχυλή αμάθεια καί ή άχαλίνωτος δοξοσοφία καί ή άμε
τρος μοχθηρία καί ή άνανδρος κακοβουλία καί ή κυνική άναισχυντία 
δύνανται νά διαστρέψωσιν επί τοσοϋτον τάς φρένας των άτυχων βρο- 
τών, ώστε καί μίαν άπλουστάτην καί συγκινητικωτάτην έκδήλωσιν 
τής πίστεως καί εύνοιας ενός κυνός προς τον δεσπότην αύτοΰ νά ύπο- 
λάβωσιν ώς «τχμωρίαν τον άγαθον» καί νά έκτραχηλισθώσιν 
είς τό συμπέρασμα ότι « έκ των διηγημάτων άλλα μέν άστοχουσι του 
σκοπού αυτών, άλλα δέ παραδειγματίζουσι κακώς, άλλα δε μονονουχί 
γελοιοποιουσι τήν άρετήν, άλλα δέ τέλος παριστώσιν αυτήν καί τ ι- 
μωρουμένην τ>.

Ό  Αίλιανός διαφυσώμενος υπό του πνεύματος τής εύμενείας καί 
πραότητος προς τά  ζώα, του χαρακτηρίζοντος καθόλου τον άρχαϊον 
Ελληνικόν κόσμον, συνέλεξεν άπειρα άνέκδοτα περί τών ποικίλων 
άρετών τών ζώων, έν οίς καί συγκινητικώτατα πολλά περί τής εύ
νοιας τών κυνών προς τούς τρέφοντας αύτούς. Τούτων έν είνε καί τό 
καταμολυνόμενον ενταύθα εις τάς άχράντους χείρας τών άγαθών κρι
τών ημών. Τό άνέκδοτον τούτο, ελαφρώς τροποποιηθέν υπό του περι-

1) Κωμικών άδεσποτα, άπδσπ. 348, Kock, τόμ. 3, σελ. 474.



φήμου τών νεωτέρων χρόνων παιδαγωγού Joahim Heinrich Campe 
(1746  μ. X. -  1818) 1), άναγινώσκεται νυν υπό μυριάδων Γερμανο- 
παίδων έν τοίς Άλφαβηταρίοις του A Boh me καί Klussmann καί 
εν τοϊς ’Αναγνωσματαρίου τού Dietlein, των Βαυαρικών σχολείων, 
του Forster, του Wetzel, του Wirth, του Gabriel-Supprian, 
του Niedergesass, 2) προάγον το καθ’ αυτό εν τφ  άνθρωπισμφ τούς 
άπαλούς νέους, καθιστάμενους ευμενείς και πράους καί φιλανθρώπους 
προς τά ζώα, άτινα εύμοιρουσι τοσούτων άρετών, ώστε ενεκα εύνοιας 
προς τούς κυρίους αυτών να στέργωσιν άγρυπνα καί άσιτα καί άποτά 
να φρουρώσι τά  κτήματα καί πάν ό,τι ανήκει εις αυτούς.

Ό  Lotze καί 6 G riesinger άνερευνώντες· εν τοίς άνω μνημονευθείσι 
συγγράμμασιν αυτών τά  αίτια καί διαγράφοντες τάς ποικίλας εκφάν
σεις τών παντοδαπών ειδών τής διαταράξεως του ψυχικού βίου συμ- 
φωνούσι πληρέστατα έν τούτω, ότι σημεϊον άρίδηλον τής παρουσίας 
τής φρενίτιδος νόσου εϊνε πλήν καί άλλων μάλιστα ή διάστροφος άντί- 
ληψις τών πραγμάτων του κόσμου. ‘Ό ,τ ι  οί σωφρονοΰντες λατρεύου- 
σιν ως σεμνόν καί υψηλόν καί άγων καί ουράνιον, οί ά φ ρ α ίν ο ν τ ε ς  
ή διάκεινται προς αυτά απαθώς, ή, δεινότατα άφραίνοντες, καθυλα- 
κτουσιν αυτών. « Ό  γ ε ν ν α ίο ς  γ ε ίτ ω ν ο  3), εϊνε τής σεμνής Γερμανι
κής Μούσης άριστούργημα, κατακεχωρισμένον έν τφ  Άναγνωσμ.ατα- 
ρίω τής πόλεως L iibek  4^χρ ισ τια νικής ύψηλοφροσύνης καί μ.εγαλο- 
ψύχου έθελοθυσίας διδακτικόν. Πυρκαϊάς έκραγείσης έν τινι χωρίφ 1 2 3 4

1) Τό αυτό φέρεται έν τισιν Γερμανικοί? Άναγνωσματ καί ώς έργον του D ittm ar.
2) A. Uohme, Ausg. A. 1887, II Theil, σελ. 66, άριθ. 52. — Klussmann, 3 

Aufl. 1885, σελ. 110, άριθ. 161 .—  Dietlein, D. Volksschul =  Lesebuch, Mitlel- 
stufe, 1894, σελ. 130, άριθ. 217.— D. Les. fur die Unterklas. der bayrischen 
Volksschulen, I σελ. 96, άριθ. 170.—Forster, Les. fur die Mitlelki. der Ele- 
mcnlar Schulen Elsass-Lothringen, 1894, σελ. 128, άριθ. 7. — Gabriel-Sup
prian, D. L. Ausg. 13,1 Theil, 1894, Miltelstufe, σελ. 19, άριθ. 36.— Wetzel- 
Schumann, Ausg. A. Vorslufc, I Theil, 90 Aufl. σελ. 217, άριθ. 158.— Virth, 
D. Les. fur hiihere Tochlcrsch. II Theil, II Cursus, 1878, σελ. 20, άριθ. 19.— 
Gabriel-Supprian, D. Les. fur einfache Schulverhallnisse, Ausg. C, 1894, 
σελ. 11, άριθ. 22.— Niedergesass, 3 Schuljahr, 38 Aufl. 1894, σελ. 6, άριθ. 7.

3) X. ΙΙαπαμάρκου Ελληνικόν Άναγνωσματάριον τής Γ '.  τάξεως ΙγκριΟέν, έτος 
1894, σελ. 144.

4) Liibeckichcs Lesebuch, έτ. 1882, 2 Stufe, σ ελ .  59, άριθ. 54.



γέννάιός τίς άνήρ παρόρων τον κίνδυνον, ον εκ τοΟ πυρός διέτρεχεν ο 
ίδιος αυτού οίκος, σπεύδει είς σωτηρίαν του επί της κλίνης προσπε- 
παττάλέυμένου ασθενούς γείτονος αυτού. Τά μέγιστα δε κινδυνεύσας 
σώζει αυτόν. Άλλ* εν τω μεταξύ άποτεφρούται ή ιδία οικία. Προς 
ούδέν δέ τούτο λογισάμενος έχαιρεν ό γενναίος άνήρ επί τη σωτηρία 
ανθρώπου γείτονος καί άσθενούς.

01 <?ωφρονονντες ένθουσιώσι επί τη μεγαλοψυχία καί γενναιότητι 
τού άνδρός. Οί παραψρονουντες γράφουσι « τ ο ν  γενναίου γεί
τονος της άρετης τα  επίχειρα εινε ότι ή οικία του μετ’ ολίγον εγει- 
νεν όλη στακτή», οί δέ μη εν τη άγορα τραφέντες καί παιδευθέντες 
άναμιμνήσκονται πάντων των περί εύσπλαγγνίας καί ευεργεσίας καί 
καλών καί ενάρετων πράξεων ηθικών καί χριστιανικών διδαγμάτων 
των σοφών προγόνων αυτών καί τών 'Ιερών βιβλίων τών πατέρων 
αυτών καί χαίρουσι βλέποντες τούς μικρούς ομοεθνείς αυτών έν τοιού- 
τοις παιδεύμασι παιδευομένους.

Λέγουσι τά  Ιερά ημών βιβλία : «Τ ά  σπλάγχνα τών ασεβών άνελεή- 
μονα 1). —  Μη όκνει έπισκέπτεσθαι άρρωστον έκ γάρ τών τοιούτων 
άγαπηθήση 2). —  Γίνεσθε είς άλληλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι 3 ) .—  
Τότε έρέί ό "βασιλεύς τοις έκ δεξιών αυτού' Δεύτε οί ευλογημένοι τού 
Πατρός μου, κληρονομήσατε την ήτοιμασμένην ύμίν βασιλείαν από 
καταβολής κόσμου . . ξένος ημην καί συνηγάγετέ με . . Αμήν λέγω 
υμίν, έφ* όσον έποιήσατε ένί τούτων τών ελάχιστων, έμοί έποιή- 
σατε» 4).

Λέγουσι τά  προγονικά ημών βιβλία : oc Ξείνοισι μεταδίδου καί τοΐσι 
δεομένοισιν εκ τών έόντων ο). — ΤΩ δαιμόνιε, έλέει ταλαιπωρουμέ- 
νους 6 ) .— Το έλεείν πάθος ήθους χρηστού. Έλεήμων ό σοφός καί 
κόσμιος, ανελέητος δε ό άμαθης καί άναιδής 7 ) .— Τάς γ ’ Αθήνας 
φασι θεοσεβεστάτας | είναι, μόνας δέ τον κακούμενον ξένον | σώζειν 
οίας τε καί μόνας άρκεϊν εχειν 8). — Ή  πόλις άει φιλοικτίρμων έστίν 1
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1) Παροιμίαι 12, 10.
2) Σ ιράχ, 7, 35.
3) Παύλος, προς Έφεσίονς 4 , 32.
4) Ματθαίος, 25, 34 καί εξ.
5) Δημόκριτος, άπ. 243, Mullach 1, 355.
6) ’Αριστοφάνης, Σφήκες 967.
7) ’Αριστοτέλης, ^Ρητορική 1386, 6, 9. — Φνσιογνωμονικά, 8Q8, β, 1.
8) Σοφοκλής, Οιδι'π. επί Κολωνω 260.
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και του ήττονος θεραπίς 1).—  Το τών πολιτών ήθος. . τούτο δ* έστί 
τ ί ; τούς ασθενείς έλεεΐν 2). —  Θεω οποίον έχει άνθρωπος το ευ 
ποιεΐν, δταν τό ευ ποιειν μή καπηλεύηται, και το εύεργετεϊν καί το 
άληθεύειν. — θείου νόου το άεί διαλογίζεσθαι καλόν 3 ) .— Καλόν μεν 
ούν έστιν, ο αν δ ι’ αυτό αιρετόν δν, επαινετόν ή, ή ο άν αγαθόν δν, 
ήδύ Υ) — καλά έφ’ όσων τιμή μάλλον η χρήματα . . καί όσα μή 
αί/τοϋ Ενεκα πράττει τις τών αιρετών* καί τα  απλώς άγαθά, 
όσα υπέρ τε πατρίδος τις έποίησε παριδών τό αύτου* καί τά  τή 
φύσει άγαθά, καί ά μιι αύτώ άγαθά . . καί όσα έργα τών άλλων 
Ενεκα* Λ,ττον γάρ αύτου. και δοται εύπραγίαι περί άλ
λους, άλλά μη περ\ αύτόν . . και αι άπολαυΟτικαί άλ- 
λοις μάλλον η αύτοΐς 4). — * Αρετή έστι δύναμις, ως δοκει, πορι- 
στική αγαθών καί φυλακτική, καί δύναμις εύεργετικη πολλών 
και μεγάλων, και πάντων περί πάντα . . άνάγκη δέ μεγί- 
στας είναι άρετάς τάς τοίς άλλοις χρησιμωτάτας, είπερ έστιν 
ή άρετή δύναμις ευεργετική . . μεγαλοψυχία δέ άρετη μεγάλων 
ποιητική εύεργετημάτων 5).— Τών καλών άρα πράξεων χάριν 
θετέον είναι την πολιτικήν κοινωνίαν, άλλ’ ού του συζήν. διόπερ όσος 
συμβάλλονται πλεΐστον εις την τοιαύτην κοινωνίαν, τούτοις τής πό - 
λεως μέτεστι πλεΐον ή τοίς κατά μέν ελευθερίαν καί γένος ϊσοις η 
μείζοσι, κατά δέ την πολιτικήν άρετήν άνίσοις ή τοΐς κατά πλούτον 
ύπερέχουσι κατ’ άρετήν δ ’ ύπερεχομένοις.—  καί τ ’ άναγκαια καί τά  
χρήσιμα δέ πράττειν, τά δε καλά δει μάλλον ώστε προς τούτους 
τούς σκοπούς καί παΐδας έ'τι όντας παιδευτέον καί τάς άλλας ή>Λ- 
κίας, ooat δέονται παιδείας —  τά  καλά έπαινετά —  καί νίκη καί 
τιμή τών καλώ ν αιρετά τε γάρ άκαρπα όντα καί ύπεροχην 
άρετης δηλοϊ 6). — Τό γάρ τών καλλίστων έφιέμενον αύτφ τε καί 
πόλει πάσχειν ό τ ι άν πάσχτ) παν ορθόν καί καλόν, ούτε γάρ 7ξέφυ- 1 2 3 4 5 6

1) . Πλάτων, Μενέξενος 244 Β.
2) ΔημοοΟένης, χατά Τιμοκράτους 170, σελ. 753.
3) Δημόκριτος, fragm. spuria 45, Mullacb τόμ. 1, σελ. 381, β. καί απόσπ. 250, 

σελ. 356.
4) ’Αριστοτέλης, ’Ρητορική, 1366, α, 33. 1366, β, 36 καί Ιξ. 1367, α, 18.
5) ’Αριστοτέλης, ’Ρητορική 1360, α, 36.
6) ’Αριστοτέλης, Πολιτικά 1281, α, 2. 1333, α, 1. άπόσπ. 110, σελ. 1496, α, 30 

καί έξ, 'Ρητορική 1367, α, 22.
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κεν αθάνατος ημών ούδείς, ούτ* εΐ το> ξυμβαίη, γένοιτ* αν ευδαίμων, 
ώς δοκεΐ τοΐς πολλοίς» 2).

Τούτων δ* ούτως έχόντων πόσον χονδρήν πρέπει νά έχν) τις έν τν) 
ψυχή την άνδραποδώδη τρίχα και πόσον καπηλικόν τό φρόνημα, 
ώστε έπιτέλεσιν απλού χριστιανικού καθήκοντος, πραξιν εύγενή καί 
γενναίαν, τό υπέρ τής σωτηρίας των κινδυνευόντων τα  εαυτού παρο- 
ράν, νά έμπτύσγι φλύαρων: «Τού γενναίου γεχτονος τής αρετής 
τα  έπίχειρα εινε ότι ή οικία του μετ’ ολίγον εγεενεν όλη στακτή».

Άλλ* αΰτη εινε ή φύσις των πραγμάτων : Τυφλόν δ’ έχει | ήτορ 
όμιλος άνδρών ό πλεΐστος 2 ) .— Έ σ τ ι δ’ ούδέποτ’, οιμαι, μέγα καί 
νεανικόν φρόνημ,α λαβείν μικρά καί φαύλα πράττοντας* όποια άττα 
γάρ άν τά  Ιπιτηδεύμ,ατα των ανθρώπων ή, τοιούτον ανάγκη καί τό 
φρόνημ.α έχειν 3 ) .— Τά καλά γνωρίζουσι καί ζητούσιν οί εύφυέες 
προς αυτά 4). — Ουδέ γάρ οιόν τε μ,ικρά καί δουλοπρεπή φρονούντας 
καί Ιπιτηδεύοντας παρ’ όλον τον βίον θαυμαστόν τι καί τού παντός 
αιώνος έξενεγκεΐν άξιον 5).

"Ανθρωποι ώς αρχήν τού βίου αυτών εγοντες τό άπό παντός 
κερδαίνεΐν ουδέποτε εινε δυνατόν ποτέ άλλως νά έννοήσωσι την 
ευγένειαν τής ψυχής καί την γενναιότητα τού ήθους των θυοααζο- 
μ έ ν ω ν  υπέρ τής εκπληρώσεως των καθηκόντων αυτών, ει μ.ή ώς 
μωρίαν. Ουδέποτε εινε δυνατόν νά εννοήσωσιν άλλως τάς υπέρ τού 
καλού θυσίας τών μεγαλόψυχων, είμή ώς τχμωρίαν της άρετης. 
Καί διδάσκαλοι τής τρυφεράς νεολαίας άκόμ.η άν εινε καί κριταί δι
δακτικών βιβλίων άκόμη άν γείνωσι, ((Πίθηκος ό πίθηκος, κάν χρυσά 
έ'χγ) σάνδαλα» 6).

«Καχ δόα δε έν* 12 δλαχς όελίόχ δχτιγεχταχ ό όυγγραφεύς έν τμ 96 § 
«ό μ ε γ α λ ό ψ υ χ ο ς μ ο υ ό χ κ ό ς »  χρηόχμεύουόχ μάλλον προς κατεχρώ- 
νευόχν του πτωχού μουόχκού «ένφ οί λύκοχ, λέγεχ, θά καταβροχθί- 1 2 3 4 5 6

1) Πλάτων, Επιστολή ζ '  σελ*. 334 Ε .
2) Πίνδαρος, Νεομενικών, 7, 23.
3) Δημοσθένης, ’Ολυνθιακός 3, 32, σελ. 37.
4) Δημόκριτος, ηθικά άποσπ. 226. Mullacb, τόμ. 1, σελ. 354, β.
5) Λογγϊνος, περί ύψους 9, 3. #κδ. Spengel, Lipsiae 1894, τόμ. 1, μέρ. 2, 

σελ. 117 .1
6) Μακάριος 7 ,1 2 . Leutsch, Paroemiographi Graeci, Gotfcigen 1851, τόμ. 2, 

σελ. 202.
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ζωσιν έμέ (χρησιμοποιείται δηλ. ένταύθα ό μεγαλόψυχος μουσικός ώς 
άπλη Όλη) σΌ θά δυνηθμς να φύγμς .. Καί πρίν ό Ιερεύς προφέρμ λέ- 
ξιν τινά, ό γενναίος μουσικός έρρίφθη έπί της χιόνος έν τφ μέσφ των 
λύκων.,  ό γενναίος μουσικός έξ ηφαν ίσθη  έν τφ μέσφ των πεινα
λέων και φοβερών θηρίων.. κατεσπαράχθη* άλλ’ είς άνθρωπος δέν 
εΐνε τίποτε διά τριάκοντα λύκους και μάλιστα πεινασμένους* οΐ λύ
κοι εΐχον έπιπέσμ δλοι όμού κατά του μουσικού, άλλα δΓ δλους δέν 
υπήρχε μερίδιον».  Περί τού δτι ό αυτός μεγαλόψυχος μουσικός 
«συνεσπειρώθη ώς κύων π λ η σ ί ο ν  των π ο δ ώ ν  της  ν ε α ρ ά ς  
μητρός» καί περί άλλων τινών προσέτι πλημμελειών τού αύτού διη
γήματος κρίνομεν περιττόν νά διαλάβωμεν διά μακρών».

*■
«Τω δό μήτε φΰντι προς άληθειαν, έν έπιτηδεΰμασ’ι τε 

μ°χθηρ°ΐ:ς τε κα\ άσελγέσΊ τρα^έντι παντάπαετιν άδυνατόν 
έίΤτιν όρεχθηναί ποτ’ άληθείας η έξ αί/τοϋ λαβόντι την τοι- 
αύτην ορμήν η ύπ' άλλου προτραπέντι» 1).

Ε ρω τώ  εΐνε κρίσις αυτή άνθρώπων σεβόμενων εαυτούς; Που τού
των εύρίσκεται Ιχνος κρίσεως ; Το τής παροιμίας «λαβέ μηδέν καί 
κράτει καλώς». «Κ αι εστιν ου το είπειν άλλα το άποδεΐξαι θαυμ,α- 
στόν 2).— Τό δε χωρίς άποδείξ εως άποφήνασθαι . . τοσούτφ δει φιλο
σοφώ προσήκειν, ώστε ούδ’ . . ο#ί σοφισταί πράττουσιν αυτό* πειρώνται 
γουν κάκεΐνοι πίστεσί τισι πιθαναΐς χρήσθαι* τό δε έκαστον των ζητού
μενων έξ έτοίμ.ου λαμ.βάνειν ούτε σοφισταΐς ούτε ρήτορσιν ούτε διαλε
κτικοί; ούτε άποδεικτικοΐς ούδ' όλως ούδενί τών πάντων προσήκει» 3).

"Ανθρωποι δέ προς τό στοιχειωδέστατον τών χριστιανικών καθη
κόντων, προς τό βοηθεϊν τούς άσθενεϊς καί πάσχοντας, άναισθήτως 
διακείμενοι, πώς εΐνε δυνατόν νά σεβασθώσι την χριστιανικήν εύμέ- 
νειαν και πραότητα καί φιλανθρωπίαν του ίερε'ως τού θαυμασιωτάτου 
τούτου διηγήματος 4), τήν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην καί τήν ύψηλο- 
τάτην μεγαλοψυχίαν τού εύεργετηθέντος πλανοδίου μουσικού, τήν 
τρυφερότητα τήν μητρικήν, τήν λεοντόθυμον έκδήλωσιν τής πατρικής 
στοργής, τήν εύμένειαν καί τήν φιλοφροσύνην τών προς βοήθειαν τών 
ταλαιπωρούμενων προσελθόντων χωρικών, τήν εύγνώμ,ονα άνάμ,νησιν

1) Γαληνός, περί ψυχής Αμαρτημάτων βιβλ. 2, κεφ. 2, εκδ. Klihn, τόμ. 5, σελ. 
65. έκδ. Marquardt, Lipsiae 1884, τόμ. 1, σελ. 51 έν αρχή.

2) Σέξτος ό Εμπειρικός, πρός γραμματικούς 284, έκδ. ΒβΙϋίβΓ,σελ. 665, στίχ. 2.
3) Γαληνός, περί τών καθ’ Ηπποκράτην καί Πλάτιονα δογμάτων, έκδ. Kuhn, τόμ. 

5, σελ. 295. έκδ. Jwan Muller, Lipsiae, 1874, τόμ. 1, σελ. 260.
4) "Ιδε X. Παπαμάρκου Έ λλην. Άναγνωσμ. τής τρίτης τάξεως έγκεκριμένον, 1894, 

σελ. 147- 153.

*2A- uK* <♦.· IL. i
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των ύπδ της μεγαλοψυχίας του μουσικού διασωθέντων; Είνε ανυπέρ
βλητον το έξοχον τούτο διήγημα ώς προς την ζωηρότητα της ερμη
νείας καί ώς προς την πληθύν καί τδ μεγαλεϊον των εν αύτω προ- 
φαινομένων αρετών. Ή  εντυπωσις, ην προζενεϊ εις τούς άναγινώσκον- 
τας καί μαλιστα εις τούς παϊδας, είνε βαθυτάτη και σεμνοτάτη, κατά
την ομόφωνον μαρτυρίαν πάντων των διδασκάλων των διδαζάντων 

* · / αυτό.
Της Γερμανικής Μούσης εζο^ζον προϊόν τό διήγημα τούτο φέρεται 

εν διαφόροις Γερμανικοΐς παιδίκοΐς βιβλίοις κατά διαφόρους μορφάς 1). 
Νυν αναγινώσκουσι τούτο μυριάδες μυριάδων Γερμανοπαίδων υπό τον 
τίτλον «Ein treuer Diener» 2) έν τοΐς Άναγνωσμ.αταρίοις του 
Dietlein, του Gabriel-Supprian, του W etzel-Schumann, του 
Hansen, του W irth, του Engelien-Fechner, του Fliigge, του 
Niedergessass 3).

Ά λ λ ’ οί ήμέτεροι κριταί δεν άρκούνται εις τον εκθεατρισμον τής 
άνδραποδωδίας αυτών, θέλουσι νά έκθεατρίσωσιν Ιαυτούς, ώς αν ήτο 
ανάγκη, και ώς άμαθεΐς και μοχθηρούς. Λέγουσι: «Περί του ότι ό 
αυτός μεγαλόψυχος μουσικός « (Α/νε(Τπεχρώθη ώ ς χ ύ ω ν  πλησίον 
τών ποδών τ η ς  ν εα ρ α ς  μ η τ ρ ό ς»  καί περί άλλων τινών προσέτι 
πλημμελειών του αύτου διηγήματος κρίνομεν περιττόν νά διαλάβω- 
μεν Sta μακρών d .

«Τούτο γάρ έστιν ό συκοφάντης, αίτιάσασθαι μεν πάντα, έξελέγ- 
ξαι δε μηδέν 4 ).— Τίνος ούν εύχερείας εσ τι. . πεπεισμένον έλέγχειν 1 2 3 4

1) Μεθαρμόσας πως τούτο προς τά ήμέτερα ¥fir\ κατεχώρισα καί εγώ εν τώ έμώ 
Έλλη νικώ Άναγνωσματαρίω, έφιέμενος νά παράσ/ω τοΐς Έλληνόπαισιν εικόνα μεγα
λοπρεπή τών έν άνθρώποις τιμιωτάτων αρετών καί ίό£ως της μεγαλοψυχίας.

2) Έργον του Karl Heinrich Caspari έν τώ συγγράμματι αυτου «Geistliches 
und Weltliches» 10 Aufl. Erlangen, 1872, σελ. 77.

3) Dietlein, D. Les, fur mehrklas. Biirger=und Volksschulen, II  Mittelstufe, 
1895, σελ. 261, άριθ. 289.— Gabriel-Supprian, Ausg, B, I Theil, Mittelstufe, 
1894, σελ. 140, άριθ. 212.— Wetzel-Schumann, Ausg. A. 1891, II Theil, σελ. 
40, άριθ. 55. — Hansen, D. Les. II Theil, 1886, σελ. 157, άριθ. 160.— Wirth, 
D. L. fur hohere Tochterschulen, II Theil, II  Cursus, 1878, σελ. 9, άριθ. 9.— 
Engelien und Fechner, D. L. I Theil, 1874, σελ. 87, άριθ. 142. — Gabriel-Sup- 
prian, Ausg. A, in einem Bande, 1893, σελ. 245, άριθ. 191. — Gabriel-Sup- 
priant fiir einfache Schulverhaltnisse, Ausg. C. 1894, σελ. 325, άριθ. 268. — 
Fliigge, Zweites Lesebuch, 48 Aufl. 1894, σελ. 70, άριθ. 97.—Niedergesdss, III  
Schuljahr, 38 Aufl. 1894, σελ. 40, άριθ. 51.

4) Δημοσθένης, προς Εύβουλίδην 34, σελ. 1309.
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ετέρους αύτόγραφον έξενεγκείν άμαθίας έλεγχον καθ’ αυτού καί θρα- 
σύτητος»; 1).

Τά «6 μουσικός συνεσπειρώθη ώς κύων πλησίον των ποδών της 
νεαράς μητρός» έπάγονται ένταύθα προς έλεγχον της έμης άμαθείας 
άγνοουντες αυτοί τά  του Πλουτάρχου* « Ό  δέ Διογένης εν τινι γω 
νία συνεσπείραμένος ώς καθευδήσων ένέπιπτεν εις λογισμούς. —  
*Ωσπερ ό Αίσώπειος κύων, δν ούτοσί φησίν εν τφ  χειμώνι συστρεφό- 
μενον καί συσπειρώμενον διά τό ριγούν» 2) καί τά  του Π λάτω
νος : « Ό τα ν  μέν καλώ προσπελάζη τό κυουν, ιλεών τε γίγνεται καί 
εύφραινόμενον διαχείται καί τίκτει τε καί γέννα. *Όταν δε αίσχρφ 
σκυθρωπόν τε καί λυπούμενον συσπείράται καί άποτρέπεται καί 
άνιλλεται καί ού γέννα, άλλ* ίσχον τό κύημα χαλεπώς φέρει» 3).

«Αφροσύνη άρα και μανία κινδυνεύει ταύτόν είναι . . 
άφροσύνην . .  τούς μέν πλεΐστον αύτης μέρος έχοντας μαι- 
νομένους καλούμεν, τούς δ1 ολίγον έλαττον ηλιθίους τε και 
έμβροντήτους » 4).

«"Ο,τι δέν έκρίθη άναγκαΐον χάριν ούδενός των Ηρώων των κρινο- 
μένων διηγημάτων, ίι μετά θάνατον δηλ. τιμΛ, τούτο άπεδόθη είς δύο 
Οκύλους· ό έτερος τούτων ό τιμηθείς ύπό τού κυρίου αύτου δι* έπι- 
τυμδίου πλακός είνε «ό π ι ά τ ό ς  κύων» της § 91. αδάτις έπεάε ν ε 
κρός ό κ α κ ό μ ο ι ρ ο ς  χάριν της ζωής τού τέκνου τού κυρίου του».

Αίαν τί δράσω; πρός τίνας στρεφθώ λόγους;
Ά λλ’ ούκ άν ένδέξαιτο βάρβαρος φύσις.
Σκαιοίσι γάρ τοι καινά προσφέρων σοφά 
μάτην άναλίσκοις άν 5).

« Εις γελοία γάρ . . λαρ,βάνουσι τά  σπουδαιότατα δι* άπειριαν καί

1) Πλούταρχος, πρός Κολώτην 1115 C.
2) Πλούταρχος, πώς δν τις αίσΟοιτο εαυτου προκόπτοντος επ’ άρετη 7.7 F. — Των 

Επτά σοφών συμπόσιον 157 Β. ίδ. χαί Αίσωπείων μύθων συναγωγ. Halm 222. Κο- 
ραης 317 : Κύων εν τώ χειμώνι συστρεφόμενος καί συσπειρωμένος, δια τό |&ιγουν , ,

3) Πλάτων, Συμπόσιον 206 D.
4) Πλάτων, ’Αλκιβιάδης 2, 139 C. 140 C.
5) ’Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι 1128, Dindorf.
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ϊσως ούδέν άτοπον πάσχουσιν—  *Όπου άγνοια, έκεί καί άμαθία καί 
ή περί τα  αναγκαία άπαιδευσία» 1).

Ανθρωποι έπί τοσούτον άβέλτεροι, ώστε νά δύνανται το στοιγειω- 
δέστατον χριστιανικόν καθήκον, την προς τούς άσθενεις βοήθειαν, νά 
ύπολαμβάνωσιν ώς ((τιμ ω ρία ν  τ η ς  ά ρ ε τ η ς » , άνθρωποι έπί τοσου
τον έπαρίστεροι, ώστε νά κατορθώσιν την ύψηλοτάτην καί συγκινητι- 
κωτάτην μεγαλοψυχίαν νά άντιλαμβάνωνται ώς ((ε ιρ ω νε ία ν» , φυ- 
σικώτατον είνε και την εύμένειαν καί τό μείλιχον προς τά ζώα νά 
ύπολαμβάνωσιν ώς διαφθοράν τής ψυχής, την ευγνωμοσύνην των εύερ- 
γετηθέντων ύπ’ αυτών ώς εύήθειαν, καί την εύγενή έκδήλωσιν ταύτης 
ώς μ ω ρ ία ν  κ α τα γ έ λ α α το ν  ! (('Όνος λύρας ούκ επαίει ουδέ σάλπιγ- 
γος ύς», κατά την παροιμίαν.

Των καταγελωμένων ένταυθα διηγημάτων τό μεν εν είνε ό έν τφ  
Αναγνωσματαρίψ μου « π ισ τ ό ς  κ υ ω ν » , τό δ’ ετερον ((Μ πάρρης 
ό γ ε ν ν α ίο ς  κ υ ω ν  τ η ς  μ ο ν ή ς  το υ  Α γ ίο υ  Β ε ρ ν ά ρ δ ο υ » 2). 
Τούτων τό μέν τελευταίον είνε ιστορικόν, τό δέ πρώτον πλασματικόν. 
Αναγινώσκόνται δέ άμφότερα υπό μυριάδων Γερμανοπαίδων καί Έ λ- 
βετοπαίδων έν τοις Αναγνωσματαρίοις του Wirtll, τού Gabriel- 
Supprian, τού Hansen, τού Engelien-Fechner, τού Bockler, 
τού D ietlein , τού ’Αναγνωσματαρίου τής πόλεως Lubeck, τού 
Αναγνωσματαρίου τού Ελβετικού Καντονιού Basel 3). Παρελήφθη- 1 2 3

1) Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς, περί συνθέσεως ονομάτων, κεφ. 25.— Άρριανός, 
'Επίκτητου διατριβαί 1, 11, 14.

2) "Ιδ. X. Παπαμάρκου Έλλην. Άναγνωσματάριον της Γ ' τάξεως έγκριθέν, έτος 
1894, σελ. 136 καί σελ. 126 -130.

3) « ’Ο πιστός κ νω ν» .— W ir th ,  D. Les. fur hohere Tochterschulen, I
Theil, I Cursus, 3 Aufl. 1878, «Der treue Hund» a H ier  liegt G anelon , er  
s ta r b  f i l r  m e in e n  H u g o » .  — Lesebuch fur preussiche Schulen, σελ. 13, άρ. 24. 
— Μπάρρης, ό γενναίος κνων της ρονίίς τον Ά γιον  Βερνάρδον.— 
G a b r i e l - S u p p r i a n ,  Ausgab. Β, 1 Theil, 71 Auil. 1894, σελ. 83, άρ. 130 (δπό 
L e n z ).— G a b r i e l - S u p p r i a n ,  Ausg. C. (Kinderfreund) 19 Auil. 1894, σελ. 12, 
άρ. 23 (υπό Lenz).— H a n sen  II Theil, 21 Aufl. 1886, σελ. 163, άρ. 166 (nacli 
B o r n ). — E n g e l i e n - F e c h n e r ,  II Theil, Ausg. B. 1874, σελ. 8, άρ. 11 (δπό 
L e n z ) .  — B o c k l e r - F r i t z ,  Mittelstufe. 1874, σελ. 121, άρ. 22. —  D ietle iny I Un- 
terstuf. Ausg. A. 1895, σελ. 54, άρ. 109. — Liibeckisches Lesebuchy σελ. 83, 
άρ. 84 (δπό HoiTmann).— Lesebuch f i i r  die S e k u n d a r s c h u le n  des K antons  Ba
sel- Stadty zweiter Theil, dritte Auflag. Basel, 1893, σελ. 141, άρ. 115. — Τό 
Ιστορικόν τούτο γεγονός, πασΐγνωστον έν Ελβετία φέρεται διαφόρως δπό τών διαφό
ρων συγγραφέων Lenz, Horn καί Hoffmann. Λ



σαν δέ έντευθεν καί άνεγράφησαν έν τφ  έμφ Έλληνικφ Ά ναγνω - 
σματαρίω των μαθητών της τρίτης τάξεως, κυρίως διότι διαπνέονται 
υπό άκρακρνεστάτου Ελληνικού πνεύματος.

Ό  καί άκρω δακτύλω Ελληνικών γραμμάτων άψάμενος θά έτυχέ 
ποτέ νά αισθανθή τό μείλιχον καί απαλόν πνεύμα της Ελληνικής 
ήμερότητος καί φιλανθρωπίας, τό άποπνέον καί πανταχόθεν μεν της 
Άρχαιότητος, ιδίως δε έκ του Πλουτάρχου, καί νά θαυμάσν) την 
σοφίαν καί τό ανθρωπιστικόν των παιδαγωγικών οδηγιών, άς παρέχει 
ό σεμνός ούτος καί μέγας του ανθρωπισμού διδάσκαλος, περί του τρό
που της εις την πραότητα καί τό μείλιχον καί την ήμερότητα καί 
την φιλανθρωπίαν του φύσει εν τφ  άνθρώπψ ένυπάρχοντος (( ψχλητχ- 
κοϋ  κα ι φ χλοσ τόργον  ».

Καί πολλαχου μεν αλλαχού τών συγγραμμάτων αύτοΰ πολύς έν 
τοίς τοιούτοις είνε ό Πλούταρχος, άλλ’ ιδίως έν τφ  βίφ του Μάρκου 
Κάτωνος, εν τοίς «Συμποσιακούς προβλήμασι», καί έν τφ  «Πότερα τών 
ζώων φρονιμώτερα, τά χερσαία η τά  ένυδρα» εινε άνυπέρβλητος 1).

Λέγει δε: «Φιλανθρωπίας διδασκαλία τό έθος έστίν ούτε γάρ τρο
φήν άφανίζειν όσιον αυτούς άδην έχοντας, ούτε νάματος έμφορηθέντας 
πηγήν άποτυφλουν καί άποκρύπτειν, ούτε πλου σημεία καί όδου Sta- 
φθείρειν, χρησαμένους, άλλ’ εάν καί άπολείπειν τά χρήσιμα τοίς δεη- 
θησομένοις μεθ’ ημάς . . όρα δή, ει καί μελέτης ένεκα του εύχαρί- 
στου . . ούκ άτόπως οί παλαιοί καί δρυς έσέβοντο καρποφόρους καί 
συκήν τινα προσηγόρευσαν ίεράν ’Αθηναίοι καί μορίαν έκκόπτειν άπα- 
γορεύουσι* τ α ν τ α  γά ρ  . . πρ ο σ εθ ίζεχ  τό  εύ χά ρ χσ τον  Λ μώ ν καχ 
koxv6)vxkov έν τοχς άναχσθητοχς καχ άχ)/ί/χοχς π ρ ο ς  ά λ λ η -  
λοχ /ς» . Καί πάλιν* «Κ αίτοι την χρηστότητα τής δικαιοσύνης πλα- 
τύτερον τόπον όρώμ,εν έπιλαμ,βάνουσαν* νόμω μεν γάρ καί τφ  δικαίφ 
προς ανθρώπους μόνον χρήσθαι πεφύκαμεν, π ρ ό ς  ε ύ ε ρ γ ε σ ία ς  δε 
κα ι χ ά ρ χ τα ς  έστχν δ τε  καχ ρ,έχρχ τώ ν  άλόγο^ν ζώ ω ν  ώ σ π ερ  
έκ η η γ η ς  πλοχ/σχας άπορρεχ τ η ς  Λ μ ερ ό τη το ς . Καί γάρ ίππων 
άπειρηκότων υπό χρόνου τροφαί καί κυνών ού σκυλακείαι μόνον, 
αλλά καί γηροκομίαι τφ  χρηστφ προσήκουσιν . . Ού γάρ ώς ύποδή- 
μασιν ή σκεύεσι τοίς ψυχήν έχουσι χρηστέον, κοπέντα καί κατατρι- 1

1) Πλούταρχος, βίoc Μάρκον KazoiroQ  ̂ κεφ. 5 , σελ. 33 9— Συμποσιακά προ-  
ΰίηματα  703 Β καί έξ. — Πόηρα τώ*· £ώωκ κτλ. 959 F. 970 Α  καί έξ, ΙΙρβλ, καί 
βίον ΠεΛοπίόου, κεφ. 6, σελ. 280 καί ΆριστεΙόον, κεφ. 27, σελ. 335 έν τέλει.

—  443 —
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βέντα ταΐς δπηρεσίαις άπορριπτούντας, άλλ' it διά μηδέν άλλο, με
λέτης ίνεκα τού φιλάνθρωπου προεθιστέον εαυτόν έν τούτοις πράον 
καί μείλιχον»—  Καί πάλιν: «Ο ί ΙΙυθαγορικοι την προς τά  θηρία 
πραότητα μελέτην έποιήσαντο προς τό φιλάνθρωπον καί φιλοίκτι- 
σμον ».

Ό τ ι  δε τό Μεγαρικόν καί σφόδρα ψυχρόν έκείνο σκώμμα: « Ό ,τ ι  
δεν έκρίθη άναγκαΐον χάριν ουδενός τών ήρώο>ν 1) τών κρινομένων 
διηγημάτων, η μετά θάνατον δηλ. τιμή, τούτο άπεφθη εις δύο σκύ
λους J) five απόβρασμα ψυχής βαρβάρου και ανθελληνικής παντί ευ- 
παιδεύτφ δήλον. Σήμερον καί τά  παιδάρια ακόμη δεν άγνοούσιν ότι 
« ό τών 'Αθηναίων δήμος οικοδομών το έκατόμπεδον, ο σας κατενόησεν 
ήμιονους μάλιστα τοις πόνοις έγκαρτερούσας, άπέλχ/σεν έλευθέρας 
νέμεσθαχ καί δ,<|έτους, ών μίαν φασί καταβαίνουσαν άφ* έαυτής 
προς τά  έργα τοις άνάγουσι τάς άμαξας ύποζυγίοις εις Άκρόπολιν 
συμ,παρατρέχειν καί προηγείσθαι καθάπερ έγκελευομένην καί συνεξορ- 
μώσαν, ftv καΛ τρέφεσθαχ δημοσία μέχρχ τελεχ/της έψτηψί- 
σαντο». Καί τά  παιδάρια σήμερον ακόμη δεν άγνοοΰσιν ότι οί 'Αθη
ναίοι καί διά τον Κάππαρον, τον φύλακα τού έν Άθήναις ναού 
τού 'Ασκληπιού κύνα, τον καταδιώξαντα τον ίερόσυλον, τον κλέ- 
ψαντα « τά  ευογκα τών αργυρών καί χρυσών αναθημάτων τ> καί τον 
γενόμενον παραίτιον τής συλλήψεως αυτού α έι[τηψίσαντο αϊτόν 
αύτώ δημοσία μεχρεχσΟαχ καί παρεγγνασθαχ τοχς ίερεΰαιν 
είς άεί ττιν έπχμέλεχαν η 2).

'Ό τ ι δέ ή πραότης, ή ήμερότης καί ή χρηστότης ή Ελληνική δεν 
έξηντλεΐτο μόνον είς τον σεβασμόν προς τά άψυ/α ουδέ είς τάς ευερ
γεσίας καί χάριτας προς τά  άλογα ζώα, άλλ* έφθανε και μέχρις εικό
νων καί κηδειών καί ταφών καί τύμβων καί επιτύμβιων επιγραμμά
των καί κτίσεο>ν ομωνύμων πόλεο>ν καί χαραγμάτων νομισμάτων καί 
σφραγίδων καί ασπίδων μόνον άνθρωποι τού φυράματος τών ήμετέρων 
κριτών δύνανται νά άγνοώσιν. Καί οί τά  πρώτα γράμματα μόνον 
μαθόντες έχουσιν άναγνώσγι παρ’ Αιλιανφ (περί ζώων 7, 38) τ ά δ ί : 
«Συστρατιώτην τις ’Αθηναίος έν τη [/.άχη τη  έν Μαραθώνι έπηγετο 1 2

«

!

vi

1) Ούδαμου τών λιτών διηγημάτων του ’Αναγνωσματαρίου τής τρίτης τάξιως εμ
φανίζεται ήρως τις.

2) *Ίδ. Πλούταρχον ίν βίψ Κάτωνος *εφ. 5, σελ, 339 — ΙΙότερα τών ζώων κτλ. 
969 F , καί Αίλιαν, περί ζώων 7, 13,
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κύνα, καί γραφή εχκαό’τάι έν τη Ποικίλη έκάτερος, μΉ άτιμα- 
οθέντος το υ  κυνός, άλλ’ υπέρ του κινδύνου μισθόν είληφότος δρά- 
σθαι συν τοΐς άμφί τον Κυνέγειρον καί ’Επίζηλόν τε καί Καλλίμαχον, 
εστι δε καί ούτος καί ό κύων Μίκωνος γράμμα* οί δέ ού τούτου, αλλά 
του Θασίου Πολυγνώτου φασίν)).

Καί τά  παιδάρια ημών έχουσιν άναγνώση παρά Πλουτάρχω τάδε : 
«Των του Κίμωνος ίππων, αίς ’Ολύμπια τρις ένίκησε, καί ταφα\ 
πλησίον είσί των εκείνου μνημάτων. Κύνας δε συντρόφους γενομένους 
καί συνήθεις άλλοι τε πολλοί καί Ξάνθιππος ό παλαιός τον εις Σ αλα
μίνα τή τριήρει παρανηξάμενον, ότέ την πόλιν δ δήμος έξέλιπ’εν, επί 
τής άκρας έκήδευσ’εν, ήν κυνός σήμα μέχρι νυν καλοΰσιν» 1) καί 
παρ’ Αιλιανφ τάδε : «Μιλτιάδης τάς ίππους τάς τρις Ό λύμπια  άνε- 
λομένας έθαψεν έν Κεραμεικω καί Ευαγόρας δέ ό Λάκων καί εκείνος 
Όλυμπιονίκης ίππους έθαψε μεγαλοπρεπώς—  Χήνα άποθανόντα δ 
Λυκίδής εθαψε καί πάνυ φιλοτίμως » 2).

Έ τ ι  ούδείς των παρ’ ήμίν κοινωνίαν τινά προς τά  γράμματα έ'χων 
αγνοεί τά  του Πλουτάρχου καί του AUtavoO καί του ’ApptavoO τ ά δ ε : 
«Τιμώσι δέ άοα Δελφοί μεν λύκον, Σάμιοι δέ πρόβατον, Ά μ πρα - 
κιώταί γε μην τό ζφον την λέαιναν* τά δέ αίτια τής εκάστου τιμ ής.. 
Δελφοΐς μέν χρυσίον ιερόν σεσυλημένον καί έν τφ  Παρνασσφ κατορω- 
ρυγμένον άνίχνευσε λύκος, Σαμίοις δέ καί αύτοϊς τοιουτο χρυσίον κλα- 
πέν πρόβατον άνευρε, καί έντευθεν Μανδρόβουλος δ Σάμιος τή *Ήρΐ£ 
πρόβατον άνάθημα άνήψε καί τό μέν Πολέμων λέγει τό πρότερον, τό 
δέ ’Αριστοτέλης τό δεύτερον. Άμπρακιώται δέ, έπεί τον τύραννον 
αυτών Φαυλον διεσπάσατο λέαινα, τιμώσι τό ζώον αίτιον αύτοίς ελευ
θερίας γεγενημένον 3 ) .—  Εύπόλιδι τφ  τής κωμωδίας ποιητή δίδωσι 
δώρον Αύγέας ό Έλευσίνιος σκύλακα ίδεΐν ώραίον, Μολοττόν τό γέ
νος, καί καλεί τούτον δ Εύπολις δμωνύμως τώ δωρησαμένφ αυτόν . . 
έφίλει τον δεσπότην δ Αύγέας, δ κύων . . χρόνψ δέ ύστερον έν Αίγίνη 
τον βίον δ Εύπολις κατέστρεψε, καί έτάφη ένταΰθα* δ δέ κύων ωρυό
μενος τε καί θρηνών τον τών κυνών θρήνον, ειτα μέντοι λύπη καί 
λιμφ εαυτόν έκπλήζας άπέθανεν έπί τφ  τροφφ καί δεσπότη, μισήσας

|  1) Πλούταρχος έν βίω Μάρκου Κάτωνος, κεφ. 5, σελ. 339. ίδ. τά αυτά καί έν βίω
; |  Θεμιστοκλέους, κεφ. 10, σελ. 117. Άριστοτέλ. άπόσπ. 360, σελ. 1539, α, 12,

2) Αίλιανός, περί ζώων 12, 40. 7, 41. 
λ.?; 3) Αίλιανός, περί ζώων 12, 40,

V’·:
ΓΪ
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τον βίον 6 κύων. και δ γε τόπος 'καλείται μνήμη τον τότε πά- 
θονς κι/νός θρήνος 1).— « Ή  δε προς τον Ίασέα παίδα του δελφί
νος εύνοια καί φιλία δι1 υπερβολήν έρως έδοξε* συνέπαιζε γαρ αύτώ 
καί συνενήχετο καθ’ ημέραν . . έπειτα περιβαίνοντος, ούκ έφευγεν, 
άλλ1 έφερε χαίρων, προς ο έκαμπτε κλινών, όμοΰ πάντων Ίασέων έκά- 
στοτε συντρεχόντων επί την θάλατταν. "Ομβρου δέ ποτέ πολλου μετά 
χαλάζης έπιπεσόντος, ό μέν παϊς άπορρυείς Ιξέλιπεν, ό δέ δελφίν ύπο-' 
λαβών άμα τώ νεκρφ συνεξέωσεν αυτός εαυτόν επί την γην καί ούκ 
άπέστη του σώματος, έως άπέθανε . . καί του πάθους έπίσημον 
Ίασεήσι το χάραγμα τον νομίσματος έστι, παίς υπέρ δελφίνος 
οχούμενος—  η δέ Όδυσσέως άσπίς δτι μέν έπίσημον είχε δελ- 
φ ΐνα  καί Στησίχορος ιστόρηκεν* εξ ης δ’ αιτίας, Ζακύνθιοι διαμνη- 
μονεύουσιν, ώς Κριθεύς μαρτυρεί* νήπιον γαρ ών ό Τηλέμαχος, ώς 
φασίν εις άγχιβαθές της θαλάσσης δλισθών έσώθη, δελφίνων ύπολαβόν- 
των καί άνανηξαμένων* δθεν έποιήσατο γλν^ην τη σφραγιδι 
και της άσπίδος κόσμον ό πατήρ άμειβόμενος τδ ζώον 2).— *Ινα 
δέ η μάχη ξυνέβη καί ένθεν όρμηθείς επέρασε τον Ύδάσπην ποταμδν 
πόλεις έκτισεν ’Αλέξανδρος. Και την μέν Νίκαιαν της νίκης της κατ’ 
Τνδών έπώννμον ώνόμασε* την δέ Βονκέφαλα ές τον ίππον 
τον Βουκεφάλα την μνήμην, ος άπέθανεν αύτοΰ . . πολλά δέ 
πρόσθεν ξυγκαμών καί συγκινδυνεύσας Άλεξάνδρω, άναβαινόμενός τε 
προς μόνου Αλεξάνδρου ό Βουκεφάλας ούτος, δτι τούς άλλους πάν- 
τας άπηξίου άμβάτας καί μεγέθει μέγας καί τφ  θυμφ γενναίος» 3).

Μόνον δέ λόγιοι της λογιότητος των ημετέρων κ.κ. κριτών δύναν- 
τα ι να άγνοώσι τα  εις διάφορα προσφιλή ζώα επιτύμβια έπιγράμματα 
των κυρίων αυτών, είτε αγάπης είτε ευγνωμοσύνης ένεκα. Τά χαριέ- 
στατα έπιγράμματα δηλ. του Σιμωνίδου, τής Τεγεάτιδος Άνύτης, 
του Λεωνίδου, του Μνασάλκου έπί τώ τάφφ κυνών, άκρίδων, τεττί- 
γων, ίππων, πτηνών.
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)

((*Η σευ καί φθιμένας λεύκ’ όστέα τφ δ’ ενί τύμβω 
ί'σκω έτι τρομέειν Θήρας, άγρωσσα Λυκάς* 1 2

1) Αίλιανο'ς, περί ζώων 10, 41.
2) Πλούταρχος, Πδτερα των ζώων κτλ. 984 Β καί ίξ. καί 985 Β. Τά αυτά καί 

Αιλιανός περί ζ. 6, 15. Στησίχορος, άπ. 70, έκδ. Bergk, τδμ. 3, σελ. 228.
2) Άρριανο'ς, ’Αλεξάνδρου ’Ανάβασή 5, 19, 4.



τάν δ* άρετάν οιδεν ρ,έγα Πηλών, ά τ ’ άριδηλος \  ' 
*Όσσα, Κιθαιρώνός τ ’ ο.Ιονόριοι σκοπιαί» 1).

α'Ώλεο δήποτε, Μαϊρα, πολύρριζον παρά θάμνον
Λοκρί, φιλοφθόγγων ώκυτάτη σκυλάκων,
τοΐον έλαφρίζοντι τεψ έκγκάτθετο κώλφ
ιόν άρ,είλικτον ποικιλόδειρος έχις» 2). * . ,

« Άκριδι τα κα τ’ άρουραν άηδόνι και δρυοκοίτιρ 
τέττιγι ξυνόν τύρ,βον έτευξε Μυρώ, 
παρθένιον στάξασα κόρα δάκρυ* δισσά γάρ αύτάς 
παίγνι’ 6 δυσπειθής ωχετ’ εχων Ά ίδα ς»  3),

«Μν&ρ,α τόδε φθιρ,ένου ρ,ενεδαίου εισατο Δάρ.ις 
ίππου, έπεί στερνόν τουδε δαφοινός *Άρης 
τύψε* ριέλαν δε οι αίρ.α ταυλαρινου διά χρωτός 
ζέσσ’, επί δ ’ αύαλέαν βώλον έ'δευσε φόνφ» 4).

«Αίθυίας, ξένε, τόνδε ποδηνέρ,ου έννεπε τύρ,βον, 
τάς π ο τ’ έλαφρότατον χέρσος έθρεψε γόνυ* 
πολλαΐς γάρ νάεσσιν ίσόδρορον άνυσε ρ.άκος, 
όρνις όπως, δολιχάν έκπονέουσα τρίβον» 5).

Καί ού ριόνον οί Έ λληνες, σύρ,φυτον την προσήνειαν καί ήρ,ερό- 
τητα  έχοντες, διεπνέοντο ύπο τοιούτων εύγενών αίσθηρ,άτων άγάπης 
καί εύγνωρ,οσύνης προς τά  άλογα ζώα καί διά τοιούτων αβρών τρό
πων έξεδήλουν αυτήν, άλλά καί τών άλλων άνθρώπων καί έθνών όσοι 
πραον τό ήθος καί εύρ,ενή την διάθεσιν ειχον.

Οί 'P(i)p.aiot εύγνωρ-ονουντες προς τούς χήνας, οίτινες διά τής 
κλαγγής αυτών έσωσαν το καπιτώλιον από τής γνωστής νυκτερινής

1) Σιμωνίδης, ’Επιγράμματα έπικήδεια, άριΟ. 130, Ηκδ. Bergk, τόμ. 3, σελ. 476.
2) Epigrainmata, Anlhologia Palatina, Parisiis, 1890, τομ. 3, Appendicis 

κεφ. c2, άριΟ. 154, σελ. 113, Άνύτης.
3) Anlhologia Palatina, ένθ. άν. κεφ. 7, άρ. 190, τόμ. 1, σελ. 309: Άνύτης οί 

δε Λεωνίδου.
4) Anlhog. Palal. ένθ. άν. κεφ. 7, άριΟ. 208, τόμ. 1, σελ. 313: Άνύτης λυρικές.
5) Anlholog. Palat. ένθ. άν. κεφ. 7, άρ. 212, τόμ. 1, σελ. 313: Μνασάλκοο.
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των Γαλατών έφόδου έτίμθ)ν  αύτους « τεταγμεναις ήμεραις ίν φο
ρείς ευ μ.άλα πομπικώς προάγοντες χήνα)) 1),— Μάρης, βασιλεύς τις 
των Ινδών, την κορώνην, ήτις μετέφιρε τάς έπιστολάς αυτού από τό
που εις τόπον μετ’ ακρίβειας καί ταχύτητος πολλής έξ ευγνωμοσύνης 
« άποθανούσαν έ τ ψ η σ ε  σ τ ή λ η  κολ τάψο,) » 2). — Ό  έκ της φυλής 
των Μαντζιάρα Ινδός Δάβης, φονεύσας έκ παρεννοήσεως τον σφόδρα 
φιλοδέσποτον καί άγαν πιστόν καί ατρόμητο*/ αυτου κύνα Μπαϊρού, 
άμα έννοήσας τό πράγμα, βέλων νά έξαγνίση την άν όσιον αυτού πρ#- 
ξιν, άνήγειρεν εις αυτόν μνημείον έκπρεπέστατον ύπερτρισχιλίας δρα- 
χμ.άς (1000  R u p ien ) άναλώσας 3 ) .— Έ ν Μεντόνο^ τον κύνα τον άπο- 
δράντα έκ Βιέννης καί 1000 μίλια αγγλικά διατρέξαντα,οπως έπανέλβη 
είς τους πρώτους κυρίους αυτού, παρ’ ών έλήφθη υπό της δουκίσσης 
Μαρίας R ein er , άποθανόντα δέ έκ της ταλαιπωρίας, έβαψαν έν τφ  
κήπ<ρ τού ξενοδοχείου « V ic to r ia »  καί άνήγειραν αύτφ τύμβον κατά 
το έαρ τού 1872 4 ).— Μυριάδες δέ παίδες της Γερμανίας άναγινώ- 
σκουσι σήμερον έν τοις άναγνωστικοΐς αυτών βιβλίοις πλήν των υπό 
των καβ’ ήμ,άς ΙΙαφλαγονων λοιδορουμένο^ν παιδευτικωτάτων τούτων 
διηγημάτων καί άλλα άποκλειστικώς εις τον ένταφιασμόν προσφιλών 
πτηνών άφορώντων έν τοις άναγνωστικοΐς βιβλίοις του K ru m ba-  

c h e r , τού F ra n k e  καί της πόλεως L iibeck  δ).
Ουτω αισθάνονται καί ούτω πράττουσιν οι έγοντες σώας τάς φρε- 

νας καί ορθήν την ψυχήν. Αισθάνονται άγαλλίασιν βλέποντες τάς εύ- 
γενείς πράξεις, αισθάνονται ένβουσιασμόν βλέποντες τάς έκδηλώσεις 
τής μεγαλοψυχίας, συγκινούνται βλέποντες την άγάπην καί την ευ
γνωμοσύνην διά τών λεπτότερων καί άβροτέρων τρόπων έκδηλουμε- 
νην. 01 αγοραίοι καί οΐ βοσκηματώδεις άποκαλούσι την αγαθοεργίαν 
« Τ ψ ,ω ρ ία ν  » , την μεγαλοψυχίαν « είροννείαν » καί την άβράν έκ-

ί) Αίλιανός, περί ζ. 12, 33.
2) Άποστόλιος 9, 87, Paroimiogr. Grace. ίίνΟ. άν. τόμ. 2, σελ. 481.
3) Hchuberth, Allgerneine Thierseelcnkunde, Leipzig, 1864, σελ. 315-317.
4) Die geistige Bntwickelung irri Thierreich von Romanes, Leipzig 1885, 

σελ. 320, tv irj υποσελιό. σημ. 1, περί τό μέσον.
5) K ru rn b a c h e r , Libel, 20 Aufl. 1889, σελ. 90, άρ. 45 καταλογάδην τό ποίημα 

« V dgele im  B e g r a b n m ». — F r a n k e , Vaterliindisches Lcsebuch, Erster Theil, 
Weimar, 1887, σελ. 38, άρ. 19, τό διήγημα e Das Grab des Kanarienvogels.— 
L tibeck isch e t L esebuch , 2 Stufe, Liibeck, 1882, σελ. 117, άριΟμ. 115 τό χαριέ- 
στατον καί τρυφερώτατον ποίημα του Pocci « I k s  Vbgleins B eg rtib n its  ».
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δήλωσιν τής άγάπης καί της Ευγνωμοσύνης « κατάγελων)). Ή  τ ι
τανική αυτών ψυχή σκυθρωπή καί λυπουμένη συσπειράται καί φρίτ
τει οσάκις προς εύγενές τι καί υψηλόν καί ουράνιον προσπελάσω καί 
ωρυόμενη τρέπεται εις φυγήν, μη άνεχομένη την παρουσίαν α υτώ ν

'Όϋΰα δέ μΑ πεφίληκε Ζειίς, άτνζονται §οάν 
Πιερίδων άΐοντα, γάν τε καί πόντον κατ’ άμαιμάκετον, 
δς τ’ έν αίνα Ταρτάρω κεΐται, θεών πολέμιος,
Τνφώς έκατοντακάρανος 1).

«’Αόθένεχα και θάνατος  ί/πηρξε καΛ τό τέλος τον άγαπώντος την 
έργαΟίαν γεωργόν της II § έν άντχθέόεχ προς τονς τρεις νΐοί/ς αντον 
«οϊτχνες  καθόλου  δεν Αγά πων  να  έργάζιονταχ* δχότχ μίαν 
ημέραν, ενώ ό γέρων έπέότρεφεν άπό την άμπελόν τον, τον κατέλαβε 
ραγδαία βροχή καί . .  την έπομένην ημέραν Αόθένηόε βαρέως καί 
π α ρ έ δ ω κ ε τ ό  π ν ε ν μ ά  τ ο ν  είς τον θεόν.'Γην ά κ ό λ ο ν θ ο ν  Αμέ- 
ραν μόλχς  έξημέρωόεν ,  οΐ τρεις νΐοίτον έλαβον χίννας καχ δχκέλας 
καχ Αλθον είς την άμπελον* Αρχχόαν δέ καχ οΐ τρεις νά όκάπτωάι μέ 
την έλπίδα δτχ θά εάρωΟχ χρΑματα».

«Τυφλόν τι τάνόητον είναι μοι δοκεΐ» 2). Ούτε ανοησία μικρά ούτε 
τύφλωσις ελαφρά βεβαίως είνε τον λαμπρότατου καί είς πάντα τον 
κόσμον γνωστότατου Αίσώπειον μύθον, «Γεο.>ργός κα\ παιδες 
αύτον» 3), νά υπολαμβάνω τις ώς διήγημα. Καθαρά δέ πάντως 
παράκροναις καί άναμφισβήτητος άλλοφροΟννη τό υπολαμβά
ν ε ι τό έν αύτφ άρίδηλον καί πασιγνωστον δίδαγμα οτι ή «έργασία 
είνε ή μήτηρ τής ευπορίας καί του κατ’ άνθρωπον σώφρονος βίου ώς 
«τιμωρίαν τον άγαθον και ώς βράβενσιν τον κακόν» ! Ι

Τις σώας τάς φρένας έ'χων δεν βλέπει έν τούτψ τφ  μύθφ έπανα- 
λαμβανομένας τάς σωφρονεστάτας καί βιωφελεστάτας παραινέσεις του 
‘Ησιόδου προς τον άδελφόν αύτου Πέρσην, ώς πρότυπον όρθογνωμο- 
σύνης καί εύεπείας υπό πάντων τών αιώνων θεωρηθείσας; 1 2 3

1) Πίνδαρος, Πυθιονικών 1, 13.
2) Μένανδρος, άπ. 770, Kock, τόμ. 3, σελ. 215.
3) Γίωργός καί παΐδες αντοϋ, Αίσωπείων μύθων συναγωγή, Ι'κδ. Halm, άριθ. 98, 

ϊχδ. Kopafj, άρ. 22 καί σελ. 291.

29
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*Άλλά σύ γ  ήμετέρης μεμνημένος αίέν έφετμής 
Ιργάζευ, Πέρση, δϊον γένος, οφρα σε Λιμός 
έχθαίρν), φιλέγι δε σ’ έϋστέφανος Δημήτηρ 
αιδοίη, βιότου δε τεήν πιμπλήσι καλιήν* 
λιμός γάρ τοι πάμπαν άεργφ σύρ,φορος άνδρί. 
τω δέ θεοί νεμεσώσι καί άνέρες δς κεν άεργος 
ζώη, κηφήνεσσι κοθούροις εϊκελος οργήν, 
οϊ τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν άεργοι 
εσθοντες* σοί δ’ έργα φίλ’ έστω μέτρια κοσμείν, 
ώς κέ τοι ωραίου βιότου πλήθωσι καλιαί. 
έξ έργων δ’ άνδρες πολύζηλοι τ ’ άφνειοί τε. 
καί τ ’ εργαζόμενος πολύ φίλτερος άθανάτοισιν 
έσσεαι ήδέ βροτοϊς* μάλα γάρ στυγέουσιν άεργους, 
έργον δ’ ούδέν δνειδος, άεργίη δέ τ ’ δνειδος. 
εί δέ κεν έργάζν), τάχα σε ζηλώσει άεργος 
πλουτεύντα' πλούτω δ’ άρετή καί κήδος όπηδεϊ, 
δαίμονι δ’ Ισος έση. τω έργάζεσθαι άμεινον, 
εί κεν ά π ’ άλλοτρίων κτεάνων άεσίφρονα θυμόν 
είς έργον τρέψας μελετάς βίου, ώς σε κελεύω 1).

"Ολος ό κόσμος τιμφ καί γεραίρει τάς έξοχους ταύτας παραινέσεις 
καί δλος ό κόσμος είς πάσαν περίστασιν, προκειμένου περί τής εκ τής 
άργίας άθλιότητος καί τής έκ τής έργασίας ησυχίας καί προκοπής του 
βίου, ταύτας τάς σωφρονεστάτας παραινέσεις έχει άνά στόμα, είτε 
έν τφ  πρωτοτύπφ είτε έν τφ  υπό των ήμετέρων κ. κ. κριτών λοιδο- 
ρουμένω τούτφ Αίσωπείφ μύθω «Γεωργός καί παίδες αυτού».

Πάσαι των άρχαίων Έλληνοπαίδων αί γενεαί έμάνθανον ταύτα 
ίξ αυτού τού Ησιόδου, διδασκομένου μετά τού. Όμηρου έν τοις σχο- 
λίοις αυτών. Ό  Σωκράτης τούτους τούς λόγους έχρησιμοποίει διδά
σκων τούς νέους «τό μέν εργάτην είναι ωφέλιμόν τε άνθρώπω καί 
άγαθόν είναι, τό δέ άργόν βλαβερόν τε καί κακόν, καί τό μέν έργά
ζεσθαι άγαθόν, τό δέ άργεΐν κακόν» 2). Σύμπασαι αί άπειροπληθεΐς 
γενεαί τών παίδων τών κατά τούς χρόνους τής κυριαρχίας τών Ρω - 1 2

1) Ησίοδος, έργα καί 'Ημέραι 298-316 . ’Ίδε καί ανωτέρω τά Ιν σελ. 417-419 
άναγεγραμμένα. >

2) Ξενοφών, ’Απομνημονεύματα 1, 2, 57.
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μαιών καί τής αυτοκρατορίας τών Βυζαντινών ' διαβιωσάντων S ti του 
Αισωπείου τούτου μύθου εμάνθανον τα  έκ της άργίας κακά καί τά  εκ 
της έργασίας καλά καί διά τούτου του μύθου έπαιδεύοντο έν τη  φι- 
λεργί^ 1).

Μυριάδες μυριάδων Γερμανοπαίδων κατά τούς ήμετε'ρους χρόνους 
έκ τούτου του Αισωπείου μύθου λαμβάνουσι τά  πρώτα διδάγματα 

' περί τής αποφυγής τής άργίας καί τής αγάπης προς την έργασίαν 
άναγινώσκοντες αυτόν έν τοΐς άναγνωστικοίς βιβλίοις του Dietlein, 
του Bumuller καί Schuster, του Mair, του Gabriel καί Supprian, 
του Wetzel καί Schumann, του Hirt καί Bock καί του Bohme 2), 

Μόνον δέ ημείς, οι τό λαμπρόν γένος τών Ελλήνων άποσβεννύντες, 
μίσος καί πόλεμον προς παν καλόν εχοντες, άφέντες τά  τής παιδείας 
τών νεαρών Έλληνοπαίδων εις την διάκρισιν τών είκαιοτέρων τών 
παρ’ ήμίν χαμαιδιδασκάλων, καταπτύομεν καί Ελληνικόν πνεύμα 
καί έπιστήμην καί ιστορίαν τών γραμμάτων καί παραδόσεις σεμνάς 
του άνθρωπίνου γένους βλακεύοντες οίκτρώς.

"Οπόν δ’ ύβρίζειν δράν θ’ ά βούλεται παρτί,' 
ταύτην νόμιζε την πόλιν χρόνω ποτέ 
έξ ούριων δραμοϋσαν ές βνθόν πεσεΐν 3). 1 2 3

1) B e r n a r d y , Grundriss dcr Romischen Litteralur, σημ. 478. Grundriss 
der Griech. Litteralur, τόμ. 2, μέρ. A ',  σελ. 794. τυμ. 2, μέρ. Β \  σελ. 795-796. 
B ergk , Griechischc Liltcraturgcschichle τόμ. 1, Berlin 1872, σελ. 379. 371 καί 
σημ. 183. ΊονΑιατός , λόγ. 7, σελ. 207 Α.

2) Ό  υπό τών ήμετέρων κ.κ. κριτών έκφαυλιζόμενος ουτος Αίσώπειος μύθος ((Γεο)ρ- 
γοϋ παΐόες» εΰρηται έν τοϊς Ά ν α γ ν ω ό μ α τ α ρ ί ο ί ς  τώνοε τών Γερμανών παιδα
γωγών.— D ie tle in , D. Les. fur melirklassigc Burger=und Volkssh. I Unter- 
stufe, 1895, σελ. 42, άριΟ. 78 (υπό Aug. Burger). — B u m iU ler  -  S c h u s te r , zwei- 
tes Schuljalir, 1893, εϊς Αίσώπειος μύθος καί μόγογ ουτος, σελ. 82, άριΟ. 123.—  
M a ir , Fur d. V. Oesstreichs, II Tlieil, fur die dritte Klasse, 1894, άριΟ. 23* 
φέρεται δέ υπό τό κεφάλαιον « Zur Gcmulhsbildung».— G a b r ie l-S u p p r ia n , Ausg. 
Β, I Tlieil, Miltelstufe, 1894, σελ. 97, άριΟ. 153. — G a b r ie l-S u p p r ia n , D. L. f. 
Volksscliulen, Ausg. in einern Bande, 1893, σελ. 225, άριΟ. 164. — G a b rie l- 
S u p p r ia n , Ausg. C, Kinderfreund, 1894, σελ. 207, άριΟ. 2 4 9 .—  W e lz e l-S c h u -  
?/ie/m,Ausg. A, 1894,1 Tlieil, σελ. 89, άριΟ. 114.— Καί έν τοΐς Ά λ φ α β η τ α ρ ί ο ι ς  
τών δε. — IJ ir l-B o c k , 33 Aufl. 1894, II Tlieil, σελ. 84, άριΟ. 8 0 .— A. Bohme, 
Ausg. A, 1887, σελ. 74, άριΟ. 7 2 .— ΈπεξειργάσΟησαν δέ αυτόν δ τε Gottfried 
August Burger (ίδ. Άναγνωσμ. Ditlein, ένΟ. άν.) καί 6 Schmid (Ι’δ. Άναγνωσμ. 
Gabriel-Supprian, Kinderfreund, ένΟ. άνωτ.).

3) Σοφοκλής, Αίας 1081, Εκδ. Dindorf. ..............



«#0  άτρόμητος καί γενναίος σημαιοφόρος της 75 § παρίσταται τρώ- 
γων α μόνον την έσπέραν, μεταβαίνων είς τά παντοπιολεΐα, Αγοράζοίν 
α ι[τωμίον και τυρίον» και έπιστρέφο>ν είς τόν στρατώνα διά νά τό 
φάγμ. Ό  αυτός σημαιοφόρος παρίσταται ότι, προσκληθείς υπό του 
διοικητου του συντάγματος είς έπίσημον γεύμα είδοποιήθη περί 
τούτου καθ' όδόν,  ότι δε άμα ειδοποιηθείς καί μετέβη Αμέσο)ς είς τό 
γεύμα, θέσας δ έφερε ι|τωμίον και τυρ ίον  είς τό θυλάκιόν του. — ΑΙ 
έλεεινόταται σκηναί, περιγράφονται κατόπιν, ότι συνέβησαν έν τω 
έπισήμψ τούτ<ρ γεύματν λόγοι και πράξεις άξιωματικών δου2νθπρε- 
πεις σελ. 192. διαγο)γη διοικητου Ανάρμοστος, πείσμα Α2νόγιστον του 
γενναίου σημαιοφόρου, άπείθεια αυτου προς τους Ανο^τέρους, Αντί
στασις καί έπί τέ2νους φυλάκισις αύτου. — Καί ταυτα πάντα ίνα Απο- 
δειχθμ μετά διήγησιν 8 όλων σε2νίδο>ν, κατά μεν τόν συγγραφέα ή φι
λοστοργία του σημαιοφόρου, πράγματι δέ ή στενοκεφα2Λα αύτου, 
δστις ήδύνατο καί δη καί ώφειλε, δι1 ένός μόνου προς τόν διοικητήν 
λόγου του νά προλάβμ πάντα τ’ Ανο)τέρω Απρεπή καί δυσάρεστα. 
Τοιαυτα διηγήματα, ότι γίνονται μείζονος κακού ή Αγαθοί; πρόξενα 
είς τάς διι ί̂όσας καθαράς καί υγιους ηθικής διδασκαλίας ψυχάς των 
παίδων είνε έπίσης φανερόν».

Οϋτ’ έπχδερκτά τάδ’ άνδράαχν ούτ’ έπακοχ/<7τά, 
ούτε νόω περχληπτά.. .

'Αλλά θεοί των ρ,έν ρ,ανχην άποτρέψατε γλώίίοτης, 
έκ δ1 όαίων (Ττομάτο)ν καθαρήν όχετεΰαατε πηγήν 1).

Τοιαυτα παμμίαρα έκστομίζονται κατά τίνος; *Αν είνε δυνατόν 
να φαντασθΐ) τ ι ς ! Εκστομίζονται κατα του γενναιοτάτου καί παι- 
δευτικωτάτου ίσως πάντων των περιωνύμων διηγηματίων του προσ- 
φιλεστάτου πάσι τοΐς παιδίοις της τε Γερμανίας καί της Ελβετίας 
καί του έξόχως υπό πάντων των γονέων καί παιδαγωγών καί διδα
σκάλων της Ευρώπης τιμωμένου Χριστόφορου S c h m id , κατά τού 
περιωνύμου διηγηματίου αυτού ((Ή χρυσή καπνοθήκη» (Die gol- 
dene Dose) 2), δι1 ού ol εν Ευρώπη γονείς καί διδάσκαλοι τό σέβας 
προς τούς γονείς, την άφοσίωσιν προς την οικογένειαν, την έθελοθυ- 
σίαν υπέρ της έν πενί^ ταλαιπωρουμένης μητρός καί υπέρ των έν 
στερήσεσι δεινοπαθούντων μικρών ορφανών αδελφών τούς μικρούς 
παίδας καί μαθητάς αυτών διδάσκουσιν ! Μυριάδες Γερμανοπαίδων

ί) Έμπεδοκλέους επη, στίχ. 4 2 -4 6 . Mullach, τόμ. 1, σελ. 2.
2) Christoph von Schmid, Kurze Erzahlungen, Miinchen, Verlag v. Louis 

Finsterlin, σελ. 145, άρ. 26 : a Die go ldene D ose».
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και Έλβετοπαίδων άναγινώσκουσι το χριστιανικώτατον καί άνθρω- 
πιστικώτατον τούτο διήγημα έν τφ  παιδικωτάτψ τούτφ βιβλιαρίφ 
του Schmid και έν τοϊς αναγνωστικοί; βιβλίοις του Ditlein, του 
Bockler, τής πόλεως Liibek, του Ελβετικού Καντονιού Basel 1). 
Μυριάδες παίδων των εύδαιμόνων τούτων χωρών βλέπουσι ζώντα 
και κινούμενα τά  πολύτιμα περί τής προς τούς γονείς εύσεβείας των 
τ ε .‘Ιερών καί τών προγονικών ημών βιβλίων διδάγματα.

Το παιδευτικώτατον τούτο του S chm id  καί τών Γερμανικών καί 
Ελβετικών αναγνωστικών βιβλίων διήγημα, το άθέως καί μιαρώς 
ενταύθα μολυνόμενον, εύρηται άνεπτυγμένον καί προσηρμοσμένον προς 
την άντιληψιν τών καθ’ ημάς οκταετών Έλληνοπαίδων έν τφ  έμ.φ 
Άναγνωσματαρίφ τής Γ ' τάξεως καί εινε παντί πρόχειρον 2 ) — Έ ν 
πολεμώ διακρίνεται διά τό άτρόμητον αύτοΰ νεανίας τις σημαιοφόρος —  
θαυμάζεται καί γεραίρεται ή άνδρία αύτου υπό τών συστρατιωτών καί 
τιμάται υπό τών προϊσταμένων αύτου —  έν συμποσίω υπό του διοι- 
κητοΰ του συντάγματος προς τιμήν τών αξιωματικών διδομένω προσ
καλείται καί ό σημαιοφόρος έν ώρα, καθ’ ήν είχε προμηθευθή τό λι
τόν γεύμα αύτου —  ύπακούσας σπεύδει κρύψας έν τοϊς θυλακίοις αυτό 
—  κατά τό συμπόσιον ζητεί την καπνοθήκην αύτου την χρυσήν ό διοι
κητής—  δεν την ευρίσκει —  άποτείνεται εις τούς άξιωμ,ατικούς παρα- 
καλών αύτούς νά ένθυμηθώσι μήπως κατά λάθος τις αύτών ελαβε ταύ- 
την —  άνέστησαν άπαντες καί άνέστρεψαν τά θυλάκια αύτών 3) —  6 
σημαιοφόρος εχων τό λιτόν γεύμα αύτου έν τοϊς θυλακίοις ήρκέσθη 
νά δώση μόνον τον λόγον τής τιμής αύτου καί έξ αιδημοσύνης δεν 
έστερξε νά αναστρέψω αύτά 4) —  οί ομοτράπεζοι ύπώπτευσαν αύτόν 1 2 3 4

1) 'Η  χ ρ υ σ ή  κ α π ν ο θ ή κ η  εΰρηται εν τοΐς Άναγνωσματαρίοις του D ie tle in , DeUt. 
Leseb. fur mehrklass. Burger =  und Volksschulen, Ausg. A. II, Mittelstuf. 
23 Aufl. σελ. 79, άρ. 87.— W. B ockler und L .F r i l z e ,  D.Les. fiir die Mittel- 
stufe der Volkssch. Bresl. 1874, σελ. 13, ip. 21. —  L iibeckisches L eseb u ch , 2 
Slufe, 6 Aufl. 1882, σελ. 19, άρ. 24. — Lesebuch fiir d ie  P r im a r s c h u le n  des 
K a n to n s B a s e l - S la d t ,  viertes Schuljahr, Basel, 1893, σελ. 219, άρ. 221.

2) X ΙΙαπαμάρχου Έ)λην. Άναγνωσμ. της Γ' τάξεως έγκριΟέν, ϊτος 1894, σελ. 
107 : 'Η  χ ρ υ σ ή  κ α π ν ο θ ή κ η .

3) Schmid, ενθ. άν. σελ. 145: aAlle standen sogleich auf, und wendeten 
die Tasclien urn».

4) Schmid, ένΟ. άν. «Nur der Fahnrich blieb in sichtbarer Verlegenheit 
sitzen und sagte: Ich wende meine Tascbcn ilieht um; mein Ehrenwort, 
dass ich die Dose niebt babe, sei genug».
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ώς κλέπτην 1) —  ό διοικητής ρίπτει αυτόν εις την φυλακήν —  μετ1 ου 
πολύ ευρίσκει την ταμβακοθήκην παραπεσοΰσάν που καί δρομαίως 
σπεύδει εις αυτήν —  εκφράζει την μετάνοιαν του καί παρακαλεΐ 
θερμώς τον γενναίον και αίδήμονα σημαιοφόρον νά είπη αύτφ τον 
λόγον τίνος ένεκα δεν έστεργε νά άναστρέψη τα  θυλάκια —  ό σημαιο
φόρος διηγείται αύτφ ότι οί γονείς του είνε πάμπτω χοι—  πέμπει εις 
αυτούς μέγα μέρος του μικρού μισθού προς συντήρησιν αυτών— τά 
υπόλοιπα χρησιμοποιεί προς διατροφήν αυτού —  όλιγίστων δε δντων 
αναγκάζεται νά τρώγη λιτότατα —  όταν προσεκλήθη ύπ* αυτού ειχεν 
ήδη τό λιτόν τούτο γεύμα εις τά  θυλάκια —  έξ αιδημοσύνης όπως 
μη φανή αυτό, πενιχρότατον δν, δεν άνέστρεψεν αυτά 2) —  συγκινη- 
θείς ό διοικητής έκ της εύγενούς ταύτης έθελοθυσίας, έζήτησε συγ
γνώμην καί παρεκάλεσεν αυτόν νά γευματίζη καθ’ έκάστην παρ1 αύτφ, 
ϊνα πλειότερα χρήματα δύναται εις τούς πτωχούς γονείς αυτού νά 
έξαποστέλλτ) —  διεκήρυξεν έπισήμως προς πάντας τούς αξιωματικούς 
την τιμιότητα και την ευγένειαν τού γενναίου στρατιώτου και τού 
ευσεβούς τέκνου — οί αξιωματικοί έχάρησαν σφόδρα επί τη άθωότητι 
τού γενναίου σημαιοφόρου καί έτίμων αυτόν έκτοτε σφόδρα— Μετ’όλί- 
γας ημέρας έρχεται διαταγή από τον βασιλέα νά προβιβασθή ό ση
μαιοφόρος καί νά γείνη άξιωματικός ανώτερος. Συγχρόνως έρχεται 
καί έπιστολή από την μητέρα του, ή οποία μέ πολλήν χαράν τού 
άνήγγειλεν, ότι ό βασιλεύς ηύδόκησε νά παρέχη εις αυτήν καί εις τά 
ορφανά της σύνταξιν έπαρκή διά νά ζήσωσι καί διά νά έκπαιδευθώ- 
σιν —  όλα ταύτα τά ένήργησεν ό αγαθός συνταγματάρχης, όστις 
έγραψε προς τον βασιλέα περί τού γενναίου σημαιοφόρου ότι ήτο δί
καιον νά γραφή δι* ένα τόσον εύγενή νέον » 3).

Όμολογώ ότι, ότε τό πρώτον προ πολλών έτών άνέγνων τό διή
γημα τούτο εν τφ  άνω μνημονευθέντι βιβλίφ του S chm id , δάκρυα 1 2 3

1) Schmid, ενΟ. dv. «Die Ofliziere gingen kopfschuttelnd auseinander und 
jeder hilt ihn fur den Dieb. ».

2) Schmid, ένΟ. άν. σελ. 146: «Der Fftnrich sprach· Ilmen allein will ich 
es gern bekennen. Meine Eltern sind arm. Ich gebe ihnen daher meinen 
halben Sold, und esse Mittags niehts Warmes. Als ich bei Ihnen eingela- 
den wurde, hatte ich mein Mittagsessen bereils in der Tasche und da 
hatle ich mich ja schamon mussen, weun beim Umwenden der Tasche ein 
Stuck schwarzes Brot und eine Wurst herausgefallen ware».

3) X. Παπαμάρκου Άναγνωσμ. ένΟ. άνωτ. σελ. 111 περί τό τέλος·



άνέβλυσαν εις τούς οφθαλμούς μου, έμακάριζον τούς Γερμανόπαιδας, 
τοιούτους συγγραφείς διδακτικών βιβλίων έχοντας . Έτήρησα δε 
τούτο ώς κόρην οφθαλμού έν τη συλλογή μου των έκ τής Γερμανικής 
παιδικής φιλολογίας έργων, άτινα είχον. προωρισμένα δια τα  άναγω- 
στικά βιβλία των μικρών Έλληνοπαίδων, άναλογιζόμενος ότι αδύ
νατον ήτο να εύρεθή άλλο προσφορώτερον μέσον όπως διοχετευθή εις 
τάς τρυφεράς ψυχάς τών μικρών τέκνων 'ημών όλον το ηθικόν καί 
εύγενές πνεύμα τών 'Ιερών ημών και προγονικών βιβλίων, τό δια- 
πνέον τον καθορισμόν τών σχέσεων τών τέκνων προς τούς γονείς.

Οια ήθικότης! Οια ευγένεια !
Λέγουσι τα ιερά ημών βιβλία: ((Τίμα τον πατέρα σου και την 

μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται, κοίί ινα μακροχρόνιος γένη έπί τής 
γής τής αγαθής, ής Κύριος ό Θεός σου διδωσί σοι— Ό  τιμών π α 
τέρα, έξιλάσκεται αμαρτίας* καί ώς άποθησαυρίζων, ό δοξάζων μητέρα 
αυτού. Ό  τιρ,ών πατέρα εύφρανθήσεται ύπό τέκνων, καί έν ήμέρςρ 
προσευχής αύτου είσακουσθήσεται. Ό  δοζάζων πατέρα μακροημε- 
ρεύσει, καί ό είσακούων Κυρίου αναπαύσει μητέρα αύτου. Ό  φοβού
μενος τον Κύριον τιμήσει πατέρα, καί ώς δεσπόταις δουλεύσει τοϊς 
γεννήσασιν αυτόν. Έ ν  εργω καί λόγω τίμα τον πατέρα σου καί την 
μητέρα, ινα έπέλθη σοι ευλογία παρ* αυτών . . Τέκνον, άντιλαβού έν 
γήροι πατρός σου, καί μη λύπησης αυτόν έν τή ζωή αύτου . . ώς 
βλάσφημος ό έγκαταλιπών πατέρα καί κατηραμένος παρά Κυρίου δ 
παροργίζων μητέρα αυτού —  Παιδίον, μη ύπερίδης την μητέρα σου’ 
τίμα αύτήν πάσας τάς ημέρας τής ζωής σου, καί ποίει τό αρεστόν 
αύτή καί μη λύπησης αύτήν» 1).

Λέγουσι τά προγονικά ημών β ιβλία :

Ούδέν γλύκιον ής πατρίδος ούδέ τοκήων 
γίγνεται, ε’ίπερ τις άπόπροθι πίονα οίκον 
γαιη έν αλλοδαπή ναίει άπάνευθε τοκήων 2).

1) Έξοδος 20, 1 2 .— Σοφία Σ ιρ ά χ 3, 3. 12 16. — ΤωβΙτ 4, 3. — Τ * αύτά καί 
Γένεσις 46, 29. 50, 2. 10. Λευιτικόν 19, 3. 20, 9. Δευτερονάμιον 5, 16. ΚριταΙ 11, 
36. 3«. Βασιλειών Α '. 22, 3. Γ ' 2, 19. 19, 20. Μαχχαβαίων Α '.  13, 2 7 - 3 0 . Δ '.  
15, 10. Τωβίτ 6, 15. 9, 4. 10, 7. 'Ιερεμίας 42, 1 0 -1 9 . Μαλαχίας, 1, 6. Παροι- 
μίαι 4, 3. 10, 1. 15, 5. 20. 17, 21. 19, 26. 20, 20. 23, 22. 24, 17. Σ ιράχ 
7, 27 - 29. Ματθαίος 15, 4 - 6 .  ’Ιωάννης 19, 2 5 -2 8 . Παύλος προς 'Ρωμαίους, 
κεφ. 1 ,2 8 - 3 2 .

2) "Ομηρος, Όδύσ. ι, 34,

. e_W . 'A.: -a*t
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Τρεις είσίν άρεταί, τάς χρεών σοι άσκείν, τέκνον, 
θεούς τε τιμάν τούς τε θρέψαντας γονείς 
νόμους τε κοινούς Ελλάδος* καί ταύτα δρών 
κάλλιστον έξεις στέφανον εύκλειας αεί 1).

^Ούδέν έν άνθρώποισιν πατρός καί μητρος άμεινον 
?πλεθ\ δτοις όσίη, Κύρνε, μέμηλε δίκη 2)

Τ ί φίλτερον κεδνών τοκέων άγαθοίς; 3)

Έ σ τ ι  δε πρώτη των δικαιοσυνών προς τούς θεούς, ειτα προς δαί
μονας, ειτα προς πατρίδα και γονείς 4).

Θεός μέγιστος τοίς φρονουσιν οί γονείς 5).

Τοίς γάρ ορθώς είδόσι
τά  θεία μείζον μητρος ούκ εστιν ποτέ 6).

Ούκ εστι μητρος ούδέν ηδιον τέκνοις* 
ερατε ματρός, παίδες, ώς ούκ εστ’ ερως 
τοιουτος άλλος δστις ήδίων έράν 7).

Ή  μεν έξ δτου νέας 
τροφής εληξε καί κατίσχυσεν δέμας, 
άεί μεθ’ ημών δύσμορος πλανωμένη, 
γερονταγωγεί, πολλά μεν κατ’ άγρίαν 
ύλην άσιτος, νηλίπους .τ’ άλωμένη, 
πολλοίς δ’ δμβροις ήλιου τε καύμασι 
μοχθούσα τλήμων δεύτερ’ ηγείται τά  τής 
οίκοι διαίτης, εί πατήρ τροφήν εχοι.
Τοίς τεκουσι γάρ
ούδ ’ εί πονεί τις δει πόνου μνήμην εχειν 8). 1

1) Ευριπίδης, άπόσπ. 219, D indorf.
2) Θέογνις 131.
3) Πίνδαρος, Ίσθμιονιχών 1 ,5 .
4) ’Αριστοτέλης, περί αρετών καί κακιών 1250, β, 19.
5) Δικαιογένης, άποσπ. 5, Nauck σελ. 602.
6) ’Άλεξις, άπ. 267, Kock το'μ. 2, σελ. 395.
7) Ευριπίδης, άπ. 360, έκδ. Dindorf.
8) Σοφοκλής, Οίδίπους έπί Κολωνώ 345-352.
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Καί ούκ εστιν ο τι μάλλον άνθρωποι κεχαρισμένον θεοις δρώσιν, η 
τοκευσιν αυτών καί τροφευσι «παλαιάς επί νέαις δανεισθείσάς» χάρι- 
τας εύμενώς καί προθυμως έκτίνοντες 1).

Ούδέν προς θεών τιμιώτερον άγαλμ’ αν κτησαίμεθα πατρός καί 
προπάτορος παρημένων γήρα καί μητέρων, τήν αύτήν δύναμιν έχου- 
σών, ους δταν άγάλλη τις τιμαΐς, γέγηθεν ό θεός 2).

« Μετά τον ώφελίμον όννδνάζοντα τό έπιβλαβές εί/ρίόκομεν καΑ τά 
διηγήματα 8ον « ή κ α λ η τ έ ρ α  κλη ρονομία»  25ον «ό π ι ό τ ό ς  Σκύ
λος» 74ον «ή π τ ω χή  χήρα καί  ή κόρη της  "Αννα» και 92ον «ό 
άφωδιωμένοςλέωνο ,  δπερ άλλως περιέχει καΛ πολλάτά Απίθανα».

«Κα\ τίιν μανίαν αύτίιν καθ’ αύτην Λ Άντίκιτρα θερα
πεύει» 3).

’Ανωτέρω έλέχθη ότι ot άλλοφρονουντες τούτο έχουσι πρώτιστον 
χαρακτηριστικόν. Τ ά  υπό πάντων των ανθρώπων ώς σεμνά υπολαμ
βανόμενα καί ώς άγια καί Ιερά τιμώμενα αυτοί καταφρονοΰσι, κατα- 
γελώσιν, έκμυκτηρίζουσιν. Καί ό Griesinger καί ό Lotze καί πάντες 
οί περί διαταράξεως του ψυχικου βίου συγγράψαντες τούς υπολαμ
βάνοντας τήν εργασίαν ώς έπιβλαβή, τούς φρονοΰντας ότι τό δί
δαγμα σπεύδε βραδέως εινε επιβλαβές, τούς δοξάζοντας ότι ή άφο- 
σίωσις τών τέκνων προς τούς γονείς εινε επιβλαβής, τούς λέγοντας 
ότι ή αφοσίωσις τών ζώων προς τούς κυρίους αυτών εινε επιβλαβής 
καί άπίθανος έζαποστέλλουσιν εις τά  φρενοκομεία, θέτουσι κημόν εις 1 2 3

1) Πλούταρχος, περί φΑαδελφίας 479 F.
2) Πάτο>ν, Νόμοι, 931 D. Τά αύτά χαί "Ομηρος Ίλιάδ. Γ  140. Δ 23. 477. Ζ 

264. 446. Η 334. Ο 663. Ω 486-492. 507. 511. Όδύσ, β 130. δ 114. ε 394. 
λ. 494. ο 8. π 148. σ. 267. ο 343. ω 234. "Υμνοι 'Ομηρικοί 5, 35. 344. 370. 
'Ησίοδος Έ ρ γ . χαί ημέρ. 331. \Ασπίς Έ ρακλ. 239. Πίνδαρος ΠυΟιον. 4, 218. 
Αισχύλος Χοηφόροι 180. 896. Σοφοκλής Αίας 506. ’Αντιγόνη 6 3 5 -7 0 4 . 755. 
’Ηλέκτρα 94. 101. 133. 145. 241. 257. 283. 399. 462. 893. Οίδίπους επί Κο- 
λωνώ 324. 332. 336- 364. 1365. Ευριπίδης Ίχέτιδ. 507. Πλάτων Πολιτεία 425 
Β. 378 Β. 386 Α. Νόμοι 717 Β. 880 Ε . Λυκούργος, κατά Λεωκράτους 9 4 -9 8 . 
Δημοσθένης, προς Εύβουλίδην 70, σελ. 1320 καί οΰτω καθεξής πάντες οί "Ελληνες 
συγγράφεις καί πανταχου τών Ελληνικών συγγραμμάτων, περί ών λεπτορ,ερέστερον 
εν τώ τρίτψ μέρει της παρούσης πραγματείας.

3) Πλούταρχος, περί άοργησίας 462 Β.
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το στόμα αυτών, περιβάλλουσιν αυτούς τον μανδύαν των μαινομέ- 
νων καί ύποβάλλουσιν αυτούς εις θεραπείαν φρενιτικήν.

Τ α τέσσαρα ταυτα διηγήματα, τα σπαρασσόμενα ένταυθα εις τάς 
μαινομένας χείρας των ήμετέρων κ. κριτών, χρησιμοποιούσα οί πεπο- 
λιτισμένοι λαοί, όπως παιδεύσωσι τά  μικρά τέκνα αυτών έν ταΐς άν- 
θρωπικαις άρεταις τής φιλοπονίας, τής εύβουλίας, τής περινοίας, τής 
άφοσιώσεως προς τούς γονείς καί τής εύμενείας καί φιλανθρωπίας προς 
τα  ζώα.

Έ ν  τφ  πρώτω τούτων «Λ καλητέρα κληρονομιά» 1), περιέ- 
χονται τα βιωφελέστατα ταύτα Ελληνικά διδάγματα :

ΥΩ πονηρέ μη τά  μαλακά μώσο, μη τά  σκλήρ’ εχνις 2).

Λιμός γάρ τοι πάμπαν άεργώ σύμφορος άνδρί.
Έ ργάζευ, νήπιε Πέρση, 
έ'ργα, τά  τ 1 άνθρώποισι θεοί διετεκμήραντο, 
μήποτε σύν παίδεσσι γυναικί τε θυμόν άχεύων 
ζητεύης βίοτον κατά γείτονας, οι δ ’ άμελώσιν —
Θεοί . . μάλα στυγέουσα άεργούς —
Τφ δε θεοί νεμεσώσι, καί άνέρες ός κεν άεργος
ζώτρ 3).

Καί τά  έναντία τούτων :

Τών πόνων πωλεΰντι πάντα τάγάθ’ άμίν τοί θεοί 4).

Έργάζευ, Πέρση, δίον γένος, δφρα σε λιμός 
έχθαίρη, φιλέη δε σ’ εϋστέφανος Δημήτηρ 
αίδοίη, βιότου δε τεήν πιμπλήσι καλιήν . . 
σοί δ1 εί πλούτου θυμός έέλδεται έν φρεσίν ήσιν 

■ * ώδ1 έρδειν, εργον δέ τ 1 επ' έ'ργψ εργάζεσθαι . . 1 2 3 4

1) X . Παπαμάρκου Έ λλην. Άναγνωσματάρ. της Γ ' τάξεως εγκεκριμένον, σε>.
11 -1 3 .

2) Επίχαρμος, στίχ. 257. Mllllach τάμ. 1, σελ. 144.
3) Ησίοδος, ’Έ ργ. καί ήμέρ. 302. 397-400. 310. 303..
4) Έ πίχαρμ. στίχ. 256. M ullach 1, σελ. 144.
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έξ έργων δ’ άνδρες πολύμηλοί τε άφνειοί τε 
καί τ ’ έργαζόμενος πολύ φίλτερος άθανάτοισιν. 
έσσεαι ήδέ βροτοίς . .
Ε ί δε' κεν έργάζή, τάχα  σε ξηλώσει άεργος 
πλουτευντα . .
ένθα κ1 άοκνος άνήρ μέγα οίκον όφέλλοι 1).

Τα διδάγματα ταυτα οί μεν εχέφρονες θεωρουσιν ώς τιμ ιώ τατα 
καί βιωφελέστατα, οί δέ σεσαλευμ,ένοι τον εγκέφαλον ώς «μετά τον 
ώφελίμον σ'ννδνάζοντα τό έπιβλαβές».

Τό διήγημα «ό  πιατός οτκνλος» 2) είνε το παιδευτικώτατον 
Γερμανικόν διήγημα « Der Bauer, sein Hund und die Schlange», 
όπερ άναγινώσκουσι οί Γερμανόπαιδες έν τω άναγνωστικφ βεβλίφ του 
Adolf Klauwell 3) καί μανθάνουσιν έξ αύτου τά  Ελληνικά διδάγ
ματα «σπεύδε βραδέως)), το πολλαχώς παρά τοίς Έ λλησι συγγρα- 
φευσι εκφερόμενον, ώς άνωτέρω κατεδείχθη (σελ. 3 8 6 ).

Το διήγημα «η π τ ω χ ή  χ ή ρ α  και Λ κόρη τ η ς  "Αννα » είνε 
το τρυφερώτατον καί παιδευτικώτατον Γερμανικόν διήγημα « M u t
ter und Kindesliebe», όπερ άναγινώσκουσιν οί Γερμανόπαιδες έν 
τω άναγνωστικφ βιβλίφ του Wirth 4) καί μανθάνουσιν εξ αύτου 
τό εύσεβέστατον καί άνθρωπικώτατον δίδαγμα τής άφοσιώσεως τών 
τέκνων προς τούς γονείς αυτών, όπερ άπό του ενός άκρου μέχρι του 
άλλου τών ιερών ήμών καί τών προγονικών ^βιβλίων διήκει, ώς άνω
τέρω κατεδείχθη (σελ. 4 5 5 -4 5 7 ).

Τό έπιβλαβές καί άπίθανον τών ήμετέρων κ. κ. κριτών διήγημα

1) Ησίοδος, Εργα καί ήμέρ. 299. 381. 307. 312. 495. Πρβλ. καί Εενοφ. Ά π ο -  
μνημ. 2, 1, 20 καί Οικονομικόν κεφ. 7. νΙδε καί τής έμής πραγματείας περί του σκο
πού τής έκκαιδεύσεως τής Έλληνίδος νεολαίας σελ. 2 3 9 -2 6 4 .

2) X. Παπαμάρκου Άναγνωσμ. τής Γ ' τά£. σελ. 33.
3) Adolf Klauwell, Fibel. 24 Aufl. 1887, σελ. 91, άριΟ. 12, β.
4) Wirth, Deutsch. Leseb. fur hohere Tochterschulen, 1873, I I  Theil, Un- 

terstufe, II Cursus, σελ. 1, άρ. 2.

leA '
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6 «d<$jG)ort6> μ ένο ς  λ έ ω ν »  1) tiv* το 6 « i  του Γ ιρ ^ νο ϋ  Stern  

Jtr,yri;/.a « W a lte r  von T h u m » , τό άναγινωοκό|/,ίνον δπό |/,υρι*- 
δ«ν Γ*ρ|/.%νοπ«(ίων έν τοίς άνα.γνο^τ'.κοίς βιβ*λ(οι$ τών G abriel 
καί S u p p r ia n , τοΟ W e tz e l καί S c h u m a n n , τοδ H aneen , τοϋ 
BO ckler καί F ritze  2 ), έν φ δίδά,τκΊνται οί ν’Α χ Ι μ ο οότοί παι
δί* τά  υπό των αρχαίων μεν Έλληνοιν πρώτον παρατηρηθέντα, 
ύπο τών νεο>τέρων δε επιστημόνων ώς ίπιβεβαιο>θέντα άληΟέ- 
(Ττατα καί έ π ι ιη η μ ο ν ικ ώ τ α τ α  περί της προς τούς κυρίους εύ
νοιας καί προς τούς εύεργέτας ευγνωμοσύνης τών ζώων τα ΰ τα : 
«Μ ία δ ’ αύτοίς τοϊς ζώοις κακία ούχ ύπάρχει, έπιβουλη τψ εύνοουντι, 
άλλα πάσα εύνοια παντί ουσα τυγχάνει —  'Ίδιον τών ζώων έκτίνειν 
χάριτας τοίς εύεργέταις.— Δι* ών οί φιλόσοφοι δεικνύουσι του μετέ- 
χειν λόγου τά  ζώα προθέσεις εισ ί. . καί χάριτες εύ παθόντων, —  Τά 
ζώα εύ παθόντο>ν άπομ*/ησθηναι της ευεργεσίας ίστιν αγαθά» 3). Διό 
καί ίχουσιν απόλυτον ίμπιστοσύνην προς αυτούς 4), προθυμοποιούν
τα ι κατά πάντα τρόπον να φανώσιν αύτοίς ευάρεστα 5), αίκάλλουσι 
καί σαίνουσι καί ύποκατακλίνονται καί προκατακυλινδούνται καί κατά 
πάντα τρόπον φιλοφρονουνται αυτούς 6), χαίρουσιν έπΐ τη εμφανίσει 
αυτών καί κατά πάντα τρόπον έκδηλούσι την χαράν αυτών 7), πο
θούσα αυτούς, χαίρουσι παραμένοντα πλησίον αυτών καί παρακολου
θούσα αυτούς πανταχού καί πάντοτε 8), υπηρετούσα αυτούς μετά 
πολλής προθυμίας 9), είνε ευπειθέστατα είς αυτούς 10), φρουρούσα αύ* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) X. Πσ,παμάρκου Έ λλην. Άναγνοισμ, τ>{ς Γ ',  τάξεως έγκριΟέν, σελ. 137.
2) Gabriel-Supprian, D. Les. Ausg. 13, 1 T heil, M iUeistufe, 1894, σελ. 122, 

άριΟ, 1 8 9 .— Welzel-Schumann, D, Lee. A usg, A, V orstufe, 1894, σελ. 308, 
άριΟ. 261. — Hamen, D ents, Los. Π T heil, 1886, σελ. 91, άριΟ, 94, Hdckler- 
Priize , IJ. Leech, fijr die M ittclstufc v. Volks»chijlcn,1874, σελ, 125, άριΟ. 27.

3) Πορφύριοζ, περί άπο/ης {μψύχων 3,13,— AUiar/jf;, περί ζώων 10, 48.— ΠΙον- 
ταρχος, Πάτερα τών ζώων φρονιμ. κτλ. 966 Β, — ΑΙΑιατόη, ενΟ. άν.4, 4.

4) Πορφύριος, *ένΟ, άνωτ. 3, 13. *
5) Άρριανάς, Κυνηγετικός 1 7 ,2 .
6) ΙΙλοόταρ/ος, Πάτερα κτλ ,974 Α, ΓΙορφόρ. ένΟ.άν, 3, 4 καί 3, 10 Ιν τέλει.’Λρ- 

ριανάς, Κυνηγετ. 18, 2. 7 ,6 .
7) Αίλιανάς, ένΟ. άν. 6 ,4 4 . Άρριανάς, Κυνηγετικός 5, 1 .4 .
8) Αίλιανάς, ϊνΟ. άν. 7, 41. Άρριανάς, Κυνηγετ, 5, 1. Πλοόταρ/ος, βίος Θεμιστο

κλέους, κεφ. 10, σελ. 117, Μάρκου Κάτωνος, κεφ. 5, σελ, 339. Άριστοτέλ. άπόσπ. 
360 καί 361,' σελ. 1539, α, 5 καί Εξ., Αίλιανάς, L0. άν. 12, 35.

9) Άρριανάς,’Αλεξάνδρου άνάβασις 5, 19, 5. Αίλιανάς, περί ζο'ιοιν 6 ,4 4 .
10) ’Αριστοτέλης, περί τά ζώα ιστοριών 610, α, 27. Αίλιανάς, ένΟ.άν, 2 ,1 1 .6 , 44.
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τους άγρύπνωςκαί πιστώς 1), Ιζορμώσι καί καταδιώκουσι τούς εχθρούς 
αυτών 2), παθόντας προσπαθουσι να βοηθήσωσι 3), νοσουντας δέν 
έγκαταλείπουσιν, άλλα κατηφή και περίλυπα παρά την κλίνην αυτών 
παραμένοντα μετά συμπάθειας παρακολουθουσι τάς ποικίλας μετα- 
βολάς της καταστάσεως αυτών 4), τιτρωσκομένους κατά τάς μάχας 
περιποιουται και κατά πάντα τρόπον βοηθουσιν αυτούς 5), περιπεσόν- 
τας άπροσδοκήτως είς μέγα τι και ασυνήθες άτύχημα δεν έγκαταλεί 
πουσιν αβοήθητους,αλλά κατά πάντα τρόπον προσπαθουσι νά έξαγά- 
γωσιν αυτούς έκ της δεινής αυτών θε'σεως 6 ),κινδυνεύοντας σπεύδουσι 
προθύμως προς βοήθειαν καί ρίπτονται άκατάσχετα κατά τών εχθρών 
αυτών 7), φονευθέντας δεν έγκαταλείπουσιν ερήμους βοράν τών ορ
νέων, άλλά παρά τά πτώ ματα αυτών παραμένοντα φιλοπόνως καί 
καρτερικώτατα φρουρουσι καί μέχρι θανάτου ύπερασπίζουσι καί προ- 
μάχονται αυτών 8), κηδευομένους έν βαθυτάτψ πένθει παρακολου
θουσι μέχρι τής τελευταίας αυτών κατοικίας, ένθα άσιτα καί άποτα 
παραμένοντα τελευτώσι περίλυπα τον βίον αυτών 9).

Τούτων δ’ ούτως έχόντων ινα τις νυν εΐ'πν) περί ενός λέοντος, ρι- 
φθέντος εις την θάλασσαν, όπως παρακολουθήσγι τον κύρων αύτου, 
τον σώσαντα αυτόν άλλοτε έκ βεβαίου κινδύνου, ότι « ό άφω οίΐω - 
μ έν ο ς  λέω ν  μετά του ώφελίμου συνδυάζει τό έπιβλαβές καί ότι 
περιέχει καί πολλά άπίθανα» πρέπει πάντα ταΰτα, καί τά  τοίς 
παισί σήμερον γνώριμα, αυτός νά άγνοή, προσέτι δε πρέπει ποτέ νά 
μη έχη άναγνώσγ) ούτε τά παρά ΓΙλουτάρχψ (Θεμιστοκλής κεφ. 10, 
σελ. 117)  περί του κυνός του Ξανθίππου, άκριβώς τά αυτά τοις του 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) Πλούταρχος, περί ’Ίσιδος καί Όσίριδος 355 Β. Αίλιανός ένθ. άν. 13, 12.
2) Πλούταρχος, Πότερα κτλ. 969 D. Ε . 984 D. Αίλιανός 6, 44. 7, 10. 13. 11, 20.
3) Πλούταρχος, Πότερα κτλ. 970 D. Αίλιανός, ένθ. άν. 7, 37.
4) Άρριανός, Κυνηγετικός 5, 14. Αίλιανός, ένθ. άν. 6 ,2 9 .
5) Πλούταρχος, πότερα κτλ. 970, D. Αίλιανός, ένθ. άν. 7,' 37.
6) Αίλιανός, περί ζώων 1, 8.
7) Αίλιανός, περί ζώων 6, 22. 3, 46. 6, 63. Άρριανός, ’Ινδική 14, 4.
8) Πλούταρχος, Πότερα κτλ. 972 C. 969 C. Αίλιανός, 7, 10. Άρριανός, ’Ιν

δική 14, 4.
9) Πλούταρχος, Πότερα κτλ. 970 C. 984 Ε . Αίλιανός, περί ζώων 2, 40. 6, 15. 

25. 29. 7, 28. 10, 4 1 .— Πάντα ταυτα έπιβεβαιοΐ καί ή σήμερον επιστήμη* Ι’δ. R o 
manes, Die gcistige Eutwiekclung in Thicrreich, Leipzig 1885, σελ, 160. 
256. 2 9 8 .— Λεπτομερέστερον περί το0 ψυχικοΟ βίου τών ζώων ιν τφ  τρίτφ μέρει 
τής παρούσης πραγματείας.
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άφοοΟχωμένοχ/ τοχίτοιτ λέοντος, ούτε τά  παρ’ Αίλιανω περί της 
ευγνωμοσύνης του λέοντος προς τον Άνδροκλέα (7 , 48) ,  περί της 
ευγνωμοσύνης του λέοντος προς τον ί/λοχ/ργόν του Παγγαίου ορούς 
(3 ,  21) ,  περί της πραότητος τού λέοντος τού σκευαγωγού τού 
Άνωνος, περί της προσήνειας τού λέοντος τού όμοτραπέζου της 
Βερενίκης, περί τής ήπιότητος τού λέοντος, τού συσσίτου τού Ό νάρ- 
χου, τού τυράννου τής Κατάνης, περί τής φιλοφροσύνης τού λέον
τος, τού συσσίτου τού υίου τού Κλεομένους (5 , 39 ). Πρέπει του- 
τέστι νά εινε δμοιος καί άπαράλλακτος τοΐς ήμετέροις κ. κ. κριταις.

«Άδθενη δέ δχέδχν προς τά κεφάλαχα, ί/φ1 ά ί/πάγονταχ «Σπεύδε  
βραδέως»,  «Φ ιλα νθ ρω πί α  χα ί  φχλοδτοργία γονέων «εχ/ρίΟκο- 
μεν έχοντα τά δχηγήματα 26ον «Ή βροχή»,  29ον «Ή μχκρά μηλέα»,  
86ον «Ό μχκρός καπνοδοχοκαθαρχΟτής»  καχ 67«ν « Ά ν έλ π χ δ τ ο ς  
δωτηρία».

« Τούτο γάρ έστχν ό συκοφάντης, αΐτχάσασθαχ μεν πάντα, 
έξελέγξαχ δέ μηδέν 1).

Το άγεννώς ονκοφαντουμενον παρ'ήμίν' ενταύθα διηγημάτων 
«Λ β ρ ο χ ή »  2) εινε τό παιδευτικώτατον διήγημα a Der Regent 
τού άνω μνημονευθέντος περιωνύμου των « β ρ α χέω ν  παχδχκών δχη- 
γημάτων» Γερμανού συγγραφέως Χριστόφορου Schmid 3), άνα- 
γινώσκεται δέ ύπο μυριάδων Γερμανοπαίδων νύν έν τε τφ  βιβλία) τού 
συγγραφέως τούτου Schmid, καί έν τοις αναγνωστικούς βιβλίοις τού 
Dietiein, τού Klemen, των δημοτικών σχολείων τής Βαυαρίας, τής 
επιτροπής των διευθυντών τών σχολείων τής Λειψίας, τού Wirth, 
τού Otto Schulz καί Bohm 4), δθεν οί Γερμανόπαιδες διδάσκονται 
τά  σοφά έλληνικά διδάγματα :

1) Δημοσθένης, προς Εύβουλίδην 34, σελ. 1309.
2) X. Παπαμάρκου Έλλην. Άναγνωσματάρ. της Γ' τάξ. εγκριθέν, σελ. 34.
3) Chr. ν. Schmidt, Kurze Erzahlungen, Miinchen σελ. 118: « Der R e g e n t.  

Τούτο σμικρόν μεταποιηΟέν φαίνεται κάί ώς ποίημα ■ του Christian Gellert, υπό την 
Ιπιγραφην a D er R e ise n d e». ’Έν τισι τών Γερμανικών Άναγνωσματ. φέρει καί τήν 
έπιγραφήν « A lles  g u t  w a s  Gott t h u t ».
• 4) D ie tie in , D. Les fur mehrklas. Biirger=und Volkssch. Ausg. I, Unter- 
stufe, 1895, σελ. 107, άο. 209 (Ch. Schmid). — Ch. v . S c h m id , Kurze Erzah
lungen, Miinchen 3, 5, σελ. 118. «D er R eg en » . — K lem en  D. Les. fur Biir- 
geschulen, I Theil, 1894, σελ. 25, άρ. 31 «Alles gut, was Gott thut».— D euts. 
Lesebuch fur die Unterklassen der b a yr isch e n  V o lkssch u len , Miinchen II, σελ.



Βουλεύου δίς καί τρίς δ τοι κ1 επί τον νόον ελθη* 
άτηρός γάρ τοι λάβρος άνηρ τελεθεί 1).

Φρονεΐν οί ταχείς ούκ άσφαλεΐς 2).

Ου τοι το ταχύ την δίκην έχει’
βραδείς δέ μύθοι πλείστον άνύουσι σοφόν 3).

Τί δ* έλπεαι σοφίαν εμμεν φ τ ’ ολίγον τοι 
άνηρ υπέρ άνδρος ισχύει;
ού γάρ Ισθ’ δπως τά  θεών βουλεύματ* έρευνάσει βροτέ^ φρενί*

[θνατάς δ* άπό ριατρός εφυ 4).

Τό ά γ ε ν ώ ς  σ νκ ο φ α ντο ι/μ ενο ν  παρ’ ήμιν ενταύθα διήγημα « Λ 
μ ικ ρ ά  μ η λ έα »  5) εινε τό τρυφερώτατον καί διδακτικώτατον διή
γημα του Iirummacher «Das Baumchen » ή a Der Apfel~  
b a u m » , άναγινωσκόμενον υπό ρ,υριάδων Γερμανοπαίδων έν τοις 
αναγνωστικούς βιβλίοις του Dietlein, του Haesters και Richter, του 
Gabriel καί Supprian, του Wirth καί του Bockler καί Fritze6), 
ένθα οί Γερμανόπαιδες έκμανθάνουσι τά  Ελληνικά διδάγματα «σπεύδε 
βραδε'ως.— Νομίζω τε δύο τά  έναντιώτατα ταυτα εύβουλί^ είναι τ ά 
χος τε καί οργήν, ών το μέν μετ’ άνοίας φελεΐ γίγνεσθαι, τό δέ

7, άρ. 10. —  Die C om m isio n  d er  S c h u ld ire c lo re n  L e ip z ig s , 1894, 2 Stufe, σελ. 
147, άρ.187.— W ir th ,  D. Les. fur hohere Tochterschulen, I II  Theil, I Cursus, 
1879, σελ. 87, άρ. 66* ποίημα του Gellert. <nDer R e ise n d e». — Olio S c h u lz - 
R o h m , Fibel, Ausg. C, 1887, σελ. 63, άρ. 140.

1) Θεύγνις 633.
2) Σοφοκλής, Οίδίπους τύραννος 617.
3) Ευριπίδης, Φοίνισσαι 452.
4) Πίνδαρος, άπ. 61, ϊκδ. Bergk. ’Ίδ . καί άνωτ. σελ. 386 καί 459.
5) X. Παπαμάρκου Έ λλην. Άναγνωσμ. ¥νθ. άν. σελ. 37.
6) D ie lle in i D. Les. fiir mehrklassige Burger =  and Volksshulen, 1895,

Ausg. A, II Mittelst. σελ. 91, άρ. 81. — H aesters -  R ich te r , D. L. fur die Mit- 
lelklassen der Volkschule, 1894, σελ. 10, άρ. 11. — G abriel -  S u p p r ia n ,  Ώ . 
Les. Ausg. B, 1 Theil, Mittelstufc, 1894, σελ. 95, άρ. 151.— W ir th , D. Les. 
fur die hohere Tochterschulen, I Theil, I Cursus, 1878, σελ. 30, άρ. 46.—̂ 
R ockier - F r i t z e ,  D, Les. fur die Oberslufe der Yolksschule, 1873, σελ. 85, 
άριθ. 84. , . . .
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μετ1 άπαιδευσίας καί βραχυτητος γνώμης. — Ούτοι των έπειγομένων 
έστί τα  πράγματα άλλα των ευ βουλομένων.— ΟΙ θεοί τοίς άνθρώ- 
ποις άνευ του γιγνώσκειν τε ά δει ποιεΐν καί έπιμελείσθαι όπως ταυτα 
περαίνηται ου θεμιτόν έποίησαν ευ πράττειν» 1).

Το άγεννώς σνκοφαντουμενον παρ’ήμίν ενταύθα διήγημα σό 
μικρός καπνοδοχοκαθαριστής » 2), είνε εργον του άνωτέρω μνη- 
μονευθέντος περιωνύμου Γερμανού παιδαγωγού Campe* five το εξο- 
χον διά την οξύτητα της ψυχολογικής παρατηρήσεως καί την βαθύ
τη τα  τής χριστιανικής άρετής καί την ζωηρότητα της έρμηνείας διή
γημα αυτού « Der Schornsteinfegerjunge», άναγινωσκόμενον υπό 
μυριάδων Γερμανοπαίδων έν τοίς άναγνωστικοίς βιβλίοις τών εν Βαυα
ρία καί Λυβέκη δημοτικών σχολείων 3), ένθα πλήν τών άλλων έξο
χων διδαγμάτων διδάσκονται οί Γερμανόπαιδες τα  υψιστα τής χρι
στιανικής ηθικής δ ιδάγμα τα : « Μακάριοι οί έλεήμονες ότι αυτοί έλεη- 
θήσονται— 'Α γαπάτε τούς εχθρούς υμών, ευλογείτε τούς καταρωμέ- 
νους υμάς, καλώς ποιείτε τούς μισούντας υμάς, καί προσεύχεσθε υπέρ 
τών έπηρεαζοντων υμάς καί διωκόντων υμάς* όπως γένησθε υιοί τού 
πατρός υμών τού εν τοίς ούρανοίς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλει έπί 
πονηρούς καί αγαθούς, καί βρέχει έπί δικαίους καί αδίκους —  Μή κρί
νετε, ίνα μή κριθήτε* έν φ γάρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε* καί έν φ 
μετρώ μετρείτε, άντιμετρηθήσεται υμ,ίν.—  Έ άν γάρ άφήτε τοίς άν- 
θρώποις τά  παραπτώματα αυτών, αφήσει καί ύμΐν ό πατήρ υμών 6 
ουράνιος, εάν δε μή άφήτε τοίς άνθρώποις τά  παραπτώματα αυτών, 
ουδέ ό πατήρ υμών αφήσει τά  παραπτώματα υμών» 4).

«τ’Αόθενη δέ ΰχέόιν προς τά κεφάλαια Όφ1 ά x/πάγονται, «Σπεύδε  
βραδέως»,  «Φχλ,ανθριοπία καχ φχλοάτοργία» γονέων εχ/ρίόκομεν 1 2 3 4

1) Θουκυδίδης, 3, 42, 1 .— Ά γ τ ι φ & τ ,  περί του Ήρώδου φόνου 94. — Eero<j>&r, 
Οικονομικός 11, 8.

2) X. Παπαμάρκου Έλλην, Άναγνωσματ. Ινθ. άνωτ σελ. 123.
3) Deuts. Leseb. fur das Bedurfuiss oberfrankischer Volksschul. bearbeitet, 

Miinchen, σελ. 101, άρ. 129. —  Lbeckisches Lhesebuch, 2 Stufe, 188;', σελ. 36, 
άρ. 30.

4) Ματθαίος δ, 7. 44-46. 7, 1. 6,14.
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έχοντα τά διηγήματα 26ον «Ή βροχή», 29ον «Ή μ ικ ρά  μηλέα», 
86 «ό μ ικ ρ ό ς  κ α π νο δ ο χο κ α θ α ρ ισ τή ς»  καί 67 «’Α ν έλ π ισ τ ο ς  
σω τηρία». Τό τελευταΐον μάλιστα τούτο, ένφ σκοπόν έχει ν' άπο- 
δείξμ την προς τά τέκνα ίδιάζουάαν άγάπην των γονέων, παριστμ 
τούς γονείς έπιζητήσαντας κατά πρώτον λόγον τήν Ιδίαν σωτηρίαν* 
διότι ό «πατήρ καί ή μήτηρ έπιίδησαν τό πύρινον φεΐθρον καί έσώ- 
θησαν» έγκαταλιπόντες «τό παιδίον των τό μ ο ν ο γ ε ν έ ς , έν χαριτω- 
μένον μικρόν κοράσιον μόλις 13 ετών». Τί ώφελεχ, &ν κατόπιν άμφό- 
τεροι, βλέποντες τήν έπικειμένην καταστροφήν τού τέκνου των, έκ- 
δηλούσι λύπην, ό δέ συγγραφεύς δεν έπιτρέπει αύτοΐς να παράσχω- 
σιν εις τό δμματα ημών δι' έργων καί δΓ άξιομιμήτων πράξεων τυ
πικόν παράδειγμα φιλοστοργίας γονέων; "Ο τι έπραξεν έν τμ § 94 ό 
γενναίος γείτων ύπέρ τού άσθενούς γέροντος ή τούτω τι όμοιον, θά 
ήρμοζε μάλλον, έαν έπραττον ένταύθα οί γονείς ύπέρ τού μονογενούς 
τέκνου των, τό όποιον περιέμενον μετά στωϊκής Αταραξίας «νά τό  
ίδω σι μέ το ύ ς  όφ θαλμούς τω ν νά  κ α ίη τ α ι ζω ντ α ν ό ν  κα ί νά  
γ ε ίν μ  στάκτη».

«Μη άντέλεγε τη άληθεία κατά μηδό δν κα\ περί ijfei}- 
αματος τής άπαιδευσίας αον έντράπηθι», λέγουσι τά  'Ιερά 
ημών βιβλία. «Ψεύδεσθαι άνελευθερον, άλήθεια γενναχον», 
λέγουσι τά  προγονικά ημών βιβλία 1).

Τό διήγημα τούτο είνε εν τών τρυφερότατων καί παιδευτικω- 
τάτων διηγημάτων τής εύσεβους και ανθρωπιστικής Μούσης τών 
Γερμανών. VViehlelm Oertel είνε ό δημιουργός αύτου. Έ άν τις 
άναγνώσν) τούτο έν τφ  Γερμανικώ Άναγνωσματαρίψ του W ir th  ή 
έν τώ έμφ Έλληνικφ άναγνωσματαρίω 2), πάραυτα θά άνακαλέση 
εις τήν μνήμην αύτου τό του Μάρκου Άντωνίνου: « Υβρίζει έαυ- 
τήν ή του ανθρώπου ψ υχή. . όταν ύποκρίνηται καί έπιπλάστως καί 
ά να λ ή θ ω ς τι ποιή ή λ έ γ η »  3) καί θά καλύψγ) εξ αίσχους τό πρό- 
σωπον αύτου δτι έχει συμπολίτας τόσον αναίσχυντους ψεύστας.

Τά δριρ.ύτατα άνθρώπια πώς κατώρθωσαν νά διαστρέψωσι τό παι· 
δευτικώτατον διήγημα τούτο του O ertel!

Έ ν  τινι καλύβγ) εις τάς κλιτυς ηφαιστείου τινός εζη πτω χή τις 
οίκογε'νεια—  έγε'νετο εκρηξις του ηφαιστείου καί περίτρομοι γενόμε- 1 2 3

1) Σοφία Σιρόχ 4 ,2 5 .—  ΆποΜώγως, έν Στοβαίου Άνθολογίω 11, 20.
2) Wirth, Deutsches Lesebuch fur hohere Tochterschulen, II  Theil, II Cur- 

sus, 1878, σελ 151, άριΟ, 131 « Wundeibare Hettung» — X. Παπαμάρχον Έ λ λ . 
Άναγνωσματάρ. της Γ '.  τά£. έγκριΟέν, σελ. 88 : «ΆγίΛπιοτος, σωτηρία».

3) Μάρκος Άντωνΐνος, Τών εις έαυτόν βιβλ, 2, 16.

30
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Vot έ'σπευδον οί έν τή καλύβη νά άπέλθωσιν έκείθεν. ‘Ρυάκιον μικρόν 
λάβας ήρχισε νά διαρρέη έμπροσθεν της καλύβης. « Ά λ λ’ ήτο ακόμη 
τόσον στενόν, ώστε ευκόλως ήδύνατό τις νά ύπερπηδήση αυτό* ό πα
τήρ καί η μήτηρ έπήδησαν τό πύρινο ν ρείθρον καί έσώθησαν* άλλα 
τό παιδίον των τό μονογενές, εν χαριτωμένον μικρόν κοράσιον, μόλις 
δεκατριών ετών είχεν ολίγον βραδύνη. *Οτε δ’ έφθασε μέ τον πιστόν 
του κύνα εις την θύραν, τό ρεύμα ητο τόσον πλατύ ώστε ητο αδύ
νατον άνθρωπος νά τό ύπερπηδήση. Έ μεινε λοιπόν εις την θύραν της 
καλύβης καί έθρήνει γοερώς» Που ενταύθα φαίνεται ότι οί γονείς 
« έπεζήτηο'αν » αυτοί νά σωθώσι πρώ τοι; ΓΙού ότι οί γονείς « έγκ α - 
τέλχπον» τό παιδίον τω ν; ‘Ρεύμα άσήμαντον λάβας, εις το όποιον 
ούδεμ,ίαν προσοχήν έδωσαν, έδει νά ύπερπηδηθή. Ύπερεπήδησαν αυ
τοί καί εϊτα, ότε ήλθε καί τό παιδίον εις τό ρεύμα τούτο, έν τώ μεταξύ 
—  παρά-πάσαν προσδοκίαν —  είχε γείνη τόσον ευρύ τούτο, ώστε ήτο 
αδύνατον πλέον νά ύπερπηδηθή. Τό πράγμα, ώς φαίνεται έν τώ διη- 
γήματι, έγένετο κατά τύχην καί ούχί έκ προαιρέσεως άνάνδρου καί 
άπανθρώπου.’Αλλά τό κακόν έγένετο.Τι ήδύναντο νά πράςωσιν οί γο
νείς, τού ρεύματος τής λάβας εύρυνθέντος επί τοσούτον ώστε νά μή είνε 
δυνατόν νά ύπερπηδηθή ; Οί έντιμοι κ. κριταί λέγουσιν; «Οί γονείς 
περιέμενον μετά ά τ α ρ ο ^ ό α ς  νά τό ϊδωσι με τούς οφθαλ
μούς των νά καίηται ζωντανόν καί νά γείνη στάκτη». Έν τώ κειμενω 
(σελ. 90 περί τό τέλος) φέρεται: «Ο ί γονείς τού κορασιού από τό άλλο 
μέρος τής λάβας έ'βλεπον τό κοράσιον των ότι κλαίει γοερώς καί ότι 
κινδυνεύει νά καή καί δεν εϊζευρον τί νά κάμωσι διά νά τό σώσωσιν. 
Έκτείνουσι τούς βραχίονάς των προς τό τέκνον των, κλαίουσι θέ- 
λουσι νά πηδήσωσι τό ρεύμα τής λάβας, άλλ* όλα ματαίως. Τό ρεύμα 
έγίνετο πλατύτερον και ητο αδύνατον νά βοηθήσωσι τό τέκνον τω ν.. 
Ή  μήτηρ στερνοκοπείται, δέεται καί επικαλείται τό έλεος τού Θεού 
διά τό προσφιλές της τέκνον. Ό  πατήρ ίσταται άκίνητος ώς νεκρός., 
οί οφθαλμοί του προσκολλώνται εις την καλύβην, όπου είνε τό προσ
φιλές των παιδίον. Οί γονείς άκούουσιν αυτό νά όδύρηται καί δεν δύ 
νανται νά τό βοηθήσωσιν. Νομίζουσιν ότι είνε ήναγκασμένοι μετ’ ολί
γον νά τό ϊδωσι με τούς οφθαλμούς των νά καίηται ζωντανόν καί νά 
γείνη στάκτη. —  Έ ν τοιαύτη άγωνί^ διήλθον οί δυστυχείς γονείς . . 
την μεσημβρίαν, την νύκτα καί όλην την έπομένην ημέραν. ’Αλλά 
την νύκτα τού όρους ή . ταραχή έπαυσεν. Ή  λάβα, ήτις ήτο πολύ
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πλησίον της καλύβης, ήρχισε να ρέη οχι πλέον μέ πολλήν ορμήν καί 
τέλος έσταμάτησεν δλως διόλου —  (( Ευσπλαγχνε Θεέ!)) άνακράζει ή 
μήτηρ. Είνε δυνατή άκόμη η σωτηρία ; *Άχ, αγαπητόν ρ.ου πα ι- 
δίον ! *Άγ, γλυκύτατόν μου τέκνον ! Θεέ μου, σώσε τό προσφιλές μου 
τέκνον!» κτλ. Τούτο δε έν τη κρίσει λέγεται: ((Οι γονείς μχτά  
στωίκής άταραξέας περχέμενον νά ίδωσι τό τέκνον των νά 
καίτιται κα\ νά γείνη στάκτη! !»

’Αλλά*
«Τά χρηστά πράττεχν έργον έστίν έλευθέρον.—
Τό γάρ τραφηναχ μΐχ κακώς αίδώ φέρεχ* 
αίσχννεταχ δέ τάγαθ’ ίισκήσας άνίιρ 
κακός κεκλησθαχ πας τχς I).

«Τά λοιπά διηγήματα, ώς τό 2, 5, 27, 28, 38, 73, και 90 θά ήρμοζο,ν 
μόνον είς τάς κατωτάτας τάξεις του δημοτικού όχολείου, την Β κ α ί  
την Α \

«Νύν δέ τούτων μέν άπέδεχξεν ούδέν, λελοχδόρηκε δ’, ώς 
έμο\ δοκεΐ, ούδέν δ τχ ού. τούτο γάρ έστχν ό συκοφάντης, 
αίτχάσασθαχ μέν πάντα, έξελέγξαχ δέ μηδέν» 2).

Τα κατασυκοφαντούμενα ενταύθα διηγήματα είνε ή <c Όκνηρά 
Είρήνη» (2) — «Ό μχκρός καλαθοποχός» (5) — «Ό σπεύ
δω ν αμαξηλάτης» (27) — «ΤΙ φωλεά των πτηνών» (28)—r 
«Τό παχδ\ στό ποτάμχ» (34) — «Οί κόσσνφοχ» (73 )— «Οί 
πχστοί κύνες» (90). Τό όλον έ π τ ά ! 3)

Προς κατανόησιν του μεγέθους τής χρηστότητος των ήμετέρων κ. 
κριτών έφιστώ την προσοχήν τών παρ’ ήρ,ίν ένδιαφερομένων εις τα  
τοιαυτα επί του κατά τους κυρίους τούτους « δχηγήματος » 38. Έ ν 
τφ  οίστρώδει αυτών ζήλφ τό χαριέστατον καί διδακτικώτατον ποί
ημα του ήμετέρου Γ. Βιζυηνου « Χ ο  «οαΠΙ τ ο  π ο τ ά μ ι »  έν 
πρώτοις τό άποκαλουσι χάριν τών χρηστών αυτών σκοπών «δΐη- 1 2 3

1) Αϋγαγδρος, ά π . 7 8 7 ,  Kock, τ ό μ . 3 ,  σ ελ . 2 1 7 .  Ευριπίδης Τ κ έτιδ ες  9 1 1 ,  
Dindorf.

2) Δημοσθένης, προς Εύβουλίδην 34, σελ. 1309.
3) X .  ΓΙαπαμάρκου Ε λ λ η ν ικ ό ν  Ά ν α γ ν ω σ μ α τ ά ρ ιν ν  τ^ς Γ ' .  τάξεω ς κ τ λ . σ ε λ . 5 .  8»

3 5 . 3 6 . 5 0 .  9 9 . 1 3 4 .  .
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γημα» ! Ε ίτα  ώς άνθρωποι τίμιοι γράφουσι περί του αύτου, ευρισκο
μένου μέν έν τω έμω Άναγνωσματαρίω της τρίτης τάξεως δτι «θά  
τ ίρ μ ο ζε  μ ό ν ο ν  ε ις  τ ά ς  κ α τω τά τα ς  τ ά ξ ε ις  το ν  δη μ ο τ ικ ο ύ  
σ κ ο λ ε ίο υ , τ η ν  Β '.  κ α ι τ η ν  Α '.» ,  ευρισκομένου δέ έν τω βραβευ- 
θέντι Άναγνωσματαρίω του κ. Κουρτίδου της τετάρτης τάξεως 
τα υ τα : «Προτερεΐ μέν τδ Άναγνωσματάριον τούτο πολύ μέν του 
τρίτου των κρινομένων (δηλ. του έμου της Δ \  τάξεω ς). . πλείστον 
δέ των δύο άλλων . . καί διά την άρίστην εκλογήν των παροιμιών 
καί των ίτο ο ϊίμ .ά τω ν , δι’ ών αναπτύσσεται εύγενές υπέρ πατρίδας 
αίσθημα καί καλαισθησία, τα  πρώτα καί μόνα, δι’ ά γράφεται παν 
αναγνωστικόν βιβλίον . . ’Αλλά τό άριστον των εν τω Άναγνωσμα
ταρίω τούτω περιεχομένων είνε η επιμελέστατα γενομένη εκλογή των 
ποο^μ,άτων . . ό ποιούμενος συλλογήν επιτυχή τοιούτων, επαίνου 
πολλοϋ κρίνεται άξιος. Έ κ  τούτων δέ άναφέρομεν τό έν σελ. 6 « η  
π έ ρ δ ικ α » , τό έν σελ. 13 ατό ν α ι/τό π ο ι/λ ο ν  » καί τό έν σελ. 93 
ατό -παοδί ’ ς τό  ποτάμ,ο» 1).

«Ούκ έσται έν τω μαρσίππω ύου Οτάθμιον και στάθμιον, 
μέγα η μικρόν ούκ έοται έν τη οίκία βον μέτρον και μέ- 
τρον, μέγα και μικρόν στάθμιον άληθινόν και δίκαιον 
έαται σοι, και μέτρον άληθινόν και δίκαιον έσται οοι» 2).

Ά λλα  ταυτα λέγονται υπό των ‘Ιερών ημών βιβλίων διά τούς 
έντίμονς άνθρώπους καί τούς αίδονμένονς εαυτούς καί τούς Οε- 
βομένονς την κοινωνίαν καί τούς φοβουμένοι/ς τον Θεόν καί όχι 
διά τούς ήμετέρους κ. κριτάς. Περί τούτων ελαβον τον κόπον άλλοι 
νά εϊπωσι τά πρέποντα καί άρμόζοντα, όπως π .χ .  ό Κλεάνθης, όστις 
«εφη τούς άπαιδεύτους μόνη τη μορφή τών θηρίων διαφέρειν» καί ό 
Δημοσθένης όστις ειπεν «ότι έστιν έλευθέρω μέν άνθρώπω μεγίστη 
ανάγκη ή υπέρ τών γιγνομένων αισχύνη, καί μείζω ταύτης ούκ οίδ’ 
ηντιν’ άν είποι τ ις’ δούλω δέ πληγαί καί ό του σώματος αίκισμός»3).

Τί νά γείνη ! Ζώμεν εις τούς χρόνους της ειδεχθέστατης πονηρο- 
κρατίας πασών, άς έπεΐδε μέχρι τοϋδε ό κόσμος! Νυν «κακοί άγα-

1) *Εκθεσις τών κριτών σελ. 32 καί 31. Άναγνωσματάριον της Δ '. τάξεως του 
κ. Κουρτίδου βραβευθέν έντυπον, σελ. 97.

2) Δευτερονο'αιον 25, 13.
3) Κ Λ ίά νθ η ς  παρά ΙΙωάννη τ«ρ Στοβαίω, Άν0ολ. 4, 90. — 4 η μ ο σ θ έ τη ς 9 περί 
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θών καθύίτερθβν» 1), αλλά θά παρέλθνι τό κακόν τοΟτο καί θα Λρξχι 
ποτέ καί παρ’ ήμίν το δίκαιον, ή άλήθεια καί η έπιστήμη !

Τα άγεννώς ΙνταΟθα παρ’ ήμίν κατασυκοψαντουμενα ταυτα 
διηγήματα είνε Ικ τών χαριεστάτων καί παιδευτικωτάτων τής πα ι
δικής φιλολογίας τών σοφών Γερμανών, άναγινωσκόμενα υπό μυριά
δων μυριάδων εύδαιμόνων μικρών τέκνων αυτών εν τοΐς άναγνωστι- 
κοΐς βιβλίοις, έξ ών τό ήμερον καί πράον καί άνθρωπιστικόν πνεύμα 
τών αρχαίων Ελλήνων διοχετεύουσιν εις την ψυχήν αυτών.

Τό διήγημα «Λ ό κ νη ρ ά  Ε ίρ ή ν η »  είνε έργον του άνω μνημο- 
νευθέντος παιδικών διηγημάτων έξοχου Γερμανού συγγραφέως Χριστό
φορου von S chm id , άναγινωσκόμενον υπό μυριάδων Γερμανοπαίδων 
εν τε τω πρωτοτύπφ 2) καί έν τοίς αναγνωστικούς βιβλίοις του Ε γ-  
kelenz, του W irth , τών δημοτικών σχολείων τής Βαυαρίας καί τών 
Παραρρηνείων χωρών 3), έξ ου οί Γερμανόπαιδες μανθάνουσι τό βιω- 
φελέστατον του Ησιόδου δίδαγμα :

Λιμός γάρ τοι πάμπαν άεργψ σύμφορος άνδρί. —  
έργάζευ, νήπςε Πέρση, 
έργα, τά  τ ’ άνθρώποισι θεοί διετεκμήραντο, 
μήποτε συν παίδεσσι γυναικί τε θυμόν άχεύων 
ζητεύης βίοτον κατά γέίτονας 4).

Καί άκούουσι την σοφωτάτην του Επιχάρμου παραίνεσιν :

ΤΩ πονηρέ μή τά  μαλακά μώσο, μή τά  σκλήρ* έχγις 5). 1 2 3 4 5

1) Θέογνις 679.
2) Christoph von Schmid, Kurze Erzahlungen, μέρος 1, διτ(γ. 27, σελ. 36.

Die K o h lb la tler  ».
3) Er Helens, Dcuts. Lesebuch fur hohere Madchensehuleii, erster Theil, 2 

und 3 Schuljahr, Koln 1891, σελ. 130, άριΟ. 16. — W /ΓίΛ, Dcuts. Leseb. fiir 
hohere Tochterschulen, II Theil, II Cursus, 1878, σελ. 30, άριΟ. 29, Otto τήν 
επιγραφήν «Nachlassigkcit»— D euts. Leseb. fu r die U n t e r k l a s s e  der  
bayr i schen Volkschul .  σελ. 72, άριΟ. 128, Οπό την επιγραφήν «Die Raupen». 
— Mederrheinische Fibel, 2 Theil, 2 Aufl. σελ. 65, άριθ. 120, Οπό τήν έπιγραφήν 
«Der Kohl».

4) 'Ησίοδος, "Εργ. καί ήμέρ. 302. 397.
5) Επίχαρμος, στίχ. 257. έκδ. Mullach τόμ. 1, σελ. 144,



Το ένταύθα παρ’ ήμίν cfi/κοφαντο'ύμενον διήγημα «ό μικρός 
καλαθοποιός» εινε έκ των άριστων διηγημάτων του αυτού Schmid, 
άναγινωσκόμενον υπό μυριάδων Γερμανοπαίδων εν τε τφ  πρωτο- 
τύπψ 1) και εν τφ  άναγνωστικφ βιβλίφ του V ogel 2), εν ω μαν- 
θάνουσι τά  βιωφελέστατα διδάγματα του Ησιόδου τα ϋ τα :

Τφ δέ θεοί νεμεσώσι, καί άνέρες, ός κεν άεργος 
ζφη, κηφήνεσσι κοθούροις εϊκελος οργήν . . 
σοί δ1 έργα φίλ* έστω μέτρια κοσμειν . .

 ̂ καί τ 1 εργαζόμενος πολύ φίλτερος άθανάτοισιν 
εσσέαι ήδέ βροτοίς* μάλα γάρ στυγέουσιν άεργους.

V Λ  » r > V ^εργον ο ουοεν ονειοος, αεργιη οε τ  ονειοος. 
εί δέ κεν έργάζη, τάχα  σε ζηλώση άεργος 3).

Τό ένταύθα παρ’ ήμΐν οΓυκοφαντοΰμενον διήγημα «,ό 0πεν- 
δ ω ν  ά μ α ξ η λ α τ η ς » είνε εκ τών χαριεστάτων καί παιδευτικωτάτων 
δημιουργημάτων τής Γερμανικής Μούσης ποικιλομόρφως εν τοίς παι- 
δικοις αυτών βιβλίοις εμφανιζόμενον* ένιαχού μέν ως διήγημα τού 
άνω μνημονεύθέντος Χριστόφορου YOn S ch m id  4 ) , άλλαχού ώς 
ποίημα τού L u d w ig  Η . N ic o la y  5), άλλαχού ώς Γερμανική δημώ
δης παράδοσις 6). Άναγινώσκουσι δέ τούτο μυριάδες μυριάδων Γερ- 
μανοπαίδων ου μόνον έν τοίς πρωτοτύποις τούτοι; συγγράμμασιν, 
άλλα καί έν τοίς άναγνωστικοίς βιβλίοις τού D ie tie in , τού M air, 
τής έπιτροπής τών διευθυντών τών !ν Λειψίςο σχολείων, τού W etzel 
καί S c h u m a n n , τού H a n sen , τού E n g e lie n  καί F ech n er, τού

1) C h ris to p h  vo n  S c h m id y ϊνθ. άν. ριέρ. 4, διι[γ. 12, σελ. 195 δπό τήν επιγραφήν 
« Dev ju n g e  K orbeflech te r  ».

2) Vogel, Des Kindes erstes Schulbuch, Leipzig 1871, σελ. 48, ip. 141 δπό 
τήν επιγραφήν *D er k le in e  K orb flech ter .

3) Ησίοδος, Έργα χαί ήριέρ. 303, 306. 309-312.
4) C h ris to p h  von S c h m id , Kurze Erzahlungen fur die Jugend, Augsburg 

1858, σελ. 99, δπό τήν επιγραφήν « E ile  m i t  W e lle».
5) L u d w ig  H . N ic o la y , vermisste Gedichte uud prosaisclie Sehrifteu, I 

Theil, Berlin und Stettin, 1892, σελ. 15, δπό τήν επιγραφήν «Aesop».
6) S c h u lz e  u n d  S te in m a n n ,  Kindersatz, δπό τήν επιγραφήν «Eulenspiegel 

und der Fuhrmann».
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Bockler καί Fritze 1), διδασκόμεναι έξ αύτου το μέγα δίδαγμα 
« Σπεύδε βραδέως », τδ εις τδ στόμα πάντων των αρχαίων Ε λ 
λήνων φερόμενον, τδ έν τώ Αίσωπείψ μύθψ «ΤΥς κ α \ κύων » (Halm 
4 0 9 ) έγκατακλεώμενον καί τδ μεγαλοφώνως υπό τε του Εύριπίδου 
καί του Θουκυδίδου εις πάντα τδν κόσμον έξαγγελλόμενον:

«Τδ δ’ ώκύ τούτο καί τδ λαιψηρδν φρένων 
εις πημονάς καθήκε πολλά δη βροτούς'» 2).

«Νομίζω τε δύο τα  εναντιώτα ταυτα εύβουλί^ εινε τάχος τε καί 
οργήν, ών τδ μέν μετ’ άνοιας φιλεΐ γίγνεσθαι, τδ δέ μετ’ άπαιδευσίας 
καί βραχύτητος γνώμης» 3).

Τδ παρ’ ήμΐν. ένταΰθα συκοφαντούμενον διήγημα «Λ φ ω λ εά  τώ ν  
πτηνών » εϊνε εργον τρυφερώτατον του Γερμανού L. Kellner, άνα- 
γινωσκόμενον ύπδ μυριάδων Γερμανοπαίδων εν τοΐς αναγνωστικοί; 
βιβλίοις του Dietlein, του Clemen, τής επιτροπής τών διευθυντών 
τών σχολείων τής Λειψίας, του Niedergesass, του Λ. Hansen, του 
Wirth, του Brunnert, του Haesters, τών παραρρηνείων χωρών,

1) D ietle in , D. Volkschul-Lcsebuch, Ausg. C, I Band, M itte ls tu fe , 18 Aufl. 
Gera, 1894, σελ. 52, άρ. 10! (Ch Schmid). ΑύτόΟ. άρ. 102, υπό την έταγραφήν 
ο Aesop».— D ietle in , D. Les. fiir mehrklass. Burger =  und Volksschulen, 
Ausg. A, II Mittelstufe, Gera, 1895, σελ. 268, άρ. 304, III, υπό την επιγραφήν 
Till Eulcnspiegel — Welchcn Rath Till Eulcnspiegel einem eiligen Fiir- 
mann gicbt (D eutsche Volkssage) — D ietle in  D. Lesebuch fur mehrklass. 
Burger und Volksshulen Ausg. A. I Unlerslufc, 1895, σελ. 37, άρ. 68, {C h. 
S c h m id ) . Αυτόθι άρ. 69 (Ludwig Heinrich v. Nicolay. υπό τήν επιγραφήν 
«Aesop»). — F. M a ir , D. Les. fur die Volkss. Oestreichs, 1894, I Theil, fiir 
die zweite Klasse, σελ. 32, άρ. 55 {Ch.  S c h m i d ) .—Αυτόθι, II Theil fiir die 
dritte Klasse, σελ. 21, άρ. 39 («Aesop» ποίημα Nicolay»). — Die C o o m m is. 
d er S c h u td ire c l.  L e ip z ig  s , 1894, II Stufe fur die dritte und vierte Klasse 
σελ. 32, άρ. 53 (Chr. v. Schmid).— W etze l -  S c h u m a n n , Ausg. A, 1894, er- 
ster Theil, Vorstufe, σελ. 67, άρ. 87 (Welchen Rath Till Eulenspiegel κτλ.). 
— H a n sen , Deuts. Leseb. I Theil, 21 Auf. 1886, σελ. 91, άρ.152 (Till Eulen
spiegel ).—  E n g e lien  u n d  F ec h n er , Deuts. Leseb. I Theil, 1874, σελ. 19, άρ. 37 
(Ch. v. Schmid). — Αυτόθι σελ. 78, άρ. 130 («Aesop» von Ludwig H. Nico
lay). — B ockler -  F r i tz e , D. L. fiir die Oberstufe der Volksschule, 1873, σελ. 
233, άρ. 164 «Eulenspiegel und der Fubrmann» διά τήν Τ' τάξιν,

2) Ευριπίδης, άπόσπ. 1019, Dindorf,
3) Θουκυδίδης 3, 42, 1,
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του Klauwell, του Franke 1), έζ ου διδάσκονται ούτοι το μέγα 
Ελληνικόν δίδαγμα ((Σπεύδε βραδέως», λαμπρώς εις τον κόσμον 
διά τε του Σοφοκλέους κάί του Ξενοφώντος έζαγγελλόμενον :

«Φρονειν ot ταχείς ούκ άσφαλεΐς» 2).

oc Ot θεοί τοις άνθρώποις * . άνευ του γινώσκειν τε ά δει ποιεΐν καί 
έπιμελεΐσθαι όπως ταυτα περαίνηται ου θεμιτόν έποίησαν ευ πράτ- 
τειν » 3).

Τό παρ’ ήμΐν ενταύθα (Λ τκοφ αντονμενον ήθικώτατον καί πα ι- 
δευτικώτατον διήγημα ((θί ΚΟΟΤΟνφοί)) εινε έργον του Γερμανού Frie
drich Hoffmann, άναγινωσκόμενον υπό μυριάδων Γερμανοπαίδων εν 
τοις άναγνωστικοίς βιβλίοις του Erkelenz καί ™0Hansen4), ενώ χ α - 
ριέστατα καί τρυφερώτατα εκτίθενται τά  πάγκαλα περί τής άφωσιώ- 
σεως των τέκνων προς τούς γονείς αυτών παραγγέλματα των τε Ι ε 
ρών ημών καί τών προγονικών βιβλίων: «Τέκνον άντιλαβου Ιν γήρα * 
πατρός σου καί μή λυπήσγις αυτόν έν τή ζωή σου . * βλάσφημος 6 
έγκαταλιπών πατέρα καί κατηραμένος παρά Κυρίου ό παροργίζων 
μητέρα αύτου)) 5). — Τί φίλτερον κεδνών τοκέων άγαθοϊς; 6) —

1) D ie tle in , D. Volksschul - Lesebuch, Mittelstufe, 1894, σελ. 208, άρ. 365, 
διά την Δ'τάξιν.—D ie tle in , D. Les. fur mehrklass. Burger=:und Volksshulen, 
Ausg. A, I . Unterstufe, σελ. 83, άο. 171. — K le m e n , D. Les. fur Biirgeschii- 
len und unteren Klassen hoheren Lehranstalten, I Theil, 1894, σελ. 23, άρ. 
29.— Deutsch. Leseb. yon einer Com. d er S c h u ld ire c to re n  L e ip zig s , II Stufe, 
1894, fur die dritte und vierte Klasse, 1894, σελ. 130, άρ. 165 (K e lln e r).— 
N ied erg esa ss , D. Les. 2 Schuljahr, 1893, σελ, 5, άρ. 10. — H a n sen , D. Les. I 
Theil, 1886, σελ. 30, άρ. 5 9 .— W ir th , D. Les. fur hohere Tochters. I Theil,
I Cursus, 1878, σελ. 36, άρ. 53. — Brunnert, erstes Schul. und Bildungs- 
buch, zweite Abtheilung, 17 Aufl. 1889, σελ. 24, άρ. 39. — H aeslers, Fibel 
Ausg. B, II Theil, 66 Ausg, σελ. 22, άρ. 43. — N ied errh e in isch e  Fibel, II 
Theil, 2 Ail. 1894, σελ. 52, άρ. 92. — K la u w e ll =  M a rtin , Fibel 1894, σελ. 99, 
άρ. 9.— F r a n k e , Fibel, 1887, σελ. 91, άρ. 92.

2) Σοφοκλής, Οίδίπους τύραννος 617.
3) Ξενοφών, Οικονομικός 11, 8.

4) E r k e le n z , D. Leseb. fur hoher Madchensch. I Theil, 1891, 2 καί 3 
Schuljahr, σελ. 124, άρ. 8 «Die Amsein».—H a n se n , D. Leseb. I Theil, 
1886, σελ. 42, άρ. 62 « Die Amsein.

5) Σοφία Σ ιρά^, 3, 12. 16.
6) Πίνδαρος, Ίσθμιονικών 1, 5.
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θεός μέγιστος τοις φρονουσιν ot γονείς 1). -^Ο ύδεν γλύκιον' *ης π α - 
τρίδος ούδέ τοκήων | γίγνεται, εΐ'περ καί τις άπόπροθι πίονα οίκον | 
γαίτρ έν αλλοδαπή ναίει άπάνευθε τοκηων» 2).

Τό παρ’ ημιν ενταύθα Φ υ κοφ αντουμ ενόν  διήγημα « ο ι π ισ τ ο ί 
κυνες» εινε έ'ργον του Γερμανού Stern (Wie Gott einen Men- 
schen durch Hunde vom Tode errettete), έν φ απεικονίζεται 
ζωηρότατα ή πίστις καί ή άφοσίωσις των κυνών προς τούς κυρίους 
αυτών. "Απειρα τοιαΰτα άνέκδοτα Ιγκατασπείρουσιν εις τα  παιδικά 
βιβλία αυτών οί παιδαγωγοί τών σοφών εθνών, διότι πάντων μάλι
στα ταυτα τα αναγνώσματα παιδεύουσι τα παιδία εις την πραό
τητα καί την προσήνειαν καί φιλανθρωπίαν προς τά  ζώα, ήτις, δπως 
εύγενέστατα καί άνθρωπικώτα έφρόνουν οί Πυθαγορικοί, είνε μελέτη 
προς τό φιλάνθρωπον καί φιλοίκτιρμον 3).

Τό Γερμανικόν τούτο άνέκδοτον του Stern είνε της αυτής άκρι- 
βώς φύσεως μέ τό Ελληνικόν άνέκδοτον του Αίλιανου (περί ζώων 
1, 8), περί τών κυνών του Νικίου, του άπροό^τως κατακρημνισθέντος 
εις κάμινόν τινα άνθρακευτών. Άναγινώσκεται δέ υπό μυριάδων Γερ- 
μανοπαίδων εν τοΐς άναγνωστικοις βιβλίοις του Gabriel καί Sup- 
prian, του Wetzel καί Schumann, του Niedergesass, του Han
sen καί Bockler καίτοΰ Fritze 4).

«Τοιοϋτον δν τό Άναγνωάματάριον τού κ. ΙΙαπαμάρκου δόν έπι- 
τυγχάνει οΰδ’ αύτόν τον ί/πό του όυγγραφέως έπιδιωκόμενον δκοπόν 
διά τών 12 αύτου κεφαλαίων». 1 2 3 4

1) Δικαιογένης, άπ. 5, έκδ. Nauck σελ. 602.
2) Όμηρος Όδύσ. ι 34. Περί της πρός τούς γονείς εύσεβείας τών τέκνων άκριβέ- 

στερον έν τω τρίτω μέρει της παρούσης πραγματείας. *Ίδε καί άν. σελ. 455 καί ίξ .
3) Πλούταρχος, Πότερα κτλ. 959 F : Οί Πυθαγορικοί την πρός τά θηρία πραό

τητα μελέτην εκοιήσαντο πρός τό φιλάνθρωπον καί τό φιλοίκτιρμον. Τά αυτά καί 6 
Πορφύριος, περί αποχής εμψύχου 3, 20. ’Ίδ . και άνωτ. σελ. 442-449.

4) G abriel - S u p p r ia n , D. Leseb. Ausg. B, I Thcil, Mittelstufe, 1894, σελ. 
18, άρ. 35. — Wetzel - Schumann, Ausg. A. Berlin, 1894, I Thcil, Vorstufe, 
σελ. 218, άρ. 159. — N iedergesass, D. Leseb. 2 Schulj. 42 Aufl. 1893, σελ. 49, 
άρ. G6. — H a n sen , D. Leseb. I Theil, 2 Aufl. 1886, σελ. 98, άρ. 160. — Β ϋ- 
c k le r - F r i t z e ,  D. Leseb. fur die Mittelstufe der Volkschul, 1874, σελ. 60. 
άρ. 57.



«Ούδ^ν θαυμαστόν.. oi α·ύτο\ κατήγοροι κα\ δικαοταί 
ήτε» 1).

«Καί Αν δέ προς στιγμήν ύποθέσωμεν δτχ ό ύπό του συγγραφέως 
έπιδιωχθείς σκοπός έπετυγχάνετο, πάλιν το Άναγνωσματάριον θά ητο 
κατά την έμην γνώμην Ανάξιον νά χρησιμεύσμ ώς τό κύριον άνάγνο)- 
σμα των Έλληνοπαίδων».

Αΰτη είνε ή γνώμη των ημετέρων κ.κ. κριτών. Των δε Γερμανών 
αΰτη :

«Diese Lesebucher bedeuten einen grossen Fortschritt 
der fur die Jugend bestimmten Lernmittel»/0 έστι: «Τα 
Έ Χ λ ^ ν ικ ά  αναγνω οτιχά β ιβ λία  τοϋ κ· X .  Π α π α μ ά ρ -  

κου άποτελοϋσ& μ έγ α ν  π ρος τά  πρόσω  σταθμόν των S ta  

τήν τρυφεράν νεότητα κ&Οωρ&σμένων δ&δακτ&κών μ έ 

σ ω ν !»  2).

«Οί δύο φωτοδόλοι Αστέρες, οίτινες όφείλουδχ νά φωτίζωσι την όδόν * 
ύγιούς δημοτικής έκπαιδεύσεως, fi Θ ρησκεία  και ή Π ατρίς, διά | 
τον συγγραφέα τού κρχνομένου Αναγνωσματαρίου — και τό λέγομεν 
μετ' ενδομύχου ημών λύπης είνε έσδεσμένοι — 'Ελλείπει άπό τού βι- | 
δλίου τούτου τό θρησκευτικόν αίσθημα καί Ή προς την πατρίδα άγά- | 
πη, δπερ είνε η βάσις της γνησίας δημοτικής έκπαιδεύσεως καί τι * 
κρηπίς τού έθνικού μεγαλείου. Ούδ’ αύτη κάν η γλυκεία λέξις π α 
τ ρ ίς  άπαντμ δυστυχώς έν τφ Άναγνωσματαρίω τούτω* διό καί Αδύ
νατον είνε νά έννοήσμ τις εκ μόνου τού περιεχομένου αύτού, εάν | 
έγράφ ηδι* Έλληνόπαιδας». |

Έν θηρίοις δ& και πιθήκοις δντα δει I
είναι πίθηκον & ταλαιπώρου §ίου 3). \ 1 2 3

1) Λουκιανός, δπέρ των εικόνων 15, σελ. 493.
2) P a d a g o g isch e  R u n d s c h a u , 11 Heft, i November, 9 Jahrgang, Wien, 1895» ,

σελ. 397. *
3) Απολλόδωρος δ κωμικές, άπόσπ. 1, Kock, τόμ. 3, σελ. 269. — Περί τ η ς

ά ν α ΐ ά χ ύ ν τ ο ν  ψ ε υ δ ο λ ο γ ία ς  των ήμετέρων κριτών, ταυτα διισχυριζομένων, καί j 
περί της αγοραίας καί άγυρτικής τής φιλοπατρίας άντιλήψεως .καί τής επιστημονικήν 
αυτής εκδοχής έγένετο ήδη δ προσήκων λόγος έν τω β \  κεφαλαία) του Α '.  μέρους τής  ̂
πραγματείας ταύτης, σελ. 45 -  59. J



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

'Η γλώσσα·

Ή  γλώσσα πρέπουσα χαΐ άρμο'ζουσα προς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν των νεαρών 
παιδιών. — Πάντοτε δμως εύγενής καί τον Ελληνικόν τύπον διασώζουσα. — *Η 
γλώσσα Ικ τών γενικών καί συγκεχυμένων επί τά ώρισμένα καί τά καθ’ έκαστον. — 
Ή  ^ράσις τών Αϊσωπείων μύθων άπλουστέρα καί άνεπιβούλευτος καί δεινότητος 
άπάσης καί περιοδικής απαγγελίας άπηλλαγμένη, ολίγον τής εν τή συνήθεια δμι- 
λίας έξαλάττουσα.

Καί έξακολουθουσι γνωμοτυπουντες οί κ.κ. κριταί.

«Άν και περιττή μετά τά έκτεθέντα καθίσταταται ά έξέτασις τον 
Αναγνώσματα ρίον τούτον και ύπό έποψιν γλώσσης, διότι και Αρΐστη 
έάν ίιτο η  γλώσσα, πάλιν τό περιεχόμενον δεν Οά έπαυεν δν τοιοντον, 
οίον Ανωτέρω έχαρακτηρίσαμεν αύτό, έκτίθεμεν δμως εφεξής μετά 
συντομίας και την περί της γλώσσης τον ’Αναγνωσματαρίου τούτον 
άμετέραν κρίσιν.— Ής γνωστόν h  γλώσσα, τον Αναγνωστικόν §ιδλίου 
όφείλει νά είνε Ανάλογος προς την Ανάπτνξιν τών μαθητών. Διό καί 
Αλ?νη μέν είνε ή γλώσσα ώς προς την πνκνότητα τών νοημάτων καί 
την κατασκευήν της φράσεως έν τμ κατωτάτμ τάξει, Αλλη δε εν τμ 
άνωτάτμ, βαθμιαίους μεταδαίνονσα Από έκείνης είς ταύτην. Ή γλώσσα 
δμως τον ύπό κρίσιν ’Αναγνωσματαρίου δεν προσαρμόζεται είς τίιν 
Ανάπτνξιν τών μαθητών έκάστης τάξεως».

Αυτή είνε η γνώμη τών ημετέρων κριτών. Τών δέ Γερμανών αυτή : 
Bei der Fiille neu antretender Ziele sind die Wiederholun- 

gen fruherer sehr gering.. Aber auch hier ist wieder Ruck- 
sicht auf den bedeutend erweiterten Gedankenkreis der 
vorgeriickten Klasse inbezug auf Beispiele, Sprache und 
Behandlung genommen ». Ό  έστιν «Σχετικώς προς το πλήθος 
τών νέων παρουσιαζομένων —  εις έκάστην δηλ. άνωτέραν τάξιν —  
ηθικών ιδεών αί έπαναληψεις προτέρων εινε έλάχισται. . ’Αλλα και 
ενταύθα λαμβάνετα^ ύπ’  δψ&ν ό  ευρ ύτερ ο ς κύκλος τών 

Σδεών των μα θη τώ ν κατά τε τά π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α , τήν 

γλώσσαν καί τήν έ'κθεσςν» 1)·

’Αγροίκος είναι προσποιει πονηρός ών 2). 1 2

1) Padagogische S tu d ie n , von Dr. W. Rein. Dresden, 1893, 14 Jahrgang, 
3 Heft, σελ. 168,

2) Μένανδρος, άπ. 794, Kock τόμ. 3, σ«λ. 218.
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«Τ’ άναγνοχίτικά βιβλία του κ. Παπαμάρκου φαίνονται.. δτχ έπχμε- 
λουνταχ, πώς μεταξύ της γλώ<3<5ης του λαού και της γλώσσης των 
γραφόντων λογίων να όρύξοίόχ χάσμα καί καταστήσουν ούτως είς τον 
λαόν δύσκολον καί κατ’ Ακολουθίαν δυσάρεστον την άνάγνωσχν βι
βλίων γεγραμμένο)ν έν καθαρευούσμ όπωςδήποτε γλ,ώσσμ».

Ταυτα εινε γεγραμμένα έν τη 19 σελιδι της έκθέσεως των ημετέ- 
ρων κ.κ. κριτών. Έ ν δε τη 32 καί 29 ταυτα* αΤόν συγγραφέα 
(δηλ. έμέ) έπαχνουμεν διά την . . εύγένειαν της γλίόσσής . . 
ην μεταχειρίζεται έν τω Άναγνωσματαρίω αύτον . . κα\ 
ητις εϊνε η γραφομένη άλλά πλέον τον δέοντος δι1 Αναγνω
στικόν βιβλίον κεκαθαρμένη» 1).

Μάστιγος οί/σης δρκον οίκέτη δίδο)ς ; 2)

«Ένφ δε καί ό Απαιδευτότατος-των Ελλήνων λέγει: «μεγαλείτε- 
ρός μου, Ανώτερός μου», ό συγγραφευς του Άναγνο>σματαρίου ουδέ 
την γενικήν ταύτην άνέχεται».

(ί Έκ στόματος άχρονων βακτηρία ύβρεως· χείλη δέ σο
φών φυλάξει αύτοΰς» 3).

<* Διό των ’Αναγνωστικοί βι62Λων όφεί2*ομεν προσέτι νό έθίσωμεν 
τοί/ς παίδας και είς την κυριολεξίαν και την Ακριβο2ν,ογίαν. Δυστυχώς 
δμο)ς και περί τούτο ό συγγραφευς άποδείκνυταχ 2νίαν άμελής. Δια 
τών τριών 2νέξεων καλός, κακός και κάμνο) Αντικαθιστά π2*/τιθυν 
έπιθέτο^ν και βημάτων* (διαπρέπειν, εύδοκιμείν, διακρίνεσθαι, πα- 
ράγειν, μιμεΐσθαι, παρακινεΐν, άναγκάζεχν, καθιστάν, έξοχος, άγα- 
θός, βαθύς, Ανώμα2νος, δύσβατος, πηλώδης, στερεός κτλ). Δια του έρ
χ ο μ α ι άντικαθιστμ ό συγγραφευς τάφύματα έπχστρέφω, άναβαίνω , 
Α νέρ χομ α ι κτλ. δια του έχάθη άντικαθιστμ τάς είδχκωτέρας έκφρά- 
σεχς κ α τ η να λ ώ θ η , κ α τα σ π α τα λ ή θ η  κατη σω τεύθη  κτλ»!

Ταυτα λέγουσιν οί όπισθεν του κ. Σιμοπούλου ύποκρυπτόμενοι σο-

1) Καί άλλαχου τής εκθέσεως αυτών (σελ. 13) οί αυτοί κ. κριται περί τών έμών 
άναγνωστικών βιβλίων : α Καί ό μϊν Λόγος εϊνε Λίαν επιμεμεΛημενος καί άχριβης* 
ή Sk ερμηνεία πΛην της ενιαχοϋ χρή σεις  άρχαίων και άχαιαΛηπτων τοις παισϊ 
καί τοΐς όιόασχάΛοις ανζοΐς ονομάτων χατά τά αΛΛα εΙγε σαφής, εϋχοΛος άφθο
νος χαϊ εϋστροφος» . — ΆρισζοτέΛης, Μετά τά φυσικά 1062, β, 33: Ίό  γε μην 
όμοίως προσέχειν ταΐς δοξαις καί ταΐς φαντασίαις τών προς αυτούς διαμφισβητούντων 
εύ'ηΟες· δήλον γάρ τούς ετέρους αυτών ανάγκη διαψευσΟαι. ΑύτδΟ. 1085, β, 36: Τό 
διαφωνεΐν αυτούς περί τούτων — σημεΐον οτι τά πράγματα ταυτα ούκ δντα αληθή πα
ρέχει την ταραχήν αύτοΐς . .

2) ’Απολλόδωρος ό κωμικδς, άπ. 19, Kock, τδμ, 3, σελ. 288,
3) Ραροιμίαι Σολομώντος 14, 3, ;
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φοί προκειμένου περί παιδαρίων οκταετών! Ό  δέ 'Αριστοτέλης λέγει 
ταΰτα : « Ά λ λ 1 όμως έκ των φαύλως μέν γνωστών, αύτω δέ γνω
στών, τά ολως γνωστά γνώναι πειρατέον. —  Δει δε νομίζειν Ικανούς 
είναι τούς ορούς, έάν ώσι περί έκαστου μήτε άσαφεχς μήτε άκρχ- 
βεχς. —  Το γάρ άκρχβές ούχ ομοίως έν άπασι τοίς λόγοις έπιζητη- 
τέον, ώσπερ ούδ’ εν τοις δημιουργουμένοις . . Πεπαιδευμένου γάρ έστιν 
επί τοσουτον τάκριβές έπιζητείν καθ’ έκαστον γένος, έφ’ δσον ή του 
πράγματος φύσις επιδέχεται. —  Έ κ  των ασαφών μέν φανερωτέρων 
δέ γίνεται το σαφές και κατά τον λόγον γνωριμώτερον.—  Πέφυκε δέ 
έκ των γνωριμωτέρων ήμχν ή οδός καί σαφεστέρων επί τά  σαφέστερα 
τίχ φνσ'εχ καί γνωριμώτερα* ου γάρ ταυτά ήμχν τε γνώριμα και 
άπλώς. διόπερ α ν ά γ κ η  τον τρόπον τούτον προάγειν εκ των άσαφε- 
στέρων μέν τη φύσει ημίν δέ σαφεστέρων έπί τά  σαφέστερα τη φύσει 
καί γνωριμώτερα. εστχ δ’ ήμχν πρώτον δήλα χ<αΙ σαφή τά 
συγκεχνμένα μάλλον ύστερον δ1 έκ τούτων γίνεται γνώριμα τά 
στοιχεία καί αί άρχαί διαιρουσι ταυτα. διό έκ των καθόλου έπί τά 
καθ’ εκαστα δει προιέναι. τό γάρ ολον κατά την αϊσθησιν γνωριμώ- 
τερον, τό δέ καθόλου όλον τί έστιν* πολλά γάρ περιλαμβάνει ώς μέρη 
τό καθόλου. Πέπονθε δε ταύτό τούτο τρόπον τχνά καχ τά 
ονόματα προς τον λόγον* ολον γάρ τι καί άδιορίστως σημαίνει, 
οίον ό κύκλος’ ό δε ορισμός αύτου διαιρεί εις τά καθ’ εκαστα. Κ α\ 
τά παχόχα τό μεν πρώτον προσαγορεύεχ πάντας τούς άν- 
δρας πατέρας καχ μητέρας τάς γχ;ναχκας, ύστερον δέ δχο- 
ρχζεχ τούτων έκάτερον» 1).

Τούτο εινε έκ τών στοιχειωδεστάτων παιδαγωγικών διδαγμάτων,

1) ΆριοιοζέΧηο, Μετά τά φυσικά 1029, β, 10. — 'Ρητορική 1369, β, 3 1 .— 
’Ηθικά Νικομάχεια 1094, β, 12 καί εξ. 23 καί εξ. — Περί ψυχής 413, α, 11. — Φυ
σικής άκροάσεως 184 α, 16. — ΙΙρβλ. καί Άρι,σζείόον τεχνών ρητορικών Β '.  Δ \  

έκδ. Walz, τόμ. 3, σελ. 436. έκδ. Spengel, τόμ. 2, σελ. 532: Καί τό έν γίνει 
δέ τι ειπεΐν του κατ’ είδος σεμνότερον, οίον έν γένει μή η  πάθη" ου γάρ έστιν δμοιον 
κατ’ είδος ειπεΐν, μη περιπαρή, μή άποσφαγή, καί έν γένει συλλαβόντα τά πάντα 
ταΐίτα ένί όνόματι ειπεΐν μή u  πάθη. — ΓαΛτίγόο-, περί τών καθ’ Ίπποκράτην καί 
Πλάτωνα 0ογμάτο)ν, έκδ. Kuhn τόμ. 5, σελ. 486* έκδ. Ivan. Muller, τόμ. 1, σελ. 
468: Είτε δέ προοίεοθαι λέγεις είτε όιώχειγ είτε έφίεοθαι, διαφέρει ούδέν, ώσπερ 
ουδέ εί βούλεσΟαι ή όρέγεσθαι ή άντιποιεΐσΟαι ή άσπάζεσΟαι ή έπιΟυμεΐν* ή γάρ τών 
τοιούτων ονομάτων διαίρεσις ούδέν εις την παρούσαν σκέψιν όνίνησιν, άλλ’ αυτό του
ναντίον αχαιρός τέ έστι καί την περί τών πραγμάτων ζήτησιν εις την περί τών ονομά
των άμφισβήτησιν άπάγει. όίό καί τεχγάζογζαί ηγες έξεπίχηόες vnkp τοϋ μηόάγ 
περαγθήγαι πράο, ίκασχογ χώγ όγομάχωγ ίγϊσχα,γχα^ ,
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γνωστόΐατον είς πάντας τούς μαθήτας των Διδασκαλείων καί των 
φοιτώντων είς τάς κατωτάτας τάξεις αύτου άκόμη.

'Α λλά: '
αΤαύτόν έστιν όδηγόν τυφλόν λαβεχν και σύμβουλον 

άνόητον» 1).

«Άντχ του άηδεάτάτου καχ φορτχκώς έπαναλαμβανομένου μ ία ν  
φ οράν ε ίς  μ ία  κτλ. ώς έν άελ. 38. Μίαν φοράν ε ίς  όνος είχε πα- 
τιιάμ έν καρφίον . . ήδύνατο νά γράι[Γμ· δνος είχε πατάάμ καρφίον— 
Έν δελ. 90* Μ ίαν φοράν είς λέω ν έγιϊραόε και. . ΐιδύνατο νά γρά-ψμ 
λέων γηράάας—Έν Οελ. 104 Μ ίαν φοράν εϊς  άετός έκάθητο επάνω 
είς την κορυφήν έν 6 ς βουνοϋ και έβλεπεν . . άδύνατο νά γράή/μ* άε
τός καθάμενος έπϊ κορυφής βουνοϋ έβλ,επε».

αΛοχδορεχν πράγματα άνίατα καχ πόρρω προβεβηκότα 
άμαρτίας ούδαμώς ηδύ, άναγκαΐον δ’ ένχοτ’ έστιν» 2).

Μία των αληθέστατων παρατηρήσεων, άς τό πνεύμα το Ελληνι
κόν έκληροδότησεν είς την άνθρωπότητα εινε καί ή του Θουκυδίδου 
(2, 40, 3) α ΰ τη : «Άμαθχα μέν θράσος, λογισμός δε δκνον 
φέρει 3). Θά ήτο δυνατόν άνθρωπος, καί τον Αίσωπον μόνον 
πεπατηκώς, νά γράψγ) τοιαυτα περί του ύφους των Αίσωπείων μύ
θων καί του τρόπου τής εισαγωγής αυτώ ν; Καί τό πρώτον βιβλίον 
τής Ελληνικής Γραμματολογίας αν διεφύλλιζε, καί τό πρώτον ανα
γνωστικόν βιβλίον τών σοφών Ευρωπαϊκών εθνών εάν Ιβλεπε, θά 
εμάνθανε τό ορθόν έν τοις τοιούτοις καί θά άπετρέπετο από του νά 
έκθεατρισθή ώς συρφετώδης τις άποχειρωβίωτος γράφων όσα άνωτέρω 
κατάκεινται άναγεγραμμένα.

Λέγει ό Έ ρμογένης: cc Την απαγγελίαν του μύθου βούλονται
περιόδων άλλοτριων είναι τής γλυκύτητος εγγύ ς» .— Λέγει ό 
Θεών ; Έ ν δε τοΐς μ,ύθοις άπλουστέραν την ερμηνείαν είναι δει καί 
προσφυή καί ώς δυνατόν άκατάσκευον καί σ α φ ή » .— Λέγει ό Ν ι
κόλαος:· «Δει την τού μύθου φράσιν άπλουστέραν είναι καί άνεπι- 
βούλευτον καί δεινότατος άπάσας και περιοδικής άπαγγε- 
λχας άπαλλαγμέναν . . καί μάλιστα όταν εξ άλογων ζώων ό μύ-

- 1) Πλούταρχος, Λείψανα συγγραμμάτων αδήλων 20, ϊκδ. Βερναρδάκη,τ. 7, σ.154.
- 2) Πλάτων, Νόμοι 660 C.

3) Καί ό Λουκιανός έν Νιγρινω, σελ. 38: Του Θουκυδίδου λέγοντος, δτι ή άμάθία 
μέν θρασείς, οκνηρούς δέ τό λελογισμένον απεργάζεται.

Λ



θος υπάρχει συγκείμενος. Ταύτν) τοι άπλούατερον αυτόν είναι δει, 
ολίγον της έν τή συνήθεια ομιλίας έξαλλάττοντα » 1).

Τούτων δ’ ούτως έχόντων πρέπει νά εϊνέ τις εις τον έσχατον βα
θμόν απαίδευτος, ινα περί μύθων προκειμένου, γράψη «Λ έω νγηρά- 
σας —  άετός καθήμενος επί κορυφής βουνού έ'βλεπεν», όπως άπαι- 
τοΰσιν οί διά του ήμετέρου κ. κριτου ληρουντες.

Τειον θηρίον δέ εν άμαθεία μολυνόμενον πρέπει νά ιίνέ τις, ινα 
γράψγ) τά ενταύθα γεγραμμένα: ((Α ντί τού άηδεστάτου καί φορ- 
τικώς έπαλαμβανομένου yiav φοράν, εις, μία κτλ. ως Μίαν φο
ράν είς δνος — Μίαν φοράν είς λέων — Μίαν φοράν εις 
άετός», άφού οί μεν τεχνογράφοι κηρύττουσιν οτι ό μ,υθος πρέπει 
νά είνε άπλούστατος, «ολίγον της έν τη (λυνηθεία ό μ ιλ ία ς  
έξαλλάττων» 2), οί δε σοφοί συγγραφείς των Ελληνικών Γραμ
ματολογιών χαρακτηρίζουσι τον τύπον τούτον της εισαγωγής τού μύ
θου «μίαν φοράν εις» κτλ. ώς σύμ,φυτον τρόπον τινά μετά τού 
μύθου 3), οί δέ εν τοις βιβλίοις άναγράψαντες μύθους, άπό τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ημερών ημών, άπό τού Πλάτωνος καί 
τού Άριστοφάνους μέχρι τού Grimm καί τού Jacobs, δεν άπέκρου- 
σαν τον « άηδέατατον και φορτιταοτατον » τούτον τύπον τής εις 
τούς μύθους εισαγωγής 4), καί τά παιδάρια τών σοφών εθνών ούχί σπα-

1) 'Ε ρ μ ο γεν η ς , Προγυμνάσματα 1, eV.S.Walz, τόμ. 1, σελ. 15. εκδ. Spengel, τόμ. 
2, σελ. 4 .— Θέων, Προγυμνάσματα 2, εκδ. Walz, τόμ. 1, σελ. 175. Spengel, τόμ. 
2, σελ. 74. — Ν ικ ό λα ο ς , Προγυμνάσμ. 1. εκδ. Spengel, τόμ. 3, σελ. 454. 1 δ .  καί 
άνωτέρω σελ. 293-294.

2) Νικόλαος, έ'νθ. άνωτ.
3) Bergk, Griechische Litteraturgeschichte, Berlin 1872, τόμ. 1, σελ. 380: 

Wie die Volksmassige Erzahlung feste Forraen liebt, so xvurde auch hier 
die einzelne Fabel meist m il  e in e r  b e s tim m te n  W en d u n g  e in g e le ite t.

4) Πλάτων, Πρωταγόρας 320 C : ~Hv ποτέ χρόνος, ότε θεοί μεν ήσαν, θνητά δέ 
γένη ούκ ήν. — Φαιδρός 237 Β : ΤΗν οΰτω δή παΐς, μάλλον δέ μειρακίσκος* τοότω 
δ* ήσαν έρασταί πάνυ πολλοέ.— 'Αριστοφάνης, Σφήκες 1182: Ούτω ποτ’ ήν μυς 
καί γαλή. Αύτόθ. 1434 : Έ ν  Συβάρει γυνή ποτέ κατέαξ’ έχΐνον. Αύτόθ. 1445: Α ί
σωπον οί Δελφοί ποτέ . . ] φιάλην έπητιώντο κλέψαι του θεού* | ο δ’ έλεξεν αύτοΐς ώς 
δ κάνθαρός ποτέ κτλ. Ειρήνη 133 : Κ ατ' έχθραν άετοΰ πάλαι ποτέ είς θεούς κάνθαρος 
κτλ. Λυσιστράτη 781 : Μύθον βούλομαι λέξαι τ ιν ’ ύμΐν, όν ποτ1 ήκουσ’ | αυτός έ'τι 
παΐς ών. | ούτως ήν ποτέ νέος Μελανιών τις,'ός | φεύγων γάμον ήκετο είς έρημίαν | 
καν τοΐς όρεσιν ωκει. Αύτόθ. 805: Κάγώ βούλομαι μυθόν τιν* ύμΐν άντιλέξαι | τω Με- 
λανίωνι. | Τίμων ήν τις άίορυτος άβάτοις έν | σκοίλοισι τά πρόσωπα περιειργμένος, | 
Έρινύος άπορρώξ. — Θεόκριτος, Θαλύσια 7, 1 : Ή ς  χρόνος άνίκ’ έγώ τε καί Ε γ
κριτος είς τόν Ά λεντα | εΓρπομες εκ πόλιος κτλ. — Καλλίμαχος {παρά Κλήμεντι τ(ρ
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νίως 1ν «τώ άηδεοττάτω καχ φορτχκωτάτω τ> τούτφ τύπψ εν τοίς 
άναγνωστικοις αυτών βιβλίοις τά  μυθικά άναγινώσκουσιν 1).

«’Αλλά καΛ όρθογραφχκά (Σφάλματα δ&ν έλλείπουάχν άπό του κρχνο- 
μένου βιβλίου καί παντοχα άλλα γλωάβχκά άμαρτήματα περί τε τον 
τονχβμόν καί την όρθην χρηβχν των άυνδέάμων, των έγκλίβεων, των 
χρόνων κτλ.».

(('Απρεπη τά τοχαυτα πολλών έναντχον λέγεχν άλλως τε 
κα\ τηλχκοΰτω » 2).

«Πάντα δμως τ’ άνωτέρω άμαρτΑματα καθχάτώάι τό βχβλίον καΐί/πό 
βποψχν γλώάΟης άνάξχον είάαγωγης είς τά δημοτχκά ίχμών (Σχολεία».

« Οοέε& α κρένεες είναι κ αλά, καν ποιω ν μ έλ λ ^ ξ ά δ ο · 

ξ ή σ ε ιν  φαύλος γ ά ρ  χρςτής χ α λ ο $  π ρ ά γ μ α το ς  ό χλος» 3).

Άλεξανδρεΐ, Στρωματ. Ι'κδ. Potter, σελ. 597): ΤΗν κείνος ουνιαυτός, ώ το τε 
πτηνόν κτλ. — ΆχιάΛ{υς ό TdnoCy τά κατά Λευκίππην καί Κλειτοφώντα 2, H  : 
νΗν γάρ χρόνος δτε της πορφύρας δ κόσμος άνθρώποις άπόρρητος ήν* μικρός δ’ αυτήν 
έκάλυπτε κόχλος εγκύκλω μ υ χω .— ΣχοΛιασΐής Άριστοφάτονζ εν Σφηξίν 1182: 
Προς την συνήθειαν δτι τον μύθον προεταττον ούτως, οΤον, ητ οντω ποζΐ γέρων καί 
γρα νς .— G r im m  (παρά Rein «Das erste Schuljabr, Dresden 1885, σελ. 
6 5 - 7 6 ) :  Die Sterunthaler: Es war einmal ein kleines Miidchen κτλ. — Der 
siisse Brei: Es war einmal ein kleines, armes Madchen, das wohnte κτλ.— 
Der Wolf und die Sieben jungen Geislein: Es war einmal ein alte Geis, 
die hatte κτλ. Fundevogel: Es war einmal ein Forster, der ging κτλ. — J a 
cobs, (εν τω Άναγνωσματαοίω του Gabriel, (Ausg. B. I Theil, 1874, σελ. 60, 
άρ. 100): Das Kind unter den Wolfen: Auf den Riesengebierge lebte ein 
mal eine arme Frau κτλ. κτλ.

1) Gabriel Supprian , Deuts. Lesebuch, Ausg. B, I. Theil, 1874, σελ. 60, 
άριθ. 100, σελ. 61, άριθ. 101. σελ, 63, άριθ. 102. σελ. 144, άριθ. 219. σελ. 149, 
άριθ. 225. —  Deutsches Lesebuch herausg. ν. einer Kommission der Schuldirec- 
toren Leipsigs I I  Stufe, 1894, σελ. 25, άριθ. 40. σελ. 146, άριθ. 186. — Erke- 
lenz, Deuts. Lesebuch fur hohere Madchenschulen, 2 Ausg. Koln 1891, σελ. 
57, άριθ. 52. — Rriinnert, zweites Schul-und Bildungsbuch, elite Aufl. Ru- 
dolsladt, 1893, σελ. 52, άριθ. 91. σελ. 53, άριθ. 92. — Hansen, Deutsches Leseb.
I Theil, 21 Auf. Leipzig 1886, σελ. 13, άριθ. 29. σελ. 78, άριθ. 131. — H aesters, 
Deuts. Lesebuch fur die Mittelklasse der Volksschule, 18 Aufl. Essen 1894, 
σελ. 12, άριθ. 12. σελ. 15, άριθ. 15. σελ. 26, άριθ. 9. σελ. 88, άριθ. 24.

2) Πλάτων, Παρμενίδης 136 D.
3) Πυθαγόρας, Δημοφίλου γνώμαι Πυθαγορικαί 35, Mullach Fragm. Philos. 

Graec. τόμ. 1, σελ. 499 α.



Λ'ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝ ΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Τ Η Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Σ  Τ Α Ξ Ε Ω Σ  

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τ Η Σ  ΣΤΟ ΙΧ ΕΙΩ ΔΟ Υ Σ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Γ Σ Ε Ω Σ

ΤΙ άσ»ιΐν καί μανβάνοντα πράγματα Ιγ*ιν; . .  Σω
φροσύνην χαΐ κοσμιότητα χαΐ μιγαλοτρίπιιαν χαΐ ιύταζίαν 
χα\ άνδριϊαν χαΐ χαρτιρίαν χαι φιλοτιμίαν. .  ταΟτα γάρ 
πάντα άξια λόγου Έλλησιν.

(Πλάτων, ’Λλχι*ιά$η< 119 Β-124 Β).

+

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Π ΡΩ Τ Ο Ν

Τ6 περιεχόμενον καί η λέξις έν γένει·

Εισαγωγή. — Τό περιεχόμενον εν γένει,—  ΟΙ Όμηρικοί και Ήσιόδειοι μύθοι. —  Τών 
διδασκαλικών λόγων κατά τό δυνατόν διάπτυξις.— Τό Ιν τή ποιήσει παιδευτικόν 
στοιχείον. Οί αρχαίοι "Ελληνες ποιηταί πατέρες καί ηγεμόνες τής σοφίας καί παι- 
δευταί του έθνους. Άποστοματισμός τών ποιημάτων. Τ Ι έν τοις ποιηταΐς παιδεία 
τών αρχαίων καί τών καθ’ ήμας Έλληνοπαίδων.— Τό πραγματογνωστικόν καί φυ- 
σιογνωστικόν στοιχεΐον* ή ποσότης αύτοΰ. — Κατά τάς εκφράσεις ζώων καί φυτών 

'  καί τών τοιούτων ή διήγησις έστω λεπτομερής, έναργώς καί σχεδόν υπ’ δ'ψιν φέ- 
ρουσα τά έκφραζόμενα, Τά παραδείγματα κατά ταύτας.— Τά βέλτιστα άλλ' ού τά 
βραχύτατα ουδέ τά μήκη τιμητέον. — Τής έναργείας καί τής λογικής άνελίξεως 
ενεκα έστιν δτε αναγκαία ή διλογία. — Διά τό σαφώς είπεΐν μήκους δεόμεΟα.— Ή  
εν τώ λόγω δύναμις τών σχημάτων, τής ταυτολογίας, τής άποφάσεως καί καταφά- 
σεως, τής άντιθέσεως, τής παλλιλογίας ή άναδιπλώσεως καί του λέγειν τό αυτό δια
νόημα Οετικώς καί άρνητικώς.— Δίς καί τρις τό καλόν τό δέ κακόν ούδ’ άπαξ.— 
Λόγου μέγεθος ούχ υψει ουδέ μήκει κρίνεται αλλά δόγμασιν.

Κατά την κρίσιν του Ελληνικού Αναγνωσματαρίου τής τετάρτης 
τάξεως νομίζει τις δτι εύρίσκεται έν καπηλείφ έν τω μέσψ Αποχειρο- 
βιώτων, ατάσθαλα περί ρυπαράν τράπεζαν ληρούντων.

ΓΙου έκρύπτετο τόση παχυλή αμάθεια, τόσον καπηλικόν φρόνηρ,α, 
τόση Αλλοφροσύνη ! Χάριν μελετών κοινωνικών, χάριν μελετών ψυχο
λογικών Αξίζει όντως τον κόπον να ρίψωσιν 'έν βλέμμα οί παρ’ ήμΐν

31

/
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λόγιοι εις την εν ταίς έκθέσεσι των κριτών των διδακτικών βιβλίων 
του 1894 εκθεσιν, την φέρουσαν υπογραφήν «Κ . Ζησίου» 1), ϊνα 
ϊδωσιν εις τίνων χεΐρας δύναται εστιν ότε να είνε παραδεδοριένη ή έν 
τοίς Έλληνικοις γράριριασι παιδεία τών τέκνων ύριών !

Λέγει 6 κύριος ούτος:

«Τό Ελληνικόν ΆναγνωΣματάριον διά τούς μαθητής τήςτετάρτης 
τάξεως τών Σχολείων της Στοιχειώδους έκπαιδεύΣεως ύπό ΧαριΣίου 
Παπαμάρκου εκ Σελίδων τριακοΣίων τριάκοντα πέντε Συγκείμενον, 
δι^,ρηται είς έπτά κεφάλαια έπιγραφόμενα Κ α κ ί α ι  δ ιάφοροι ,  Άρε-  
τ α ί  δ ιάφορο ι ,  Φ ι λ ο π α τ ρ ί α ,  Τό κ α κ ό ν  τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι ,  τό άγαθόν  
β ρ α β ε ύ ε τ α ι ,  Ε λ λ η ν ι κ ή  μ υ θ ο λ ο γ ί α ,  Ε λ λ η ν ι κ ή  φύΣις,  φα ι νό
μ ε ν α  φυΣ ικά,  Ό  κόΣμος .  ΙΙεριέχει δε μύθους δεκατέΣΣαρας, διη- 
γήΣεις £ξ, ίΣτορικά δεκαέξ, μυθο2^ογικά δώδεκα, πραγματογραφίας 
καί περιγραφάς είκοΣι καί όκτώ,ποιήματα δέκα έπτά καί μίαν ηθικήν 
διδαΣκαλίαν περί Θεού* έχει δε καί πολλάς δημώδεις παροιμίας μετά 
τε τούς μύθους καί τινας τών διηγήΣεων».

’Αποχειροβιώτων λήροι !
Ούτε τα  ονόματα έχουσιν έπίφασίν τινα έπιστημονικότητος ούτε τα 

πράγματα ίχνος νηφαλιότητος. Οί ένταυθα άναγεγραμμένοι «μύθοι» 
δεν λέγονται «μύθοι», λέγονται «Αίσώπειοι μύθοι» 2). Αί εν
ταύθα άναγεγραμμέναι «διηγήσεις» δεν λέγονται διηγήσεις, λέγον
τα ι «διηγήματα» 3). Τα ένταυθα άναγεγραμμένα «ιστορικά», 1 2 3

1) ’Εκθέσεις τών κριτών τών διδακτικών βιβλίων της μέσης καί κατωτέρας εκπαιδεύ- 
σεως, εν Άθήναις 1864, σελ. 2 3 -3 2  καί ιδίως έν σελ. 2 8 -3 0 .

2) Θέων, Προγυμνάσματ. 3, έκδ. Walz τόμ. 1, σελ. 172. Spengel τόμ. 2, σελ. 
72 : Μύθος έστι λόγος ψευδής είκονίζων αλήθειαν, είδέναι δέ χρή, δτι μή περί παντός 
μύθου τά νυν ή σκέψις έστίν, άλλ* οις μετά την εκθεσιν επιλέγομεν τον λόγον, δτου εί- 
κών εστιν έσθ' δτε μέντοι τον λογον είπόντες έπεισφέρομεν τους μύθους, καλούνται δέ 
Αίσώπειοι καί Λιβυστικοί ή Συβαριτικοί τε καί Φρύγιοι. . Αίσώπειοι όέ ονομάζονται 
ώς έπίπαν—  Έρμογένης, Προγυμνάσμ. 1 , Walz τόμ. 1 , σελ. 9. Spengel τόμ. 2, 
σελ. 3 :  Τον μύθον πρώτον άξιουσι προσάγειν τοις νέοις. .  φαίνονται δέ τούτω χρησά- 
μενοι καί οί αρχαίοι. , ονομάζονται δέ υπό τών ευρόντων οί μέν Κύπριοι, οί δέ Λιβυ- 
κοί, οι δέ Συβαριτικοί, πάντες όέ κοινώς Αίσώπειοι Λέγονται — Νικο'λαος ό σοφιστής, 
Προγυμνάσμ. 1, έκδ. Spengel, τόμ. 3, σελ. 452: Καί τούτο δέ γνώναι καλόν, ώς 
τους μύθους οι μέν Αίσωπείους ώνόμασαν, οί δέ Συβαριτικούς. .  Αίσωπείους τούς έ( 
αΛόγιον καί Λογικών συγκειμένους . . είσί όέ τηες μύθοι καί εκ θεών συγκείμενοι. 
νΙδ. καί Άφθονων έν Προγυμνάσμ. 1 , Walz τόμ. 1 , σελ. 5y. Spengel τόμ. 3> 
σελ. 452.

3) Έρμογένης, Προγυμνάσματα 2, W a lz  τόμ. 1, σελ. 16. Spengel τόμ. 2, σελ.



«μυθολογικά», δέν λέγονΐ*αι ιστορικά, μυθολογικά, λέγονται 
διηγήματα ιστορικά, διηγήματα μυθικά 1). Έ π ε ιτα  έάν οί 
οφθαλμοί του κ. κριτου δεν ήσαν τεθολωμένοι, θα διέκρινον ort ot 
Αίσώπείοι μύθοι δεν είνε δέκα καί τέσσαρες, άλλα δέκα καί τρεις* 
τα  μυθικά διηγήματα (τά  «μυθολογικά» κατ’ αυτόν) δεν είνε 
δώδεκα άλλα δέκα* τά  Ιστορικά διηγήματα δεν είνε δέκα καί εξ, 
άλλα δέκα καί εννέα* αί πραγματογραφίαι καί αι περιγρα^αΐ 
δεν είνε είκοσι καί οκτώ, άλλα είκοσι και εξ’ τά ποιήματα δέν εινε 
δέκα καί επτά, άλλά δέκα καί οκτώ. Ή  καλούμενη «ηθική διδα
σκαλία» παν άλλο είνε η διδασκαλία. Είνε ή εν τή Ιστορίο: της φι
λοσοφίας πασίγνωστος τοΟ Άριστοτέλους καλλιλογική άπόδείξίς 
περί τής ύπάρξεως του Θεού 2)* τά  εννέα δε πλασματικά η 
βιωτικά διηγήματα διά λόγους φυσιολογικούς ίσως έμειναν ολως 
άμνημόνευτα είς την σοβαράν ταύτην έκθεσιν.

Καί εξακολουθεί ό κ. κριτής:

« Έν αύτψ εύχαρίότως παρατηρεΐται ή Δπηκριβωμένη τάξις, ή 
καλή καΛ καθαρά πανταχού γραφή και ή όλχγότης των άνορθογρα- 
φιών».

«Ή άμπελος τρεις (ίότρυας φέρει* τον μέν πρώτον Λδο- 
νής, τον δεύτερον μέθης, τον τρίτον ύβρεως» 3).

*Ύβρις προς την λογικήν είνε ή άορίστία τής έκφράσεως c< άπή- 
κριβωμένη τά ξις» . Ύβρις προς την παιδαγωγικήν είνε ή άνάμιξις 4

4 : Διαφέρει δέ διήγημα διηγήσεως, ώς ποίημα ποιήσεως* ποίημα μέν γάρ καί διή
γημα  περί πραγμα er, ποίησις δέ καί διήγησις περί πΑιίονα, οιον ποίησις ή Ίλιάς 
καί ποίησις ή Όδύσσεια, ποιήματα δέ άσπιδοποιία, νεκυομαντεία, μνηστηροφονία. καί 
πάλιν διήγησις μεν ή ιστορία *Ηροδότου, ή συγγραφή θουκνδίδον, διήγημα δ& 
τό κατ' Άρίονα, τό κατ' ΆΑκμαίωνα. — ΆφΟόνιος ό Σοφιστής, Ιΐρογυμνάσματ. 2, 
W a lz  τόμ. I, σελ. 60. Spengel τόμ. 2, σελ, 22 : Διήγημα. , διενήνοχε διηγή- 
σεως, ώς ποιήσεως ποίημα* ποίησις μέν γάρ πάσα ή Ίλιάς, ποίημα δε ή των Ά χ ιλ -  
λέως οπλών κατασκευή.

1) Έρμογένης, Προγυμνάσματ. 2, ένΟ. αν: Εϊδη δέ διηγήματος βούλονται 8ivat 
τέσσαρα* τό μέν γάρ είναι μυθικόν, τό δέ πλασματικόν, ο καί δραματικόν καλουσιν, 
οια τά των τραγικών, τό δέ ιστορικόν, τό δέ πολιτικόν. — Νικόλαος ό σοφιστής, Προ- 
γυμνάσμ. 2, ένΟ. ά νω τ: Τών διηγημάτων τά μέν έστι μυθικός τά δέ ιστορικά, τά δέ 
πλασματικά. Αυτόθι 1: Είσί δέ τινες μύθοι καί έκ θεών συγκείμενοι.. τούτους δέ τινες 
καί ουδέ μύθους, άλλά μυθικά έκάΛεσαν διηγήματα . — ΙΙρβλ. καί Κορνουτον, τέχνη 
Ρητορική 54, έκδ. Spengcl, τόμ. 1, μέρ. 2, σελ. 363.

2) ’Αριστοτέλης, άπ. 14, σελ. 1476, α, 34.
3) Επίκτητος, άπόσπ. 115.
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Ιν χρίσει βιβλίων ^οαδαγωγικών της ίδιότητος «ή χαλί) καί* καθαρά 
γ&ανταχου γραφή». *Ύβρις προς την ηθικήν το μέμφεσθαί τινα ώς 
α άνορθόγραφον » άνευ ούδεμιάς άποδείξεως.

«Υπερέχει δέ καί του πρώτου και του δευτέρου, τούτου μάλχδτα, 
κατά την έπχμέλεχαν περχ την έκλογην της ύλης, τού δευτέρου δε 
μόνου καθ’ δτχ περχέχεχ πολλά καχ καλά άρθρα έκ της Ιστορίας της 
Έλληνχκης, εκλογήν δε κατά το πλεχότον άξίαν λόγου έκ της Έλλη
νχκης μυθολογίας. Καχ τίς μέν fx άξία ίστορχκών δχηγημάτων εν άνα- 
γνωότχκφ βχβλίψ είπομεν άνωτέρω, όσον δέ άφορα εχς ττχν μυθολογίαν 
τάν Έλληνχκην ύ, έπχτροπεία έπαχνεχ τον συγγραφέα τού Αναγνω
σματαρίου 1), δχότχ την ύλην τού βχβλίου αυτού έζιΧτησε καχ εν τω 
Έλληνχκψ μύθφ, τφ  καλλίότω καχ χαρχεότάτψ της άνθρωπίνης δχα- 
νοίας πλάσματχ. Ήθελε δέ δυγχαρμ αύτφ, άν rx έκλογη των μύθων 
ϋτο έπχμελεδτέρα, άν δηλ. άντί της κοσμογονίας καχ θεογονίας καχ 
τού Τυφώνος καί τού Πανος έγράφοντο άλλοχ τχνές των χαρχεδτέρων, 
των είς τούς ηρωας μάλχστα άναφερομένων μύθων, καχ άν έν συντόνψ 
βραχυλογΐμ παρετίθεντο».

σ'Αρμόττεχ δέ γνωμολογεχν Λλχκχα μέν πρεοβντέροχς, 
περχ δέ τοντων ών έμπεχρός τίς έσ^χν, ώς τό μέν μτχ τιχλχ- 

- κοντον δντα γνωμολογεχν άπρεπες .·. περ\ δ’ ών άπεχρος, 
Λλχθχον καχ άπαχδεχ/τον» 2).

Έ ν πρώτοις 6 χ. κριτής είχε τήν ήθικήν ύποχρέωσιν ώς λόγχος 
άνίχρ νά εϊπΥ) ήμΐν τοϊ>ς λ ό γ ο υ ς ,  ών ένεκα έκράτησε τα τόσον 
πολύτιμα καί τιμητικά αύτου τε και των λοιπών χρηστών καί με- 
μουσωμένων συντρόφων αύτου ο'χ/γχαρπτχχρχα προς άναγνωσματα- 
ταριογράφον γράψαντα τούς Ήσιοδείους και ‘Ομηρικούς μύθους περί 
τής κοσμογονίας καί θεογονίας καί του Τυφώνος καί του Πανος καί 
ούχί τινάς τών εκ πάσης προελεύσεως μύθων <* τών είς τούς ηρωας 
μάλιστα άναφερομένων». Δεύτερον ώς τίμιος άνθρωπος είχε τήν 
ύποχρέωσιν νά ονομάση ενα καν ατών είς τούς ηρωας μάλιστα άναφε
ρομένων μύθων χαρχέοτερον» τών ύπ’ αύτου ψεγομένων τούτων 
καί τρίτον ώς γνω μολογώ ν είχε τήν ήθικήν ύποχρέωσιν νά εϊπη τί 
είς το πρεπωδέοτερον τών τοιούτων μύθων θά συνέβαλλεν «ή εν 1

1) « Δέδοικα, μή τι παρ ΟεοΓς | άμβλακών τιμάν προς άνΟρώπων αμείψω». νΙβυχος 
άπόσπ. 24, έχδ. Bergk, τόμ. 3, σελ. 245.

2} Αριστοτέλης, ’Ρητορική 1315, α, 2.



συντόνψ βραχύλογά παράθεσις αυτών». Ταυτα δέ πάντα tva μη- 
δείς τολμήση να διανοηθή περί αύτου το μυριάκις ενταύθα καί πάν
τοτε πρεπόντως καί άρμοδίως άκουσθέν του Δημοσθένους εκείνο: 
« Τούτο γάρ έστιν ό συκοφάντης, αίτιάσασθαι μέν πάντα, έζελέγξαι 
δέ μηδέν» 1).

Λέγει ό B e rn ard y : «Το θεολογικόν σύστημα των αρχαίων Ε λ 
λήνων αναπτύσσεται έν τη θεογονίικ του Ησιόδου (στίχ. 4 5 3 -4 8 0 ) . 
Κορυφή τούτου είνε ό Ζευς καί ή δε'σμευσις των άχαλινώτων φυσικών 
δυνάμεων. Τό λαμπρότατον δε σημεΐον του υπάτου τών θεών ή κατά 
του Τυφώνος καί τών Τιτάνων μάχη » 2).

Περί δέ τής έξοχου παιδευτικής δυνάμεως τών τοιούτων 
άριστουργημάτων του ανθρωπίνου πνεύματος λέγουσιν οί ήμέτεροι 
πρόγονοι: « Έ σ τι παιδεία τις ήν ούχ ώς χρησίμην παιδευτέον τούς 
υίεΐς, άλλ’ ώς ελευθέριον καί καλήν . . Τό δέ ζητειν πανταχου τό 
χρήσιμον ήκιστα πρέπει τοίς μεγαλοψύχοις καί τοΐς έλευθέροις . . 
καί τάναγκαια (δει) καί τα  χρήσιμα πράττειν, τα  δέ καλά δει μάλ
λον . . Οί νέοι μάλλον αίρουνται πράττειν τά  καλά τών συμφερόν
των* τώ γάρ ήθει ζώσι μάλλον ή τφ  λογισμφ* εστι δέ ό μέν λογι
σμός του συμφέροντος, ή δέ αρετή του καλού» 3 ) .— Καί πάλιν: 
« Προσεκτικοί δέ τοϊς μεγάλοις, τοΐς ίδίοις, τοΐς θαυμαατοΐς τοΐς 
ήδέσιν . . τό δέ θαυμαστόν ή δύ . . διό δει έμποιεΐν ώς περί τοιού
των ό λόγος» 4). —  Πάν δέ τό σύνηθες μικροπρεπές, διό καί άθαύ- 
μαστόν . . Μεγαλεΐον δέ τί έστι καί ή άλληγορία . . ο δέ σαφές καί 
φανερόν καταφρονεΐσθαι είκός, ώσπερ προς άποδεδυμένους 5 ) .— Τό 
μέν άπταιστον ου ψέγεται, τό μέγα δέ καί θαυμάζεται . . έπι μέν 
τέχνης θαυμάζεται τό άκριβέστατον, έπι δέ τών ψ υ χ ικ ώ ν  έρ γ ω ν  
τό μέγεθος . . ού γάρ εις πειθώ τούς άκροωμένους άλλ’ εις έκστα-

1) Δημοσθένης, προς Εύβουλίδην 34, σελ. 1309.
2) Bernardy, Grundris der Griech. Litteratur. Halle 1877, τόμ. 2, μέρ. 1, 

σελ. 3 1 1 .— Άκριβέστερον περί τής υψίστης ποιητιγ,ής καί παιδευτικής αξίας τών 
Οπό του κ. κριτου κατασυκοφαντουμένων ενταύθα τεσσάρων νψίστωγ καί παγκάΑωγ 
όριστονργγιμάτο)γ του 'ΕΑΛηΥΐχον πνεύματος παρακατιών εν τφ  οίκείω τάπψ.

3) Αριστοτέλης, Πολιτικά 1338, α, 30. 1338, β, 2. 1333, α, 1. ΑύτόΟ. 'Ρ η το 
ρική 1389, α, 34. Πρβλ. καί Πλάτωνα, Νόμ. 643 Ε .

4) ’Αριστοτέλης, ’Ρητορική 1415, β, 1. 1460, α, 18. Πρβλ. αύτόΟ. 1371, α, 33. 
Μετά τά φυσικά 982, β, 12.

5) Δημήτριος, Περί Ιρμηνείας 60. 99. 100, ϊκδ, Walz, τόμ. 9, σελ. 32 καί 47, 
έκδ. S pen gel, τόμ. 3, σελ. 276 καί 284.
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σΐν οίγει τά  ί/περφυa* πάντη δε γε συν εκπλήξει του πιθανού καί 
τον προς χάρχν άεί κρατεί τό θαυμάσχον . . καθ’ δσον οιόν 
τε τάς ψυχάς άνατρέφεχν προς τά μεγέθη καί ώσπερ έγκΰ- 
μονας άε\ ποχεχν γενναίου παραστήματος . . Ή  φύσις ού τα 
πεινόν ημάς ζώον ούδ’ άγεννές έκρινε τον άνθρωπον, άλλ’ ώς εις μεγά- 
λην τινά πανήγυριν, εις τον βίον καί εις τον σύμπαντα κόσμον, έπά- 
γουσα θεατάς τινας των δλων αυτής έσομένους καί φιλοτιμοτάτους 
άγωνιστάς, ευθύς άμαχον έρωτα ενέφυσεν υμών ταις ψυχαϊς παντός 
άεί του μεγάλου καί προς ημάς δαιμονιωτέρου . . καί εϊ τις περιβλέ- 
ψοιτο εν κύκλω τον βίον, όσω πλέον έχει τό περιττόν εν πάσι καί 
μέγα καί καλόν, ταχέως εϊσεται προς ά γεγόναμεν. Έ νθα  φυσικώς 
πως άγόμενοι μά Δία ού τά  μικρά ρείθρα θαυμάζομεν, εί καί διαυγή 
καί χρήσιμα, αλλά τον Νείλον καί "Ιστρον ή 'Ρήνον, πολύ δ* έτι 
μάλλον τον ’Ωκεανόν* ουδέ γε τό ύφ1 ημών τουτί φλογίον άνακαιό- 
μενον, έπεί καθαρόν σώζει τό φέγγος, εκπληττόμεθα τών ουρανίων 
μάλλον, καίτοι πολλάκις έπισκοτουμένων, ούδέ τών τών της Αχτ- 
νης κρατήρων άξχοθαυμαστότερον νομίζομεν, ής αχ άνα- 
χοαχ πέτροι/ς τε έκ βυθού κα\ δλους δχθους άναφέρουσχ 
καχ ποταμούς ένίοτε του γηγενούς έκείνου καχ αύτού μό
νον προχέουσχ πυρός. Άλλ* επί τών τοιούτων απάντων έκείν’ αν 
εϊποιμεν, ώς εύπόριστον μέν άνθρώποις τό χρεχώδες ή καί άναγ- 
καχον, θαυμαστόν δ’ όμως τό παράδοξον 1). — Έ σ τι δε καί εν 
πράγμασι τό μεγαλοπρεπές, αν μεγάλη καί διαπρεπής πεζομαχία 
ή ναυμαχία ή περί ούρανου ή περί γης λόγος» 2).

*Ότι δε τούς ανθρώπους, τούς άπαιτουντας έν τοις λόγοις «σύν
τονον βραχυλογίαν)), ώς άπαιτεί γνωμοτυπών ό ήμέτερος κ. κρι- 1 2

1) ΛογγΤνος, Περί υψους 36, i. 3, 1. 4. 9, 1. 35, 2 χαί If., έκδ. Spengel, τόμ. 
1, μέρ. 1, σελ. 163. 106. 116. 161. *Ίδ. χαί άνωτέρ. σελ. 151 χαί 201.

2) Δημήτριος, περί Ερμηνείας 75, έκδ. Walz, τόμ. 9, σελ. 37. Spengel, τόμ. 
3, σελ. 2 7 9 .— ”Ιδ. προσέτι καί Άριστοτέλ. 'Ρητορ. 1371, α, 30. — Δημ7{τρ. περί 
Έρμην. ένθ. άν. 254. 283, έκδ. Walz, τόμ. 9, σελ. 106 χαί 115. Spengel, τόμ. 3, 
σελ. 317 καί 3 2 2 .— ΛογγΤνος, ένθ. άνωτ. 15, 11. έκδ. Spengel, τόμ. 1, μέρ. 2, 
σελ. 1 3 5 .—-Π ερί δέ του Τυφώνος ιδία Γδ. Αίσχυλ. Προμηθ. 351 καί If. Πίνδαρ. 
Πυθιονικ. I, 15 -2 9 . Πλάτων, Φαίδρ. 230 Α. Πλούταρχ. προς Κολώτην 1119 Β. 
Περί ’Ίσιδος καί Όσίριδ. κεφ, 45 καί 55,
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τής, ο Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης άποκαλεΐ ήλ& θ£ους καί γ ε 

λοίους εινε γνωστόν Ικ των πολλαχοΰ αλλαχού τής πραγματείας 
ταύτης άναγραφέντων. Ε νταύθα εύκαιρον νά ύπομνησθώσι μόνον τά  
του Σιμπλικίου καί Άριστοτέλους καί Εύριπίδου τάδε : Καί εισί μεν 
οί λόγοι σαφείς* ού χείρον δε ίσως, κατά, τ ο  δυνατόν δ&απτύα· 

σεεν αυτούς* ό τε γάρ γράφων συμπαθέστερος τε άμα προς αυτούς 
γενήσεται καί τής αλήθειας αυτών κατανρητικώτερος καί τών φιλο
μαθών οι προς λόγους άουνηθέατεροι, ίσως εξοι/οΊ τινα 
χειραγωγίαν έκ τΓας ερμηνείας αύτών 1). — Μάλλον δέ σαφές 
έσται τό λεγόμενον διά πλειόνων ρηθέν 2). —  Τά μακρά τών σμικρών 
λόγων | έπίπροσθέν εστι καί σαφή μάλλον κλύειν » 3).

«Και ταντα μέν μικρά είναι και διορθωτέα (Σφάλματα, άλλά μέγι
στα νομίζομεν τον ’Αναγνωσματαρίου τούτον άμαρτΗματα την γλι- 
σχρότητα της έκ τών ποιημάτων πνευματικής τροφής. . "Επρεπε 
πολλφ πλείονα νά παραταχθώσιν διότι ό κ. σνγγραφεύς, εϊπερ τις 
και άλλος, γνωρίζει βεβαίως ήλίκην έχονσι τά καλά πονάματα Ηθο
ποιόν δύναμιν. Ό  άρχαΐος Ελληνικός κόσμος τών καλών χρόνων 
έπαιδεύθη, ώς εΐνε παόίγνωότον, διά τό>ν ποιητών μάλιστα* διότι έν 
αύτοϊς ενριβκον άκόπως ώφέλιμα διά τον βίον διδάγματα. ’Εν τοίς 
σχολείοις σχεδόν μόνον ποιηται έδιδάσκοντο καί ό γραμματιότης έκ 
ποιητό3ν άπεότομάτιζε τούς παρ’ αύτόν φοιτώντας παΐδας φέρων εύ- 
χερώς ούτο>ς είς έπικοινωνίαν μετά τόίν μεγάλων της πατρίδος πνεν- 
μάτο)ν τούς μαθητάς, οΐτινες έμνημόνενον τών ποιημάτων καθ’ δλον 
τον έπειτα βίον (δρα άπ. έκ τον Λίνου τον Άλεξ. παρά Kock coraico- 
rum Atticorum Fragmenta II σελ. 345. Πλ. Πολιτ. Β' 363 Α και έξ. Γ. 
386 και έξ. 407 Α. Πρωταγ. 339 Α καί έξ. Γοργίας 484 Β - C. Νόμων Ζ' 
810 και έξ. Λυκούργ. κατά Λεωκρ. 100, 102, 107. Διό δικαίως ό ’Αρι
στοφάνης (Βάτρ. 131) περί τών ποιητών λέγει « ώς ώφέλιμοι τών ποιη
τών οΐ γενναίοι γεγένηται»,

«Έν οΐνω μη πολυλόγει, έπιδεικνύμενος παιδείαν θο
λερά γάρ άποφθέγξη» 4).

Θολερόν τό Απόφθεγμα ότι ή «άμελώς γενομένη», έκλογή

1) Σιμπλόαος, Έξήγησις εις τό Επίκτητου Εγχειρίδιου, προοίρ,ιον, ϊκδ. Du- 
bner, σελ. 2, στίχ. 24. Έκτενέστερον περί τοδ αυτοΰ ό ίδιος εν κεφ. 33, Dlibner, 
σελ. 112, στίχ. 41.

2) ’Αριστοτέλης, ‘Ρητορική 1358, α, 9.
3) Ευριπίδης, Όρέστης 640.
4) ’Επίκτητος, άπόσπ. 116, έκδ. Dlibner, σελ. 26 εν τέλει.



3

τών μύθων εϊνε « μικρόν καί δωρθωτέον σφάλμα» , αν όντως τοιαύτη 
ύφίσταται, ώς εν τφ  νφ του κ. κριτού ινδάλλεται. Ευχερές πράγμα 
εϊνε νά εύρεθώσιν αντί των 'Ομηρικών καί Ήσιοδείων μύθο>ν « της 
κοσμογονίας καί θεογονίας καί του Τυφώνος καί του Πανός», τών 
άπαρεσκόντων εις τον χ α ρ ίε ν τ α  τούτον κύριον, «άλλοι τινές τών 
χαριεστέρων, τών είς τούς ήρωας μάλιστα άναφερομένων μύθων » ; 
Ευχερές εϊνε νά εύρεΟώσι ποιηταί του Όμηρου καί Ησιόδου « χ α - 
ριέστεροι» ; Ά λ λ ’ αφού εϊνε τόσον ευχερές,διατί αυτός, σιτιζόμενος έκ 
τών Ελλήνων συγγραφέων καί κριτής ών, δέν υποδεικνύει τούς «χα* 
ριεσ’τέρο'υς » τούτους ποιητάς καί τούς « χαριεστέρους τούτους μύ
θους, τούς εις τούς ήρωας μάλιστα άναφερομένους)) ;

Θολερόν τό άπόψθεγμα καί δεινώς έωλοκρασίας άπόζον ότι έν 
τφ  έμφ Έλληνικφ άναγνωσματαρίψ της τετάρτης τάζεως «ή έκ 
τών ποιημάτων πνευματική τροφή εϊνε γλίσχρα». 18 όλα έμμετρα 
ποιήματα τών εζοχωτέρων τών καθ> ημάς Ελλήνων ποιητών A. J
Σούτσου, Ά λ . ‘Ραγκαβή, Άριστοτέλους Βαλαωρίτου, ’Αγγέλου j

Βλάχου, Καρασούτσα, Προβελεγγίου, 580 στίχους έν όλψ άποτε- .
λούντα καί 32 καταλογάδην ποιήματα τών έζοχωτάτων πάντων ?
τών έπί τής γης ποιητών, ‘Ομήρου, ‘Ησιόδου, Πινδάρου, ’Αλκαίου, }
Άνακρέοντος, Σοφοκλέους, Εύριπίδου, Άριστοφάνους καί Schiller, *·
σελίδας πλείστας πληρουντα, νομίζω ότι είς πάντα θά έφαίνοντο άρ- ]
κετά,πλήν τών έχόντων τούς οφθαλμούς τεθολωμένους καί τών έχόν- 
των « παλω ο'εσ'αγμένον τό κέαρ » καί μη αισθανομένων την ποιη- ■ 
τικότητα αυτών.

Θολερόν τό άπόφθεγμα ότι «ή πραγματογνωσία εϊνε δαψιλής 
καί δη καί μετά σπατάλης», προκειμένου περί άναγνωστικου βι- ■ 
βλίου τής τετάρτης τάξεως, διότι πάς άΟόλωτος οφθαλμός καί 
τυχαίως ριπτόμενος έπί του πρώτου τυχόντος έπιστημονικου Ευρω
παϊκού άναγνωσματαρίου τής τετάρτης τάξεως θά έβλεπεν ότι ή  ̂
πραγματογνωσία εϊνε τό πλεϊστον τού όλου βιβλίου, πάς δε νηφάλιος ι 
θά ήδύνατο νά κάμη την απλήν σκέψιν ότι όσον αύζάνει ή πνευμα
τική δύναμις τών παίδων, τόσον πλειότερον πρέπει νά ύποχωρή ή .\ 
άσκησις τής φαντασίας καί νά προβαίνγ) ή άσκησις τής παρατηρητικής j 
καί κριτικής δυνάμεως τού παιδευομένου, καί πάντες, πλήν τών έν ! 
τή  άγορφ τραφέντων,γνωρίζουσι τό στοιχειωδέστατον τούτο τού 
τωνος : « Μειράκια μέν όντα καί παϊδας μειρακιώδη παιδείαν
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χειρίζεσθαι δ ε ι . . προϊούσης ,δέ της ηλικίας, έν η ,ή ij/υχή τελειοΰ,σθαι 
άρχεται, έπιτείνειν τά  έκείνης γυμνάσια» 1).

Θολερόν τό άπόφθεγμα δτι ατά  πλεΐστα των ποιημάτω,ν είνε 
καλά καί καλώς εχουσιν έκλεχθή υπό του κ. συγγραφέως», διότι πάς 
άθόλωτον τον νουν έχων θά διέκρινεν ότι όχι τά  πλεΐστα, αλλά 
πάντα, άνεν ούδεμιάς έξαιρέσεως εϊνε «ποιήματα καλά καί κα
λώς εχουσιν έκλεχθή» *Όπως δε μη έπαναληφθή τό π ε ρ ί συκοφάν
του χαρακτηριστικώτατον εκείνο και μυριάκις ένταΰθα έπαναληφθέν 
του Δημοσθένους,ώφελεν ό μυκτίαρ ούτος 6 Αττικός νά όνομάση του
λάχιστον εν ποίημα «μη καλόν και μία καλώς έκλεχθέν»* διότι 
πλήντών «ρυπώντων καί αύχμούντων καί τφ  βορβόρω χαιρόντων» 2), 
υπό πάντων τών λοιπών ως πρεπωδέστατα καί σφόδρα προς παιδείαν 
τών νέων άρμόττοντα θεωρούνται πάντα άνεξαιρέτως τά ποιήματα, 
άτινα είνε καταγεγραμμένα έν τφ Έλληνικφ τούτφ τής τετάρτης 
τάξεως άναγνωσματαρίψ. ϋ ά λ λ ο σ τ α  είνε τά τών νέων Ελλήνων 
ποιητών «ή Δέσπω, τό δημώδες—  «Λ κόρη του Ίωάννου Γα
λάτη » καί «ό "Αθως» του Αλεξάνδρου Σούτσου —  «Λ σκλάβα» 
καί τό «νάνα-νάνα» του Βαλαωρίτου—  «ηίιρωας της νήσου 
Λήμνου» του Προβελεγγίου —  «τό έμβατηριον» καί «Λ γη της 
Ελλάδος» του ’Αγγέλου Βλάχου —  «αί χελιδόνες» του ‘Ρ α 
φτόπουλου—  «τό κρίνον» του Άχιλλέως Παράσχου— «τό (5ό- 
δον ο του Βικέλα —  «Λ χρυσαλλΐς» του Σκυλίτση — «ό Μάιος» 
του Όρφανίδου —  « είς έν άστρον» καί «τό Στερέωμα» του 
Καρασούτσα— «ό Θεός» καί «Θεοϋ παρουσία» του ‘Ραγκαβή 

δε τά  τών αρχαίων Ελλήνων ποιητών « η κοσμογονία, 
ία θεογονία, Λ Τιτανομαχία» του Ησιόδου —  «ό "Όλυμπος, 
ία τρικυμία, ό κίαπος τών άνακτόρων του ’Αλκινόου, Λ γη 
τών Κυκλοόπων, η Θήρα του έν τω Παρνασσώ κάπρου» του 
Ό μήρου— «ό Μουσηγετης ’Απόλλων, ό Πάν, αι Νυμφαι», 
τών Όμηρικών ύμνων— «τό  έαρ, Λ έκρηξις Ηφαιστείου» του 
Πινδάρου— «τό  θέρος» του ’Αλκαίου— « τό  φόδον» του Ά ν α - 
κρέοντος —  «ό Κολωνός» του Σοφοκλέους —  «τά ώδικά πτηνά» 
του Άριστοφάνους— « ίι βασίλισσα τών 'Αθηνών Πραξιθέα» 1 2

1) Πλάτων, Πολιτεία 498 Β.
2) Αριστοτέλης, άποσπ. 1 ,1 6 , 100, έχδ. R ose, L ipsiae  1886, σελ. 98 : Aet γάρ 

τόν χαρίεντα μήτε £υπαν μήτε αύχμεΐν μήτε βορβόριυ χαίρειν καθ’ Ηράκλειτον,



κα ίέ «βαοΊ,λόπα ις τω ν  Θ ηόώ ν MevoiKei/ς»  του Εύριπίδου— «ο{ 
γ ε ρ α ν ο ί το ϋ  Ιβ υ κ ο υ »  καί «όΔ ά μ ω ν κ α \ όΦ ιντία ς»  τοΰ Schiller.

θ ο λ ε ρ ό ν  τό  ά π ό φ θ εγμ α  oxt «εγώ εϊπερ τις καί άλλος γνωρίζω 
βεβαίως ήλίκην εχουσι τα καλά ποιήματα ήθοποιόν δύναμ.ιν», διότι 
άν αυτή ήτο ή πεποίθησις του κ. κριτοΰ, τότε αυτός γνωρίζων —  
κατά την ιδίαν ομολογίαν —  όλιγώτερον έμου ταυτα μόνον π α ρ ο ίνώ ν  
ήδύνατο νάγράψν) ((μέγιστα νομίζομ.εν του ’Αναγνωσματαρίου τούτου 
αμαρτήματα την γλισχρότητα τής έκ των ποιημάτων πνευματικής 
τροφής» *Αν δέ ι|/ευδόμ ενος λέγορ ταυτα, τότε μόνον καρτιβαρώ ν 
ήδύνατο νά μ.ή ί'δν) τον τόσον πλούτον τής ποιήσεως, τον υπάρχοντα 
έν τω κατακρινομ,ένψ βιβλίφ μου, καί μόνον τέλεον κ ρ α ιπ α λώ ν  
ήδύνατο του Βαλαωρίτου καί τοΰ Παράσχου καί τοΰ Ά γγ . Βλάχου 
καί τοΰ Όμήρου καί τοΰ Ησιόδου καί τοΰ Πινδάρου καί τοΰ Σοφο- 
κλέους νά προτιμήση τον Φέρμπον καί τον Μαυρογιάννη καί τον 
Μαρτζώκην, εις ους προσήνεγκε τον στέφανον.

Θ ολερ όν  τό  ά π ό φ θ εγ μ α  ότι « ό άρχαϊος Ελληνικός κόσμ,ος των 
καλών χρόνων επαιδεύθη, ως είνε πασίγνωστον, διά των ποιητών μά
λιστα* διότι έν αύτοίς εΰρισκεν άκόπως ώφέλιμα διά τον βίον διδά
γμ α τα » . Δεν επαιδεύθη ό αρχαίος Ελληνικός κόσμος, σοφολογιώ- 
τατε, διά τών ποιητών μάλιστα, « δ ιό τ ι  έν α/ύτοΐς ευρ ιακεν  άκό
π ω ς  ώ φ έλ ιμ α  δ ια  το ν  β ίον δ ιδ ά γ μ α τ α » ." Ο χ ι! Οί αρχαίοι Έ λ λ η 
νες ποιηταί δεν ήσαν τόσον ευτελείς! Δεν ήσαν άπεξηραμμένοι τινές 
συλλογείς ξηρών « βιωτικών διδαγμάτων » ,όπως ίσως δύνανται νά ιν- 
δάλλωνται εις στυγνάς τινας ψυχάς. Οί άρχαιοι Έλληνες ποιηταί, καί 
μάλιστα οί έν τοίς σχολείοις διδασκόμενοι καί άνά χείρας πάντων όν- 
τες, "Ομηρος καί Ησίοδος, ήσαν διά τον άρχαιον Ελληνικόν κόσμον 
ή άκένωτος πηγή πάσης ανθρώπινης σοφίας καί πάσης άνθρωπικής 
παιδείας 1). *Ησαν οί δαιμόνιοι καί θείοι κήρυκες τής εν άνθρώποις

ί) 'Ηράκλειτος, άπ. 95, M ullach τόμ. 1, σελ. 328: Ό μ η ρ ο ς ., τών Ελλήνων 
σοφώτερος πάντων . . αρχηγός δέ πάσης σοφίας (πρβλ. Demurdy, G rundr. Gricch. 
L itt. §. 94, σημ. 3, το'μ. 2α, σελ. 80). — Διονύσιος ό 'Αλιχαρνασσεύς προς Γναΐον 
Πομπήιον Έ πιστ. κ. 1 : Όμηρος δι1 8ν ήτε άλλη παιδεία πάσα παρήλΟεν εις τον βίον 
/.αί τελευτώσα φιλοσοφία. — Πολύβιος, 34, 4, 4 : Όμηρος . , την γάρ εκείνου ποίησιν 
<φιλοσο'φημα πάντας νομίζειν. — Μάζιμος ό Τύριος λο'γ. 32, 2 : του Όμήρου καί 
'Ησιόδου έπη . . Μούσα ένθεος . . άγαπάται αυτών ή ιστορία. . καί τό προσηνές τών 
£πών και τό ευανΟές της αρμονίας , . 'Όμηρος ήγεμών του γένους τής φιλοσοφίας. — 
Αντόθ. 32, 4 : Δοκεί μοι Ό μηρος, φύσει τε κεχρημένος Οειοτάτη καί φρονήσει δεινο- 
Ττάτη καί έμπειρίφ πολυτροπωτάτη, φιλοσοφίφ επιΟέμενος δημοσιεύσαι ταύτην τοις "Ελ-
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t:
αρετής 1), η πηγή της Ιν άνθρωπος (/.εγαλονοίας καί καλλιλογίας 2), 
καί ή πηγη πασών τών περί των θείων καί ανθρωπίνων πραγμά
των έθνικών αντιλήψεων 3). ΤΗσαν οι σεμνοί διδάσκαλοι τής ηθι
κής 4), οί χρηστοί σύμβουλοι εις τον βίον 5), οι προτρέποντες επ’ 
άρετήν 6), οί παιδεύοντες καί σωφρονίζοντες τά  ήθη 7), οί έξημερουν-

λησιν εν αρμονία τή τότε εύδοκίμιρ, αύτη δ’ ήν ή ποιητική.— Αύζόθ. 32, 1 : Αυτός δέ 
— "Ομηρος — τη ψυχή πανταχού περιεφέρετο, πάντα έπεσκόπει δσα ουρανού κινήματα, 
δσα γης παθήματα, θεών βουλάς, ανθρώπων φύσεις, ήλίου φως, άστρων χορούς, γενέ- 
σεις ζιύων, άναχύσεις θαλάττης, ποταμών έκβολάς, τά πολιτικά, τά οικονομικά, τά 
πολεμικά, τά ειρηνικά, τά γαμήλια, τά γεωργικά, τά ιππικά, τά ναυτικά, τέχνας παν- 
τοίας, φωνάς ποικίλας, είδη παντοδαπά, όλοφυραμένους, ήδομένους, πενθούντας, γε
λώντας, πολεμούντας, όργιζομένους, ευχόμενους, πλέοντας. Πρβλ. καί Πλούταρχ, περί 
τού βίου καί τής ποιήσεως 'Ομήρου κεφ. 72. 92. 161. 171. 213. 216. 218.

1) ΔΙων ό Χρυσόστομος, λόγ. 2, σελ. 78 καί 80 : Τον μεν "Ομηρον ενόμιζεν (δ 
μέγας ’Αλέξανδρος) δαιμόνιον καί θειον τφ 8νη κηρυκα τής αρετής . . τούς δ’ άν- 
δρας εκείνου άθλητάς τε καί άγωνιστάς τών καλών έργιον ηγείτο — Βασίλειος ό μίγας  
Παραινεσις προς νέους, κεφ. 10 : Πάσα ή ποίησις τφ  Ό μήρω  αρετής Ιστιν ’έπαινος 
καί πάντα αύτώ πρός τούτο φέρει.

2) ’Αριστοτέλης, Ποιητική 1459, 6, 12 : Οις άπασιν "Ομηρος κέ'/ρηται καί πρώ
τος καί ίκανώς . . λέξει καί διανοία πάντας ύπερβέβληκεν. Αύιόθ. 1460, α, 6 :  "Ομη
ρος δέ άλλα τε πολλά άξιος έπαινεΤσθαι καί δή καί δτι μόνος τών ποιητών ούκ αγνοεί 
δ δεΐ ποιεΐν αυτόν.— Αντόθ. 1459, α, 3 0 : Καί ταύτη θεσπέσιος αν φανείη "Ομηρος 
παρά τούς άλλους., ’έτι τάς διανοίας καί την λέξιν έχει καλώς.— ΔΙων ό Χρυσόστομος, 
λόγ. 53, σελ. 274 : Ό  μεν Δημόκριτος περί Όμήρου φησίν ούτως· "Ομηρος φύσεως 
λαχό>ν θεαζούσης έπέων κόσμον έτεκτήνατο παντοίων * ώς ούκ ένόν άνευ θείας καί δαι- 
μονίας φύσεως ουτω καλά καί σοφά έπη έργάσασθαι.

3) Bernardy, Grundriss dcr Griech. Litteratur, Halle 1876, erster Theil § 
46, σελ. 253: C h a ra k te r is tis c k , selbsl im  K e rn  a b g eru n d e l e rsc h e in en  d ie  n a -  
tio n a len  A n s ich len  je n e s  Z e ita lte r s  v o n  m e n sc h lic h e n  u n d  g o ttlic h e n  D in g e n .

4) Διογένης Ααέρτιος 2, 11 : Δοκεΐ 0έ πρώτος δ ’Αναξαγόρας την Όμήρου ποίη- 
σις άποφήνασθαι είναι περί αρετής καί δικαιοσύνης.— Πλάτων ’Αλκιβιάδης Α. 112 Β :
Αλλα περί τών οικαίων καί τών αδίκων . . άκήκοας γούν άλλων τε πολλών καί Ό μ ή 

ρου . . καί Όδυσσείας γάρ καί Ίλιάδος άκήκοας..  ούκουν ταύτα ποιήματά έστι περί 
διαφοράς δικαίων τε καί άδίκων. — Στράβων 1, 25 : Την Όμήρου ποίησιν φιλοσό
φημα πάντας νομίζειν.

5) Ισοκράτης, Προς Νικοκλέα 23 C: Σημεϊον δ* άν τις ποιήσαιτο την Ησιόδου 
και Θεογνιδος και Φωκυλίοου ποίησιν* καί γαρ τούτους φασί άρίστους γεγενήσθαι συμ
βούλους τώ βίω τώ τών ανθρώπων. — Δίων ό Χρυσόστομος, λόγ. 2, σελ. 74 : ’Ίσως 
δέ τινα αυτών τών ποιημάτων καί δημοτικά λέγοιτ’ άν, συμβουλεύοντα καί παραινουντα 
τοΐς πολλοΐς καί ιοιιύταις, καθάπερ οιμαι τά Φωκυλίδου καί Θεόγνιδος.

0) Βασίλειος ό μέγας, Παραινεσις πρός τούς νέους, κεφ. 30: ’Ή  τί ποτέ άλλο δια- 
νοηθέντα τόν Ησίοδον δπολάβωμεν ταύτί ποιήσαι τά έπη, ά πάντες αδουσιν, ή ούχΐ 
προτρέποντα τούς νέους έπ’ άρετήν;

7) Πλούταρχος, βιος Λυκούργου, κεφ. 4, σελ, 41 : Ό  Λυκούργος κατιδών £ν τοΐς
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τες ταςψυχάς 1), ρί παρορμώντες προς τα  καλα καί τα  γενναία 2). 
*Ησαν οι πατέρες καί οί ηγεμόνες της σοφίας 3). *Ησαν οί διδά
σκαλοι καί οί παιδευταί του Έθνους 4), πάντας εις πάντα παιδεύον-

ποιήμασι τού Όμήρου τής προς ηδονήν καί άκρασίαν διατριβής τό πολιτικόν καί παι
δευτικόν ούκ ελάττονος άξιον σπουδής άναμεμιγμένον . . συνήγαγεν αυτά. — Λυκούρ
γος, κατά Αεωκράτους 100. 101 : Δώ καί δικαίως άν τις Εύριπίδην έπαινέσειεν, δτ* 
τά τε άλλα ών αγαθός ποιητής καί τούτον τον μύθον προείλετο ποιήσαι, ηγούμενος 
κάλλιστον άν γενέσθαι τοΐς πολίταις παράδειγμα τάς εκείνων πράξεις, προς ας αποβλέ
ποντας καί θεωρούντας συνεθίζεσθαι rate ψυχαΐς τό την πατρίδα φιλεϊν . .  ταύτα, ; 
(5 άνδρες, τούς πατέρας ήμών επαίδευε— Στράβων 1 ,1 5 , 3 : Τούς παΐδας αυτών 
Ελλήνων πόλεις πρώτιστα διά τής ποιητικής παιδεύουσιν, ού ψυχαγωγίας γάρ δήπου- . 

θεν ψιλής άλλά σωφρονισμού — Αύτόθ. 1 ,20, 8 : Οί άρχαΐοι διά ποιητικής ίκανώς 
σωφρονίζεσθαι πάσαν ηλικίαν ύπέλαβον.

1) Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος 32 : Τάς γουν διατριβάς καί αυτός έωθεν μέν επί ■
τής οικίας έποιεΐτο, άρμοζόμενος προς λύραν την Ιαυτου ψυχήν καί άδων παιάνας άρ- ·■ 
χαίους τινάς των Θάλητος. καί έπήδε των Όμήρου καί Ησιόδου όσα καθη^ιερονν 
τήν ψυχήν έδκίμασε. \

2) 'Ισοκράτης, Πανηγυρικός 159 : Οίμαι δέ καί τήν Όμήρου ποίησιν μείζω λαβειν J
δόξαν ότι καλώς τούς πολεμήσαντας τοΐς βαρβάροις ενεκωμίασε, καί διά τούτο βουλη- 
Θήναι τούς προγόνους ήμών έντιμον αυτού ποιήσαι τήν τέχνην έν τε τοΐς μουσικής \ 
άθλοις καί τή παιδεύσει τών νεωτέρων ίνα πολλάκις άκούοντες των επών εκμανθάνω- J 
μεν τήν έχθραν τήν ύπάρχουσαν προς αυτούς καί (ηλοϋντες τάς άρετάς τών στοατευ * j 
σαμένων τών αυτών Ρργων έκείνοις επιθυμώμεν. — Λουκιανός, Άνάχαρσις 21 : jj 
Τήν μέν τοίνυν ψυχήν μουσική τό πρώτον καί αριθμητική άναρριπίζομεν καί γράμματα | 
γράψασθαι καί τορώς αυτά έπιλέξασθαι διδάσκομεν* προϊουσι δέ ήδη σοφών ανόρών 1 
γνώμας καί έργα παλαιά καί Λόγους ωφελίμους έν μέτοοις κατακοσμήσαντες ώς^ 
μάλλον μνημονεύοιεν, ραψωδουμεν αύτοΐς. οί δέ καί άκούοντες άριστείας τινάς καί 1 
πράξεις αοιδίμους ορέγονται κατά μικρόν καί προς μίμησιν επεγείρονται, ως και ύ 
αυτοί αδοιντο καί θαυμάζοιντο ύπό τών ύστερον, οϊα πολλά 9Ησίοδός τε ημΐν καί j 
*Ομηρος εποίησαν. — Πλούταρχος, έν βίω ’Αλεξάνδρου, κεφ. 8, σελ. 668: ΤΗν δέ 
καί φύσει φιλόλογος καί φιλαναγνώστης ’Αλέξανδρος* καί τήν μέν Ίλιάδα της πόλε- * 
μικής άρε τής εφόδων καί νομίζων καί όνομάζων, έλαβε μέν Άριστοτέλους διορθώ- 
σαντος ήν εκ του νάρθηκος καλούσιν, είχε δέ αεί μετά τού εγχειριδίου κειμένην ύπό τό · 
προσκεφάλαιον.— 'Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1406, β, 11: Άλκιδάμας τήν Όδύσ- 
σειαν έλεγε καλόν ανθρωπίνου βίου κάτοπτρον. — Λυχούρχος, κατά Αεωκράτους 
102: Βούλομαι δ’ ύμΐν καί τον Όμηρον παρασχέσθαι επαινών. Ούτω γάρ ύπέλαβον J 
ύμών οί πατέρες σπουδαΐον είναι ποιητήν, ώστε νόμον έθεντο καθ' εκάστην πενταετή- 
ρίδα τών Παναθηναίων μόνου τών άλλων ποιητών ραψωδεΐσθαι τά έπη, έπίδειξιν ποιού-j  
μενοι προς τούς Έλληνας ότι τά κάλλιστα τών έργων προηρούντο, εικότως- οί μέν J 
γάρ νόμοι διά τήν συντομίαν ού διδάσκουσιν άλλ’ έπιτάττουσιν α δει ποιεΐν, οί δέ \  
ποιηταϊ μιμούμενοι τον άνθρώπινον βίον, τά κάλλιστα τών έργων εκλεξάμενοι, j 
μετά λόγου και αποδείξεως τους ανθρώπους συμπείθουσιν. |

3) Πλάτων, Λύσις 214 Α :  Κατά τούς ποιητάς* οδτοι γάρ ήμών ώσπερ πατέρες*!
της σοφίας είσϊ καί ηγεμόνες. 3

4) *Αριστοφάνης, Βάτραχοι 1054, έκδ. K ock : Τοΐς μέν γάρ παιδαρίοισιν | έστι |
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f  τες, πάντας πάντα διδάσκοντες και ώφελουντες 1). Έ ξ  αυτών Ιμάν- 
ΐ  θανε το έθνος το Ελληνικόν τάς πρώτας άρχάς και την Ιστορίαν της 

γενέσεως του κόσμου 2). Έ ξ  αυτών εδιδάσκετο, ώς έξ ιερών τινων 
βιβλίων, τά περί της διοικήσεως του κόσμου και έν γένει τά  της θρη
σκείας αύτου 3). Έ ξ  αυτών έμάνθανε τάς γενεαλογίας τών έπκρανε- 

<γγ στε'ρων Ελληνικών γενεών 4), τάς θρησκευτικάς τελετάς καί τούς 
χρησμούς, τά παντοδαπά έπαγγέλματα καί τάς ποικίλας βιωτικάς 
εργασίας, τάς συντάξεις τάς στρατιωτικάς, τά ποίκιλα τών άνθρώ- 

,Β πων ηθη καί πάθη, τάς παντοδαπάς τών ανθρώπων πράξεις, τάς 
(| διαφόρους άρετάς καί μοχθηρίας, τά παντοΐα παθήματα καί συμφο- 
j |  ράς, τάς ποικιλόμορφους περιπέτειας καί μεταπτώσεις του άνθρωπίνου
$  βίου 5), τά πολυειδή κοινωνικά καί πολιτικά καθήκοντα, καί την
I ο
if
jg-. διδάσκαλος δστις φράζει, τοίς ήβώσιν δέ ποιηταί. | πάνυ δε δεΐ χρηστά λέγειν ή μας.— 
! |  Πλάτων, "Ιππαρχος 228 Β : "Ιππαρχος δς καί τά Όμβρου έπη πρώτος έκόμισεν εις 

; την γην ταυτηνι. . ταυτα δε έποίει βουλόμενος παιδεύειν τους πολίτας. — Αντόθ.
? Πολιτεία 606 Β : Ουκούν, ειπον, ώ Γλαυκών, δταν Όμβρου επαινέταις έντύχης λέ- 

γουσιν, ώς την 'Ελλάδα πεπαίδενχεν οντος ό ποιητής καί προς διοίκησίν τε καί 
* παιδείαν τών ανθρωπίνων πραγμάτων άξιον άναλαβόντι μανΟάνειν τε καί κατά τούτον 

τον ποιητήν πάντα τον αυτού βίον κατασκευασάμενον ζήν. — Αντόθ. Φαιδρός 245 Α : 
Ποίησις . . μυρία τών παλαιών έργα κοσμούσα τους επιγιγνομενονς παιδεύει.

ί) Διών ό Χρυσόστομος, λόγ. 18, σελ. 478: "Ομηρος οέ καί πρώτος καί μέσος 
καί ύστατος παντί παιδί και άνδρϊ καϊ γέροντι, τοσούτον άφ* αδτου διδούς, δσον 
έκαστος δύναται λαβείν. — ΓΙρβλ. καί Πλάτων. 658 D.'

2) 'Ησίοδος, Θεογονία 126-153. Dernardy, ένΟ. άνωτ. § 96, τόμ. 2 α, σελ. 299:
« Εν τή Θεογονία του 'Ησίοδου κατε'χομεν πολύτιμον μνημεΐον παλαιας σοφίας, δπερ 
οιεφύλαξε πρυηότυπον θησαυρόν θεωρητικής έρεύνης περί τής ιστορίας του κόσμου»,

3) Μαξιμος ό Τύριος, λόγ. 32, 4 : Μέμικται — εν τοΐς έπεσι του Ό μήρου— καί 
^  Θεολογία σαφής. — B ernardy,h0. άνωτ.τόμ. 2 α, σελ. 83 : «'Ο "Ομηρος εϊνε οιονεί

ή 'Αγία Γραφή τοϋ 'Ελληνικού κόσμοντο καί σελ. 76 : « Ό  ΛΟμηρος ήτο ή 'Ε λ
ληνική 'Αγία Γραφή διά πάντας ανεξαιρέτως, τούς τε ευτελείς καί δυναμένους μέ
χρι τών βασιλέων καί τών σοφωτάτων καί έμπειροτάτων άνδρών. Εύχαριστότερον 

? έμά^Θανον έξ αυτού την ηθικήν ή εκ τών φιλοσόφων».
4) Μάξιμος ό Τύριος λόγ. 32, 4. B ernardy , ένΟ. αν. τόμ 2 α, σελ. 266.
5) Αριστοφάνης, Βάτραχοι 1030: Σκέψαι γάρ άπ’ άρ-χής | ώς ώφέλιμοι τών 

ποιητών οί γενναίοι γεγένηνται. | Όρφεύς μέν γάρ τελετάς 0’ ήμΐν κατέδειξε, φόνων 
τ’ άπέχεσΟαι, | Μουσαίος δ’ έξακέσεις τε νόσων καί χρησμούς, 'Ησίοδος δέ | γης ερ
γασίας, καρπών όίρας,άρότους* ό δέ θείος "Ομηρος | από τού τιμήν καί κλέος έσχεν πλήν

2?; τού& οτι χρήστ’ έδίδαξε | τάξεις, άρετάς, οπλίσεις άνδρώ ν;— Στράβων, 1, 15, 3 
καί εξ. ; Οι παλαιοί φιλοσοφίαν τινά λέγουσι προίτην τήν ποιητικήν είσάγουσαν εις τον 
βίον ημάς έκ νέων καί διδάσκονσαν ήθη καί πάθη και πράξεις μεΟ’ ηδονής* οί δέ 
ήμέτεροι καί μόνον ποιητήν έφασαν είναι τόν σοφόν. — Μάξιμος ό Τύριος, λόγ. 
32, 4 : Μέμικται — έν τοΐς έπεσι του 'Ομήρου . . καί πολιτείας ήθος, καί άρεταί άν-



τών οντων ιστορίαν 1). Τα έξοχώτατα των πνευμάτων έθαύμαζον 
αυτούς καί έτίμων καταπλησσόμενοι έκ της ήδονής καί χάριτος 
της ποιήσεως αυτών 2 ) , ητις όντως ήτο θαυμαστή* αυτόχρημα 
είκών παντός χρήματος 3). Εντεύθεν οΐ καλλιτέχναι ένεπνεοντο 4). 
Εντεύθεν οί ^ποιηταί, οί ρήτορες, οί λογογράφοι τό έν τοΐς λό- 
γοις καλόν καί τέλειον καί υψηλόν εμάνθανον , τό ευηχον καί τό 
χάριεν καί τό εναρμόνιον του ύφους εις εαυτούς άπωχετεύοντο 5).

θρώπων, χαί μοχθηρίαι, χαί παθήματα, χαί συμφοραί, και εύτυχίαι* χαί τούτων έκα
στον υποθέσεις οικείας έχει, οιον εί ξυνίης παναρμόνιόν τι οργανον, παντοδαπάς ίέν 
φωνάς, πάσας δ* άλλήλαις ώμολογημένας.

1) Στράβων, I, 20, 8 : Της μυθοποιίας καταστρεφούσης εις τό κοινωνικόν καί τό 
η ολιτικόν του βίου όχημα καί την των θντων ιστορίαν, οί αρχαίοι την παιδικήν 
άγωγήν έφύλαξαν μέχρι των τελείων ήλικιών χαί διά ποιητικής ίκανώς σωφρονιζεσθαι 
πάσαν ήλιχίαν ύπέλαβον χρόνοις δ ’ ύστερον ή της Ιστορίας γραφή καί ή νυν φιλοσο
φία παρελήλυθεν εις μέσον. Λύτη μεν ούν πρός ολίγους, η δί ποιητική δημωφε- 
λεστερα.

2) Δίων ό Χρυσόστομος, λόγ. 53, σελ. 553 Μ .— ’Αριστοτέλης έν πολλοίς διαλό- 
γοις περί τού ποιητού διέξεισι θαυμάζων αυτόν ώς επί τό πολύ καί τιμών.*Ετι δε καί 
'Ηρακλείδης ό Ποντικός. Τούτων δε πρότερος Πλάτων πανταχού μέμνηται, την ήδο· 
νήν χαί χάριν την των επών εκπληττόμενος.

3) Δίων ό Χρυσόστομος, λόγ. 53, σελ. 554 Μ : Ό  δέ Πλάτων . . την δύναμιν 
αυτού (τού Όμήρου) θαυμαστήν τινα άποφαίνει τής ποιήσεως, ώς εικόνα 6ττα πα ν  
τός χρήματος, χαί πάσας άτεχνώς άφιέντα φωνάς, ποταμών τε χαί άνεμων χαί κυ
μάτων.

4) Ή  επί τής πλαστικής έπίδρασις εού Όμήρου ήτο μεγίστη. Εις ανάγλυφα εύρην- 
ται πολλα ι. σκηναί Όμηρικαί, εις αγγεία πολλαί άπειχονίσεις Όμηριχαί. Ό  Φειδίας 
την σύνθεσιν των έργων αυτού χαί την καλλιτεχνικήν μορφήν αυτών έχ τού Όμηρου 
ένεπνέετο. Τ δ . B ernardy ,iv0 . άν. τόμ. 2 α, σελ. 79.

5) Διονύσιος ό fΑλικαρνασσεύς, περί συνθέσεως ονομάτων, χεφ. 24 : Κορυφή μέν 
οδν απάντων χαί σκοπός,— έξουπως πάντες ποταμοί χαί πάσα θάλασσα καίπάσαι κρή- 
ναι—δικαίως άν Όμηρος λέγοιτο. πας γάρ αύτω τόπος, ου τις άν άψηται,ταΐς τε αύ- 
στηραίς χαί γλαφυραις άρμονίαις εις άκρον διαπεποίχιλται. των δ’ άλλων όσοι την 
αυτήν έχείνω μεσότητα έπετήδευσαν, ύστερον μέν εκείνοι μαχρω παρ’ Όμηρον εξετα
ζόμενοι φαίνοιντ’ ά ν  χαθ* Ιαυτούς δ’ εί θεωροίη τις αυτούς αξιοθέατοι. . Στησίχορος, 
Άλχαίος, Σοφοκλής, 'Ηρόδοτος, Δημοσθένης, Δημόκριτος, Πλάτων, 'Αριστοτέλης. 
— Έρμογέΐ'ης, περί ιδεών, τόμ. β ', έχδ. W a tz , τόμ. 3, σελ. 375. έκδ. Spengel, 
τόμ. 2, σελ. 405 χαί 406: Άρίστη τε γάρ ποιήσεων ή Όμήρου χαί "Ομηρος ποιη
τών άριστος . . *Αριστος ούν κατά πάντα λόγων είδη χαί ποιητών απάντων χαί ρητό
ρων χαί λογογράφων Ό μηρος.—  Αντόθ. AValz, σελ. 378. Spengel, σελ. 408 : Των 
χατά ποίησιν καλλίστη λέξεων ή Όμήρου. καθαρός γάρ έν ποιήσει κινδυνεύει μόνος ή 
σύν γε Ήσιόδω χατ’ αυτήν είναι. — Αογγΐνος, Περί ύψους 13, 3 : Μόνος 'Ηρόδοτος 
Όμηριχώτατος έγένετο; Στησίχορος έτι πρότερον ο τε ’Αρχίλοχος, πάντων δέ τούτων 
μάλιστα ό Πλάτων από τού Ομηρικού έχείνου νάματος, εις αύτόν μυρίας δσας παρα- 
τροπάς άποχετενσάμενος.— Μένανδρος^ περί Ιπιδειχτιχών 1(λ, lx0 .W alz, τόμ. 9, σελ.
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Έντευθέν οί ποιηται τάς ύψηλάς εμπνεύσεις αυτών και τάς καλ
λιτεχνικά; μορφάς των έργων αυτών ηρύοντο 1). Μόνον Φε'ρμποι καί 
Μαρτζώκηδες δύνανται νά είνε ξηροί α γ ιω τ ικ ώ ν  διδαγρ,άτίύν»  συλ
λογείς, καί μόνον Ελληνομαθείς της ποιότητος τών ήμ,ετέρων κ. κ. 
κριτών,δύνανται,περί του Όμηρου καί του Ησιόδου μάλιστα προκει- 
μένου,νά γράψωσιν: « Ό  άρχαιος Ελληνικός κόσμος τών καλών χρόνων· 
έπαιδεύθη, ως είνε πασίγνωστον, διατών ποιητών μάλιστα, δ ιό τ ι έν 
α ύ το ΐς  εΐ/ρ ισ κεν  ά κ ό π ω ς  ώφέλιρ,α δ ια  το ν  (Κον δ ιδ ά γ μ α τα » !

Καί πάντα μεν τά μέχρι τουδε έκτεθεντα ήσαν θολερ ά  Α ποφ θέγ
μ α τα . Άλλα τό νυν ά π ό φ θ εγμ α  «ό γ ρ α μ μ α τ ιο 'τ ίις  έκ π ο ιη τ ώ ν  
ά π ε α το μ ά τ ιζ ε  το ύ ς  π α ρ ’ α ύ τό ν  φ ο ιτώ ν τα ς  π α ΐδ α ς »  εινε μία έξ 
εκείνων τών περιπτώσεων, ών ένεκα ό Αριστοτέλης παρεκινήθη νά 
γράψη : «Διά τί τών μεθυόντων ή γλώττα πταίει* πότερον δτι κα- 
θάπερ το όλον σώμα εν τη μέθη σφάλλεται ούτω καί ή γλώ ττα σφαλ- 
λομένη πταίει καί ου δύναται την λέξιν διαρθρουν ; 2) .

315. Spengel, τόμ. 3, σελ. 434 : Όμηρος ό θείος ποιητής τά re άλλα ημάς έπαί- 
δενσε χαί τό τής μονωδίας είδος ού παραλέλοιπε. Πρβλ. καί Πλούταρχον, περί τοδ 
βίου καί τής ποιήσεως 'Ομήρου, κεφ. 72. 4 6 i. 171. Λογγΐνον, περί ΰψους 8, 3. 9, 
2 -  14. 10, 5. 6. 14, 1. 2. 26, 3. 27, 1. 4. 33, 4. 36, 2. B e r n a r d y , ένθ. άν. τόμ.
1, σελ. 28.

1) ’Ισοκράτης, προς Νικοκλέα 24 C : Την Όμήρου ποίησιν καί τους πρώτους εδ- 
ρόντας τραγορδίαν άξιον Οαυμάζειν δτι κατιδόντες την φύσιν την τών άνθρώπων 
άμφοτέραις ταίς ίδέαις ταύταις κατεχρήσαντο πρός την ποίησιν. Ό  μεν γάρ τους αγώ
νας καί τους πολέμους τους τών ημιθέων έμυθολόγησεν, οί δέ τους μύθους είς άγώνας 
καί πράξεις κατέστησαν, υίστε μή μόνον ακουστούς ήμίν άλλα καί θεατούς γενέσθαι. — 
IIλάζων Πολιτεία 607 A : Συγ/ωρεΐν 'Όμηρον ποιητικοίτατον είναι καί πρώτον τών 
τραγωδοποιών.— Αύτόθ. Θεαίτητος 152 Ε : Τών ποιητών οί ά'κροι τής ποιήσεως 
εκατέρας, κωμωδίας μέν ’Επίχαρμος, τραγωδίας δε "Ομηρος. Πολιτεία 595 D: Τών 
καλών απάντων τούτων τών τραγικών πρώτος διδάσκαλός τε καϊ ήγεμών Ό μηρος 
— Αύτόθ. 598 D: Ούκουν, ήν δ’ εγώ, μετά τούτο έπισκεπτέον τήν τε τραγωδίαν καί 
τον ηγεμόνα αντης "Ομηρον. — ’Αριστοτέλης, περί ποιητικής 1448, 6, 3 4 : "Ωσ
περ δέ καί τά σπουδαία μάλιστα ποιητής Ό μηρος ήν (μόνος γάρ οδγ δτι εύ, άλλ’ δτΐ 
καί μιμήσεις δραματικός εποίησεν) ούτω καί τά τής κιυμωδίας σχήματα π ρ ώ τ ο ς  
ύπέοειξεν, ού ψόγον, άλλά τό γελοΤον δραματοποιήσας· ό γάρ Μαργίτης άνάλογον έχει 
ώσπερ Ίλιάς καί Όδύσσεια πρός τάς τραγωδίας,οΰτω καί ουτος πρός τάς κωμιυδίας.— . 
Bernardy, ένθ. άνωτ, τόμ. 2 α, σελ. 77 : « Ό  Αισχύλος ελέγετοδτι τρέφεται εκ τών 
ψιχίων τής τραπέζης του Όμήρου. Ό  Σοφοκλής έλέγετο Φιλόμηρος καί αληθής τοδ 
Όμήρου μαθητής. Άμφότεροι βαίνουσιν επί του έπους. Άμφότεροι ήντλησαν έκ τοδ 
’Ομήρου α '.) τόν άκένωτον θησαυρόν τών μύθων αύτου, 6 '.) τόν κύριον τόνον του 
ήρωϊκου κόσμου, γ \ )  τούς ήρωΐκούς χαρακτήρας*.

2) Αριστοτέλης, Προβλήματα 875, 6, 19,



Ό  (Χ6|Λθυσω(Λενος κριτής ημών ήθελε να εϊπτ) «ό γραμα.<χτιστης 
άπεστοαάτιζε τοίς μαθηταϊς» καί άδυνατών να «διαρθρώοίη την 
λέξχν» δίπεν* a ο γραμματιστης άπεστοριάτιζε τούς παρ’ α/άτόν 
φοιτώντας παίδας» "Ηθελε να εϊπη δηλ δτι α ό διδάσκαλος άνεγί- 
νωσκεν η απήγγειλε τούς στίχους,ούς οίμαθηταί άκροώμενοι έμάνθα- 
νον άπό στήθους»,καί ειπεν αό διδάσκαλος άνεγίνωσκεν ηάπήγ- 
γεχλε τους μαθητάς»,προφανώς σφαλείσης της γλώσσης κατά 
την δαάρθρο^σιν τών Πλατωνικών λέξεων : α άποστοματίζει ύμΐν 
ό γραμματιστης» 1).

Θολερά δε σκόδρα τα  κατα τα  χωρία τα  ενταύθα καταλεγό- 
μενα, δι’ ών δήθεν μαρτυρείται δτι αό αρχαίος Ελληνικός κόσμος 
τών καλών χρόνων έπαιδεύθη δια τών ποιητών μ,άλιστα. —  οτι έν 
τοίς σχολείοις σχεδόν μόνον ποιηταί έδιδάσκοντο —  δτι ό γραμματι- 
στής αέκ ποιητών άπεστομάτιζε τους παρ’ αύτόν φοιτώντας 
μαθητάς», οϊτινες έμνημόνευον τών ποιημάτων καθ’ δλον τον έπειτα

2) Πλάτων, Εύθύδημος2760.—  Έ ν τ§ Μεθοδική μεταξύ τών παντοίων μορφών της 
διδασκαλίας φέρονται καί αί μορφαί αί γερμανιστί καλούμεναι α Vorsprechende Unte- 
richtsforrnv καί « Auswendiglernen» (ίο. Κ . Bormann, Padagogik fur Volks-' 
schullehrer, Berlin 1873, σελ. 122 καί 135), αιτινες παρ’ ήμΐν άνταπεδοθησαν διά 
τών λέξεων ε ξ η γ η τ ικ ή  μορφή τής διδασκαλίας καί ά π ο σ το μ α τιο μ ό ς . 'Ε ξ η γ η τ ικ ή  μέν 
κατά τήν σημασίαν του α εξ η γ ε ίτο  » παρά Δημοσθένει (περί παραπρεσοείας 70 : «Αυ
τός εξ η γε ίτο  τόν νόμον τούτον τώ κήρυκι»,άποσΓομαπσμόο δέ κατά τήν λέξιν καί τήν 
έννοιαν του ά π ο σ το μ α τ ίξ ε ιτ  παρά Πλάτωνι (Ευθύδημος 277 Α : «'Όταν ούν τις άπο- 
σ το μ α τίξη  ότιούν ού γράμματα άποστοματίζει;» Είνε δέ ε ξ η γ η τ ικ ή  μέν μορφή τής δι
δασκαλίας Ο τρόπος τής διδασκαλίας, οι' ού μανθάνουσί τι οί μαΟηταί επαναλαμβάνον- 
τες τά Οπό του διδασκάλου λεγόμενα ή άναγινωσκόμενα, ά π οστομα τισμ ός  δε ό τρό
πος τής διδασκαλίας ό κοινώς λεγόμενος « άποστήθισις ». Οι αρχαίοι άμφοτέρας ταύτας 
τάς μορφάς τής διδασκαλίας έκάλουν ά π ο σ το μ α τίξ ε ιτ . Π Λ άτω τ, Ε υθ ύδη μ ο ς , ένθ. άνωτ. 
Σ ο ν ίό α ς , έκδ. Bernh. I , σελ. 655: Ά π ο σ το μ α τ ίξ ε ιτ · από μνήμης λε'γειν καί από 
σ τό μ α το ς , άνευ γραμμάτων, ό δέ κελεύει από στόματος φ ρ ά ξε ιτ  κτλ. Κρατινος δέ 
ταύτό τουτ’ από γΛ ώ τζη ς  κτλ. καί ά π ο σ το μ α τίξε ιτ  φασί τόκ διδάσκαΧ οτ , όταν κε- 
λεύη τόν παίδα λέγειν άττα άπό στόματος.— Ξ ετο φ & τ , Άπομνημ. 3 ,6 ,9 :  ’Αλλά μά 
τόν Δ ι’, έφη, ούκ άν ε/οιμι σοι ούτως γε άπό στόματος ε ιπ ε ιτ . — Α ύτόθ . Συμποσ. 
3, 5. Ό  πατήρ —  λέγει ό Νικήρατος — επιμελούμενος όπως άνήρ άγαμός γενοίμην, 
ήνάγκασέ με πάντα τά Όμήρου έπη μαθειν καί νυν δυναίμην άν Ίλιάδα όλην καί 
’Οδύσσειαν άπό στόμα τος ε ίπ ε ΐτ . ’Ίδε καί Grasberger, Erziebung und Unter- 
r ic h t im klassischen Alterthum, Wurzburg 1875, II Tbeil, σελ. 289: Das 
Vorsagen von Seite des Lehrers sowohl als das Aufsagendes Schulers, oder das 

Hersagen aus dem Gedachniss uberhaupl beides heisst bei den Athehern «άπο·- 
< 5 το ιια τ ίζε ιν ι> .Έ τ ι καί τό έμόν άρθρον ά ποσζομαζισμός εν τώ Έγκυκλοπ. λεξ. του
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βίον» . Άπόδείξις δε* To εκ του Άλέξιδος φερόρ,ενον χωριον (ά π . 
135, Kock τόμ. 2, σελ. 3 4 5 ) άναφέρεται εις τον Ήρακλέα κω- 
μψδούμενον έπί γαστριμαργία : «Υποτίθεται τον Ήρακλέα, παρά 
τω Λίνω πευδευόμενον, και κελευσθέντα άπό βιβλίων πολλών παρα
κείμενων λαβόντα έντυχείν, εκείνος δ’ ό ψ α ρ τη τικ όν  λαβών βιβλίόν 
έν χερσίν περισπουδάστως έκράτεο) 1). Περαιτέρω* εκ του στίχου 
131 των Βατράχων, εις ον παραπέμπει ό κ. κριτής, ίνα μάθωμεν 
ότι «ώφέλιμοι των ποιητών οΐ γενναίοι γεγένηνται» μανθάνομεν 
τον τρόπον , καθ’ δν ό Διόνυσος κατά συμβουλήν του Ήρακλέους 
δύναται νά κατέλθγ) εις τον ^δη ν*  νά άναβή δηλ. εις ενα υψη
λόν πύργον , νά έχη τον νουν του πότε θά γείντρ έναρξις τής λαμ- 
παδοδρομίας καί όταν τό πλήθος φωνάξη «εμπρός», τότε νά πέσ# 
με την κεφαλήν κάτω : « Άναβάς έπί τον πύργον τον υψηλόν —  τί 
δρώ ; | — άφιεμένην τήν λαμπάδ' εντεύθεν θεώ, | κάπειτ’ έπειδάν φώ- 
σιν οι θεώμενοι | είναι, τόθ’ είναι καί συ σαυτόν» .— Έ ν τφ  Πλατω- 
νικφ χωρίψ (Π ολιτ. 363 Α ) πρόκειται περί τής υπό τών θεών βρα· 
βεύσεως τής αρετής, κηρυττομένης υπό του Όμηρου καί Ησιόδου. 
Έ ν τω άλλψ Πλατωνικω χωρίψ (Πολιτεία 386-καί εξ. —  407 Α ) 
γίνεται ή γνωστή άνάλυσις τών μύθων, ίνα άποδειχθή ή γνώμη του 
φιλοσόφου ότι ό Όμηρος πρέπει νά άποκλεισθή εκ τής Πολιτείας.

Ή  εις τα χωρία ταυτα παραπομπή πλήν τών άλλων άρίδηλον 
καθιστά καί τήν θόλωοτιν του νου, μή δυναμ.ένου του νηφάλιου κρι- 
του ήμών νά δ ία κ ρ ίντ ι τήν διαφοράν τήν ύφισταμένην μεταξύ του 
προς άπόδειξιν προκειμένων καί τών προς άπόδειξιν έπαγομένων. Βε
βαίως ό άρχαίος Ελληνικός κόσμος έπαιδεύθη μάλιστα διά τών ποιη
τών, βεβαίως πάντες έδιδάσκοντο αυτούς έξ απαλών ονύχων, βε
βαίως πάντες έγίνωσκον αυτούς, άλλά τά χωρία τά  υπό του κ. κρι* 
του πρός άπόδειξιν τούτων έπαγόμενα ένταυθα μόνον τήν δεινήν θό- 
λθ3(Αν του νου αύτου δύνανται νά μαρτυρήσωσιν, ούχί όμως καί τά  
πράγματα, περί ών πρόκειται. Πρός άπόδειξιν τούτου έπρεπε τά 
οικεία χωρία νά προσαχθώσιν. Ά πειρα δέ τοιαυτα ύπάρχουσιν παράτε 
τοίς άρχαίοις συγγραφευσι καί παρά τοίς κατά τούς καθ’ ημάς χρόνους 
σοφοίς 2). 1 2

1) Αθηναίος, Δειπνοσοφιστ. βιβλ. 4, σελ. 164 β.
2) Π . χ . / / iά rω r , Πρωταγόρας 325 C :  Έ κ  παίδων σμικρών άρ£άμενοι μέχρι 

ουπερ αν ζώσι, και διδάσκουσι καί νουθετουσιν . . εις διδασκάλων πέμποντες πολύ μαλ-

32
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. Ά λλα  θολούτατον πάντο>ν είνε έ σκοπός, δι’ δν εγράφη ένταυΟα 
η υπέρσοφος καί άπηκριβωμένη αυτή ιστορική παρατήρησις του ήμ,ε- 
τέρου κ. κριτου. Έγράφη,ίνα κατάδειξή ο κ, κριτής την αμάθειαν καί 
την θόλωσιν του νου αύτου; Ά λλα τούτο elve ούχί παραπλησιον [Λαvia, 
άλλ’ αυτόχρημα (πανικόν. Έ γράφη, ινα ψέξη το έ(Λθν άναγνωστικον 
βιβλίον έπί α γ^αο'^οότπτχ της έκ των ποιημάτων πνευματικής τρο
φ ή ς» ; Ά λλα, τούτο είνε έλεγχος σαφής κραιπάλης δεινής. Έγράφη, 
ινα υποδήλωσή την θ ο λ ώ ς  ΐ/π ο ^ α χνθ |χένη ν  γνώμην αύτου δτι 
πάσα ποίησις, είτε του Όμηρου, είτε του χυδαιοτάτου πνεύρ.ατος, 
έχει την αυτήν παιδευτικήν δύναμή καί δτι επομένως τδ αναγνωστι
κόν βιβλίον, δπερ δεν εϊνε πεπληροψ,ένον έκ της ποιήσεως Βηλαρά- 
δων καί Μαυρογιαννών καί Φέρμπων καί Μαρτζωκών —  δπως είνε 
το έστεμμένον του κ. Κουρτίδου—  είνε προς παίδευσιν νέων ακατάλ
ληλον ; Ά λ λ ’ ό έξομοιών τον Όμηρον καί τον Ησίοδον προς τον

λον έντέλλονται έπιμ,ελεΐσΟαι εύκοσμίας τών παίδων γραμμάτο>ν τε χαί κιΟαρίσεο>ς· 
οί δέ διδάσκαλοι τοότο>ν τε Επιμελούνται, καί έπειδάν αύ γράμματα μάθο^σι καί μέλ- 
λο)σι σύνασειν τά γεγραμμένα .. π α ρ α τ ιθ ία σ ιγ  ανζο ΐς έ π ί  τώ γ β ά θ ρ ω γ ά γα γ ιγώ σ χ ε ιγ  
π ο ιη τώ ν  ά γ α θ ώ γ  π ο ιή μ α τα  χ α ί  έ χ μ α γθ ά ν ε ιγ  ά χ α γχ α ζο ν σ ιγ , έν οίς πολλαί μέν νου· 
Oet'/faeις Ενεισι, πολλαί δέ διέξοδοι καί Επαινοι καί εγκόσμια παλαιών άνδρών αγαθών, 
?να ο παίς ζήλων μιμήται καί ορΕγηται τοιουτος γενέσθαι. — Λυτό0. Νόμοι $10 Ε :  
Ποιηταί έν οίς φασι οεΐν — τ ο ίς  όρθώς π α ιδ ευο μ έγο υς  τώ γ γ ίω γ  τρ ίφ ε ιγ  χ α ί δ ια - 
χο ρ ε ΐς  π ο ιε ΐγ , πολυζόους τ ’ έν ταίς άναγνοίσεσι ποιουντας καί πολυμαθείς, δλονς  
π ο ιη τά ς  έ χ μ α γθ ά γο γζ α ς  . . εί μέλλει τις αγαθός ήμΐν καί σοφός έκ πολυπειρίας καί 
πολυμαθείας γενέσθαι. — Α ισ χ ίν η ς , κατά Κτησιφώντος 135: Διά τούτο γάρ οιμαι 
π α ΐδ α ς  Ηντας η μ ά ς  τάη τώ γ  π ο ιη τώ γ  γ γ ώ μ α ς  έ χ μ α γ θ ά γ ε ιν , ίν' ά'νορες 2ντες 
αύταΐς χροιμεΟα. — Π λ ά τω γ , Πολιτεία 595 Β : Φιλία γέ τίς με ζαί αιδό>ς έχ  π α ι-  
δός ϊχ ο ν σ α  π ε ρ ί  * Ο μηρον, — Λ ο νχ ια ν ό ς , Μένιππος ij Νεζυομαντεία 3. 4 : Έγό> 
γάρ, μ ί γ  έγ  π α ισ ϊγ  η γ  ά χο νω γ 'Ο μηρ ον χ α ί  *Ησιόδου κτλ. — Π Λάζω γ, Τί- 
μαιος 21 Β : τΑ0λα ήμίν — τοΐς παισίν — οί πατέρες Εθεσαν £αψο)δίας. Π ο λλώ γ μ ϊ γ  

o v y  δη χ α ί  π ο λ λ ά  έ λ έ χ θ η  π ο ιη τώ γ  π ο ιή μ α τα , άτε δέ νέα κατ’ έκείνον τον χρόνον 
δντα τά Σόλωνος π ο λ λ ο ί  τώ γ  π α ίδ ω γ  Ί]σ α μ ζγ .— θεοδώ ρητος , Εκδ. Schulz, τόμ. 
4, σελ. 753 : Τήν δέ Άσκραίου ποίησιν Θεογονίαν οϊδε χ α ί  ζά μ ε ιρ ά κ ια . — Α ιβ ά -  
γ ιο ς , τόμ. 1, σελ. 502: Περί ώ ν— θεών — Ομάς . . 'Ησίοδος διδάσκει καί Όμηρος 
ε ν θ ίς  ί χ  'π α ίδ ω γ , ν μ ε ΐς  δ ΐ π α ίδ ε ν σ ιγ  κ α λ ε ίτα ι ζά ϊ π η . Ανζόθ. 4, σελ. 874 : Οιμαι 

γάρ δη ζαί ζο ί ς  π α ϊδ α ς  τον το έ γ ν ω χ ίγ α ι ,  ως μάλιστα δή τών υμνουμένο>ν ποιητών 
'Ησίοδος μουσόληπτος γένοιτο ζαί παρ’ εκείνων προσταχΟείη γένος τε θεών ζαί άλλα 
πολλά καί χρηστά τοίς άνΟροίποις ά'δειν.— Ξ ε γ ο φ ά ν η ς , C ram er Anecd. Oxon. I l l  
296, D racon . σελ. 33: Έ ξ  άρχής καθ' Όμηρον /πει μ εμ α θ ή χ α σ ι π α γ τ ε ς .— 
Dernardy, ΕνΟ. άν. τόμ. 1, σελ. 87. τόμ. 2 α, σελ. 76 καί σελ. 300. Grasberger, 
ΕνΟ. ά ν . κ τ λ .

ί
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Μαυρογιάννη καί τον Μαρτζώκη καί τούς τούτοις οποίους είνβ τουλά
χιστον μαστιγώσεως άξιος.

Περί δέ της Αφειδούς χρύάεως των πραγματογραφκδν τί φρονούμεν 
εΐπομεν έν τμ περί τον προηγηθέντος ’Αναγνωσματαρίου κρίάει Ιιμών 
άτινα πάντα και ενταύθα άναφέρομεν. Σημειούμεθα δέ ώδε οτι αύται 
καταλαμβάνονάι σελίδας έκατόν τεσσαράκοντα, δηλ. ύπέρ τά δύο 
πέμπτα τον δλον .’Αναγνωστικού βιβλίου.

Μίι δίφρον ά/ναβης τόνδ1 έλαύνειν μη μαθών 
μηδ’ Λνίων θίγης, παιδίον, άπειρος ών 1).

Καί δσοι μέν ένδιαφέρονται να μάθωσι τί φρονεί ό πολύς έν τή 
παιδαγωγία καί περίπυστος έν τή φιλοσοφώ κριτής ημών «περί της 
αφειδούς χρήσεως των πραγματογραφιών » έν άναγνωστικώ βιβλίφ 
της άνωτάτης τάξεως των σχολείων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, 
άς άνατρέξωσιν εις τον τόπον, εις ον παραπέμπει νά μάθωσιν,άν άγα- 
πώσι. Τί δέ περί του σπουδαιοτάτου τούτου παιδαγωγικού καί φιλο
σοφικού ζητήματος φρονουσιν οί άοημοι έν τή Π α ιδα γω γέ  καί οί ου
τιδανοί έν τή φιλοσοφώ Πλάτων, Lotze, καί πάντες οί έν Γερμα
νίά άπαίδει/τοι παιδαγωγικοί άνδρες, δεν θά εινε άσκοπον ίσως, του
λάχιστον απλής περιέργειας χάριν, νά έκτεθή ένταυθα.

Καί ό μεν Πλάτων φρονεί ότι «μειράκια μεν όντα μειρακιώδη 
παιδείαν μεταχειρίζεσθαι δεί. . προϊούσης δέ τής ηλικίας, έν ή ή ψυχή 
τελειουσθαι άρχεται έπιτείνειν τά  έκείνης γυμνάσια» 2), ως καί άλ- 
λαχου έσημειώθη* ό δέ Lotze ότι «εινε καιρός παν παίδευμα άπομα- 
κρύνον ημάς από τής πραγματικότητος νά υποχώρησή προ των 
παιδευμάτων, των συντεινόντων εις την όξεΐαν άντίληψιν καί εις την 
βαθείαν κατανόησιν αυτής» 3). Οι δέ άπαίδει/τοι Γερμανοί άνα- 
γνωσματαριογράφοι, επόμενοι τοΐς μωροΐς τούτοις διδάγμασιν άν- 1 2 3

1) Ευριπίδης παρά Κλήριεντι τώ Άλεξανδρεΐ, Παιδαγωγός, λόγ. 3, κεφ. 2, Εχδ. 
Potter, σελ. 260 κατά διόρΟωσιν, εδρισκορ,ένην έν τη δποσελιδ. σηρ.. 52 τής έχδόσ. 
Migne, τόρ.. 1, σελ. 576.

2) Πλάτων, Πολιτεία 498 Β.
3) Lotze, Gescbicbte der Aestbetik in Deutschland, Munchen, 1868, σελ. 

502- 503.



δρών ~ τόσον διαφερόντων τοδ νεοφανούς παρ’ ημΐν παιδαγωγικού 
τούτου καί φιλοσοφικού άστέρος, αποτροπιαζόμενου το φαινόμενον, 
καθ’ δ εν άναγνωστικώ βιβλίω της άνωτάτης τάξεο ς̂ έκ των 
τριακοσίων τριάκοντα πέντε σελίδων ααχ πραγματογραφίαι κατα- 
λαμβάνουσι σελίδας εκατόν τεσσαράκοντα, δηλ. ύηερ τά 
δυο πέμπτα του όλου Αναγνωστικού βιβλίου» , καταλαμ- 
βάνουσιν αυτοί δια των « πραγματογοαφιών» αυτών άλλοι μεν το 
ημίσυ του ’Αναγνωσματαρίου αυτών, άλλοι δε τά  δυο τρίτα, άλ
λοι δέ τά  εννέα δέκατα καί άλλοι το δλον 1).

«Ούδόλως υπολογιζομένων των περί Ήλίον, όελήνης, άότρων κα\ 
γης πραγματογραφιών κατά τους άρχαίους Έλληνας και της περιγρα
φής των Τεμπών. Και ταυτα μέν ούδαμώς τ^τέγομεν, τουναντίον δ’ έ- 
παινουμεν, διότι δ ι ’ αυτών ό Ε λληνόπαις γίνεται φρονηματίας μαν- 
θάνων δτι πολλά σοφά οΐ πρόγονοι αΰτοΰ είπον περί των φυσικών 
φαινομένων, ών η  μελέτη και η έπιστημόνικτι έρευνα κακώς ι/πολαμ- 
όάνονται μόνον τών νεωτέρων εθνών έργα».

1) Τά n y i d t /  καί πλέον τοίτ ήμίόεος « αί πραγματογραφίαι» εν τοΧς ’Ανα
γνωσματαρίου του Eduard Forster (Schulrath und Seminardirector in Stras- 
burg— Lesebucb fur die Mittelklasse der Elementarscbulen in Elsass und 

- Lothringen, 25 Aulfag. 1894) — Sarlach und Haupt (Volkscbullesebuch mit 
besonderen Riicksicht auf die Provinz Sachsen, 28 Aufl. Halle, 1893) — Τά 
δυο τρίτα τον δλον1 «αί πραγματογραφίαι» έν τοίς Άναγνωσματαρίοις:Deutsches 
Lesebuch fu r  mehrklassigen Schulen v . Schuldirectoren Leipzigs, Leipzig, 1894, 
2 Stufe. — Haesters - Richter (Deuts. Lesebucb fur die Mittelklassen der 
Volksschule, 18 Aufl. Essen 1894)— Niedergesass (Deuts. Leseb. fur allge- 
meinen Volksschulen, 38 Aufl. Wien, 1894, 3 Schuljahr).—FlUgge (Zweites 
Lesebuch fiir Volksschulen, 48 Aufl. Hannover, 1894). — Keck (Norddeuts- 
ches Lesebuch, 19 ε/.δ. Halle 1890). — Wetzel-Schumann (Schullesebuch, 
Ausg. A, Berlin 1894, erster Theil, Vorstufe, 90 Auflage).— Fr. Mair, (Deuts. 
Leseb. II Theil, fur die dritte Klasse). — Τά έννέα δέκατα του δλου «αί 
πραγματογραφίαι» εν τοίς Άναγνωσματαρ ίοις του Ferdinand Hirt (Leseb. fiir 
Volksschul. Ausg. A. Theil II fur die Mittel-und Oberstufe, 30 Stereotyp- 
Aufl. Breslau, 1892).— Alberth Haesters (Lehr-und Leseb. fur die Mittel
klassen katholischer Volksschulen, Essen 1888).—Franz Mair (Deuts. Le
seb. fiir die allgem. Volksschulen Oestreichs, III Theil, Wien 1894, fur die 
vierte Klasse). — Τά ο λ ο ν  (3ΐβλίον «αί πραγματογραφίαι» εν τω Άναγνωσμα- 
ταρίω του /?. Niedergesass (Deuts. Leseb. 38 Aufl. Wien 1894, funftes Schul- 
jabr) χτλ.χτλ. Νομίζω οτι άρκουσι ταύτα,ινα έξελε'γςωσιν πρώτον τήν βοσχηματώδη 
άμάθειαν του μεμουσωμένου κ. Ζησίου* δεύτερον τήν χννιχην αναίδειαν αυτού, διι- 
σχυριζομενου πράγματα, άτινα ολως αγνοεί, καί τρίτον τήν άνδραποδώδη παροινίαν 
αυτού, άνειδωλοποιουντος εαυτόν έν τ§ τεΟολωμέντ) συνειδήσει αυτού ώς αίρεσιάοχην 
παιδαγωγικόν, αζί ήμεΐς φρονονμεν» παραληρούντα.
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Τί δ1 όφελος εδ λαλοϋντος, άν κακώς φρονη ; — 
Μιαώ πονηρόν, χρηο’τόν δταν εχπη λόγον 1).

« Άλλ’ ό περί των λοιπών ζώων, φυτών καί τών τοιούτων άμετρος 
λόγος, ό έπιΣκοτίζων την φιλοπονίαν καί την έπιμέλειαν την καθ’ δλον 
τό βιβλίον κατάδηλον γιγνομένην ουδόλως εΐνε Συγγνώμης άξιος.Διότι 
ό νομοθέτης κρίνων καλόν νά διδαχθώΣιν οΐ είς τά Σχολέΐα της Στοι
χειώδους έκπαιδεύΣεως φοιτώντες παΐδες καί τινα έκ της φυΣικης 
ίΣτορίας έκήρυξε διαγωνιΣμόν προς Συγγραφήν τοιούτου βιβλίου περιέ- 
χοντος παν τό χρΛΣιμον διά την ηλικίαν καί την πνευματικήν τών 
παίδων άνάπτυξιν. "ΩΣτε ό πλατί/ς ούτος περί ίππου  ft ρόδου έν άνα- 
γνωΣτικφ βιβλίω λόγος δέν διδάΣκει, δεν τέρπει καί γίγνεται προΣκο- 
ρίις καταπονών διά λεπτεπιλέπτων περιγραφών καί κατατιίκων τάς 
άπαλάς τών παίδων διανοίας, ούδέν δ’ ώφελών, διότι η μακρά περί 
τά έπουΣιώδη διατριβή Αφανίζει τά καίρια καί μαθήΣεως άξια.

«Το μεθύειν πας άνθρωπος αίδήμων καί κόσμιος φυλάξαιτ* άν* 
μανία γάρ . . ή μέθη σύνοικος . . της δέ μέθης ούδέν οΰτω κατηγο- 
ρουσιν ώς το περί τούς λόγους άκρατες καί άόριστον . . ή μέθη λάλον* 
άνουν γάρ καί όλιγόφρον, διά τούτο καί πολύφωνον. οί δέ φιλόσοφοι 
καί οριζόμενοι την μέθην λέγουσιν είναι λήρησιν πάροινον* ούτως ού 
ψέγεται τό πίνειν, εί προσείη τφ  πίνειν τό σιωπάν* άλλ* ή μωρολο
γ ία  μέθην ποιεί την οϊνωσιν . . ό μεθύων ληρεϊ παρ’ οίνον 2).

α Λ ή ρος π α ρ ’ ο ίνο ν  » τό άπόφθεγμα του ήμετέρου κριτοΰ ότι 
είνε « ά μ ε τ ρ ο ς  ό λόγος ό περί τών ζώων, φυτών καί τών τοιούτων», 
ενόσω δεν ευδοκεί νά δηλώση ποιον είνε τό  μ έ τ ρ ο ν , δ ι’ ού μετρει 
αυτός τούς περί τούτων λόγους. «Μ ω ρολογία»  ότι ό λόγος ούτος, ό 
πάσι μεν τοις άλλοις άγνωστος, αύτφ δέ μόνω γνωστός ώς ά μ ε τρ ο ς , 
« επισκοτίζει την φιλοπονίαν καί την έπιμέλειαν την καθ’ όλον τό βι- 
βλίον κατάδηλον γιγνομένην». « Α ή ρ η Ο ίς π ά ρ ο ίν ο ς »  ή γνώμη, ην 
περί έαυτου έκφράζει,ώς άξιου νά συγχωρη καινά καταδικάζιρ (« ο ύ - 
δό?αος ε ίν α ι Ο υγνο^μης ά ξ ιο ς  » ) αύτός ύπόξυλος ών καί ε’ν τελείς 
άγνοίςκ πάντων τών ζητημάτων, περί ών λαλει, διατελών. «’Ά ν ο ΐ/ν »  
τό λεγόμενον ότι « ό πλατύς περί ίππου η ρόδου έν άναγνωστικφ βι- 
βλίω λόγος δεν διδάσκει», καθόσον ή διδακτική δύναμις τών λόγων, 1 2

1) Μένανδρος άπ. 821 καί 767, έκδ. Kock, τόμ. 3, σελ. 222 καί 215.
2) Π Λ ονταρχος περί αδολεσχίας 503 D. 504 Β. καί Ά ρ ισ ζ ο τ ίΛ η ς , άπ. 1,16, 102 

έ'κδ. Rose, Lipsiae, 1886, σελ. 99.
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ώς πας νήφων δύναται να σκεφθή, καί αν ουδέποτε ούδαμόθεν έμαθε 
τούτο, δεν έξαρταται εκ της ποΦοτητος άλλ* εκ της ο ύ γ ια ς  αύ- 
του. « Ό λ ίγ ό ψ ρ ο ν  » το λεγόμενον δτι « ό πλατύς περί ίππου η ρό
δου εν άναγνωστικφ βιβλίω λόγος δεν τέρπει», διότι η εκ των λόγων 
τέρψις, ώς πας νηφων δύναται να σκεφθή, καί αν ουδέποτε ούδαμό- 
θεν έμαθε τούτο, δεν εξαρταται έκ της ποσ'ότητος, άλλ’ έκ της 
ούατίας καί της ποιότητος του λόγου. «Μανχκόν» δε το λεγό
μενον δτι « ό πλατύς περί ίππου ή ρόδου λόγος . . γίγνεται πρόσφο
ρης καταπονών δια λεπτεπίλεπτων περιγραφών καί κατατήκων τάς 
άπαλας των παίδων διάνοιας, ούδέν δ1 ωφελών, διότι η μακρά περί 
τα  επουσιώδη διατριβή άφανιζει τα καίρια καί μαθήσεως άξια», 
διότι ούδέν τούτων είνε νόημα λογικόν καί ούδέν τούτων οΊ/νδέε- 
τ α ΐ  προς τα  άλλα λογικώς κατα τό αίτιον καί αιτιατόν. ((ΠροΟ- 
κορίΐς » δέν είνε η πλατύτης η ή στενότης του λόγου άλλ* η ούδε- 
νχα αύτου — «Λεπτεπίλεπτοι περιγρα^αι» δέν είνε «οί περί 
ίππου καί ρόδου λόγοι», άλλ’ είνε, ώς πας ό μη τεθολωμένους τούς 
οφθαλμούς εχων δύναται να ϊδν) 1), έ κ ^ ρ ά α ε ίς  2),άκριβε/στατα κατα 
κελεύσματα των τεχνογράφων γενόμεναι. Προηγείται κατα την έκ- 
^pacriv των ζώων π . χ . ή περιγραφή των μερών, ίζ ών συνίσταται 
το ζώον, καί η έπάλληλος θέσις αύτώ ν έπεται ή αισθητική έντύπω- 
σις ή γενομένη εις την ψυχήν του άνθρώπου ώς Jx, του σχήματος τών 
μερών, ώς εκ τής αναλογίας αύτών προς άλληλα, ώς εκ τού χρώμα
τος καί τής κινήσεως αύτών* ακολουθεί ή ιστορία τής έξημερώσεως 
καί τής έπί τού πλανήτου ήμών διαδόσεως αύτών* έπεται ο βίος καί 
ή δίαιτα* άκολουθεί ό ψυχικός βίος,καί δη ή αισθητική δύναμις πρώ- 1 2

1) X , Παπαμάρκου Ελληνικόν Άναγνωσματάριον της τέταρτης τάξεως του δημο
τικού σχολείου, εν Άθήναις 1892, ό ίπ π ο ς ,  σελ. 97-106.— τό ρόόοτ, σελ. 168-173.

2) Άφθόνιος, Προγύμν. 12, έκδ. Walz, τόμ. 1, σελ. 103. Spengel, τόμ. 2, σελ. 
46 : 'Έ χ φ ρ α σ ίς  εστι λόγος περιηγηματικός δπ’ δψιν άγων εναργώς τό δηλούμενον, 
εκφραστέον δε πρόσωπά τε καί πράγματα, καιρούς τε καί τόπους, α λό γα  ζώα καί προς 
τούτοις φ ν τ ά . — Θέων, Προγυμνάσμ, 11, Walz, τόμ. 1, σελ. 239. Spengel, τόμ. 
2, σελ. 118 : Γίνεται ή έχ φ ρ α σ ίς  προσώπων τε καί πραγμάτων καί τόπων καί χρό
νων. Προσώπων μέν ουν . . καί παρ’ Ήροδότω τό είδος τής ίβι$ος καί τών ίππων 
τών ποταμίων καί τών κροκοδείλων τών Αίγυπτ/ων.— Νικόλαος ό σοφιστής, Προγυ- 
μνάσματα 12, έκδ. Spengel, τόμ. 3, σελ. 491 : ’Έκφρασίς εστι λόγος αφηγηματικός 
δπ’ όψιν εναργώς άγων τό δηλούμενον . . Έκφράζομεν δε τόπους, χρόνους, πρόσωπα, 
πανηγύρεις, πράγματατα* τόπους μέν οΤον λειμώνας, λιμένας καί όσα τοιαυτα* χρόνους 
δέ οΤον έαρ, θέρος. ’Ίδε καί άνωτ. σελ. 294 καί την αύτόθ. δποσελίδ. σημ. 4.



τον, ή νοητική δέ δύναμις καθ' δλας αυτής τας έκφάνσβις καί* τα  
πάθη καί τά  ήθη αυτών δεύτερον, καί έκτίθεται έν τελεί η έν τφ  
άνθρωπίνψ βάρ χρησιμότης αυτών. Ταυτα δε πάντα έν cc δΐηγη- 
οτει λεπτομερεα έναργώς κα\ σ'χεδόν είς oojriv ^ερούσΊχ τοΐς 
^ιλομαθοϋσ'ι τό διηγοιίμενον» , πεποικιλμένν) διά τών προση
κόντων παραδειγμάτων, διευκρινιζόντων εκάστην τών περιεργοτέρων 
ιδιοτήτων τής φύσεως αυτών, κατά τά  κελεύσματα, ως καί ανωτέρω 
ειπον, του τε ορθού λόγου καί τής περί τών τοιούτων λόγων τέ
χνης 1). *Αλλ’ ό ήμέτερος κριτής τά  πολύμορφα επιστημονικά ταυτα 
στοιχεία, έξ ών συνίσταται πάο̂ α έκφραοΊς ζώου και <|υτοϋ, 
υπολαμβάνει καί καλει «λεπτεπίλεπτους περιγραφάς», που μέν 
άφραινων, που δέ συκοφαντών, πανταχου δε ληρών 2).

1) Νικόλαος ό σοφιστής, Προγύμν. 12, έκδ. Spengel, τόμ. 3, σελ. 491 - 492: 
’ΊΕχφρασίς έστι λόγος αφηγηματικός, υπ’ όψιν έναργώς άγιον τό δηλούμενον, πρόσκει- 
ται δέ έναργώς, δτι κατά τούτο μάλιστα της διηγήσεως διαφέρει’ η μέν γάρ ψιλήν 
έχει εκΟεσιν πραγμάτων, η St πειράται θεατάς τους άκουοντας έργάζεσθαι. . δια
φέρει δέ και κατ' εκείνο της διηγήσεως, δτι ή μέν τά καθόλου, ή δέ τά κατά μέρος 
έξετάζει.—Έρμογένης, Προγυμνάσμ. 7, W alz, τόμ. 1, σελ. 40-41. Spengel, 
τόμ. 2, σελ. 13: Παραπλησίως δέ καί τά αλόγα ξωα κατά τό έγχωρουν . . εις δέ 
τήν του γένους χώραν έρεΐς, τίνι θεών άνάκειται; οίον ή γλαυξ τη Άθηνα, δ ίππος 
τώ Ποσειδώνι. ομοίως δέ έρεΐς, πώς τρέφεται; ποταπόν την ψυχήν, ποταπόν τό σώμα; 
τίνα έργα έχει; που χρήσιμα; πόσον ο χρόνος του βίου; καί συγκρίνεις δέ καί δλως 
τοΐς έμπίπτουσι τώ τόπο) χρήση . . καί μην καί τά φ ν τά  παραπλησίως από του τό
που εν ώ φύεται, από του θεού ώ άνάκειται, ώς ή έλαια τή ’Αθήνα, καί από τής τρο
φής, οίον πώς τρέφεται; . . έρεΐς δέ ώς επί σώματος, τήν αναδρομήν, τό κάλλος, εί 
αειθαλής, ώς ή ελαία* ειτα τό χρήσιμον ώ μάλιστα ένδιατρίψεις. — Γεώργιος 6 Χοι
ροβοσκός, περί τρόπων ιδ \ W alz, τόμ. 8, σελ. 813. Spengel, τόμ. 3, σελ. 251 : 
Έκφρασις ή λεπτομερής διήγτ\σις, η έναργώς καί σχεδόν είς Ηψιν φίρονσα ήμΐν 
τό διηγονμενον, όπως έχει θέσεως καί κάλλους. — Πλάτων, Πολιτικός 277 D : Χα
λεπόν, ώ δαιμόνιε, μή παραδείγμασι χρώμενον ίκανώς ένδείκνυσθαί τι τών μειζόνων. 
Κινδυνεύει γάρ ημών έκαστος οίον δναρ είδώς άπαντα αυ πάλιν ώσπερ ΰπαρ άγνοείν. 
— Λυκούργος, κατά Λεωκράτους 124, σελ. 165: Τό γάρ μετά πολλών παραδειγμά
των διδάσκειν ^αδίαν υμΐν τήν κρίσιν καθίστησιν. — Περί τών ζώων έν τή λογοτεχνία 
Γόε Volkmann, Hermagoras, σελ. 328. — Περί τών άνθεων Μάξιμον τον Τύριον 
έν λόγω 25, 2 .— Κλήμεντ. τον Άλεξανδρ. έν τώ Παιδαγωγώ, λόγ. 2, κεφ. 8, έκδ. 
Potter, σελ. 212. Ήσίοδ. έν τή ύποσελ. σημ. του 194 στίχ. τής έκδ. Σίττλ.— Περί 
του ρόδου Άχιλλέα τον Τάτιον 2, 2. Άφθόνιον Προγυμνάσμ. 2, W alz 1, 61. 
Spengel, 2, 22.— ΙΙερί τοποθεσιών Έσιόδ. έν Άσπίδ. Ήρακλέους 207.— Θεόκρ. 
έν Έπιγράμ. 4. Volkmann, Hermagoras, σελ. 328. Πρβλ. δέ καί άνωτέρ. σελ. 
294, ύποσελίδ. σημ. 4.

2) Περί τών ληρημάτων του ήμετέρου κριτου έπί του Οποκειμένου τούτου έγένετο
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-*« Γίγνεται δέ λόγος περί προβάτου έν όελίόχν ύπέρ τάς δεκατρείς, 
περί χοίρου είς όκτώ (Σχεδόν καί περί φαλαίνης ώΟαύτως, περί αίγός, 
§οός, γάτας, καί ώδχκών πτηνών είς δώδεκα περί έκάότου, περί ρό
δου είς έννέα, περί ίππου  είς έκκαίδεκα καί έν τοόαύταχς περί κυνός»,

Λέγουσιν δ τε Πλάτων καί Διονύσιος 6 Άλικαρνασσεύς :
«Τό μεν ουν περί πολλών η ολίγων γραμμάτων ποιήσασθαι τον 

λόγον λ£αν εΰηΟ&ς' τ ά γ ά ρ  οιμαι βέλτιστα, άλλ’ ού τα  βραχύτατα 
ουδέ τά  μήκη τιμητέον» 1). « Αΰτη έστιν ή θεωρία, καθ’ ήν εξετά
ζεται βιβλίων άκροάσει πας λόγος, μετ’ άσφαλείας πορευομένης τής 
εξετάσεως. Ζητήσεις γάρ τί ώφελει η βλάπτει τά άνεγνωσμένα ή 
είρημέναή ήκουσμένα είς ήθος, γνώ μην, τέχνην, λέξιν. τδ ήθος 
διπλούν, κοινόν και ίδιον κοινόν μέν τό είς άρετήν προτρέπον, καί 
κακίας άποτρέπον* ίδιον δέ τό προσήκοντας καί πρέποντα; τους λό
γους τω τε λέγοντι καί τοΐς άκούουσι καί περί ών ό λόγος καί προς 
ους ό λόγος παρέχεσθαι. . είτα ή τέχνη, ή κράσις ηθών καί πραγ
μ ά τω ν  είτα ή λέξις τό σαφώς καί καθαρώς τό πολλοστώς καί ποι- 
κίλως. Οί/τος ό περχ των λόγων έξετάοεως λόγος» 2).

'Αλλά « τά  παιδία καί οι μεθύοντες καί οί μαινόμενοι ανόητοι» 3).
Έ άν οί Γερμανοί άναγνωσματαριογράφοι ειχον κριτάς άπαιδεύτους 

καί θρασείς, τολμώντας νά ύποκαθιστώσι την εαυτών άγροίκον καί 
άπαίδευτον γνώμην είς τάς σοφάς γνώμας του Πλάτωνος, του Διονυσίου 
τού Άλικαρνασσέως καί τών όμοιων αύτοίς σοφωτάτων άνδρών, ού- 
δέν Άναγνωσματάριον επιστημονικόν θά ήτο δυνατόν νά υπάρξη εις τό 
σοφόν έθνος αυτών, άφού ούδέν προσέχει είς την ποσότητα τών γραμ
μών, αλλά πάντα μόνον είς την ουσίαν τού περιεχομένου καί είς την 
ποιότητα αυτού. Τό «πλατυτατον» τώνέντωέμω Έλληνικω Ά να- 
γνωσματαρίψ τής άνωτάτης τάξεως άρθρων εινε«ό κνων», συναπο-

/
καί αλλαχού λόγος, άνωτέρω ίν σελ. 144 καί ύποσελ. σημ. 4. Επίσης καί περί τών 
εν τοΐς άναγνωστικοΐς βιβλίοις πραγματογνωστικών καί φυσιογνωσακών κεφαλαίων εν 
σχέσει προς τά ειδικά περί τών τοιούτων αντικείμενων μαθήματα και βιβλία ανωτέρω 
εν σελ. 19 καί ταΐς αυτόθι υποσελιδίοις σημειώσεσι 1. 2, οθεν αριόή,Ιως καταφαίνε
ται δτι τά μέν δπό τών κ. κ. κριτών ώς επαίνου καί βραβείου ά'ξια υπολαμβανόμενα 
εινε έπιστημοηχώς έσφαίμίγα, τό δέ υπ1 αυτών ώς έπίψογα κατακρινόμενα τά επι- 
στημογιχ&ο, ορθά.

1) Πλάτων, Νομοί 722 Α.
2) Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς, Τέχνη ρητορική, κεφ. 11, εδάφ. 10.
3) ’Αριστοτέλης, Προβλήματα 957, α, 2.
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τελούμενον ε'κ 14 ,500 περίπου στοιχείων του άλφαβήτου, Ινφ εν τοΐς 
Γερμανικοΐς Άναγνωσματαρίοις ύπάρχουσιν ιστορικά, και μυθικά διη
γήματα, διάλογοι καί εκφράσεις τόπων καί ζώων συνιστάμεναι έκ 
στοιχείων του άλφαβήτου 1 7 ,000 . 2 0 ,5 2 0 . 2 2 ,5 8 0 . 2 2 ,7 1 5 . 
2 3 ,780 . 3 0 ,7 0 0 . 3 2 ,2 5 0 . 3 3 ,6 5 0 . 5 4 ,8 0 0 . 7 1 ,8 9 0  1).

Ό  πλατναόμός δέ ούτος, αΰτη  η δαψίλεια είς λέξεις φράδεις καΛ 
περιόδους ούχι άπαραιτΛτους παρατάρεΐται και έν τοΐς καθ’ δκαότον 
καϊ έν ταΐς πραγματογραφίαις και έν τοΐς μύθοις και τοΐς διηγΑμαδι 
τοΐς τε πλαότοΐς και τοΐς Ιότορικοΐς και τοΐς μυθολογικοΐς».

« Ά λλω ν  ιατρός αύτός ελκεσι βρύων».

"Ανθρωποι άγνοουντες τα  στοιχεία τής τέχνης, εξ ής άποζώσι καί 
δι* ήν μισθοδοτούνται, γνωμοτυποΰσι περί πραγμάτων άνηκόντων είς 
τέχνην, ήν ουδέποτε έσπούδασαν καί ουδέποτε εμαθον ! Έλληνισταί 
τό επάγγελμα γράφοντες « πλατυασμός » άντί πλατύ σμός, «μ ύ
θους» άντί Αίσωπείους μύθους, «διηγήματα πλαστά» άντί 
διηγήματα πλασματικά, «διηγήματα μυθολογικά» άντί διη
γήματα μυθικά, 2) γίνονται κερδαρίου σμικρου ενεκα παιδαγωγι- 1 2

1) «Zwei Briider und zwei Sckwesler 6π’ άριΟ. 149 έν τή 201 σελίδ. του ’Ανα
γνωσματαρίου του Wirtli (2 Theil, Dritte Auflage, Leipsig 1878) ex στοιχείων 
17,000.— «Der Loweο Οπ’ άριΟ. 21 ev σελ. 378 του Άναγνιοσματαρίου του Bockler 
und Fritz (Breslau 1873) έκ στοιχ. τοΰ άλφαβητ. 20,520.— «Die Diene» υπ' 
άριθμ. 306 εν σελ. 506 του Άναγνιοσματαρίου του Sostinann (Jena 1864) έκ στοιχ. 
του άλφαβήτ. 22, 580. — «Des Flusses Walten und Geslallen» υ π  άριΟ. 64 ev 
σελ. 104 τοΰ Άναγνωσματ. του Wirth (fur hohere Tochterschulen, fiinfter Theil, 
Leipzig 1878) έκ στοιχ. του άλφαβητ. 22,715. — «Der Christ und der Muhame- 
thaner» υπ’ άριΟ. 106 έν σελ. 170 του Άναγνο^σματαρίου του Engelien καί Fech- 
ner (Ausgab. B. Ill Theil, Berlin 1874) έκ στοιχ. τοΰ άλφαβητ. 23,780.— Der 
Tiger υπ* άριΟ. 23 έν σελ. 386 του Αναγνωσματαρίου τοΰ Bockler καί Fritz (Ι'νθ. 
άνωτ.) έκ στοιχ. τοΰ άλφαβητ. 30, 700. — «Die Schlacht bei Leipzig» υ π  άριΟ.
149 έν σελ. 201 τοΰ Άναγνωσμ. τοΰ Hansen (Vierter Theil, Leipzig 1886) έκ 
στοιχ. τοΰ άλφαβητ. 32, 250. — a Die Sladt Wien η υπ άριΟ. 150 έν σελ. 109 τοΰ 
’Αναγνωσματαρίου τοΰ Mair (II Theil fur die dritte Klasse-Wien 1894) έκ 
στοιχ. τοΰ άλφαβητ. 33, 650. — « Bliche in das indusirielle Leben der GegenwarU 
υπ* άριΟ. 216 έν σελ. 302 τοΰ ’Αναγνωσματαρίου τοΰ Bockler καί Fritz (ενΟ. άνωτ.) 
έκ στοιχ. τοΰ άλφαβήτου 51, 800. —-«£m  Phantasiereise im W ellall» υπ άριΟμ.
150 έν σελ. 385 τοΰ ’Αναγνωσματαρίου τοΰ Wirth (Deutsch. Leseb. fur hohere 
Tochterschulen, 5 Theil, Leipzig 1878) έκ στοιχ. τοΰ άλφαβήτου 71,890 κτλ,κτλ,

2) Τίμωγ δ Φλιάσιος 119, Mullach, τόμ. 1, σελ. 94: Έν δε π λ α τ υ ό μ ο ς  |



κών, μεθοδικών, φιλοσοφικών καί τεχνολογικών αντικειμένων σπου- 
δαιοτάτων κ ρ ιτα ί! «Δοκείς ουν τ ι . ,  διαφέρει αυτούς ιδείν άργύριον 
κτησαμένου χαλκέως φαλακρού καί σμικροϋ νεωστί μέν Ικ δεσμών λε- 
λυμένου, εν βαλανείφ δέ λελουμένου, νεουργον ίμάτιον εχοντος, ώς 
νυμφίου παρεσκευασμένου, δια πενίαν καί έρηρ,ίαν του δεσπότου την 
θυγατέρα μέλλοντος γαμεϊν ; . . Ποια άττα ουν είκός γένναν τούς 
τοιούτους; ου νόθα καί φαύλα. . καί ούδέν γνήσιον ουδέ φρονήσεως 
αληθινής έχόμενον ; 1.).

« 0#τω ς έν <5ελ. 24 περί δνου « δπου τοι/ς μεταχειρίζονται κακώς . .  
γίνονται άνάλγητοι, νο)θροι ί/πομονπτικοί» και κατωτέρω αή κακή 
δίαιτα καί οί άκληροί τρόπο ι. .  τονς κάμνονόι νωθρούς άναιόθΛτονς 
καί πείόμονας».

«Πολλάκις καί ή διλογία ενάργειαν ποιεί μάλλον ή τό άπαξ λέγειν 
όπερ δέ τώ Κτησί^ έγκαλουσιν ώς άδολεσχοτέρω διά τάς διλογίας . . 
πολλαχή ο ύ κ  α ισ θ ά ν ο ν τα ι τής έναργείας του άνδρός* τίθεται γάρ 
ταύτό διά το πολλάκις ποιείν εμφασιν πλείονα» 2).

Οΰτω ό Ησίοδος (Θεογονία 6 5 ).

Μ ουσαι. . έρ α τη ν  δέ διά στόμα δσσ α ν ιε ΐσ α ί, 
μέλπονται πάντων τε νόμους καί ήθεα κεδνά 
αθανάτων κλείουσιν, έπ η ρ α το ν  δσσαν ίε ΐσ α ι.

Ούτω καί ό ^Ομηρος (Ίλ ιά δ . Η 3 3 6 ).

Τύμβον δ* άμφί πυρήν ενα χεύομεν έξαγαγόντες 
άκριτον έκ πεδίου* ποτί δ ’ αυτόν δείμομέν ώκα 
πύργους υψηλούς, ειλαρ νεών τε καί αυτών.

πουλυμαθημοσύνης, τής ου κενεώτερον άλλο. — ΝίχόΧαοζ ό σοφιστής, Προγύμν. 1, 
έ'κδ. Spengel, τάμ. 3, σελ. 452: Καί τοοτο δέ γνώναι καλόν ώς τους μνθονς . · 
ώνόμασαν Αίδωπείοι/ς τους εξ άλογων καί λογικών συγκειμένους. . είσί δέ τινες 
μύθοι καί έκ θεών συγκείμενοι.— Αύτόθ. Προγυμν. 2. τών διηγημάτων τά μέν εστ1 
μνθίν.ά* τά δέ ιστορικά, τά δέ π λα ό μ α τικ ά . *Ιδε περί τών αυτών καί άνωτ. σελ· 
144, σημ. 2. καί σελ. 482-483, σημ. 2 καί 3.

1) Πλάτων, Πολιτεία 495 Ε .
2) Δημήτριος, περί Ιρμηνείας 214 -212 , έ'κδ. Walz,T<fyi. 9, σελ. 91.
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έν δ* αύτοισι πύλας ποιήσουν ευ άραρυίας, 
οφρα δι* αύτάων ίππηλασίη οδός ειη. 
εκτοσθεν δε βαθειαν όρύξομεν έγγύθι τάφρον, 
η χ ’ ίππους καί λαόν έρυκάκοι άμφίς έουσα.

καί μετ’ ού πολύ εν στίχ. 435 τά  α ύ τ ά :

τύμβον δ* άμφ’ αυτήν ενα ποίεον έξαγαγόντες 
άκριτον εκ πεδίου, ποτί δ1 αυτόν τείχος έ'δειμαν 
πύργους θ’ υψηλούς, είλαρ νεών τε καί αυτών, 
έν δ* αύτοΐσι πύλας ένεποίεον ευ άραρυίας κτλ. 1).

«Σελ. 27 περί χ ο ίρ ο υ  « οΐ όφθαλμοί πολύ μικροί. .  ό κορμός παχί/ς 
και κυλινδροειδής, ή κοιλία μεγάλη παχεΐα καί προς τήν γην κρεμα- 
μένη .. οί πόδες βραχείς καί παχεΐς» καί κατωτέρω (σελ. 28) «οί 
όφθαλμοί του πολύ μικροί, οί πόδες του παχεΐς καί βραχείς, ό κορμός 
του καί οί κοιλία του παχεΐα, τό στόμα καί ή κοιλία του προς τήν 
γην κρεμάμενα»· Σελ. 124 περί βοός «τό βάδισμά του βαρύ καί άτονον 
αί κινήσεις καί αί στροφαί του άκομψοι» καί μετ’ όλίγα « βαδίζει βρα
δέως καί μέ βήμα βαρύ καί άτονον, είνε δυσκίνητος, στρέφεται άκόμ- 
ψως». Αύτόθ. «πίνει ί>δο)ρ,άλλά μόνον όταν είνε καθαρόν καί ψυχρόν», 
καί κατωτέρω « προτιμμ τό καθαρόν καί ψυχρόν Όδωρ ».

«Προς το βελτίους γενέσθαι ούδέν συμβάλλεται τά  γράμματα . . 
ούδέν γάρ κωλύει είδέναι μεν γράμματα . . ομοίως δέ μέθυσον καί 
άκρατη είναι, καί φυλάργυρον, καί άδικον, καί προδότην, καί το πέ
ρας άφρονα» 2).

Έ άν ό ήμ,έτερος κριτής δεν είχε τεθολωμένους τούς οφθαλμούς καί 
έσκοτισμένον τον νουν, θά εβλεπε καί θά ένόει δτι έπ ΐ(7 τη μ ο ν ΐκ ώ - 
τα τα  καί ό ρ θ ό τα τα  έτέθησαν αί διλογίαι αύται έκεΐ, όπου εύρίσκον- 
ται. Ή  περί του βαδίσματος του βοός διλογία ήτο άναγκαιοτάτη 
λ ο γεκ & ς, διότι κατά μεν τήν πρώτην περίστασιν πρόκειται περί τής 
α ισ θ η τ ικ ή ς  έντυπώσεως, ήν ή βαρύτης καί ή άτονία του βαδίσμα
τος καί το άκομψον των κινήσεων καί των στροφών αύτου προζενου- 
σιν εις τον θεατήν* κατά δέ τήν δευτέραν περίστασιν πρόκειται περί 
τών ιδιοτήτων τών χαρακτηριζουσών αυτόν. Ή  περί τής πόσεως κα

ί) Πρβλ. καί Ίλιάδ. Θ 41 προς  Ν 23. — Ίλιάδ. Θ 69 - 72 πρ6ς  X 209-212.— 
Ίλιάδ. Β 110-118 προς I 17-25.

2) Κέβης 6 Θηβαίος, Πίνα?, xiy. 33-34. έκδ. Diibner, σελ. 12.
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θαροΰ καί ψυχρού ΰδατος διλογία λογικώς άναπόφευκτος, καθ’ όσον 
έν μεν τη πρώτη περιπτώσει πρόκειται περί των ιδιοτήτων των χα - 
ρακτηριζουσών τον βουν, έν δε τη δεύτερέ πρόκειται ως παράδειγμα 
προς διευκρίνισιν της ψυχολογικής ύποστάσεως αυτού ότι αή γευσις 
εΐνε πολύ λεπτή» 1).

« Σελ. 87 - 88 μία δελις περί της μεταβολής των αΐάθημάτων καχ των 
έντνπώ»ΐεων της αίγός καί περί τάς δύο (Σελίδας περχ της άφοβίας 
αύτης».

« Ά λ λ \  ώ ξένε, πολλάκις μεν . . είρήκαμεν, ως ούδέν έν τω πα- 
ρόντι δει προτιμάν βραχυλογίαν μάλλον ή μήκος* ούδείς γάρ ημάς, 
τό λεγόμενον, έπείγων διώκει* γελοΐον δε καί φαύλον τό προ των βελ- 
τίστων τα  βραχύτερα αιρουμένους φαίνεσθαι 2) —  Δει δε είδέναι ότι 
σφόδρα δυσχερές έστι τοις τής σαφήνειας έπιμελουμένοις τής συντο
μίας φροντίζειν* πολλάκις γάρ ή διά συντομίαν εις ασάφειαν προάγο- 
μεν τον λόγον ή διά τό σαφώς ειπεϊν μήκους δεόμεθα» 3).

Σελ. 128* «Ποτέ κατά τάς πορείας αί άδθενέδτεραχ δέν προπορεύον- 
ταχ των Ιδχυροτέρων πάντοτε προηγούνταχ αί ίδχνρότεραχ καχ έπον- 
ταχ αί άδθενέδτεραχ».

νΕχω άκράδαντον την πεποίθησιν εις την ζωτικήν δύναμιν του 
Ελληνικού έθνους καί πιστεύω άδιστάκτως ότι μετά παρέλευσιν ούχί 
μακρού χρόνου θά απαλλαγή τέλος από τής νυν καταλυμαινομένης 
αυτό πονηροκρατίας καί θά έπιλάμψωσι καί έφ’ ήμάς ήμέραι άξιαι 
τής μεγάλης Ιστορίας τού Έθνους ήμών καί τής υψηλής εύγενείας 
αυτού. Τότε μεταξύ τών άλλων καί ή δύσμοιρος Έλληνίς νεολαία 
θά απαλλαγή τών καταδιαφθειρόντων αυτήν σκαιών καί άπαι- 
δεύτων χαμαιδιδασκάλων τού φυράματος τού ήμετέρου τούτου κρι-

1) νΙδ. X . Παπαμάρκου Έ λλην. Άναγνωσματάρ. Τρίτη τάξις δημοτικού σχολείου 
Έ ν  Άθήναις 1892 σελ. 130-131 . Ή  περί του «χοίρου» διλογία έχει τον αυτόν 
επιστημονικόν λόγον. Επειδή όμως ούδαμου εινε έκτετυπωμένα τά περί αυτού, τό 
πραγμα εινε δυσεξέλεγκτον* διό καί ούδείς περαιτέρω περί τούτου λόγος δύναται νά 
γείνη ενταύθα.

2) Πλάτων Νόμοι 887 Β. Γδ. καί άνωτ. σελ. 145 υποσ. σημ.
3) Νικόλαος ό σοφιστής, Προγυμνάσμ. 2, έκδ. Spengei? τόμ. 3? σελ. 458.
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του, του έν τοσαύτγι άμαθείςί καί αναισθησία μολυνομένου, ώστε ού 
μόνον τά  ορθά νά μή δύναται νά διακρίνγ) από των πλημμελών, 
άλλα καί ως αμαρτήματα τά  χαριέστατα καί τεχνικώτατα νά υπο
λαμβάνει.

Τέλεον 6 έκ της διδασκαλίας των Ελληνικών γραμμάτων άποζών 
κύριος ούτος άγνοών τί οι Έλληνες τεχνογράφοι περί των σχημάτων 
λέγουσι, τί περί της έν τω λόγφ δυνάμεως τής ταυτολογίας, τής πα 
λιλλογίας, τής έκφράσεως τής αυτής έννοιας άρνητικώς καί θετικώς, 
τελεον άγνοών τίνα χρήσιν των σχημάτων τούτων οΐ άριστοτέχναι του 
λόγου, οί άρχαιοι Έλληνες συγγραφείς, έποιήσαντο ευρίσκει έν τή 
άμαθεία αύτοΰ καί άναισθησί^ έπίψογα τά  άνω σημειωθέντα έκ του 
έμοϋ Έλλην. άναγνωστικοΰ βιβλίου !

Λέγει ό Πλούταρχος: «Τό δέ σχήμα έστι λόγος έξηλλαγμένος του 
έν εθει κατά τινα πλάσιν κόσμου ή χρείας χάριν. κάλλος μέν γάρ 
τοίς λόγοις περιτίθησι διά τής ποικιλίας καί μεταβολής του λόγου 
καί σεμνοτέραν άπεργάζεται την φράσιν, χρείαν δε, εις το έξάραι καί 
έπιτεΐναι τάς ποιότητας καί δυνάμεις τών πραγμάτων» 1).

Τούτων δέ τών σχημάτων είκοσι καί εξ οντων εν είνε καί ή λεγο- 
μένη ταύτολογία, ήτις « έστίν έν ταύτώ λέξεων παράλληλος θέσις 
το αυτό σημαινουσών, olov όζεις καί ταφείς άλλ* ού νωθεις καί 
βραδείς* πάσαι γάρ έν ταύτώ τό αυτό σημαίνουσιν, όζεις μέν καί 
τα^εΐς καταφατικώς τό αυτό σημαίνουσι, νωθεις δέ καί βραδείς 
τουναντίον, αίς συνταχθέν και τό ού άποφατικάς εαυτών έποίησε καί 
συμφώνους τοις προτέροις» 2).

Περί δέ τής άποφάσεως καί καταφάσεως ό Έρμογένης λέγει: « Ή  
άπόφασις τή καταφάσει ποτέ μέν τό ίσον δύναται, ποτέ δέ τό ελατ- 
τον, ποτέ δέ τά πλέον. "Ισον μέν, όταν δι’ έγγύτητα τής λέξεως φεύ- 
γων τις την ταυτότητα μεταβάλλ*/) την τάξιν « θύων τε γάρ φανερός 
ην καί μαντική χρώμενος ούκ άφανής ήν » 3).

Ό Lotze έξαίρων τά  τοιαυτα του Έλληνος λόγου σχήματα λέ-

1) Πλούταρχος, περί του βίου καί τής ποιήσεως 'Ομήρου κ. 27.
2) 'Ανώνυμος, περί σχημάτων, &S.Walz, τόμ. 9, σελ. 706. έκδ. Spcngcl, τόμ. 

3, σελ. 182.— Τά αυτά καί ό Ζωναΐος (περί σχημάτων τών κατά λέξιν, έκδ, Walz, 
τόμ. 9, σελ. 681) : ΤανζοΑογΙα έστί λέξεων παράλληλος θέσις τό αυτό σημαινουσών 
οίον οξύς έστι καί ταχύς άλλ’ ού νιοθής καί βραδύς.

3) Έρμογένης, Περί μεθόδου δεινότητος, εκδ. W a lz  τόμ. 3, σελ. 444.



y e t: « Ή  άμεσος άνακοίνωσις των διανοημάτων δεν φροντίζει πολύ 
διά την έκφρασιν αυτών. Ή  ακολουθία της έκφράσεως δεν άνταπο- 
κρίνεται πάντοτε προς τα  περί της άλληλουχίας των δντων ήμέτερα 
διανοήματα, άλλ1 εξ αιφνηδίων έξεγέρσεων των συναισθημάτων ημών 
αί λέξεις έπιπροχέονται προ τής έξελίξεως του πράγματος ή συστέλ
λονται εκεί, ένθεν εδει να έκχυθώσιν. Ό  Έ λλην λόγος γέμει τοιού- 
των ασυναρτησιών καί ελευθεριών, ών ή συντακτική αιτιολογία πολ- 
λώκις εινε τόσον δύσκολος, όσον ή ψυχολογική εύκολος, καί αϊτινες έν 
εκκεχυμένν) δαψιλεία καί εν μ,εταπτώσει αιφνηδίων διακοπών καί έν 
μ.ακραΐς παρενθήκαις τήν άπροσποίητον καί πολλάκις έπίχαριν ατα
ξίαν τής ζώσης ομιλίας έπαναλαμβάνουσιν » 1).

Ό  Bergk ειδικεύων τα υπό τού Lotze γενικώς περί τού Έ λ λ η - 
νος λόγου λεγόμενα λέγει: «Μ ετά τής διαλεκτικής εκείνης όξύτητος, 
ήτις προσιδιάζει τοις Έ λλησι συνδυάζεται καί τό φαινόμενον τούτο, 
ότι ή ερμηνεία άναστρέφεται ευχαρίστως έν άντιθέσεσιν. Ενταύθα 
βασίζεται ή έξις τού νά έπαναλαμβάνηται τό αύτό διανόημα 
έν άρνητικη και θετική μορφή, ην {δίως παρά τοις Άττι- 
ΚΟίς εΐ/ρίο'κομεν. Εις ήμας φαίνεται ό περιττός ούτος τρόπος τής 
έκφράσεως άνιαρός πω ς, αλλά τή αλήθεια παρέχει εις τον λό
γον αρχαιοπρεπή τινα απλότητα. Ή  ερμηνεία εινε εναργής καί 
ζωηρά» 2).

Καί ταύτα μέν οί Έλληνες τεχνογράφοι καί οί Γερμανοί φιλόσο
φοι καί φιλόλογοι περί τής υπό τού ήμετέρου χαμ,αιδιδασκάλου ψεγο- 
μένης ταύτης έκφράσεως «ποτέ αί άσθενέστεραι δεν προπορεύονται 
τών ίσχυροτέρων* πάντοτε προηγούνται αί ίσχυρότεραι καί έ'πονται 
αί άσθενέστεραι».

Οί δε Έλληνες συγγραφείς πώ ς; Ιδού πώς*
Ό  Δημοσθένης: Δει τούς όρθώς πολέμω χρωμένους ούκ άκολου- 

θεΐν τοις πράγμασιν, άλλ’ αυτούς έμπροσθεν είναι τών πραγμά
των 3). Ό  Ξενοφών: Οί μέν δή Θηβαίοι διά ταύτα ί/ποψ θόνω ς 1 2 3

1) Hermann Lotze, Mikrokosmus, dritter Band, zweite Aufl. Leipzig 
1869, σελ. 305 περί τό μέσον.

2) Bergk, Griechische Litleraturgeschichte, Berlin 1872, τόμ. 1, σελ. 134. 
”Ιδε καί Volkmann, Hermagoras, 1865, σελ. 244 -245 , καί της έμής Πραγμα
τείας «Παράρτημα τών εκπαιδευτικών νομοσχεδίων», σελ. 73 α.

3) Δημοσθένης, κατά Φιλίππου Α '.  39, σελ. 51.
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καί ού κέτι φ ιλ ικ ώ ς  είχον προς τούς Άρκάδας i ) . — Ό  Πλάτων: 
01 βλάπτοντες τούς ανθρώπους καί άδικουντες καί ψευδόμενοι καί 
έξαπατώντες καί άμαρτάνοντες έκ ό ντες , ά λ λ α  μ η  ά κ ο ν τες  κτλ. 2). 
—  Ό  Πλούταρχος: Ψυχή πάσα ν ο ύ  μ ετέ σ χ εν , ά λ ο γ ο ς  δέ κ α \ 
ά νο υ ς  ούκ  ε Ο τ ιν .— Μάλιστα μέν ουν έσ κ εμ μ ένω  πειρώ καί μ η  
δ ιακένω  τφ  λόγω χρήσθαι προς τούς πολλούς. —  Σ κ λ η ρ ό ν  έκ «ρύ
σεως καί ού  μ α λ α κ ό ν  εχων υπό λόγου τό ήθος 3).

Σελ. 133: «"Οταν όύρμ (ό ταύρος) την άμαξαν, όύρει αυτήν άκατα- 
Οχέτο̂ ς προς τά εμπρός » καΛ μετ’ έλάχιότα « ό ταύρος όύρει την άμα
ξαν πάντοτε προς τά έμπρός».

((Έτερον δ* εοικε καί τό δι’ άγνοιαν πράττειν του άγνοουντα 
ποιειν* ό γάρ μεθύων . . ού δοκεΐ δ ι’ άγνοιαν πράττειν, άλλα διά τι 
των είρημένων, ούκ ειδώς δε, άλλ’ άγνοών. 'Αγνοεί μεν ουν πας ο 
μοχθηρός ά δει πράττειν καί ών άφεκτέον καί διά την τοιαύτην αμαρ
τίαν άδικοι καί όλως κακοί γίνονται» 4).

Ό  άνθρωπος αύτός βεβαίως δεν σωφρονεί! Διότι ούδείς σώφρων 
άνθρωπος περικόπτει έκ της συνεχείας του όλου λεξείδιά τινα καί 
συναρμόζει ταυτα κατά την ιδίαν διάθεσιν,όπως άποδείξη OTt ή ψυχή 
αύτοΰ έπιθυμεϊ. *Όπως συνεκόλλησεν ό χρηστός ούτος άνθρωπος τά  
λεξείδιά ταυτα, φαίνεται άδολεσχία τις* όπως δέ έν τφ  κειμένω, ού 
κριτής υπό τής Πολιτείας κατέστη, ύπάρχουσι, φαίνεται άριδήλως τό 
σχήμα του λόγου τό λεγόμενον π α λ λ ιλ ο γ ία  κατά τό Ομηρικόν: * 
«Του δ’ έγώ άντίος είμι, καί εί πυρί χεΐοας έοικεν, | ει πυρί χεεροος 
εοικε, μόνος δέ αϊθωνι σιδήρφ.|— Άλλ* ό μέν Αιθίοπας μετεκίαθε τη - 
λόθ’ έόντας. [Αιθίοπας τοί διχθά δεδαίαται, έσχατοι άνδρών 5 ) .—  
« Ό  ταύρος όταν σύργι την άμαξαν, σύρει αύτήν άκατασχέτως προς

1) Ξενοφών, Ελληνικά 7, I , 26.
2) Πλάτων, 'Ιππίας έλάσσων 372 D.
3) Πλούταρχος, περί του Σωχράτους δαιμόνιου 591 D. — Εί πρεσβυτέριο πολιτευ- 

τέον 803 F . — Βρούτος, κεφ. 1, σελ. 9 8 4 .— "18. αύτόθ. "Οτι ούκ ήδέως ζην έστιν 
κατ’ 'Επίκουρον 1097 Ε . — Βίον Θησέως, κεφ. 16, σελ. βπερί τό τέλος.—  Πλάτων. 
Κρίτων 52, Α .— Έρμογέν, περί ιδεών τόμος α ', εκδ. W a lz , τόμ. 3, σελ. 2 7 4 .—  
Πρβλ. καί τήν παραττ(ρησιν τού τεχνογράφου Μενάνδρου (περί επιδεικτικών, έκδ. 
Spengel, τόμ. 3, σελ. 416): Ούχ απλώς Ιρεΐς τάς άρετάς, ότι δίκαιος, άλλα καί έκ 
τού εναντίου επιχειρήσεις πάλιν ότι ούκ άδικος . . πέφνχε γάρ ό λόγος αϋζησίΥ λαμ- 
β ά γ £ ΐτ ,

4) ’Αριστοτέλης, ’Ηθικά Νικομάχεια 1110, β, 24.
5) Όμηρος, Ίλιάδ. Υ 370. —  *08ύσσ. α, 22.
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τά Ιμπρός. Τίποτε δεν δύναται να τον έμποδισγ), ούτε τέλμα, οίίτε 
πετρώδες μέρος, ούτε απότομον δρος, ούτε τδ βάρος του φορτίου. Ό  
ταύρος σύρει την άμαξαν πάντοτε προς τά  έμ,πρδς άκόρ.η καί αν 
πρόκειται νά πέση εις τά  γόνατα» 1).

Σελ. 178: περί γάτας «μίαν ουράν άρκετά μακράν καί πολύ ευκίνη
τον» καί κατωτέρω «η ούρα αύτης είναι πολύ εύκίνητος» — Σελ. 179 
«τό (Σώμα της έλαάτχκόν», «τό (Σώμα αύτης πολύ έλαάτικόν— Σελ. 
200 «μανθάνει (ό κύων) νά (Σώζμ άνθρώπους κινδυνεύοντας νά πνι- 
γώάιν είς την θάλαάάαν fi νά παγώάωάιν είς τάς χιόνας» καί (Σελ. 205 
άλλοι άώζουάιν άνθρώπους κατακαλυπτομένους ύπό της χιόνος».

Λέγει ό Ξενοφών : «Ε ί δε τις δίλογείν ημάς οίεται, ότι περί 
τών αυτών λέγομεν νυν τε καί πρόσθεν, ού διλογία ταυτά έ ΰ τ ιν .  
*Ότε μέν γάρ έωνεΐτο, πειράσθαι έκελεύομεν εί δύναιτο ό ίππος ταύτα 
ποιείν* νυν δε διδάσκειν φαμ,έν χρήναι τδν εαυτού καί γράψομεν ώς 
δει διδάσκειν» 2). Δηλαδή* τδ έπαναλαμβάνειν τά αύτά πράγματα 
κατά διαφόρους περιστάσεις δεν εινε άδολεο^ία, ώς μοχθηρός τις 
η παροινών είνε έτοιμος νά όπολάβη, άλλ1 είνε ανάγκη άφυκτος του 
λόγου, όστις άλλως θά άπέβαινεν άτελης, άλογος καί άκατα- 
νόητος.

^Οπως σταθμίση τις τδν βαθμδν τής χρηστότητος τού ήμετέρου 
τούτου κριτοϋ, άς ΐδη έν τώ έμφ βιβλίω τά περί τής γάτας καί 
τού κυνδς ταύτα 3) καί πάραυτα θά άντΛηφθή την διαφορότητα 
τών περιστάσεων, καθ’ άς αι αύταί λέξεις επαναλαμβάνονται.

Έ ν  τώ κειμένω φέρεται ((ό κορμός πεπιεσμένος πρδς τά πλάγια, 
ευθυτενής καί δχι παχύς, άποτελευτών εις μιαν ούράν μακράν 
και πολύ εύκινητον» (σελ. 68),περί τής περ& γρα φ η ς τού σώ
ματος τής γάτας προκειμένου. Φέρεται δε εν σελ. 69 ((fi ούρα αύ-

- 1) X . Παπαμάρχον, Έ λ λ . Ά ναγ. της Γ 'τάξεω ς, εν Άθήναις 1892, σελ. 135.— 
Πλούταρχος, Περί του βίου χαί τής ποιήσεως του Όμβρου, κεφ. 3 2 : ’Έ στι παρ’ αυτω 
καί η Παλλιλογία , έπανάληψις ούσα μέρους τίνος λο'γου η πλειο'νων λέξεων επανα
λαμβανομένων, δ χαί ΆναόίπΛωσις καλείται* οΤόν έσ τι: » του δ' εγώ άντίος ε ίμ ι. .»  
ποτέ δέ παρεντιθεμένων άλλων τινών χαί τών αυτών πάλιν επαναλαμβανομένων, ώς 
έν τώ «Ά λ λ ’ ό μέν Αιθίοπας» κτλ.

2) Ξενοφών, περί ιππικής 8, 2.
3) X . Παπαπάρκου Ελληνικόν άναγνωσματάριον διά την τετάρτην τάξιν του δη

μοτικού σχολείου έν ’Αθήνας 1892, περί μέν τής γάτας σελ. 66* 69 καί 70, περί δέ 
του χννός σελ. 87 καί σελ. 90. .
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Της είνε πολύ εύκίνητος* όταν elve πολύ ευχαριστημένη η όταν 
θωπεύηται, κινεί αυτήν κατά τινα τρόπον, κα τ’ άλλον δέ τρόπον κινεί 
αυτήν, όταν άγριεύη η απειλή η είνε έτοιμος νά επιτεθή)), προκειμέ- 
νου περί τής ψυχολογικής άποδείξεως ότι ή γάτα  τά  συναισθή
ματα αυτής διά των ποικίλων κινήσεων τής ουράς έκφράζει.

Ούτω δέ καί περί πάντων των άλλων.
<ι Άλλα γάρ ίοως εύηθες τό τούς εύήθεις των λόγων λίαν 

έξετάζειν» 1).

Σελ. 278 - 279 πλέον τής όελίδος περί των φδικών πτηνών δτι είνε 
κόόμος καλός τής γής δΓ έπαίνων έπαναλαμβανόμενος τρίς.

«Δις καί τρίς τό καλόν, τό δέ κακόν ούδ’ άπαξ 2). —  Υπέρ γάρ 
τών άναγκαιοτάτων ούδέν χείρον Ιστιν καί δίς καί τρίς λέγειν τα ύτά 3). 
—  Πυθαγόρας . . ώρισε καί τό του λόγου είδος, ότι σύντομον καί 
διά βραχέων . . εί δέ ποτέ, φησί, χρεία καί μακροτέρου γένηται λό
γο υ . . άλλά τών γε πραγμάτων, περί ών οί λόγοι, τό είδος τό αυτό 
μενέτω τφ  προτέρψ* περί αναγκαίων γινομένου του λόγου, ή προτρέ- 
ποντος επ’ αρετήν, ή διδάσκοντος, ή συμβουλεύοντος, ή παραμυ- 
θουμένου ή συζητουντος την έν τοΐς ουσιν άλήθειαν, ίτ τού θεού 
τήν τε ύπεροχήν και την πρόνοιαν άνει/φημούντος, καί σύλ- 
ληψιν προς τον κατά φύσιν βίον αιτουντος δι’ ευχής* άλλά μή περί 
τών τυχόντων, περί ών οί τυχόντες διαλέγονται» 4).

«Σελ. 280. Έν μιμ όελίδι η λέξις φ ,δονδι τριδκαιδεκάκις».

« Ά λλά τό διατριβές νυν άκριβολογουμένους καί λέγοντας περί 
τών τοιούτων άργόν έστιν —  ευηθες τό τούς ευήθεις τών λόγων λίαν 
έξετάζειν 5). 1 2 3 4 5

1) Αριστοτέλης, περί ζώων μορίων 664, β, 18.
2) Παροιμιογράφοι, Άποστόλιος 6, 26.
3) Γαληνός, περί ψυχής παθών, Ι'κδ. K u h n , τόμ. 5, σελ. 21. έκδ. M arq u a rd t, το'μ. 

1, σελ. 16, L ipsiae 1884.
4) Σιμπλίκιος, Έξήγησις είς τό Επίκτητου εγχειρίδιον, κεφάλ. 33, § 1 - 3 ,  ϊκδ# 

D ubner, σελ. 112,
5) . Αριστοτέλης, Πολιτικά 1331, β, 18. Περί ζώων μορίων 664, β, 18.
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«Εελ. 286. Μία (Σελχς περί της δχατάξεως των πετάλων ώς προς tit 
(Σέπαλα ίου του τρίχρου».

«Το μεν ουν περί πολλών η ολίγων γραμμάτων ποιεΐσθαι τον λό
γον λ ία ν  εΰ η Ο ες· Τά γαρ οεμοοε βέλτιστα, άλλ1 ού τά βραχύ- 
τατα . . τιμητέον 1).

«Σελ. 318-321 έν τρκΣχ (Σελί(Σχ περιγραφή των φύλλων, των (Στημόνων 
καχ μάλκΣτα των πετάλων τού κρίνου».

((Αυτών δε τών φυσικών οί μεν έξηγημ,ατικοί, οί δέ έν βραχεί 
προαγόμενοι* πλειστον γάρ διαφέρει ώς ειδότα άναμιμνήσκειν συμμέ- 
τρως η δλως άγνοούντα διδάσκειν. . βραχύτητα άπαιτούσιν 
οχ μη διδασκαλικοί . . oi δέ έτεροι πλείστης κα\ μεγίστης 
διατριβής έχονται» 2).

«Σελ. 37 καχ έξ. ό μύθος « τα ύ ρ ος κ α ί καμηλοπάρδαλχς» έκτεί- 
νεταχ είς (Σελ. πέντε».

((^Οτι μία τών άρετών εινε καί η συντομία όλος ό κόσμος τό είξεύ- 
ρει* άλλα καί μεγάλαι καί μικραί άδιαφόρως υποθέσεις στενοχωρημέ
νοι καί νά εί'πω ούτως πνιγμέναι εις στενά. . όρια σημαίνουσιν άναμ- 
φιβόλως τό πολλά στενόν της κεφαλής το ύ  μυθογράφου » 3) 
—  καί του παρ’ αύτου τοιαΰτα άπαιτουντος κριτοΰ πρόσθες. 1 2 3

1) Πλάτων, Νόμοι 722 Α .
2) Μένανδρος, ’Επιδεικτικών 5, ϊκδ. Walz, τόμ. 9, σελ. 142. ϊκδ. Spengel, τόμ, 

3 , σελ. 337.
3) Κοραής, Αισωπείων μύθων συναγωγή έν τοις προλεγομένοις, σελ. κε'.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Ε Υ Τ Ε ΡΟ Ν

Tot? μεγέθους καί τής μεγαλοφνΐας τών ή ^ α ίω ν  
μόριον πάνάμικρον καί έν τώ Ε λ λ η ν ικ ή  άναγνωύματα^Ιφ.

Εισαγωγή.— Οι γέρανοι του 'Ιβύκου* "Ο,τι &ν ποιής νόμιζε δράν θεούς τινας.— Ό  
ιερεύς του Διονύοου Μακαρεύς* Ζευς πάντων έφορα τέλος. — Δάμων καί Φιντίας* 
"Ετερος αυτός ό φίλος εστίν.— Ή  Κοσμογονία, ή Θεογονία, ή Τιτανομαχία, δ Τύ
φων του Η σίοδου.— Ό  ’Όλυμπος του Όμβρου — Ό  Μουσηγέτης ’Απόλλων, 
δ Πάν, αί Νύμφαι του Όμήρου τε καί Ησιόδου.— Ό  'Ομηρικός κήπος τών ανα
κτόρων του ’Αλκινόου.

Λέγει ό ήμέτερος κριτής :

«Σελ. 153 Ο Ιγ έρ α νο ι το ν  Ί β ύ κ ο ν  είς (Σελίδας όκτώ. — Σελ. 164 
καί έξ. Δάμω ν κα ί Φ ιντία ς είς σελίδ. ένδεκα και ήμίσειαν.— Σελ. 
161 και έξ. Ό  ίε ρ ε ν ς  το ν  Δ ιο ν ύ σ ο ν  Μ ακαρεύς είς (Σελίδας ύπέρ 
τάς τρεις, ένω ύπό τον Αί?αανον έκτίΟεται είς μίαν. Σελ. 206 ή Κο
σ μ ογονία , Θ εογονία , Γ ιγ α ν τ ο μ α χ ία , Τ νφώ ν είς σελίδας δεκα- 
τέσσαρας, ένφ παρ’ Ήσιόδφ έν βραχντάτοις. — Σελ. 221 καί έξ. Ό  
’Όλνμπος είς σελίδας δύο και ήμίσειαν, ένφ παρ’ Όμήρω είς όλίγονς 
στίχονς. — Σελ. 164 και έξ. ό Μ ο νσ η γέτη ς  Α π ό λ λ ω ν  είς σελίδ. 
σχεδόν τρεις δ,τι ό Όμηρικός είς ’Απόλλωνα Πνθιον ύμνος λέγει έν 
στίχοις είκοσι πέντε. — Σελ. 227 καί έξ. Ό  ΙΊαν είς σελίδας ύπέρ τάς 
δύο ό,τι ό Όμηρικός είς Πάνα ύμνος λέγει είς στίχονς είκοσιν έπτά. 
■— Σελ. 258 ό κήπος τών άνακτόρων τον Άλκινόον είς σελίδας τρεις 
ότι ό ποιητής λέγει έν στίχοις έννεακαίδεκα (Όδύσσ. Η 113 - 131) 1).

Είς τους Βατράχους του Άριστοφάνους κατελθών 6 δούλος Ξαν· 
Οίας μετά τοΟ Ήρακλέους είς τον "^δην συνήντησε τον Αιακόν,

1) Διά λόγους χρηστοήθεις δ έντιμος ημών κριτής παραλείπει νά εΓπη ότι ή εν
ταύθα μνημονευομένη «σεΧΙς» ε!νε χειρόγραφος είς ήμΙχΧαστον φύΧΧον χάρτου, 
περί τά 700 στοιχεία μόνον περιέχουσα, ενώ αί έντυποι σεΧΙόες τών άναγνωστικών 
βιβλίων τών άνωτε'ρων τάξεων παρά μέν τοίς Γερμανοΐς συνήθως έχουσι 2,840 στοι
χεία, παρ’ ήμΐν δε 1500 (ί'δ. του Eugclien π. χ . τό Άναγνωσμ. Ausgab. Β, III 
Theil, Berlin 1874 καί τό έμόν τής Δ' τάξεως εν ΆΟήναις 1892, σελ. 88 κτλ.).



-— 516 —

ρ-εθ’ ού ηρχισε νά συνδιαλέγηται περί διαφόρων άντικειμένων. Έ τ ά -  
ραττεν όμως αυτούς ό θόρυβος καί ή βοη καί ό λοιδορισμός, όστις 
ηκούετο έκ των ένδον. Περίεργος ό Ξανθίας ηρώτησε τον Αιακόν 
περί τούτου, όστις καί εξήγησεν εις αυτόν τό πράγμα είπών δτι ό 
Ευριπίδης κατελθών εις τον *^δην καί καταδημαγωγησας τούς λω- 
ποδύτας καί τούς βαλαντιοτόμους καί τούς πατραλοίας καί τούς 
τοιχωρύχους έζήτει να καταρρίψη τον έπί τού ποιητικού θρόνου καθή- 
μενον Αισχύλον καί να καθίστ) αυτός. Ό  Αισχύλος δεν έδέχετο τούτο 
καί έντευθεν ό θόρυβος. νΙνα δε καταπαύσν) ούτος καί έπέλθη ούτω 
ησυχία εις τον "^δην, προσέθηκεν ό Αιακός, άπεφασίσθη υπό των 
έκεί αρχόντων νά τελεσθ*?) διαγωνισρός μεταξύ των δύο ποιητών περί 
της αξίας αυτών της ποιητικής καί δη κατά τρόπον πρωτοφανή* νά 
ζΐ/γχσ'θη τό βάρος τών έπών αυτών εις την ζνγαρχάν καί νά με- 
τρηθη τό μήκος αυτών ρέ τον πηχυν : α Ταλάντφ μουσική στα- 
θρ.ήσεται | καί κανόνας έξοίσουσ», καί πηχεις επών» 1).

Κριτής τού παραξένου τούτου διαγωνισρού είχε διορισθη ό Διόνυ
σος. Ούτος καίτοι θεός της μέθης, ούχ ήττον βδελυσσόμενος τά  
μ π α /κ ά λ ικ α  ταύτα ρέσα της κρίσεως εν άγανακτή^ι λέγει αποτει
νόμενος προς τούς διαγωνισθησομένους:

"Ιτε δεύρο νυν, εϊπερ γε δει καί τούτο με 
άνδρών ποιητών τνρ οπ ω λη εία χ  τέχνην 2),

Ό  δέ χορός βλέπων την ζνγα ρ χά  καί τούς πή^εχς έκπληκτος 
αναφωνεί*

αΤόδε γάρ έτερον αύ τέρας 
νεοχμόν, άτοπίας πλέων, 
ό τίς αν έπενόησεν άλλος; . . 
ρά τόν, £γώ ρέν ούδ1 ά> εϊ τις 
έλεγέ. pot τών έπιτυχόντων, 
έπιθόρην, άλλ* ωόρην αν 
αυτόν αυτά ληρείν 3).

1) ’Αριστοφάνης, Βάτραχοι 697. 799, έκδ. Dindorf.
2) ’Αριστοφάνης, αύτόΟ. 1368.
3) ’Αριστοφάνης, Βάτραχοι 1371.
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*0 ,τι ο ’Αριστοφάνης παίζων έποίησε, τούτο έπέπρωτο μετά ύπερ- 
δισχίλια έτη νά συμβή εις τάς « λιπαρός καί {οΟτεφάνους καί 
άριζηλώτονς ’Α θ ή ν α ς»  αύτου. Έ πέπρωτο νά έκπηδήσωσιν έν 
τω μέσω αυτών κριταί έπί τοσουτον άβέλτεροι καί ύποζυγιώδεις, 
ώστε, ίνα έπικαλύψωσι την άμάθειαν καί την μοχθηρίαν αυτών, ήνέ· 
χθησαν από κριτών νά μεταβληθώσιν εις καί τ\>«
ρ ο π ώ λ α ς ·  Μέ την ζυγαριάν καί με τον πήχυν εις τάς χειρας με- 
τρώσι το βάρος τών στοιχείων καί τό μήκος τών λόγων καί κατ’ αυτό 
ρυθμίζουσι τάς κριτικάς αυτών άποφάνσεις ! !

Πράγμα «νεοχμόν καί άτοπίας πλέων » ! Μέχρι τουδε οί κριταί 
τών λόγων εφίστων την προσοχήν αυτών εις τά  τέσσαρα ταυτα , εις 
τό ήθος, εις την γνώμην, εις την τέχνην καί εις την λέξιν τών 
κρινομένων λόγων, έπόμ,ενοι τή σοφή διδασκαλία Διονυσίου του \Αλι- 
καρνασσέως διδάσκοντος: «Τέτταρα είναι φημι, άφ’ ών την δοκιμα
σίαν καί την κρίσιν χρήναι ποιεισθαι τών λόγων άξιώ. Έ σ τ ι  δέ τά  
τέτταρα ταυτα, ήθος, γνώμη, τέχνη, λεξις. Σκεπτέον ουν άεί 
ήμίν, περί ών ή άνέγνωμεν, ή ήκούσαμεν, ή όπωσουν έτύχομεν, τ ί 
ωφελεί ή βλάπτει εις ήθος, τί εις γνώμην, τ ί εις-τέχνην, τί εις λέ
ξιν. Έξω τούτων ούκ είο'ιν οροί» 1).

Παιδάριον φαίνεται Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς ως προς τον ήμέ- 
τερον κ. κριτήν καί τούς σοφούς αύτου ομοτέχνους ! ’Εκείνος «Έξω 
τούτο ν̂ ούκ είο'ιν οροί», λέγει, ενώ ούτοι εύρον καί άλλους, τό 
τυροπωλεΐν καί τό ζυγοΟτατεΐν καί τό πηχομετρειν τούς

I

’Αλλά «τό τον τυχόντος, έναντία ταις δόξαις άπο<$ηνα- 
μένου, φροντίζειν εύηθες» 2).

Εινε ύβρις προς τά Ελληνικά γράμματα τοιαυται άθλιων έωλο- 
κρασίαι νά έζερεύγωνται κατά τών χαριεστάτων καί παιδευτικωτά- 
των του δαιμόνιου Ελληνικού πνεύματος αριστουργημάτων ! 'Η  
εθνική τιμή απαιτεί παρά παντός Έλληνος,δυναμένου πως νά προφύ
λαξή ταυτα άπό τοιούτων βεβηλώσεων, νά σπεύσγ) προς άμυναν αυ
τών. Φρικιών Ιπί τή μιαρά ταύτη βεβηλώσει τών εν άνθρώποις σεμνό
τατων καί αισθανόμενος βαθύτατα τό εθνικόν αίσχος τό προστριβό- 1 2

1) Διονύσιος δ Άλικαρνασσεύς, Τέχνη ρητορική κεο. 11, εδάφ. 1. Τά αυτά και 
παρακατιο3ν, κεφ. 11, έδάφ. 10.

2) ’Αριστοτέλης, Τοπικά 104, β, 22.
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μενον πάσιν ήμίν έκ τής καπηλικής ταύτης των τρυφερωτάτων καί 
άγιωτάτων καταμολύνσεως, θα προσπαθήσω— δση μοι δύναμις—  νά 
είπω δλίγας λέξεις περί έκαστου αυτών.

Ο ί γέρανοο το $*ΐβ ύ κ ο ι> .—  Ή κατά τον Bernardy α γ λ α -  
φι/ρώς λελαξει/μένη πασίγνωστος παράδοσις περί του θανάτου 
του 'Ιβύκου» 1), έκτ'εθειμένη έν τω εμψ Έλληνικω Άναγνωσματαρίφ 
τής τέταρτης τάξεως κατά το έ'ξοχον ποίημα toj δαιμόνιου Γερ
μανού ποιητού Schiller «Die Krartiche des Ibyknsv 2) είνε, ώς 
εύστόχως ο Welker εκφράζεται ((μία των παγκάλων διατυπώσεων, 
δι’ ών ή παιδική του λαού φαντασία έχει διατύπωση την αίωνίαν 
αλήθειαν, έφ’ ής, ώς έπί βάσεως άπαρασαλεύτου καί άμεταστάτου, 
εδράζεται σύμπας ό ηθικός διάκοσμος, την αίωνίαν αλήθειαν δηλ. ήν 
6 Αισχύλος άπετύπωσεν έν τφ  ώραίψ αυτού άποσπάσματι

Όρας δίκην άναι/δον ούχ όρωμένην 
ε'&δοντι κα\ ατείχοντι κα\ καθημένω* 
έξΓας δ’ όπηδεΐ δόχμιον, άλλοθ’ ίκτερον, 
ούδ* έγκαλνπτει νΐ/ξ κακώς είργασμένα, 
δ τι dv ποιης, νόμιζε όραν θεούς τινας

καί ήτις χρησιμεύει ώς παράδειγμα προς άπόδειξιν τού δτι ή άνωθεν 
τιμωρία δι* οδών άγνώστων μεν τοΐς άνθρώποις, γνωστοτάτων δέ εις 
τον άνωθεν έπισκοπούντα τα  άνθρώπινα πάντως έπέρχεται τοις άμαρ- 
τάνουσιν» 3).

Ή  παράδοσις αυτή έκπηγάζει έκ τών μυχιαιτάτων τού Έ λληνι-

1) Bernardy, Grundriss der Griechischen Litteratur, 3 Bearbeit. 2 Theil, 
1 A btli. Iialle, 1887, § 109, σηρ.. 5, σελ. 678 έν τέλ. χαί 679 έν ά ρ χη : «Die be- 
kannle Sage von seinemTode (des Ibykos δηλ.) war durch das Spriclilwort 
cd Ιβύχου γέρανοι verewigt; es vcrband sicb mil e in e r  fe in  zu g e sp itze n  E r z a h - 
lu n g »  κτλ.

2) Schillers samintliche Werke in zwolf Biinden, Leipzig, Driick und 
Verlag, von Philipp Reclam jun. erster Band, σελ. 154- 159.

3) Welker, Kleinc Schriften zur Griechischen Lilteraturgeschichte, Bonn 
1844, ersler Theil, «Die Kraniehe des Ibykos», σελ. 100 χαί 107. — Αίσχύλ. 
άπ. 284, εχδ. Dindorf.
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κου έθνους. ΕΙνε παράδοσις άρχαίου τίνος Ελληνικού θαύμα τος,Ιν φ 
συμβολικώς και σφοδρά έπιχαρίτως άπεικονίζεται η ύψιστη .θρησκευ
τική καί ήθική ιδέα, δτι ό οφθαλμός του Θεού ουδέποτε καθεύδει 1). 
Έθεωρήθη δε ώς πολύτιμον της ανθρώπινης διανοίας δημιούργημα* 

διό καί άπδ του 'Αντιπάτρου του Σιδωνίου, δστις πρώτος άφηγήθη 
αυτήν 2), μέχρι των ήμερων ήμών δεν έπαυσε θαυμαζομένη καί ώς εν 
των έξοχωτάτων παιδευτικών μέσων τιμωμένη. Ό  Πλούταρχος, ό 
Νεμέσιος, έ Σουίδας, 6 Ζηνόβιος, δ Άποστόλιος, ό Διογενειανός, 
ό Μακάριος,* ή Ευδοκία καί οί Γερμανοί άναγνωσματαριογράφοι 
Niedergesass, Hansen, Wirth, Dietlein καί οί διευθυνταί τών εν 
Λειψία σχολείων εύλαβώς μνημονεύουσι ταύτην έν τοΐς συγγράμμασιν 
αυτών καί δαψιλώς χρησιμοποιουσιν αυτήν έν τοϊς άναγνωστςκοίς 
βιβλίοις τής εύδαίμονος νεολαίας τής πατρίδος αυτών 3).

Μόνον δ’ ημείς, οι τδ λαμπρόν φώς τής Ελλάδος κατασβεννύντες 
χαμαιδιδάσκαλοι, καταπτύομεν πάνθ’ δσα το δαιμόνιον πνεύμα τών 
προγόνων ήμών ώς πολύτιμα κειμείλια τω άνθρωπίνφ γένει έκληρο- 
δότησεν έν τή παροινίικ ήμών έξερευγόμενοι «Ο ί γέρανοι του 'Ιβύκου 
εις σελ. οκτώ».

Ό  ίερεύς τ ο $  Αοονύσου Ι%1 α κα ρεύς— εινε τό δραματικώτα- 
|  τον καί παιδευτικώτατον τών διηγημάτων του Αίλιανου 4), έν φ έναρ- 

γέστατα εξελίσσεται ή βαθυτάτη του Ελληνικού πνεύματος ηθική καί 
£ θρησκευτική πεποίθησις, ή διά πάντων μέν τών δαιμόνιων αύτου συγ- 1 2 3 4

1) Bernardy, ένΟ. άν. Welker, ενΟ. ανωτέρω.
2) Bernardy καί Welker, ένΟ. άνωτ.
3) Πλούταρχος,περί αδολεσχίας 509 F .— Νεμίσιος,περί της του άνΟροίπου φύσεως, 

κεφ. 42, σελ. 161. — Σουίδας εν λε'ξει ’"Ιβυκος. — Ζηνόβιος, 1, 37 : At Ίβυκου γέ- 
ρανοι. — Άποστόλιος 1, 85. — Διογενειανός 1 , 35. — Μακάριος 1 , 50. — Ευδο
κία, Ίωνιά, έκδ. Flacli, Lipsiae, 4880, σελ. 403, άριΟμ, 509, προσεπισημειουσα: 
«Ό ρα την άνείκαστον προ'νοιαν του Θεοΰ καί δικαιοκρισιαν».— ΓΙρβλ. καί τόυπ'άριΟμ. 
714 του 7 βιβλίου της Ανθολογίας ώς άδέσποτον φερόμενον εις τόν ’Ίβυκον επίγραμμα. 
N iedergesass, D. Les. fur Biirgerschulen, II Aufl. 1892, I I I  Classe, σελ. 102. 
— K arl H a n sen  D. Les. V  Theil, 3 Aufl. 1886, σελ. 2 5 2 .— W ir th , D. Les. 
V Theil, Oberstufe, I Kursus, σελ. 428, άριΟ. 154.— D ie tle in , D. Lcseb. Ausg. 
A, HI. Oberstufe, 17 Aufl, 1894, σελ. 242, άριΟ. 2 1 0 .— D. Lcseb. v o n  e in e r  
Kornmision der Schuldircctoren Leipsigs 1894, IV  Stufe, σελ. 380, άριθ. 232.

4) Αίλιανός, Ποικίλη Ιστορία, βιβλ. 13, κεφ. 2.
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γραιρέων εις τον κόσμον διακηρυσσόμενη 1),πάντων δ* άριστα όπό του 
Πλάτωνος καί του Σάλωνας ουτωσί διατετυπωμιένη* «Αυτή τοι δίκη 
έστί θεών, ο? Όλυμπον εχουσιν, ώ παι καί νεανίσκε, ά[Αελεΐσθαι δο
κών υπό θεών.. ταύτης της δίκης ούτε συ (Λη ποτέ ούτε άλλος άτυπης 
γενόμ.ενος επεύξηται περιγενέσθαι θεών* ην πασών δικών διαφεροντως 
εταζάν τε oi τάξαντες χρεών τε έξευλαβείσθαι τό παράπαν. ού γάρ 
άμ.εληθήσει ποτέ υπ’ αυτής* ούχ ουτω σμ,ικρος ών δύσει κατά τό της 
γης βάθος, ούδ’ υψηλός γβνόρ-ενος είς τον ουρανόν άναπτησει, τίσεις 
δε αυτών την προσήκουσαν τιμωρίαν εΖτ’ ενθάδε [Λένων εϊτε καί έν 
*^δου διαπορευθείς εϋτε κάί τούτων ίίζ άγριώτερον Ιτι δίακομΛσθείς 
τόπον» 2)* καί

'  Ζευς πάντων έφορ? τέλος . . 
αιεί δ* ού ί λέληθε διαμπερές, όστις άλιτρόν 
θυμόν έ'χη, πάντως δ’ ές τέλος έξεφάνη* 
άλλ* ό [Λεν αύτίκ’ έτισεν, ό δ1 ύστερον* εί δε φύγωσιν 
αυτοί, [Ληδέ θεών (Λοίρ’ έπιουσα κιχη, 
ηλυθε πάντως αυτις* αναίτιοι έργα τίνουσιν 
η παιδες τούτων η γένος έξοπίσω 3).

I

%
!

Μόνον άνθρωποι έν τελείς αναισθησία της υπάρξεως του ηθικού J 
διακόσμου διατελοΰντες δύνανται καταπτύοντες τά ύπέρσε[Λνα ταυτα ί 
να εϊπωσιν « ό ίερει/ς του Διονύσου Μακαρεί/ς εις σελίδας υπέρ j 
τάς τρεις, ένφ υπό του Αιλιανου έκτίθεται εις (Λίαν». j 1 2 3

1) Ό  Μακαρεύς διά νας μιαρίας αυτού τιμωρείται φονευομένων τών τέκνων αυτόν, 
απαράλλακτα οπυ>ς ο Κρέιον έν τγ} ’Αντιγόνη του Σοφοκλέους, ό Ιάσιυν έν τη Μή
δεια καί ό Θησεύς έν τώ Ιππόλυτό) του Εύριπίδου άποθνησκόντων καί φονευομένgjv των 
τέκνων αυτών. ’Ίδ . και Leop. Schmidt, die Ethik der alien Griechen, Berlin 
4882, τόμ. 1, σελ. 71 περί τό μέσον καί τόμ. 2, σελ. 435 περί τό τέλος.

2) Πλάτιυν, Νόμοι 904 Ε -9 0 5  Α.
3) Σόλων, Ύποθήκαι εις Ιαυτόν 43, στέχ. 47 καί 27-32* — Ή  αυτή θρησκευτική 

καί ηθική ίόέα καί εν Έ(όόφ 20, 5. Ψαλτήρ. 20, 40. 33, 17. 36, 9. 20. 28. 38. 
54, 5. 52, 6. 93, 23. 105 ,19 . 438, 2. Ζαχαρίας 9, 1. Ά 6διob 4, 4. Άμώς 9, 2. 
'Ιερεμίας 16, 17. Παύλος προς 'Ρωμαίους 6 ,2 3 .— Αρχίλοχος, άπ. 88, Bergk τόμ. 
2 , σελ. 408. Πίνδαρος ΙΙυΟιον. 3, 34. Αισχύλος, Αγαμέμνων 762. Ευριπίδης, άπ. 
257. 832. 9 7 0 .’Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι 684. Ηρόδοτος 5, 56. Λυκούργος, 
κατά Λεο^κράτους 79, σελ. 158. Λυσίας,κατ' Άνδοκίόου 20, σελ. 405, Πλάτων, Νόμ. 
715 Ε . κτλ, κτλ.

Λ
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Α άιχω ν καί Φ εντέα ς  εϊνε το παγκοσμίου φήμης κλασικόν 
παράδειγμα τής φ ιλικής άφοσιώσ^ως 1), το απ’ αιώνων άνά τα 
στόματα του πεπολιτισμόνου κόσμου φερόμενον καί τα μέγιστα ύπό 
τε των συγγραφέων τής άρχαιότητος καί ύπό των ποιητών των νέω- 
τε'ρων χρόνων καί ύπό των παιδαγωγικώς μεμορφωμένων άναγνωσμα* 
ταριογράφων τιμώμενον. Ό  Πλούταρχος, ό Πολύαινος, ό Πορφύριος,
6 Ιάμβλιχος, 6 Διόδωρος 6 Σικελιώτης μετ’ άγάπης καί θαυμασμ,οΰ 
ένδιατρίβουσιν εις αυτό 2). Ό  πολύς Γερμανός ποιητής Schiller

1) Έ ν τώ Οπό του δαιμόνιου Γερμανού ποιητου Sch iller κλεϊσΟέντι Ελληνική 
τούτο.) προτυπω παραδείγματι της φιλικής άφοσιώσεως, δπερ έγώ μετήνεγκον εις τό έμόν 
καταδικαζόμενον τούτο Ελληνικόν άναγνωσματάριον της τέταρτης τάξεως, έμφαίνον- 

' ται πασαι αί σεμναί περί της φιλίας. Έλληνικαί παραδόσεις, αί άπαΟανατισθεΐσαι εις 
τά πρότυπα παραδείγματα της φιλίας του Κάστορος καί Πολυόεύκους, τού Θησέως καί 
ΠειρίΟου, του Άχιλλέως καί Πατρόκλου, τού Όρέστου καί ΓΙυλάδου, τού Έ παμει- 
νώνδου καί Πελοπίδου καί ένσαρκούνεαι πασαι αί υψηλαί περί της φιλίας Έλληνικαί 
ίδέαι: «"Ετερος αυτός 6 φίλος εστίν . . φίλος βούλεται είναι, ώσπερ ή παροιμία 
φησίν, άλλος 'Ηρακλής, Άλλος οντοςι>, λέγει ό Αριστοτέλης (Η θικά Νικομάχεια 
1170, β, 7 .— Ηθικά Εύδήμια 1245, α, 30).—  Καί άλλαχού ό αυτός.’Ηθικά Νικομ. 
1166,α, 31 : Πρός δέ τόν φίλον '(χειν ώσπερ πρός έαυτόν, ϊστι γάρ ό φίλος Άλ
λος αυτός, ’Ηθικά Εύδήμια 1245, α, 35: Τό ούν τον φίλον αίσθάνεσθαι τό αύιοϋ 
πως άνάγκη αίσθάνεσθαι είναι,καί τό αυτόν πως γνωρίζειν», «Κοινά τά φίλων», 
λέγει ό Πλάτων (Πολιτεία 424 Α καί 449 C ) — «Έ π ϊ τά δείπνα των φίλων βρα
δέως πορευου, επί δέ τάς ατυχίας ταχέως», παραγγέλει 6 Χίλων (Στοβ. Άνθολογ. 
3, 79, γ ' . ) — « "Ος γάρ άν φιλειται δή που υπό τινων, ήδέως μέν τούτον οι φι- 
ioUvrfc παρόντα όρώσιν, ήδέως δ’ εύ ποιονσι, ποθονσι δε, Άν που άπίη, ήδιστα 
δέ πάΐιν προοιόντα δέχονται, συνήδονται δε επί τοΐς αντοϋ άγαθοΐς, σννεπικου- 
ροΰσι δέ, εάν τι σφαλλόμενον όρώσιν», λέγει δ Ξενοφών (Ίέρων κεφ. 3, 2. — Τά 
αυτά ό Ξενοφών καί έν Συμποσίω 8, 18. καί εν Κύρου παιδεία 1, 6, 24. Τά αυτά καί 
δ ’Αριστοτέλης έν'Ρητορικ. 1381, α, 4 .’Ί0 . καί Πλούταρχ. Πελοπίδ. κεφ. 4).— «’'Apt-  
στα χρήσει τοΐς φίλοις, εάν μι) προσμένης τάς παρ' (κείνων δεήσεις, άλλ' αυτε- 
πάγγελτος αντοΐς Ιν χαιροΐς βοηθής », λέγει δ ’Ισοκράτης (πρός Δημόνικον 25, σελ.
7 C). Ό  δέ Ευριπίδης τά εζο/ a  ταυτα: Ούκ έστιν ούδέν κρείσσον ή φίλος σαφής, | 
ού πλούτος, ού τυραννίς* αλόγιστον δέ τι | τό πλήθος αντάλλαγμα γενναίου φίλου 
(Όρέστης 1155. D in d o rf).’Ίδε χαΙΠλάτων. Λύσιν 214 Α .— 216 Ε . Νόμους837 Α 
καί Β .— Άριστοχέλ. ’Ηθικά Νικομάχεια βιβλ. 9, κεφ. 11. — Ξενοφώντ, ’Απομνη
μονεύματα 1, 2, 10. 52 - 55. 2, 6, 1 - 5 .  14 - 26. — Κύρου παιδεία 8, 2, 2. —  Ίσο- 
κράτ. Λίγινητικός 1 0 - 12, σελ. 386 β-ε. — 7 σαϊον, περί τού Φιλοκτήμονος κλήρου, 
1 καί 2, σελ. 5 7 .— Δημοσθέν. πρός Νικόστρατον 7. 8. 12, σελ. 1248-1250  —  
Πλονταρχ. περί πολυφιλίας 93 Β -9 7  Β .— Ζευς Φίλιος : Πλάτων. ΕυΟύφρον. 6 Β . 
Γοργίαν 500 Β .— Παυσανίαν 8, 31, 2.

2) Πλούταρχος, περί πολυφιλίας 93 Ε. — Πολύαινος, Στρατηγήματα 5, 2, 22, 
ένθα αντί των Πυθαγορείων Δάμιυνος καί Φιντίου οί Πυθαγόρειοι επίσης Ενήφενος 
καί Εϋκριτος φέρονται.—Πορφύριος, βίος ΠυΟαγόρου 60.— ’Ιάμβλιχος, βίος Πν- 
Οαγόρου, κεφ, 33, έδάφ. 234.—Διόδωρος δ Σικελιώτης, βίβλος 10, άποσπ, 6,

— 521 —



— 592 —

εκλέίσεν αυτό έντείνας είς στίχους θαυμάσιους 1). Οί Γερμανοί παι
δαγωγοί καί άναγνωσματαριογράφοι Haesters, Wirth, Engelien, 
Fechner, Bockler, Fritze, Dietlein, Kehr καί Kriebitzsch ανέ
γραψαν αυτό έν τοις άναγνωστικοίς αυτών βιβλίοις εκτιμ.ήσαντες την 
έξοδον παίδεντίκην αύτου δύναμιν 2). Μόνον Se οί έν τη άγορδρ 
τραφέντες, έκ συμφύτου απειροκαλίας προσπτύοντες πάν υψηλόν καί 
γενναίον, δύνανται να έξερεύγωνται κατά των τοιούτων αριστουργη
μάτων τά  βλακικά ταυτα « Δάμων καί Φιντίας είς σελίδας Ενδεκα καί 
ήμ.ίσειαν» !

Ά λ λ ’ η νθ )ΐο νβ χα  ένός χαμαιδιδασκάλου καί του Ήροδοτείου 
<C άχρηίου ομίλου D των όμοτίμων αυτου συναδέλφων δεν θά άποτρέψη 
άνδρας, δι1 όλου του βίου αυτών άφοσιωθέντας είς την έζύψωσιν τής 
εθνικής ημών έκπαιδεύσεως, από του να διαφλέγωσιν, οσάκις έγχωρή, 
τάς εύπλάστους ψυχάς τών τρυφερών Έλληνοπαίδων εις τάς ύψηλο- 
τάτας τών έν άνθρώποις αρετών* εις τό άδούλωτον φρόνημα, είς τό 
μίσος κατά τής τυραννίας, εις την έθελοθυσίαν υπέρ τής ελευθερίας, 
είς την αγάπην προς τους οικείους, είς την άφοσίωσιν προς τους φ ί 
λους, είς την καρτεροψυχίαν, είς την ανδρείαν, είς την άφοβίαν προς 
τον θάνατον, είς την άπροφάσιστον έκπλήρωσιν του καθήκοντος, είς 
την άπερέγκλιτον τήρησιν τών υποσχέσεων καί είς την βαθυτάτην 
θεοσέβειαν. Αύται δε εινε αί άρεταί, αίτινες ώς άρωμα λεπτότατον 
καί ήδιστον έκ του σεμνοτάτου τούτου καί παιδευτικωτάτου δη
μιουργήματος του Ελληνικού καί Γερμανικού πνεύματος είς τον ηθι
κόν κόσμον διαχέονται. 1 2

1) S c h i l le r , Sammtlicbe Werke, Leipzig, Druck und Verlag v. Philipp 
Reklam jun. τόμ. 1 σελ. 168-171 Οπό τήν επιγραφήν aDie D iirgscha ft (Damon 
und Phintias»— "18. καί Leop. S c h m id t , Die Ethik der alten Griechen, 2 τόμ. 
Berlin 1882, σελ. 338 εν τέλει: Nach der berU m ten  von Schiller v e rh e r r lic h le n  
Erzahlung bitet sich Damon fur Phintias κτλ.

2) H aesters u n d  R ic h te r , Deuts. Les.fiir dieOberkl. der VolksschuIe,12 Auil. 
1894, σελ.143, άρ. 138 (Κ α τα λ ο γά δ η γ ) .— W ir th , D.L.F. hohere Tochterschulen, 
3 Auf. IV Theil, Mittelstufc, II Kursus, σελ. 53, άριΟ. 38.— E n g e lien -F ech n er , 
Deuts. Leseb. Ill Theil, σελ. 325, άριΟ. 209. — U o c k le r -F r ilze , D. L. fur d. 
Oherstufe der Volks. 1873, σελ. 140, άριΟ. 109. — D ie tle in , D. Les. Ausg. A, 
III. Oberstufe, 17 Aufl. 1894, σελ. 239, άριΟ. 208. — D U lein, Ausg. C, II Band, 
Oherstufe, 12 Aufl. 1894, σελ. 91, άριΟ. 106. — K eh r u n d  K rieb itzsch , Lese- 
buch fur deutschen Lehrerbildungsanstalten, Erster Band, Gotha, 1874, 
σελίς 32, άριΟ. 25.
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fH  Κ ο σ μ ο γ ο ν ία , ή θ ε ο γ ο ν ία ,  ή Τ ιτ α ν ο μ α χ ία ,  ό  

Τυφ ώ ν, —  « Καί το θαυμάζειν ήδύ ώς επί τό πολύ . . πάντα γάρ 
ταυτα θαυμαστά —  εν τώ θαυμάζειν το επιθυμεΐν έστιν — διά το 
θαυμάζειν οί άνθρωποι ήρξαντο φιλοσοφείν», λέγει ό ’Αριστοτέλης 1), 
—  Ό  δέ Λογγΐνος: « Έ π ί μεν τέχνης θαυμάζεται το άκριβέστατον, 
επί δέ των φυσικών έργων το μέγεθος —  δμως καθ’ όσον οιόν τε τάς 
ψυχάς άνατρέφειν προς τά μεγέθη καί ώσπερ έγκύμονας αεί ποιεΐν 
γενναίου παραστήματος — φύσει δέ πως εν τοΐς τοιούτοις άπασιν άεί 
του κρείττονος άκούομεν, δθεν άπο του αποδεικτικού περιελκόμεθα 
είς το κατά φαντασίαν εκπληκτικόν, ώ το πραγματικόν έγκρύπτεται 
περιλαμπόμενον— ή φύσις ου ταπεινόν ημάς ζώον ούδ* άγεννές έκρινε, 
τον άνθρωπον . . άμαχον έρωτα ενέφυσεν ημών ταις ψυχαις παντός 
άεί του μεγάλου καί ώς προς ημάς δαιμονιωτέρου . . ένθεν φυσικώς 
πως αγόμενοι μά Δ ί’ ου τά μικρά ρείθρα θαυμάζομεν . . άλλά τον 
Νείλον καί "Ιστρον ή 'Ρήνον, πολύ δ’ έτι μάλλον τον ’Ωκεανόν* 
ουδέ γε το ύφ’ ημών τουτί φλογίον άνακαιόμενον . . ουδέ τών τής 
Αΐτνης κρατήρων άξιοθαυμαστότερον νομίζομεν, ής αί άναχοαί πέ- 
τρους τε έκ βυθου και όλους οχθους άναφέρουσι και ποταρ,ούς ένίοτε 
του γηγενούς εκείνου και αύτοΰ μόνου προχέουσι πυρός. άλλ* έπί 
τών τοιούτων απάντων έκεΐν’ αν εί'ποιμεν, ώς εύπόριστον μέν το 
χρειώδες ή καί άναγκαϊον, θαυμαστόν δ’ όμως άεί τό παράδοξον 2)».

Άλλ’ ού δυνατόν τούς άνοητους 
τούτων γνώμας προδχδάοκεχν 3).

Αυτοί πάντοτε ώς ά π ’ ονου πεσόντες θά κραυγάζωσιν α ή  Κοσμο
γονία, Θεογονία, Γιγαντομαχία, Τυφών εις σελίδας δεκατέσσαρας, 
ενώ παρ’ Ήσιόδφ έν βραχυτάτοις» ούτε "Ομηρον σεβόμενοι ούτε 
Ησίοδον τιμώντες, ούτε Άριστοτέλην λαμβάνοντες ύπ’ όψιν, ούτε 
Λογγΐνον έν μοίρα τινί τιθέμενοι.

Τουλάχιστον νά μή έ ψ ε ύ δ ο ν τ ο ,  ώς οί έσχατοι τών άχθοφόρων !
Ό  ήμέτερος κ. κριτής δύο ψεύδη είς δύο στίχους λέγει ό γεννάδας. 1 2 3

1) ’Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1371, α, 30. β, 10 — 1371, α, 32.— Μετά τά φυσικά 
982, 6, 12.

2) Λογγΐνος, Περί ΰψους 36, 3. 9, 1. 15, 11. 35, 2 - 5 .
3) Σοφοκλής, Αίας 162,

: ·. .:ί* * ··ώ Λ ί



Ψευδός πρώτον.—  Ούτε 6 Ησίοδος εχει «Γιγαντομαχίαν» 
ούτε το κατακρινόμενον βιβλίον εχει τοιαύτην. Καί ό Ησίοδος καί 
τό κατακρινόμενον βιβλίον έ'χουσι «Τιτανομαχίαν», δια τον άπλού- 
στατον λόγον ότι κατά μεν τούς χρόνους του Όμηρου καί του Η σιό
δου ή «Γ ιγαντομαχία» ήτο άγνωστος, τό δ’ έμόν άναγνωστ. βιβλίον 
έκ του Ησιόδου καί του Όμηρου την ύλην αντλεί. Της Γ ιγ α ν το 
μαχίας μνείαν ποιείται ό Πίνδαρος εν Νεμεονικών (1 , 67 ), έκθέτει 
αυτήν ό ’Απολλόδωρος (1 , 6, 2 καί 3 ) καί ποιητικώς διεζέρχεται 
ό Όβίδιος έν ταίς Μεταμορφώσεσιν αυτού (1 , 151 καί εξ.).

Ψευδός δεύτερον. —  Παρ’ Ήσιόδψ δέν είνε «έν βραχυτά- 
τοίς» έκτεθειμένα ταύτα. ’Από των στίχων της Θεογονίας 115-986 
εκτίθενται καθόλου είπεΐν πάντα ταύτα,καί δη από τού στ. 115-382 
ιδίως τά  περί της Κοσμογονίας, άπό τού στίχ. 4 0 4 -9 0 6  τα περί 
της Θεογονίας, άπό τού στίχ. 1 6 4 -2 1 0  καί 4 5 8 -5 0 0  καί 616- 
745  τά  περί της Τιτανομαχίας καί άπό τού στίχ. 8 2 0 -8 8 0  τά 
περί τού Τυφώνος. Άναλογιζό μένος δέ τις άμα μεν τό σφυρήλατον 
των διανοημάτων των άρχαίων ποιητών καί συγγραφέων, άμα δέ 
την διά την παιδικήν άντίληψιν άπαιτουμένην σαφήνειαν καί ένάρ- 
γειαν τής έκθέσεως δεν δύναται νά εί'πγ) —  άν είνε νήφων καί εχη 
συνείδησιν τών λόγων αυτού —  ό,τι ό ήμέτερος κριτής λέγει ενταύθα, 
όσον ολίγα καί άν παραληφθώσιν έκ τού ούκ εύκαταφρονητου 
τούτου ποσού τών 871 Ήσιοδείων στίχων εις άναγνωστικά βιβλία 
παιδαρίων οκταετών καί ένεαετών.

Ά λ λ ’ «ό άκρατος ολίγα αναγκάζει φρονείν», κατά τον Μέναν
δρον, διότι « οϊνω άμέτρω ή μεν γλώττα παραποδίζεται, παρίεται 
δέ τά  χείλη * οφθαλμοί δέ παρατρέπονται οιον κολυμβώσης τής όψεως 
υπό τού πλήθους τής ύγρότητος· καί ψεύδεσθαι βεβιασμένοι, κύκλω 
μεν ήγούνται περιφέρεσθαι τά πάντα, άριθμεΐν δέ ού δύνανται» κατά 
τον Κλήρεντα τον Αλεξανδρέα Γ).

— 524 —

fO  " Ο λ υ μ ,π ο ς · —  Λέγει ό κ. κριτής :

«Ό Ό λυμπος είς Σελίδας δ ύ ο  κ α ι ή μ ί ό ε ι α ν ,  έ ν φ  παρ1 Όμήρω είς 
όλίγους (Στίχους ».

’Αμάθεια παχεία τό διισχυρίζεθαι ότι παρ* Ό μήρφ ό Ό λυμπος 

tj  Κλήμης 6 Άλεξανδρεύς, Παιδαγωγός βιβλ. 2, κεφ. 2, έκδ. Potter σελ. Σ80,

ι
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έν ολίγοίς στίχοις φέρεται και ΟΛ/κοψαντία το ψέγειν άν$υ άποδεί- 
ξεως. Έ ν 88 χωρίοις του Όμηρου γίνεται λόγος περί του Όλυμπου! 
έν 88 ! Διότι γίνεται λόγος παρ’ αύτω περί του μεγέθους, του υψους 
και της άπό της γης καί του ούρανου άποστάσεως αύτου , περί των 
κορυφών καί τών κοιλάδων καί των φαράγγων αύτου, περί των εις 
τάς κορυφάς αύτου συναθροιζομένων καί εκεΐθεν έφ’ άπαντα τον κό
σμον διασκορπιζόμενων νεφών , περί της έπ’ αύτου έπιδράσεως τών 
ανέμων, τών βροχών, τών χιόνων καί του φωτός, περί τών έπί τών 
κορυφών αύτου ανακτόρων του τε Διος καί πάντων τών λοιπών ού- 
ρανίων θεών, περί του περιβάλλοντος πάντα τά  θεία ταυτα ανά
κτορα τείχους καί περί τών νεφελών, τών πυλών αύτου , καί περί 
τών Όρών,τών φυλάκων αύτου,περί τών εν τοΐς άνακτόροις του Διος 
εις οίκογενειακάς συναναστροφάς καί εις επισήμους συνελεύσεις συνερ
χόμενων θεών, περί τής κατ’ αύτάς έπικρατούσης έθημοτυπίας καί 
περί του βίου καί τών ποικίλων καί εύγενεστάτων διά τής φόρμιγ- 
γος του ’Απόλλωνος καί τών φσμάτων τών Μουσών τέρψεων αύ- 
τών 1).

Ταυτα αν έγνώριζεν ό ίερεύς τών λεπτών τούτων λήρων ήμέτερος 
κριτής καί δεν ένόμιζεν ότι περί Όλύμπου γίνεται λόγος μόνον έν τώ 
συνηθέστατα έν τοΐς σχολεέοις διδασκομένω χωρίψ τής Όδυσσείας 
( ζ  41 ), δεν θά έλεγεν ίσως ένώπιον πάντων τών λογιών του έθνους 
ημών ό τι μόνον εις ένα άποχειροβίωτον συγχωρεΐται* « ό^Όλυμπος 
εις σελίδας δύο καίήμίσειαν, ένφ παρ’ Όμήριρ εις ολίγους στίχους».

Ό  Μ ουσ^γέτης Α π ό λ λ ω ν  καί ό  Π ά ν · — Καταπτύων
καί τούτους τούς μύθους ό ήμέτερος κριτής λέγει:

« Ό  Μουόπγέτπς ’Απόλλων είς δελ. Σχεδόν τρεις δ τι ό ‘Ομηρικός 
ί/μνος λέγει εις δτίχους εΐκοδχ πέντε 2) —Ό Π αν είς δελίδας ύηέρ τάς 
δύο δ τι ό Όμηρχκός ϋμνος λέγει είς δτίχους είκοδχν έπτά». 1 2

1) ’Ίδε F r ie d r e ic h , die Realien in der Iliade und Odyssee, 1856, σελ. 33.—  
N a g e lsb a ch , Homerische Theologie, 1884, σ. 23, § 4 καί έν σελ. 388, σημ. 22 
§ 1 3  της Anhang αυτού.— W e lk e r , Griechische Gotlcrlehre, 1857, τόμ. 1, 
σελ: 172.·— A m e is , Anhang zu Homers Odyssee υ, 31.

2) Καί ενταύθα ό είς τυροπωλικήν τέχνην την κριτικήν επιστήμην μεταβαλών παρά
ξενος ουτος καί παρακεκομμένος τής νέας Ελλάδος ήμέτερος κριτής ΐ |τ ε ν δ ε τ α ΐ ,  ώς 
εινε φυσικόν είς τά ν υποκείμενα» του φυράματος τούτου. Ή  επιγραφή του κεφαλαίου

V :
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Ό  Σοφοκλής άποκρινόμενος προς ταυτα λέγει: «Τ αυτ1 lort τάπη 
μωρίας πολλής πλέα» 1). Ό  Κλήσης ό Άλεξανδρεύς έκμυκτηρίζων 
τούς τοιαυτα ληρουντας λέ^ει: «Πάντων των λόγων άπό διάνοιας 
καί ήθους ρεόντων, ούχ οίόν τ ' έστι γελοίονς τινάς προέσθαι λό
γους, μη ούχί ά π ό  γελοίου ήθους φερομένους» 2). Ό  Πλάτων 
καί ό ’Αριστοτέλης . βδελυσσόμενοι τά  παροινήματα ταυτα λέγουσι: 
«Τ ο μεν ούν περί.πολλών ή ολίγων γραμμάτων ποιήσασθαι τον λό
γον λέαν ευώδες·.—  ΓεΧ ο£ον δή καί φα,Ολον τό προ των βέλ
τιστων τα βραχύτερα αιρουμένους φαίνεσθαι. —  Νυν δε γελοέως 

την διήγησίν φασιν δείν είναι ταχεΐαν» 3). — Ό  δέ ’Αριστοτέλης έπι- 
πλήττων τούς κρίνοντας προσοχής άξια τά  τοιαυτα ληρήματα λέγει: 
« ’Αλλά γάρ ίσως εύηθες τό τούς ευήθεις των λόγων λίαν έξετά- 
ζειν» 4), ως καί άλλοτε εμνημονεύθη.

Είνε διδάσκαλοι, είνε ελληνομαθείς, είνε άνθρωποι επί τέλους οί 
διεζερχόμενοι τά ύψιστα καί πάγκαλα δημιουργήματα του εύγενε- 
στάτου των εν άνθρώποις πνευμάτων, του πνεύματος του Ελληνικού, 
οί διεξερχόμενοι τούς περί του Απόλλωνος καί των Μουσών, τούς 
περί του Πανός καί των Νυμφών μύθους τών άρχαίων Ελλήνων καί 
αναίσθητοι ολω£ προς τά ουράνια κάλλη αυτών νά μετρώσι τον αρι
θμόν τών στοιχείων του αλφαβήτου καί νά πηχομετρώσι τό μήκος 
τών γραμμών καί τών σελίδων; Τίποτε δεν εύρον οί άτυχείς ούτοι

τούτου εν τω κατακρινομένω βιβλίω είνε* «ό Μουσηγέτης ’Απόλλων», κάτωθεν δ1 αυ
τής φέρονται αί παραπομπαι αΌ μηρ. ύμνος εις-Απόλλωνα Πύθιον καί Ησίοδος, 
Θεογονία 36 καί εξ.» Ό  κ. κριτής ένόμισεν έντιμον νά άποσιωπήση τούς άπό 3 6 -50  
στίχους τής Θεογονίας, χαπη.Ιιχφ  τω τρόπω καί αυθις θέλων νά κερδήση άθεμίτως 
στίχους 14, όπως εύρη την ευκαιρίαν νά οίκτείρη καί ενταύθα την διαβόητον μακρηγο- 
ρίαν τής εκθέσεως του κατακρινομένου βιβλίου. Α λλ’ όχι «σχεδόν τρεΓο», αλλά καί 
τρεις άκέραιαι σελίδες, καί οχι σελίδες «σχεδόν τρεις» χειρόγραφοι και έν ήμικλάστω 
χάρτη, άλλά σελίδες άκέραιαι τρεις καί πέντε καί δέκα καί είκοσιν έντυποι άν άπη- 
τούντο προς έκθεσιν τών παγκάλων περιγραφών τούτων τής Ελληνικής φύσεως πρό 
τού εύφαντάσεου πνεύματος τών τρυφερών Έλληνοπαίδων, θά τό έπραττον προθύμως 
καί Ιν πλήρει επιστημονική συνειδήσει οτι σφόδρα θά συνετέλουν εις τήν ήμερωσιν του 
ήθους καί εις τήν εγγέννησιν φρονήματος Ελληνικού εις τάς εύπλάστους ψυχάς τών 
τέκνων ημών.

1) Σσφοκλής, Αίας 745.
2) Ινλήμης ό Άλεξανδρεύς, Παιδαγωγός, βιβλ. 2, κεφ. 5, έκδ. Potter, σελ. 

195.
3) Πλάτων, Νόμοι 722 Α καί 887 Β. — Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1416, β, 30.
4) Αριστοτέλης, περί μορίων ζώων 664, β, 18.
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καλόν έν αύτοϊς; Τίποτε δεν ήδυνήθη να συγκίνηση την ψυχήν αυ
τών ; Τίποτε δεν κατώρθωσε να έξάρη την φαντασίαν αυτώ ν;

Υπάρχει παράστασις της φύσεως καί σύμπαντος του κόσμου ποιη
τικότερα τής καλλιπρεπους παραστάσεως, ήν συνέλαβε το δαιμόνιον 
Ελληνικόν πνεύμα καί ήν διετύπωσεν εν τή μεγαλοπρεπει και χοεριε- 
στάτη μυθολογία αυτού; 1) Ύπάρχουσι του άπαραμίλλου τούτου 
πνευματικού δημιουργήματος καλλιπρεπέστερα καί έπιχαριτώτερα δη
μιουργήματα τών μύθων τού Μουσηγέτου Απόλλωνος καί τών Μου
σών, τού Πανός καί τών Νυμφών ;

Έ ν Ό λύμπιρ,τή κατοικία τών Ούρανιώνων,ή χρυσή φόρμιγξ του 
Μουσηγέτου ’Απόλλωνος καί τά  καλλίμολπα άσμ,ατα τών ίοστεφά- 
νων Μουσών άποτελούσιν άναπόστατον ρ,έρος τής ευφροσύνης τών 
θεών. Μετά τό τέλος τού συμποσίου αυτών Απόλλων ό Μουσηγέτης 
κρούει την φόρμιγγα αυτού, αί δέ Μούσαι ((άμειβόμεναι όπ ίκαλή»  
άδουσιν,έξυμ.νούσαι τό γένος τών θεών, «ούς Γαΐα καί Ουρανός ευρύς 
ετικτον» .Ή  θεία συμφωνία τού ’Απόλλωνος μ.έν διά τής λύρας προ- 
καθυγουμένου, τών Μουσών δέ <(όπί καλή» ύμνουσών τ ά  άμβροτα 
τών θεών δώρα διασκεδάζουσιν έκ τού νού πάσας τάς μέριμνας αυτών. 
Γεγανωμέναι δέ έκ τής ωδής ταύτης τών Μουσών καί βεβακχευμέναι 
υπό τών ήδυμελών τόνων τής λύρας τού ’Απόλλωνος προβάλλουσιν 
εις τό μέσον τής όμηγύρεως τών θεών αί έϋπλόκαμοι Χάριτες, αί έυ- 
φρονες *Ωραι, ή ‘Αρμονία, ή *Ήβη, ή ποκιλόθρονος άθάνατος ’Αφρο
δίτη καί ή ίσχέαιρα "Αρτεμις, ή αδελφή τού ’Απόλλωνος. Έ χό μ ε- 
ναι δέ έκ τού καρπού τών χειρών όρχούνται έν τω μέσψ τής όμηγύ
ρεως τών θεών, ρυθμίζουσαι τά  βήματα αυτών προς τό μ,έλος τής 
κιθάρας τού ζωηρότερον καί γλυκυθυμότερον τότε φορμίζοντος ’Απόλ
λωνος. Ό  ένθουσιασμός τής ψυχής αυτού, κακακηλουμένου υπό του 
άσματος,καί ή αίγλη,ή άπαστράπτουσα έκ τών μαρμαιρόντων ποδών 
τών χορευουσών θεών,έπιχέουσιν εις τον καί άλλως καλλιμορφώτατον 
θεόν τού φωτός λάμψιν ουρανίαν. Ευφραίνεται δέ ή πατρική ψυγή 
τού μεγάλου Δ ιός καί ή μητρική ψυχή τής χρυσοπλοκάμου Λητούς, 
τών φιλόστοργων γονέων αυτού 2). 4

4) "Ιδ. Hermann Lotze, Geschichle der Aesthetik in Deutschland,Miinchen 
4868, σελ. 391 -398 .

2) "Υμνοι 'Ομηρικοί 2, εις Απόλλωνα Πύθιον, 4 - 2 8 .  'Ησίοδος, Θεογονία 36 
καί ές. Ό μ η ρ . Ί λ  A  604.
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*0πως δε ό μάκρος καί αίπύς καί ρίγας  καί πολύπτυχος καί αίγλήεις 
*Όλυμπος
«δθι φασί θεών εδος ασφαλές αίεί 
εμμεναι. ούτ1 άνέμοισι τινάσσεται ούτε ποτ’ δμβρω 
δεύεται, ούτε χιών έπιπίλναται, άλλα μάλ’ αϊθρη 
πέπτατα ι άνέφελος, λευκή δ’ έπιδέδρομεν αίγλη» i) .

- «τώ  ενι τέρπονται μάκαρες θεοί ήματα πάντα 
γελ$ . . θεάν όπί λειρΐοέσσιρ σειδναμέν*# » 2)

»
καί όπως ηχεί η ύψίστη κορυφή αύτου καί τά  δώματα των αθανάτων 

'  έκ τής θείας φωνής των καλλιμόλπων θυγατέρων του μεγάλου Διός, 
των ’Ολυμπιάδων Μουσών,εκ των στομάτων των οποίων « ά κ ά μ α το ς  
(5έει α ύ δ ή  . . η δετα »  3), οΰτω καί σύμπασα ή επιφάνεια τής Ε λ 
ληνικής γής καταμελιτουται ύπδ τών γλυκυτάτων μελών άλλων θεών, 
εν τή  γή μάλιστα άναστρεφομένων.

'Υπάρχει γωνία τής Ελληνικής γής, ήτις δεν άντηχεϊ έκ τών ήδί- 
στων αθλημάτων του καλαμόφθογγα παίζοντος 4), του τερπνού με- 
λήματος τών σεμνών Χαρίτων. 5), του σύριγγι εύκελάδω μελιζομένου 
Π α νός; 6).

Αί υπό των άκτίνων του Ήλιου καταλαμπομενα άστρογείτονες 
κορυφαί τών ορέων, οί νιφόεντες λόφοι, αί χιονόκτυποι πετραΐαι δει- 
ράδες 7), αί προβλήτες άπορρώγες άκταί 8), αί πόντιαι άκταί τών 
νήσων τών δυσόρμων ναυσίν 9), οί α π α λ ο ί καί εύορμοι λιμένες 10), οί

1) Ό μηρος, Όδύσ. ξ 42. πρβλ. F rie d re ich , Die Realien in derlliade und 
Odys. Erlangen, 1856, σελ. 33 καί 616.

2) Ό μ η ρ . Οδύσ. ζ 4 6 .—  Ησίοδος, Θεογον. 40,
3) Ήσιο'δ. Θεογον. 39. πρβλ. καί Ώριγε'ν. κατά πασών αίρεσεων έλεγχος, έκδ. Ε. 

Miller, σελ. 30.
4) ’Αριστοφάνης, Βάτραχοι 230, έκδ. Dindorf.
5) Πίνδαρος, άπο'σπ. 95, έκδ. Bergk. Ί
6) Πλάτων, Έ πίγραμμ. 24, έκδ. Bergk, Poet. Lyric. Graec. τομ. 2, σελ. 306.
7) "Υμνοι Ό μηρικοι, 19, εις Πάνα 6 .— Σοφοκλής, Αίας 695.— Εύριπίδ. άπ. j

697. —  Πρβλ. Ή ροδ. 6 , 105. Άθ^ναιον 10, 455 a. j
8) Θεόκριτός 5, 14. πρβλ. Ό μ ^ ρ . Όδύσ. ν. 97. !
9) Αισχύλος, Πέρσαι 447. j
10) "Ανθολογία, Επίγραμμα Άρχίοο του νεωτέροο 109, 10. Σοφοχ)ης, Αίας 694, !

ϊκδ. Lobeck. νΙδ. καί την σημ. αύτοθι εν σελ. 247. I

Ί
ί
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Καί έν τή «Λουλουδιφ» του Δημητρίου Κόκκου δεν τρέχει ή μήτηρ 
προς άναζήτησιν της ύπ’ 'Αθιγγάνων άρπαγείσης προσφιλέστατης 
κόρης αυτής Λουλουδιάς, άλλ’ ό πατήρ*

«Χρόνοι έπέραόαν όχτώ, πού ή φτωχή μητέρα 
. έχαόεν άνδρα και παιδί μιας Παόχαλαάς τιμέρα..
Ναί, μια Λαμπρ-Λ, πού έότελνε ό’ όλους χαρά ii μοίρα, 
έμειν’ έκείνη έρημη κι* ώρφανευμένη χή ρ α .. 1)

Αί δέ συγκινήσεις, τα  δέ δάκρυα, αι δέ λιποθυμίαι; Κ α τ’ έξοχήν 
Ελληνικά !

Τις, πλήν των ήμετέρων κριτών, άγνοεί το περιώνυμον «αεί άρι- 
δάκρυες άνέρες ε'σθλοί ; » 2) Τις καί μόνον τον *Όμηρον διεξελθών δεν 
συνεκινήθη έκ τής σφοδρότητος καί πυκνότητος των συγκινήσεων, έκ 
τής θερμότητος των άφθόνως χεομένων δακρύων, εκ των λιποθυμιών 
άνδρών καί γυναικών επί παντός τρυφερού, έπί παντός δυσάρεστου 
βιωτικου συμπτώματος ;

Συμπαθεί ή Ελληνική ψυχή προς τάς γυναίκας τάς εν χηρείες 
διατελούσας, συμπαθεί προς τά ορφανά, συμπαθεί προς τούς δεινοπα- 
θουντας, έλεεί τούς έκτάδην έν τφ  πολεμώ κειμένους, εύσπλαγχνιζε- 
ται τούς έγκαταλελειμμένους καί περιπλανωμένους, οικτείρει τούς πτω 
χούς καί τούς έπαίτας, συμπαθεί ακόμη καί προς τά  ζώα τά  ταλαι
πωρούμενα. Δακρύουσιν οί Έλληνες πατέρες καί αί Έλληνιδες μη
τέρες υπέρ τών τέκνων αύτών μακράν τής πατρικής εστίας ευρισκο
μένων, μετά μακράν αποδημίαν εις αυτήν έπανερχομένων, έκτάδην 
κειμένων. Δακρύουσι τά  τέκνα μακράν τής πατρικής εστίας ευρισκό
μενα έπί τή άναμνήσει τών οίκοι γηραιών γονέων αύτών. Δακρύουσι 
γονείς καί τέκνα μετά μακρόν χωρισμόν συναντώμενοι. Δακρύουσιν αί 
γυναίκες άπροσδοκήτως μετά μ,ακράν άποδημίαν τών άγαπητών άν
δρών αύτών έκ τής ξένης έπανερχομένων, εις προφανή κίνδυνον ρι- 
πτομένων, φονευομένων, έκτάδην κειμένων. Δακρύουσιν άδελφοί έπί 
τή άναμ,νήσει άδελφών έν πολεμώ πεσόντων. Δακρύουσιν άνδρες φιλό
τιμοι έπί τή προσβολή τής φιλοτιμίας αύτών. Δακρύουσιν άνδρες 
γενναίοι έπί τοίς δεινοπαθήμασι τών ομοφύλων αύτών. Δακρύουσιν 
άνδρες καί γυναίκες έπί τοίς δεινοπαθήμασι φίλων άνδρών. Δακρύουσι 
συμπολεμισταί έπί τή άπροσδοκήτψ σωτηρία εταίρων έν κινδύνοις

1) Δημήτριος Κόχχος, Οί Μαργαρΐται, έν Άθήναις 1891, σιλ. 30.
2) Σ/ολιαστής Όμβρου έν Ίλιάδ. Τ  4.
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διατελούντων. Δακρύουσι θεράποντες έπί ταίς δυστυχίαις των κυρίων 
αυτών. Δακρύουσι λαοί δλοι επί τφ  θανάτψ άνδρός γενναίου καί τη 
πατρίδι ωφελίμου. Δακρύουσι συμπολεμισταί καί φίλοι έπί τη άπρο- 
σδοκήτψ σωτηρί<£ έν κινδύνοις διατελούντων εταίρων καί προίστα- 
μένο>ν. Δακρύουσιν έπί τή άπο>λεία. άνδρός αγαθού καί φίλου πιοτού. 
Δακρύουσιν άνδρες εν τη ξένη ευρισκόμενοι επί τη άναμνήσει της πα· 
τρίδος αυτών. Δακρύουσι γυναίκες μεγαλόψυχοι παρορμώσαι τούς 
γενναίους άνδρας αυτών εις την υπέρ πατρίδος άμυνάν. Δακρύουσιν 
άνδρες αγαθοί καί εύγενεΐς καί επί ταις άναξιοπραγίαις ακόμη προσ
φιλών αύτοίς ζώων 1 ).— Ό τα ν  δέ καί βαθύτερον συγκινηθώσι, λιπο- 
θυμούσιν ο ΐ " Ε λ λ η ν ε ς , καί ανδρες καί γυναίκες.

Λιποθυμεί 6 γέρο)ν πατήρ του Όδυσσέως Λαέρτης άναγνωρίσας 
τον υΙόν αυτού 2). Πληρουνται οί οφθαλμοί δακρύων, έπίσχεται ή 
φωνή, ταράσσεται, συγκλονεϊται, μένει ένεός ό εύγενής υΙός του συνε
τού Νέστορος Άντίλοχος, άκούσας παρά του Μενελάου ότι επεσεν έν 
τη μάχη ό Πάτροκλος 3). Λιποθυμεί ή Πηνελόπη, λύονται τα  γό
νατα αυτής, παύουσιν ot παλμοί της καρδίας, έπίσχεται η φωνή, 
πληρουνται οΐ οφθαλμοί δακρύων, ότε ήκουσε παρά του Μέδοντος, τού 
άφοσιοψένου εις τον οίκον αυτής κήρυκος των μνηστήρο>ν, ότι ό Τη
λέμαχος, ό αγαπητός αυτής υίός, άπεδήμησεν εις Μύλον καί ότι οί 
στυγεροί μνηστήρες διενοουντο κατά την έκείθεν επάνοδον νά δολο· 
φονήσωσιν αυτόν 4). Λιποθυμεί ή Μετάνειρα ή σύζυγος του Κελεου 
ίδούσα ότι ακόυσα μεγίστου κακού έγένετο παραίτιος εις τό τέκνον 
αυτής Δημοφώντα, άναχαιτίσασα την Δήμητραν άσχολουμένην νά 
καταστήση αυτόν αθάνατον 5). Λιποθυμεί ή Εύριδίκη,ή σύζυγος τού 
Κρέοντος, ύποπτευθείσα τά^δεινότατα περί του τέκνου αυτής, τού 
Αϊμονος β).

*Ότι δε αΐ γυναίκες live ιν πάσι τοίς τρυφεροίς αίσθήμασιν εύπα-

1) Περί πάντων τούτιον άκριβέστερον καί λεπτομερέστιρον έν τφ  τρίτω μέρει της 
παρούσης πραγματείας.

2) "Ομηρος, Όδυα. ω 345.
3) Ό μηρος, Ίλ . Ρ  694.
4) Ό μηρος, Όδύσ. δ 703.
5) "Υμνοι 'Ομηρικοί, "Υμνος ιίς Δήμητραν 281 -288 .
6) Σοφοκλής, ’Αντιγόνη 1187. Παρέρχομαι τήν λιποθυμίαν τής Ανδρομάχης ίπΐ 

τή Οέφ τοΟ φονευΟέντος Έκτορος (Ό μηρ. Ίλ . X 4 3 7 -5 1 5 ), διότι αΰτη ήτο μόνον 
γυνή καί είχε τό δικαίο>μα τούτο. Μόνον ιίς τάς Έλληνίδας δίν ιινε τοδτο έπιτετραμ· 
μένον («οΰόέ Μποϋνμοϋσιτ ίνχόΑως αί μ η tiptc dr ΈΑΑάόί»),



θε'στεραι τών άνδρών δ τι καθημερινός βίος μαρτυρεί καί οί σοφοί 
πρόγονοι ημών δεν παρέλειψαν να μνημονεύσωσιν. Λέγει δ Αριστο
τέλης: «Γυνή άνδρός έ)εημονέστερον και άρίδακρυ μάλλον» 1). Λε- 
γει ό Σοφοκλής : « Κάρτα τοι φιλοίκτιστον γυνή» 2). Λέγεε ο Πλου- 
ταρχος .* α Γυναίκες άνδρών είσι φιλοπενθέστεραι» 3).

Τή αληθείς πρέπει να εχη τις τήν υψηλήν τιμήν να ονομάζηται 
Κ. Ζησίου, δπως μετά πάντα ταυτα καταντήση να γράψν): « Ή  
μήτηρ τών άποκλεισθέντων εν τή καλύβν) κορασίων έπρεπε νά δράμη 
καί αυτή προς άνεύρεσιν τών τέκνων της* ούτω ποιουσιν έν Έ λλάδι, 
ουδέ λιποθυμουσιν ευκόλως αί μητέρες».

«Σελ. 60: Ό  ’Αλέξανδρος καί ο ί Σ ω μ α το φ ύ λ α κ ε ς  α ύ τ ο ύ  έθραυ· 
Σαν μ ία ν  π ύ λ η ν» · ή φράΣις δέν άποδίδει όρθώς την του Άρριανου 
«Άλ. καί ο ί ά μ φ ’ α υ τ ό ν  πύλην τινά κ α τ α Σ χ ί Σ α ν τ ε ς »  διότι οΐ 
άμφί τον ’Αλέξανδρον δέν είναι μόνον οΐ Σωματοφύλακες, άλλά τό 
ήμιΣυ του κατά τών Μαλ.λών άγομένου Στρατού,τό έτερον ήμιΣυ άγον
τος του Περδίκκου (όρ. Άρρ. Άν. 6, 9, 1. «διχμ διελών») κτλ. — Σελ. 
61 « οί ύπαΣπιΣταί τον καί οί Σωματοφύλακες». ΟΙ του ’Αλεξάνδρου 
υπαΣπισταί ηΣαν Σώμα Στρατού ίδιον, ούδέν κοινόν έχοντες πρός 
τούς Σημερινούς τών §αΣιλ.έων ύπαΣπιΣτάς. "ΩΣτε τό «τον» παρέλ- 
κει. Σελ. 64. Δέν έπεΣεν είς τήν άΣπίδα ώς π τ ώ μ α  ό ’Αλέξανδρος 
τρωΟείς* ό Άρριανός λέγει «π ίπτει έπΐ τήν άΣπίδα ξυννεύΣας».— 
Αύτ. Κακόίς έρμηνεύεται τό του Άρρ. «Τάς κλίμακας Συντετριφό- 
τες».— Σελ. 65 « έ ξ ή π λ ω Σ α ν  αύτόν έπί μίας άΣπίδος» έκάθιζον έπ ί 
άΣπίδος τον τετρωμένον. Διά νά έξαπλωθμ δέ τις δέν ήθελεν έπαρ- 
κέΣμ ούδέ τό έπταδόειον Σάκος τού Αίαντος. — Αύτ. Ήδύναντο νά 
λείψωΣι πολλά άΣήμαντα καί νά προΣτεθώΣι τά τής έξαγωγής τού 
βέλους κατά τόν Πλούταρχον καί τά τής παρουΣιάΣεως του Αλεξάν
δρου είς τούς Μακεδόνας μετά τήν άνάρρωΣιν, κάλλιΣτα καί Συγκι- 
νητικώτατα».

α Διά πολλά μεν καί άλλα δίκαιόν ίστι μετά σπουδής έξετάζειν 
τήν γραμματικήν τεχνολογίαν, μάλιστα δέ απάντων διά τό ίπ ’ αύτνί 
κομάν καί μέγα φρονεΐν τούς γραμματικούς, άεί δέ τών κατά τά  
λοιπά κοσμουμένων μαθήματα κατατρέχει ώς μηδέ τήν κοινήν τών 
Ελλήνων συνήθειαν έπισταμένων, καί έ'τι διά τό, εϊ ποτέ θλίβοιντο 
έν ζητήσει, μή άλλην εύρίσκειν πολλάκις άποφυγήν είς τό περισπάν 1 2 3

1) ’Αριστοτέλης, περί τά ζώα Ιστοριών 608, β, 8.
2) Σοφοκλής, ΑΓας 580, έκδ. Dindorf.
3) Πλούταρχος, Παραμυθητικός πρός Απολλώνων H 3  Α .
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τους συζητουντας αύτοίς η το δτι βάρβαρον η σόλοικόν Ιστι τδ 
ύπ* αυτών λεχθέν. Ούκ όλίγην δ’ άν εχοι μοίραν εις προτροπήν'καί 
δταν βλέπωμεν τούς μηδε δύο σχεδόν ρήματα δεξιώς εϊρειν δυναμέ- 
νους γραμματικούς θέλοντας έκαστον . . ώς βάρβαρον έλέγχειν* (/.ία 
γάρ άντί πάντων άμυνα γενήσεται προς αυτούς, εάν την ψευδώνυμον 
αυτών τεχνολογίαν άτεχνον άποδείξωμεν » 1).

Οί τέχνογράφοι μεταξύ τών ρητορικών σχημάτων σημειόνουσς καί 
τι σχήμα, <(έπ&μ.ονήν» καλούμενον, δπερ έστί «πολλών εκφορά 
πραγμάτων εις παράστασιν καί δήλωσιν ενός», η «όταν επί του 
αύτου πράγματος έπιμένωμεν χάριν αύξήσεως», η «ή έπί του αύτου 
καί ενός πράγματος άργία καί αναστροφή χάριν αύξήσεως» 2)·

Ό κτώ  παρατηρήσεις έπί του αύτου άντικειμένου κατεπύκνωσεν ο 
ήμέτερος κριτής σκοπών την παντελή μοχθηρίαν αύτου νά καταδείξτ), 
Ήστόχησεν όμως, νομίζω, του σκοπού αύτου, διότι άντί νά καταδείξτρ 
την μοχθηρίαν τών κατακρινομένων, έξήνεγκεν αύτόγραφον τής μο- 
χθηρίας τής κρίσεώς του έλεγχον 3).

Το κατακρινόμενον διήγημα αποτελεί μέρος τού Β '. κεφαλαίου 
« Ά ρ ε τ ο ε ί δεάφοροε» τού Ελληνικού Αναγνωσματαρίου μου 
τής Δ '.  τάξεως,φερόμενον υπό την έπιγραφήν «ό Μέγας ’Αλέξαν
δρος ε{ς τοί/ς Μαλλούς (άνδρεία)». Εινε δέ κυρίως είλημμέ- 
νον, ώς σημειούται κάτωθεν τής επιγραφής, έκ τής τού Άρριανού 
Άναβάσεως τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 4), καί πρόκειται περί τής 
τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου «παραδόξου καί μνήμης αξίας πράξεως», 
κατά τον Διόδωρον 5), «περί τού δεινού εκείνου πηδήματος καί άπί- 1

1) Σέξτος ό Εμπειρικός, προς γραμματικούς 97 - 99, £κδ* Bekker, σελ. 620, 
στίχ. 20 —  σελ. 621, στίχ. 3.

2) Φ ο ι6 ά μ ω ν , περί σχημάτων, Walz τόμ. 8, σελ. 508. Spengel τόμ. 3, σελ. 51.
— Ζ ω να ΐο ς , περί σχημάτων η '.  Walz τόμ. 8, σελ. 675. Spengel τόμ. 3, σελ. 162.
— 'Α ν ώ ν υ μ ο ς , περί σχημάτων η '. Walz τόμ. 8, σελ. 700. Spengel τόμ. 3, σελ. 
176.— Πρβλ. καί Ά Μ ξ α ν δ ρ . περί σχημάτων ε \  Walz τόμ. 8, σελ. 440. Spengel 
τόμ. 3, σελ. 17. — Φ ο ιβ ά μ ω ν , ενθ. άν. Walz σελ. 501. Spengel σελ. 47 .— Τ ι6έ- 
ρ ιος, περί σχημάτων, Walz τόμ. 8, σελ. 560. Spengel τόμ. 3, σελ. 74. Άνώννμ. 
περί σχημάτων 59, Walz τόμ. 8, σελ. 655. Spengel τόμ. 3, σελ. 147.

3) Πλούταρχος, προς Κολώτην 1115 C: Τίνος ούν εύχερείας έστί τά δοκούντα τοίς 
άνδράσι μή μαθόντα καταψεύδεσθαι τά μη δοκούντα; καί πεπεισμένον έλέγχειν Ιτέρους 
αύτόγραφον έξενεγκεϊν άμαθίας Ιλεγχον καθ’ αδτου καί θρασότητος;

4) Άρριανός, Άνάβασις ’Αλεξάνδρου 6, 8, 8 - 6 ,11, 3.
5) Διόδωρος, βίβλ. 17, κεφ. 99.
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στου τοΐς άκούουσι καί φοβερού τοις θεωμένοις», κατά τον Πλούταρ
χον 1), «περί της τολμηρότατης έκεινης πράξεως του Μ. 'Αλεξάν
δρου, ήτις πάσας τάς ύπ’ αυτού συντελεσθείσας υπερέβαλλε», κατά 
τον G. Grote 2). Πρόκειται δηλ. περί της εκ τών τειχών της άκρο- 
πόλεως τών πολιορκουμένων Μαλλών εις τό μέσον αυτών καταπηδή- 
σεως του Μ. 'Αλεξάνδρου, ένθα ή άνδρεία ύπερβαλουσα τό κατά την 
άνθρωπίνην φύσιν μέτρον έδείχθη δχι πλέον ώς άνδρεία ανθρώπινη, 
άλλ* ώς «πυρ κεραύνιον ραγέν καί φερόμενον μετά πνεύματος», ό δε 
'Αλέξανδρος «ώς φάσμα Φοίβου φλογοειδέσιν όπλοις περιλαμπόμενον», 
ώς ό Πλούταρχος λέγει 3).

Τό καταπληκτικόν τούτο τόλμημα τού Μ. Αλεξάνδρου πλήν του 
Άρριανου άφηγεϊται και ό Διόδωρος 4) καί ό Πλούταρχος 5). Ε π α 

ναλαμβάνει δέ αυτό καί ό Curtius Rufus 6) καί ό Droysen 7) καί ό 
Holm 8), καί ό Niese 9) καί ό Pfizer 10) καί ό Kehr καί ό Krie- 
bitzsch εν τφ  διά τούς μαθητάς τών Γερμανικών διδασκαλείων άνα- 
γνωσματαρίψ αυτών 11). Τούτο δ’ εγώ ίδών καί φιλοτιμηθείς νά πράξω 
καί εγώ διά τούς Έλληνόπαιδας ο τι οι Γερμανοί διά τούς Γερμα- 
νόπαιδας, διακοσμήσας αυτό κατά την άντίληψιν τών παιδαρίων, 
άνέγραψα έν τφ  Έλληνικφ μου άναγνωσμάταρίφ της τετάρτης τά - 
ξεως. Ά λ λ ’ η καταλυμαινομένη ημάς καί καταισχύνουσα τον τόπον 
ημών χαμαιδιδασκαλικη άβελτηρία καί μοχθηρία Παρθικφ τφ  τρόπφ 
κατώρθωσε νά ματαιώση καί την αγαθήν ταύτην πρόθεσιν. 'Έβαλε 
κα τ’ αυτής όπισθεν παντοίων ψευδολογιών καί εύρεσιολογιών κρυβεισα 
καί έν ζοφώδει ομίχλη δοξοσοφίας έγκατακλεισθεΐσα.

1) Πλούταρχος, περί τής Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής 343 Ε.
2) G. Grote, Cesehichte Griechenlands aus dem Englischen, Berlin 1880, 

τόμ. 6, σελ. 547.
3) Πλούταρχος, περί τής Αλεξάνδρου τύχης ή άρετής 343 Ε .
4) Διόδωρος, βίβλος 17, κεφ. 98 καί 99.
5) Πλούταρχος, βίος Αλεξάνδρου,κεφ. 63, σελ. 700. Περί τής Αλεξάνδρου τύχης 

ή άρετής σελ. 343 Ε καί έξ.
6) Curtii Ruti de gestis Alexandra magni, Libr. 9, cap. 4, (18) 26-33.
7) Droysen, Geschichte Alexanders des grossen, 1877, σελ. 183.
8) Holm, Griechische Geschichte, κεφ. 26, σελ. 407.
9) Niese, Geschichte der Griech. und Makcdonischen Staaten.I Theil, 1893, 

σελ. 143.
10) Pfizer, Geschichte Alexanders des grossen, Stuttgart 1846.
11) Kehr und Kriebitzsch, Lesebuch fur deutsch. Lehrerbildungsanstalten, 

Gotha, 1874, τόμ. 2, σελ. 146,
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"Εντιμος άνθρωπος b ψ εύ σ τη ς  βεβαίως δεν είνε. Άλλ* δταν ή 
ψευδολογία αύτου μ,ετά τόσης έλαφρότητος πλέκηται, ώστε αυτοστι
γμεί να γίνηται κατάφωρος,© τοιουτος ψεύστης ελέγχεται προσέτι καί 
την διάνοιαν πηρός. «Ήδύναντο νά λείψωσι πολλά άσήμ,αντα», λέ
γει ό κ. κριτής, «καί νά προστεθώσι τά  τής εξαγωγής του βέλους 
κατά τον Πλούταρχον», ενώ τά  εκ του Πλουτάρχου άπαιτούμενα 
ταυτα  i )  ύπάρχουσιν έν τώ Έλληνικω άναγνωσματαρίω (σελ. 6 5 )  
καί δη καί σαφέστατα καί εναργέστατα, συνωδά τω προορισμώ αυ
τών, εκτεθειμένα ώς εξής :

«"Ολοι ένόμιζον δτι θά άπέθνησκεν δ μέγας * Αλέξανδρος.— Τδ 
βέλος είχε διαπεράσνι τον θώρακα, ειχεν έμπαγή βαθέως εις τδ στή
θος καί έκ τής πληγής ερρεεν αίμα πολύ! Έ άν άφινον τδ βέλος εις 
τδ στήθος, βεβαίως θά άπέθνησκεν έάν έξήγον αυτό, πιθανώτατα νά 
άπέθνησκεν έκ τής αιμορραγίας. Ό  'Αλέξανδρος έννοήσας δτι οί ια
τροί έφοβουντο, δίατάττει αυτούς νά έξαγάγωσι τδ βέλος. Πριονίζουσι 
λοιπδν αύτδ κατά τδ μέρος τδ πλησίον του θώρακος, λύουσι τδν θώ
ρακα, έξάγουσιν αυτόν, έλευθερώνουσι τδ στήθος καί μετά πολλής 
προσοχής καί μετά φόβου πολλου έξάγουσι την αιχμήν του βέλους έκ 
του σώματος αύτου. Τ ί ύπέφερεν ό Αλέξανδρος μόνον ό Θεδς καί 
αυτός ειξευρεν Ή  καρτερία δμως καί ή γενναιότης αύτου ήτο τόσον 
μεγάλη, ώστε εκίνησε τδν θαυμασμόν πάντων. Ούδέ ενα άναστενα- 
γμδν έξέβαλεν ό γενναίος άνθρωπος καθ’ δλην ταύτην την έγχείρισιν. 
Άλλ* έκ τής πληγής ερρεεν αίμα πολύ καί ό Αλέξανδρος έλιποθύ- 
μησεν. Μετά πολλάς δέ προσπάθειας καί μετά πολλάς περιποιήσεις 
έθεραπεύθη ό άνδρείος Αλέξανδρος καί έξηκολούθησε πάλιν τδ μέγα 
καί ένδοξον αύτου εργον».

Άνοια μετά κακίας τό δοκεΐν, έάν τις αύτός έπιμύη, 
μηδε τοί/ς πέλας όράν 2).

Ά ν  δέ τό είνε ηθικόν παράπτωμα έκ των βαρύ
τατω ν, τό  συ*οφαντε?ν δμως είνε καί τουτου ετι βαρύτερον. Τδ 
δογματίζειν δτι «ήδύναντο νά λείψωσι πολλά άσημαντα», χωρίς νά 
ύποδεικνύωνται τίνα είσί ταυτα τά  «άσημαντα»* καί τδ άποφαίνεσθαι 
δτι «κακώς ερμηνεύεται τδ του Ά ρρ. τάς κλίμακας συντετριφότες», 1 2

1) Πλούταρχος έν βίω ’Αλεξάνδρου, κε®. 63, σελ. 700. Περί τής ’Αλεξάνδρου τύ
χης ή άρετής 344 F.

2) Πολύβιος 4, 27, 7.



χωρίς νά καταφαίνηταί που ούτε το κακώς έρμηνευθέν τούτο, ούτε το 
όρθότερον αύτοΰ, υπόνοιαν απορίας καί κακίας παρέχοντα, σαφώς 
ελέγχονται ώς γνήσια εκγονα συκοφαντίας κακονουστάτης. Προκειμέ- 
νου δε περί τής αρετής τής άνδρειας, ώς σαφώς γέγραπται υπό την 
έπιγραφήν του άνοσίως σπαραττομένου παιδευτικωτάτου τούτου καί 
Έληνικωτάτου διηγήματος καί εύκρινώς καταφαίνεται ώς εκ τής 
κατατάξεως αύτοΰ εις τό Β '.  κεφάλαιον του Έ λλην. αναγνωσματα
ρίου «ΆρεταΙ διάφοροι», παχύ τό να άγανακτή τις, διότι παρε- 
λείφθη, καί έτς παχύτερον τό να άπαιτή «νά προστεθώσι καί τα  τής 
παρουσιάσεως" του ’Αλεξάνδρου εις τούς Μακεδόνας μετά την άνάρ- 
ρωσιν», άτινα ούδεμίαν σχέσιν εχουσιν ούτε προς τον δ ιά 'τής έκθέ- 
σεως του γεγονότος τούτου επιδιωκόμενον σκοπόν ούτε προς την επι
γραφήν καί τό περιεχόμενον του όλου κεφαλαίου, ου μέρος τό διή
γημα τούτο άποτελεΐ.

«Δει δέ»,λέγει ό Πλάτων, «πάνταλόγον ώσπερ ζώον συνεστάναι σώμά 
τι εχοντα αυτόν αύτοΰ, ώστε μήτε άκέφαλον είναι μήτε άπουν, άλλα 
μέσα τ ’ εχειν καί άκρα, πρέποντ’ άλλήλοις καί τφ  όλψ γεγραμμένα» 1). 
Ό  δε Πολύβιος «Δεΐ δε τον άγαθόν κριτήν ούκ εκ τών παραλειπο
μένων δοκιμάζειν τούς γράφοντας, άλλ’ εκ τών λεγομένων, καν μεν 
εν τούτοις τι λαμβάντρ ψευδός, είδέναι διότι κάκεΐνα παραλείπεται δι* 
άγνοιαν, Ιάν δε παν τό λεγόμενον αληθές Υ), συγχωρεΐν διότι κάκεΐνα 
παρασιωπάται κατά κρίσιν, ού κατ’ άγνοιαν» 2). Ό  δέ Αισχίνης : 
« ’Αλλά καί τής σιωπής μου κατηγορεί, ινα ρ,ηδείς αύτω τόπος άσυ- 
κοφάντητος παραλείπηται» 3).

Τά δέ λεγόμενα περί του « άμ,φ* α υ τ ό ν  » ότι δι’ αύτου σηρ,αίνε- 
ται « τό ήμισυ του κατά τών Μαλλών άγομένου στρατού » καί οχι 
« ό ’Αλέξανδρος καί ή άκολουθία αύτοΰ » , καί έπί τή ύποθέσει ότι 
ήσαν όρθά,δέν φαίνονται νά ήσαν δά άξια καί τόσης τιμής, ήτις άπε- 
δόθη εις αυτά* νά άξιωθώσι μεν μνείας, νά συντελέσωσι δέ καί εις 
τήν εις άχρηστίαν καταδίκην ού μόνον τοΰ όλου διηγήματος, άλλά 
καί όλου τοΰ εξ ύπερτετρακοσίων σελίδων βιβλίου !

Ά λλά πλήν τούτου, έάν μετά τίνος άκριβείας καί νηφαλιότητος 
έπισκοπηθώσι καί ταΰτα τά πάναμικρα, ίσως δέν θά φανώσιν οτι είνε

1) Πλάτων, Φαιδρός 264 C.
2) Πολύβιος 6, 41 α, 7.
3) Αισχίνης, κατά Κτησιφώντος 246,
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καί τόσον πλημμελή, δπως ίνδάλλονται είς τον αείποτε διαυγή νουν 
του ήμετέρου κριτού. Τό περί ου ό λόγος χωρίον παρά τφ  Άρριανφ 
έχει ούτως: « Τ ή  δ' ύστεραί^ διχή διελών τον στρατόν (ό ’Αλέξαν
δρος) τού (Λεν ετέρου αυτός ηγούμενος προσέβαλλε τφ  τείχει, τό 
δ1 έτερον Περδίκκας προσήγε. Καί εν τούτφ ού δεξάμενοι οί ’Ινδοί 
των Μακεδόνων την ορμήν τα  (Λεν τείχη της πόλεως λείπουσιν, αυτοί 
δε ές την ακραν ξυνέφευγον. ’Αλέξανδρος μέν ούν καί ο ί άμ.φ* α υ 
τόν πυλίδα τινά κατασχίσαντες παρήλθον εις την πόλιν πολύ προ. 
των άλλων* οΐ δέ όμου Περδίκκ^ τεταγμένοι υστέρησαν ύπερβαίνον- 
τες κατά τα  τείχη ούκ εύπετώς» 1),

Νυν εύκαιρον καί αύθις νά εϊπω ένταύθα ότι πρέπει νά είνέ τις 
τέλεον ύπόξυλος,ώστε κριτής ών νά καταντά νά ύπολαμβάνν) τά ανα
γνωστικά βιβλία τών μικρών παιδων ως τινας παλα/ιάς έξηγηοίεχς 
των Ελλήνων συγγραφέιυν, ών την μή κατά λέξιν άνταπόδοσιν τών 
νοημάτων καθήκον έχει νά σπεύσν) μετά κωμικής προθυμίας νά επανορ
θώστε Τό έν τούτφ ορθόν είνε ό τ ι Κλήμης ό Άλεξανδρεύς λέγει καί 
ό τι Γεώργιος ό G rote πράττει.

Κλήμης ό Άλεξανδρεύς λέγει: α Καν έταιροίά τισι τών πολλών 
καταφαίνηται τά  ύφ* ημών λεγόμενα τών Κυριακών Γραφών, ίστέον 
ότι έκείθεν άναπνει τε καί ζή και τάς άφορμάς αυτών έχοντα, τόν 

νοΟν μ,όνον,ου τήν λέξον παριστάν έπαγγέληται» 2). Ό  δέ Γεώρ
γιος G rote , ό μέγας τής αρχαίας Ελλάδος #/Αγγλος Ιστοριογράφος, 
προκειμένου περί τής έν τή Ιστορίες αυτού έκθέσεως τής στρατιωτικής 
δυνάμεως τού Φιλίππου κατά τον Δημοσθένην, έξέθηκε τά πράγματα 
κατά την ουσιώδη έννοιαν καί ούχί κατά την λέξιν τού ρήτορος έπι- 
λέγω ν: « Παρέχω Ινταύθα τό ουσιώδες νόημα τού ρήτορος καί ούχί 
πιστήν κατά λέξιν μετάφρασιν » 3).

Κ ατά ταΰτα λοιπόν τά άνω άναγραφέντα εκ τού Άρριανού είσιν 
εκτεθειμένα εις το Ελληνικόν μου Άναγνωσματάριον (σελ. 60 ) ουτω: 
« Ό  μέγας 'Αλέξανδρος διέταξε τον στρατόν αυτού νά περικυκλώσν) 
τά  τείχη τής πόλεως καί νά προσβάλν) αυτά. Οί Ινδοί δεν ήδυνήθη- 1 2 3

1) Άρριανός, Άνάβασις ’Αλεξάνδρου 6, 9, 1.
2) Κλτ(ρ.ης ό Άλεξανδρεύς, ΣτρωματεΤς,βιολ. 7, κεφ. 1, έκδ. Potter, σελ. 828.
3) Georg Grote, Geschichte Gricchenlands aus dcm Englischen, ΉβΗίη 

1880, τάρ.. 6, σελ. 418, δποσελίδ. σηρ.. 3: «Ich gebe hicr den wesentlichen 
S inn des Redners, keine streng wortliclie Uebersetzung».
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σαν νά άνθέξωσιν είς την ορμήν των Μακεδόνων και άφήκαν τα  τείχη 
καί ώχυρώθησαν είς την άκρόπολιν. Ό  'Αλέξανδρος καί οι σω
ματοφύλακες αύτοϋ έθραυσαν μίαν μικράν πύλην του τείχους καί 
είσήλθον είς την πόλιν πριν είσέλθωσιν οί άλλοι. Μετ' ολίγον ηλθον 
καί οί άλλοι Μακεδόνες καί όλοι- όμου ώρμησαν κατά της άκροπό- 
λεως ».

Προς ταυτα διαφωνών ο κ. κριτής φρονεί δτι το « ’Αλέξανδρος καί 
οί άμφ’ αυτόν πυλίδα τινά κατασχίσαντες)) σημαίνει ί( δ Αλέξανδρος 
καί τδ ήμισυ του κατά των Μαλλών ύπ* αύτου άγομένου στρατού».

Έ ν  πρώτοις ή ά μ φ ί, «μετά των προσωπικών ονομάτων,προτασ- 
σομένου του άρθρου, σημαίνει μετ’ αιτιατικής α ' τδ δνομαζόμενον 
πρόσωπον μετά των άκολούθων η όμοφρόνων αύτου* β ' αύτδ μόνον 
τδ δνομαζόμενον πρόσωπον καί ούδέν πλέον* γ '  τούς ακολούθους του 
δνομαζομένου προσώπου, χωρίς αύτου 1), η τούς οπωσδήποτε μετέ
χοντας των αύτών μόχθων καί αγώνων καί σφιγκτώς πρδς άλλήλους 
συνδεδεμένους πρδς έπιτέλεσιν κοινής τίνος πράξεως 2), η τούς οπα
δούς, τούς υπηκόους, τούς μαθητάς, τούς όμόφρονας, τούς βοηθούς, 
τούς φίλους, τούς συντρόφους» κτλ. κτλ. 3).

Παρ’ Άρριανφ δε ό στρατός, ό άκολουθών στρατηγφ τινι, έκφέρε- 
ται κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους.

1) Διά τής ξι/ν  μετά δοτικής 4).
2) Διά του άμα  μετά δοτικής 5).
3) Διά του όμ ού  μετά δοτικής 6) καί
4) Διά τής ά μ φ \ μετ’ αιτιατικής, δπερ καί συνηθέστατον 7).

4) Άσώπιος, Εισαγωγή είς τήν Ελληνικήν σύνταξιν, σελ. 7 4 4 - 715.
2) B e r n a r d y ,  Wissensehaflliche Syntax der Grichischen Spraehe, Berlin 

4829, σελ. 2 4 4 -2 4 5 .
3) Matthiaf Ausfiirliche Griech. Grarnm. Leipzig 4835, μέρ. 2, σελ. 4364. 

— Bosiy Griech. Gramm. Gottingen 4856, σελ. 442.— Buttmann , Griech. 
Gramm. Berlin, 4869, σ ελ .'532. — Kriigert Griech. Sprachlehre, Berlin 
4862, zweiter Theil, σελ. 407.

4) Αρριανος, Ανάβ. Άλεξ. 5, 24, 8 : Αύτός δέ Αλέξανδρος ζυν tfj στρατια επί 
τον "Υφασιν ποταμόν πρού/ωρει. — ΑύτόΟ. 5, 23, 7 :  ΎμεΤς δε, ά'νδρες ήγεμόνες, 
έπειδάν σημανθή, fvr  ΓοΓς καθ' avtovQ έκαστοι ξυντεταγμένοι ίέναι έπί τον θόρυβον. 
νΙδ. καί 4, 29, 6. 5, 4, 3. 5, 24, 5 κτλ.

5) Αύτόθ. 6, 8, 5 : Άναλαβών τήν ίππον ιήγ αμα αντφ πασαν ή'ει κτλ.
6) ΑύτόΟ. 6, 9, 2 : Οί δέ όμον ΠερόΙχχα τεταγμένοι κτλ.
7) ΑύτόΟ. 4, 26, 4 : ’Αλέξανδρος ήγε τούς άμφ’ αύτόν.— Αύτόθ. 2, 40, 4 : Λαμ- 

πρώς ένίκα ’Αλέξανδρός τε καί οί άμφ’ αύτόν, καί ουτω καθεξής έν 51 άλλοις χωρίοις,
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Ούχ ηττον παρ’ 'Αρριανφ συνηθέστοιτα. διά της ά μ φ \ μδτ* αιτια
τικής αντωνυμίας η ονόματος, βασιλέα η στρατηγόν δηλοϋντος, προ- 
τασσορ.ένου του άρθρου, δηλουτοιι ούχί 6 στρατός, άλλ' οί ακόλουθοι, 
τό επιτελεΐον , οί ηγεμόνες, οί ύπασπισταί, οί σωματοφύλακες, ή 
βασιλική φρουρά, έν ένί λόγω πάντες οί περιστοιχουντες τον περί ου 
έκάστοτε πρόκειται βασιλέα η στρατηγόν 1).

Τούτων δ’ ούτως έχόντων πρόδηλον ότι γραμ.μ .ατοκο>ς έν τω 
προκειμένφ χωρίω : « 'Αλέξανδρος μεν και οί άμφ’ αυτόν πυλίδα τινά 
κατασχΐσαντες» ά μ φ ’ α/ύτόν δύναται να είνε «και ή ακολουθία ή 
βασιλική του Αλεξάνδρου», οί σωματοφύλακες δηλ. καί εϊ τις άλλος 
τοιουτος, ως έν τφ  Άναγνωσματαρίω μου φαίρεται,καί ατό ημισυ του 
κατά των Μαλλών άγομένου στρατού», ως ό κ. κριτής φρονεί.

Νυν πόθεν ό κύριος ούτος άφορμηθείς έπεισεν έαυτον ότι ή γνώμη 
αύτου είνε η εύστοχωτέρα καί τ*?ί νυν περιστάσει εύαρμοστοτέρα, 
είνε άγνωστον, διότι αυτός ούδέν περί τούτου λέγει. *Ότι όμως ή

—  Της « ά ^ ιφ ΐ»  προθέσεως ουδείς των συγγραφέων ποιείται δαψιλεστέραν χρήσιν του 
Άρριανοΰ. Έ ν  παντί καιρψ καί τόπο), ένθα παρά τοΐς άλλοις συγγραφεΰσιν οικονο- 
μοΰνται τά κατά τον λόγον δι* άλλων εκφράσεων προβάλλει παρ’ Άρριανω πάντοτε 
ή πρόθεσις άμφί,ότϊ μ,έν μετά γενιχής,οτϊ δέ μετά δοτιχής καί συνηθέστατα μετ' αί· 
τιατιχής συντεταγμένη. *0 Άρριανός λέγει: άμφϊ του ’Άμμωνος πατρός μάλλον τι 
ή Φιλίππου δόξης (4, 9, 9 ) — τά άμφϊ ΐ% γη Αιγύπτια ποιήματα (5, 6, 5 ) — τά 
άμφϊ τφ ποταμω τφ Ίνδφ  (6, 1, 5 ) — τούτο τό άμφϊ τφ Νείλφ γραφέν άφελεΐν 
(6, 1, 6) — άμφϊ τό ιερόν — τά άμφϊ τονς ελέφαντας — τά άμφϊ τόν περίπλονν
—  επί τω άμφϊ τόν *Ηραχλεα μύθο) πεφημισμένω — τά άμφ' 'Αλέξανδρον (7 , 
20, 3. 4, 30, 6. 6, 28, 5. 4, 28, 4. 6, 24, 1) καί οΰτω καθεξής.

1) Οΰτω π. χ . έν τω χωρίω 1, 14, 4 : «Δήλος ην των τε όπλων τη λαμπρότητι 
καί των άμφ ’ αυτόν τη συν έκπλήξει θεραπεία» οί άμφ' αυτόν είνε οί σωματοφύλακες 
του ’Αλεξάνδρου καί ή λοιπή ακολουθία αυτοΰ.— Έ ν τω χωρίω 1 ,6 , 5: « ’Αλέξανδρος 
δέ λόφον τινάς κατέ'/οντας ίδών ου πολλούς των πολεμίων .. παρήγγε·λε τοϊς σωματο- 
φόλαξι καί τοΐς άμφ* αυτόν έταίροις, άναλαβόντας τάς ασπίδας άναβαίνειν επί τους 
ίππους καί έλαύνειν έπί τόν γήλοφον» οί άμφ' αυτόν ίταϊροι είνε οί την βασιλικήν 
φρουράν άποτελουντες Μακεδόνες ίππεις.— Έ ν τω χωρίο) 4, 24, 6 : «Ενταύθα δέ 
άφίκοντο αύτω καί οί άμφϊ Κράτερον ξΰν τή στρατιά » οί άμφϊ Κράιερον είνε ό Κρά· 
τερος καί τό έπιτελεΤον αυτοΰ.— Έ ν τω χωρίω (3, 14, 4 ) :  «Ο ί δέ άμφϊ Σιμμίαν 
καί ή τούτου τάξις » οί « άμφϊ Σιμμίατ » είνε ό Σιμμίας καί τό έπιτελεΤον αυτοΰ. — 
Έ ν  τω χωρίω (3, 13, 1 ) :  « Ό ς  δέ όμοΰ τά στρατεύματα έγίγνετο, ώφθη Δαοεΐός τε 
καί οί άμφ1 αυτόν» οί άμφ’ αυτόν είνε οί συγγενείς, οί σωματοφύλακες, τό έπιτελεΤον 
καί ή βασιλική φρουρά του Δαρείου, καί οΰτω καθεξής έν άλλοις δέκα καί ιέσσαρσι 
χωρίοις τοΐς εξής: 1, 5, 2. 1, 15, 6. 3, 22, 5. 7, 3, 4. 7, 24, 2. Ιδίως δέ έν τοΐς 
χωρίοις 2, 3, 8. 2, 10, 1. 3, 15, 3. 4, 3, 3. 4, 25, 3. 5, 14, 2, 6, 27, 4. 7, 8, 
3 , 7 , 1 1 , 2 .
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γνώμη αύτου δεν είνε δυνατόν να εϊνε εύστοχωτέρα της ύπ’ αυτου 
κατακρινομένης, δύναταί τις να πεισθή ίσως, άν σμικράν της λογικής 
αύτου δυνάμεως χρήσιν ποιούμενος άναλογισθή τα έξης*

Έ ν προσβολή τείχους, έπΐ πολλά στάδια διατεινομένου, ό στρατός 
είνε διεσκορπισμένος εις διάφορα μέρη συντόνως καί συγχρόνως προσ- 
βάλλων αυτό πανταχόθεν* άτεχνον δθεν καί άσύμφορον, άλλως δέ 
καί φύσει αδύνατον να εινε ύπερδεκακισχίλιοι άνδρες ατό ήμισυ του 
κατά των Μαλλών άγομένου στρατού», κατά τάν κ. κριτήν, εις εν 
καί τό αύτό μέρος συνεσωρευμένοι, ασχολούμενοι εις την κατάσχισιν 
«πυλίδος τινός», τουθ’ όπερήτο δυνατόν νά συντελεσθή διά δύο μόνον 
πελεκυφόρων στρατιωτών. Ό τα ν  δέ άναλογισθή τις προσέτι OTt ό 
'Αλέξανδρος, άτε αρχιστράτηγος καί βασιλεύς, δεν περιεπλανάτο 
κατά τάς μάχας μόνος, αλλά πάντοτε ακολουθούμενος υπό των άν- 
δρειοτάτων στρατιωτών καί τών γενναιότατων άξιωματικών καί τών 
συνετωτάτο>ν στρατηγών καί τών μαχιμωτάτων μεγιστάνων καί τών 
προσφιλεστάτων αύτου φίλων καί συγγενών καί ομηλίκων 1)* όταν 
άναλογισθή τις «την οξύτητα αύτου ές τούς κινδύνους», ώς ό ίδιος 
λέγει περί έαυτοΰ 2) καί «την παράδοξον αύτου τόλμην »,ώς οί εχθροί 
αύτου ώμολόγουν 3)' όταν άναλογισθή τις ότι εις τούς μεγίστους 
κινδύνους απτόητος καί ανεπίσχετος πρώτος πάντων έρρίπτετο 4), ού 
ένεκα, κατά την ιδίαν αύτου ομολογίαν, ούδέν «του σώματος τών 
γε δη έμπροσθεν μερών άτρωτον ύπολέλειπται» 5)* όταν άναλογισθή 
τις ότι καί άλλοτε κατά τάς πολιορκίας καί δη έν περιστάσεσι πολύ 
χαλεπωτέραις τής νυν « ξύν όλίγοις άνέρρηξεν πύλας» τειχών 6) καί 
ητο πολύ συνειθισμένος εις τά τοιαυτα ό μεγαλόψυχος καί ορμητικός 
ούτος άνθρωπος, ίσως πεισθή νά πιστεύστρ ότι καί ενταύθα εινε ένδεχό- 
μενον μάλλον, συ νωδά πάσι τούτοις νά έγεινε τό πράγμα,ή συνψδά τή 
άντιλήψει του κ. κρ ιτου .Ό τι δηλ. 6 ’Αλέξανδρος καί οί μαχιμώτατοι 1 2 3 4

1) Άρριανός, ενθ. άν. 1 ,6 ,5 . 1 ,11, 8. 4 , 3, 3. 5 ,4 3 ,1 . 6 ,9 , 3. 7 ,7 ,1 .  7 ,1 5 , 5. 4.
2) Άρριανός, ένθ. άνωτ. 1 ,1 3 ,7 .
3) Άρριανός, ένθ. άνωτ. 1 ,4 ,3 .
4) Άρριανός, ένθ. άνωτ. 1, 6, 8. 1, 15, 3 καί 7. 1, 28, 6. 2 ,1 0 , 3. 3, 23, 2. 4, 

3, 2. 4, 4, 5. 4, 30, 3. 5 ,1 3 , 1 χαί 2. 6, 7, 5.
5) Άρριανός, ενθ. άνωτ. 7, 1 0 ,2 . — Περί τών τραυμάτων τούτων ίδε Ά ρριαν., 

Μ . άνωτ. 1, 15, 7. 2 ,1 2 , 1. 2, 27, 2. 4, 3, 3. 4, 23, 3. 4 ,2 6 , 4. 6,10, 1. 6, 11, 
7. Πρβλ. χαί Πλούταρχον περί της ’Αλεξάνδρου τύχης Jj αρετής 327 Β.

6) Άρριανός, ένθ. άν. 4, 3, 2 χαί 3,
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καί γενναιότατοι ακόλουθοι αύτου « κ α τέα ^ ια α ν  τ ίιν  π υ λ ίδ α » , δι* 
ής πρώτοι πάντων αυτοί εισήλθον εις την πόλιν, ότι ό στρατός του 
Αλεξάνδρου ιδών αυτόν είσελθόντα έσπευσε νά είσέλθη καί αυτός, 
καί ότι βραχύν χρόνον μετά την είσοδον αύτου εισήλθον τελευταίοι 
καί «οι όμου Περδίκκ^ τεταγμένοι», μεθ1 ό συνηθροίσθησαν πάλιν 
πάντες περί τό τείχος της άκροπόλεως, ένθα νέοι αγώνες άνέμενον 
αυτούς.

Τοιαύτη τις δύναται νά είνε ή ερμηνεία του περιμαχήτου τούτου 
χωρίου. Ερμηνεία, ην υπαγορεύει μέν ό κοινός νους καί η φύσις τών 
πραγμάτων, δύν άπαγορενεί δέ ή γραμματική της Ελληνικής 
γλώσσης. Εις έπίμετρον δε την ερμηνείαν ταύτην επιβεβαιοΰσι καί 
άνδρες πολύ ημών έλληνικώτεροι καί πρός τα  πράγματα πολύ καί 
του Άρριανου αύτου προσεχέστεροι. Διόδωρος ό Σικελιώτης π. χ. 
170 έτη προ του ’Αρριανου γενόμενος,άφηγείται «την παράδοξον καί 
μνείας αξίαν ταύτην πράξιν » ούτω* « Ό  δε Αλέξανδρος τή πρώτη 
πόλει (τών Μαλλών) πλησιάσας έξ έφόδου διενοεΐτο πολιορκείν ταύ
την . . Αύτός δέ διατάξας τα περί την πολιορκίαν π ρ ώ τ ο ς  ηγείτο 
πρός την πόλιν, φιλοτιμούμενος αύτην διά τής βίας χειρώσασθαι* τών 
δέ μηχανικών οργάνων υστερούντων πρώ τος δο<χ*όψας πυλέδα  

καί παρεισπεσών εις την πόλιν πολλούς μέν κατέβαλε, τούς δέ λοιπούς 
τρεψάμενος συνεδίωξεν εις την άκρόπολιν» 1).

Περαιτέρω «κακώς ερμηνεύεται τό του Άρριανου «τάς κλίμακας 
συντετριφότες», λέγει ό κ. κριτής καί σιωπφ. Πράγμα ήκιστα έντι
μον, ώς καί ανωτέρω έλέχθη, καί σφοδρά παχύ, τουρκικφ «φ ετφ α» 
παρεμφερές. Τό περί ου ό λόγος χωρίον έχει ούτως : «τοίς γάρ Μα- 
κεδόσι καί ταύτη εν άπόρφ γεγένητο τά  τής προσβολής ότι οί τον 
Αλέξανδρον βαλλόμενόν τε .έπί τφ  τείχει ίδόντες καί πηδώντα εϊσω 
ές την άκραν, υπό σπουδής τε καί φόβου μη τι αύτοίς ό βασιλεύς 
πάθη ού ξύν νφ κινδυνεύων, τάς κλίμακας ανντετρχφότες άλλοι 
άλλας μηχανάς εις τό άνελθείν έπί τό τείχος ώς έν άπόροις έμηχα-

1) Διόδωρο; 17, 98.— Ούτως εννοουσι τό χωρίον καί οί έρμηνευταί του Άρρια- 
νου Tafel, Osiander, Schwab, Carol. Mullerus/Έπιθι Griechische Prosaiker 
in neuen Uebersetzungen v. Tafel, Osiander, Schwab, 42 Bandchen, Stut- 
gart, 1829, σελ. 419: Alexander u n d  seine Leute schlugen eine kleine Pforte 
ein und kamen in die Stadt lange yor den Anderen.—Ό δε Carolus M ullerus  
«Alexander c u m  iis q u i  c irca  ip s u m  erant p r i m u s  perfracta quadam p.orta  ̂
in urbem irrupit (Arriani Anabasis υπό Fr. Diibner, Paris, 1877 σελ, 156/, <
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νώντο, ot μεν πασσάλους εμπηγνύοντες εις το τείχος» 1) κτλ. Είνε 
δέ ταυτα εν τφ  Έλληνικώ μου άναγνωσματαρίω (σελ. 64) εκτε
θειμένα ούτω : «Οι Μακεδόνες ίδόντες τον βασιλέα αυτών επί του
τείχους άναβάντα καί ίστάμενον’ καί έπειτα πηδήσαντα εντός αύ
του, έφοβήθησαν μη φονευθή καί έσπευδον να άναβώσι τάς κλίμακας* 
άλλ’ έπειδή πολλοί όμου άνέβαινον, δπως προφθάσωσι να σώσωσι τον 
λατρευτόν αυτών βασιλέα, (ΤυνετριβηοΓαν αί κλίμακες καί δεν 
ήδύναντο πλέον να άναβώσιν. Πολλά έμηχανεύθησαν. Ένεπήγνυον 
πασσάλους» κτλ.

Που αλλαχού λοιπδν κείται το αμαρτωλόν, εί μή εν τή διανοί^ 
καί τώ ήθει του χρήστου κριτου ημών ; Καί άλλως δε τό πράγμα 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς είνε τόσον περί— 
πυστον,ώστε καί τα παιδάρια τών σχολείων άκόμη γνωρίζουσιν αυτό. 
Ό  Πλούταρχος λέγει: «προστεθεϊσαι τοις τείχεσιν αί κ λ ίμ α κ ε ς  
έκλαοτθηοταν» , καί: « ένταυθ’ άρ’ ή Τύχη μεγάλα καί λαμπρά διέ- 
φηνεν έργα της προς Αλέξανδρον εύμενείας, οτ> αυτόν μέν εις χωρίον 
άσημον καί βάρβαρον έμβαλουσα κατάκλεισε καί περιετείχισε, τούς δ’ 
υπό σπουδής έπιβοηθουντας έξωθεν καί τών τειχών εφιεμένους,κλάαασ’α 
καχ σ'νντρίχ(/αο'α τά ς  κ λ ίμ α κ α ς  ύπεσκέλισε καί κατεκρήμνισεν» 2). 
Ό  Διόδωρος λέγει: cc Ol δέ Μακεδόνες δύο κλίμακας προσθέντε;
διά τούτων προσανέβαινον άθρόοι καί συντριβεισών άμφοτέρων επί την 
γην κατηνέχθησαν » 3). Οί μεταφρασταί του Άρριανου Tafel,Osian- 
der καί Schwab γράφουσιν : «Δυσχερής έγένετο τοΐς Μακεδόσιν ή 
άλωσις τών τειχών, διότι έκ φόβου μή τι πάθη ό βασιλεύς όρμήσαν- 
τες άθρόοι νά άναβώσιν επί του τείχους,έθραυσαν τάς κλίμακας» 4). 
Ό  μεταφραστής Karolus Mullerus γράφει: «Οί Μακεδόνες συντρι- 
βεισών τών κλιμάκων άλλος άλλας μηχανάς έμηγανώντο» 5). Ό  
Pfizer εν τφ  άνω μνημονευθέντι συγγράμματι αύτου γράφει: «ώρ-

1) Άρριανός, έ'νΟ. άνωτ 6, 10, 3.
2) Πλούταρχος, περί της "Αλεξάνδρου τύχης fj αρετής 327 Β. 343 Ε . ΙΙρβλ. τοδ 

αύτου χαί βίον Άλεξάνδρ. χ. 63, σελ. 700: «ή χλΐριαξ συνετρίβη ».
3) Διόδωρος 17, 98.
4) Έ νθ . άνωτ. σελ. 425: Es war namlich den Macedoniern das Ersturmcn 

der Maucrn auch dadurch erschwerl worden, dass dicjcnigen wclchc.. im 
Eifer und in der Furcht es mochte dem Konige.. etwas begegnen, die Lei- 
ter zerbrochen batten und nun χτλ.

5) Άρριανός, εχδ. Dubner είς τό χωρίον: Macedones enim . .  ruptis scalig 
alii alia instrumenta excogitabant.

w -a  t  r. ■
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μησαν πάντες εις τάς κλίμακας ούτως, ώστε έκ του βάρους των άναρ- 
ριχωμένων αύται έθραύσθησαν» 1).

Περαιτέρω* « Δεν επεσεν επί την ασπίδα ως πτώμα ό Αλέξαν
δρος τρωθείς* Ό  Άρριανός λέγει —  πίπτει έπί την ασπίδα ξυννεύ- 
σας» —  ταυτα λέγει ό κ. κριτής διαστρέφων (/.εν τα  κείμενα, δυσαι- 
σθητών δέ προς τον νουν αυτών.

Ό  Άρριανός δεν λέγει «π ίπτει έπί την ασπίδα ξυννεύσας», αλλά 
λέγει «π ίπτει αΐ>τοΟ επί την άσπίδα ξυννεύσας»* δ έστι αναίσθητος 
καί έκλελυμένος («  πολλου δέ δη τού αίματος καί άθρόου έκρυέντος 
Ιλιγγός τε αυτόν καί λιποψυχία κατέσχε ») 2) κλίνας έπί την άσπίδα 3) 
πίπτει έπ* αυτής ως πτώμα κατά γης, α ύ το Ο , εις τον τόπον δηλ. 
ένθα έμάχετο,όπως έναργέστατα καταφαίνεται εκ των άλλων περί τού 
αυτού πράγματος έκφράσεων τού Άρριανού τώ νδε: « Πευκέστας δέ 
περιβάς π ε π τ ω κ ό τ ι»  καί «ήδη τε άμφ* αύτφ πεπ τω κό τχ  κρατερά 
ριάχη ξυνειστήκει» 4).

Ούδείς σωφρονών άντελήφθη ουδέ εινε δυνατόν ποτέ να άντιληφθή 
τά  φυσικώτατα ταύτα πράγριατα άλλως η ούτως: «Τοξευθείς υπό τον 
(/.αστόν επεσεν εις τό γόνυ κατισχυθείς υπό τής πληγής», λέγει ό Διό
δωρος 5 )—  «πρινής έπί τής άσπιδος κατέπεσεν » μεταφράζει ό Mul- 
lerus 6)— «κλίνας έπί την ασπίδα κατέπεσεν κατά γής» ,μεταφράζουσιν 
ό Tafel, ό Onisander καί ό Scwab 7) —  « κατέπεσεν κατά γής» γρά
φει oHolm 8) —  «λιπόθυμος κατέπεσε κατά γής» γράφει ό Niese 9)— 
«καταπίπτει έπί τής άσπιδος αυτού κατά γής»,γράφει ό Droysen 10) 
—  κλίνας έπί την άσπίδα,κατέπεσε κατά γής », γράφει ό Pfizer 11).

1) Pfizer, ενθ. ά ν ω τ . Drangten sich hitzig Alle nach den Leitem, so dass 
sie von der Wucht der vielen hinaufklimmenden brachen.

2) Ά ρ ρ ια ν ό ς ,  ενθ. ά ν . 6 ,  1 0 ,  2 .
3) Sintenis, εν xfj φ ερω νύμω  έχδόσει του Ά ρ ρ ια ν ο ο  « Zusammenkniekend*>.
4 ) Ά ρ ρ ια ν ό ς ,  ένθ. ά ν . 6 ,  1 0 ,  2 .  6 ,  1 0 , 4 .
5) Δ ιό δω ρ ο ς 1 7 ,  9 0 .
6) Ά ρ ρ ια ν ό ς ,  Εκδ. Diibner: Pronus in scutum collapsus est.
7) Έ ν θ .  ά ν . Er sank, auf seinen Schild gelehnt, zu Boden.
8) Holm, Griech. Geschichte τ ό μ . 3 ,  σελ . 4 0 8 .
9) Niese, Gesch. der Griech. und Macedonischen Staate, 1 Theil 1893, 

σελ. 143: Er sank ohnmachlig nieder.
10) Droysen, Geechichte des Hellenismus 1877, erster Theil, II Halband, 

σελ. 184 : Er sinkt an seitiem Schilde nieder,
. 11) Pfizer, Geschichte Alexanders des Grossen, Stuttgart, 1846: « Ersank, 

duf dem Schilde gelefmt, zu Boden » .
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Καί ούτω πάντες ol νήφοντες, διότι μόνον έν τή φανταρία κεκω- 
θωνισμένου τίνος δύναται να άνειδωλοποιηθή τό φάντασμα* οπερ 
εφαντάσθη 6 ήμέτερος κ. κριτής. Ή  νήφουσα αύτου διάνοια κατώρ- 
θωσε να φαντασθή άνθρωπον βληθέντα διά του θώρακος εις το στή
θος τοζεύματι, ίλιγγιάσαντα καί έκ τής αιμορραγίας λιποψυχή- 
σαντα i), μή πεσόντα δ1 όμως κατά γής ως πτώμα* άλλ’ εις τους 
πόδας αύτου Ιστάμενον* κεκλιμένον επί έπίσης Ισταμένης άσπίδος και 
κρεμάμενον ούτω άτονον καί έκλελυμένον εκατέρωθεν αυτής δίκην 
άλλάντος μακρου άφ’ ύψηλου άνηρτημένου !

Έάν δέ τούς « βεβλημένους εις τό στήθος τοξεύματι» καί έχοντας 
τό βέλος βαθύτατα έμπεπαρμένον εις αυτό, ιλιγγιώντας δέ καί λιπο* 
ψυχουντας ως εκ τής εκροής πολλου καί άθρόου αίματος, ( « έγγύς 
υπό του αίματος έκλιπειν») κάκιστα έχοντας, αναίσθητους και έτοι- 
ρ.οθανάτους 2) μεταφέρουσιν άπό τόπου εις τόπον έξηπλωμένονς ή 
καθπμένονς, τούτο τό δυσεπίλυτον καί σοβαρόν ζήτημα ούτε ό 
Άρριανός έτόλμησε νά θίξη ούτε οι ποικιλώνυμοι αύτου μεταφρασταί 
νά διευκρινήσωσιν ούτε οι περιώνυμοι του μεγάλου ’Αλεξάνδρου ιστο
ριογράφοι νά άναπτύζωσιν. Έγραψαν μόνον α οι δ’ έξέφερον τό ν  
βασιλέα έπι της άσπίδος κακώς έχοντα»— μετέφρασαν απλώς 
α regem pessime affectum scuto efferunt» — « trugen ei- 
nige den Konig a u f seinem Schilde weg» καί έσιώπησαν, 
συνετώτατα πράξαντες, άφου τό ζήτημα είνε τόσον σπουδαίον καί 
τόσον την κοινήν κατανόησιν ύπερβαινον, ώστε θρασύτατος θά έθεω- 
ρεϊτο εκείνος, όστις θά έπεχείρη νά λύση αύτό, έάν πρότερον δεν έζη- 
κρίβου τίνα γνώμην έπί του άντικειμένου τούτου έχουσιν οι πρώτοι 
τυχόντες καρραγωγείς καί άστυφύλακες καί ύπηρέται τών νοσοκο
μείων.

Οίαδήποτε όμως καί αν είνε ή βαρυσήμαντος γνώμη τών τοιού- 
των άνθρώπων,έν τοίς Άναγνωσματαρίοις κατ’ άνάγκην — δυστυχώς 
—  πρέπει νά μεταφέρωνται οι βαρέως τετρωμένοι καί οί ετοιμοθά
νατοι έξηπλωμένοί προς αποφυγήν τών γελώτων, εις ούς θά έξερ- 
ρήγνυντο τά παιδάρια έπί τφ  άπλφ άκούσματι ότι κατά τήν νεω- 
τέραν κριτικήν χαμαιδιδασκαλικήν άντίληψιν μεταφέρουσι νυν τούς

1) Άρριανός, ένθ. άν. 6, 10, 1 καί 2.
2) Άρριανός, ένθ. άν. 6, 10, 1. 6, H , 1. Πλούταρχος βίος Άλεξάνδρ. κιφ, 63, 

σιλ. 700 — Περί της Αλεξάνδρου τύχης jj άρετης 343 F , 344 D,



έτοιμοθανάτους άπό τόπου εις τόπον ούχί έξη π λ 6 )μ έν ο νς  άλλα
καθημένονς.

Ή  δέ έρμ,ηνεία, ήν θά έπιχείρη ό διδάσκαλος να δώσ?), όπο)ς έπί- 
σχη τον γέλωτα των παιδαρίων άκουόντων «έκάθιζον ίπΐ άσπίδος 
τον τετρο>μένον. Διά νάέξαπλωθή δέτις δέν ήθελεν επαρκέσν) ουδέ τό 
έπταβοειον σάκος του Αΐαντος», ήθελεν έπαυξήσιρ αυτόν Ιτι (/.άλλον, 
διότι καί ό παχννονοττατος των μαθητών πάραυτα θά άνέκραζε: 
«Κ αί δι* ένα βασιλέα θανασίμως τρωθέντα, καί δι1 ένα 'Αλέξανδρον 
έτοιμοθώνατον δεν υπήρχε καί δευτέρα καί τρίτη καί δεκάτη άσπίς 
διά νά μεταφέρωσιν αυτόν όσον ενδέχεται άναπαυτικώτερον» ;

Δυστυχώς ή ευτυχώς τά παιδάρια πολλάκις εινε πολύ νοημονέστερα 
πολλών διδασκάλων καί πολλών κριτών. Διαβλέπουσι δέ όξύτατα 
τάς μωρίας αυτών καί ίκμυκτηρίζουσιν άσπλάγχνως αυτούς άφραίνον- 
τας καί ληρουντας.

*Αν δέ ίκ προαιρέσεως μεγαλόψυχου, γινναίως έκλακτισθεΐσα ή 
χαμαιδιδασκαλική σοφία μέχρις άστρων έξετινάχθη, όπω; έκεΐθεν τάς 
βαρυσημ.άντους ταύτας περί του «οι άμφ' αυτόν» καί του «ξυννεύ- 
σας» καί του « συντετριφότας » άληθείας εις τους έπί τής γής έρπον- 
τας βροτούς καταγάγτρ,νυν παν τουναντίον* έξ ύψηλου ήθους σφοδρώς 
έκλακτισθεΐσα κατεποντίσθη εις τά  αχανή βάθη του επιστητού, όπως 
έκεΐθεν την γενναιοτάτην ταύτην άπόφανσιν «ώστε τό « τ ο υ »  παρέλ- 
κει» εις τό φως του ήλίου άναγάγιρ.

Έ άν ό αοίδιμος ΓΙαπαρρηγόπουλος ήδύνατο νά μαντεύσν) ότι τοι- 
αύτη κατάχρησις θά έγίνετο τών δύο στίχων, ούς εν τή Ελληνική 
αύτοΰ ιστορία περί τών νηαοπιΰτών τής Μακεδονικής στρατιάς 
έγραψεν : «Ύ πασπισταί ητο τό έλαφρότερον ώπλισμένον σώμα τών 
πεζών τής βασιλικής φρουράς» 1), θά άντέγραψε πληρέατε- 
ρον τά  εν τή ιστορώ του Grote περί «τών υπασπιστών» γεγραμ- 
μένα 2), καί οΰτω ούδεμία αφορμή εις ούδένα ύπόξυλον γραμματο- 
διδασκαλίδην θά παρείχετο νά σεμνύνηται επί σοφίγ. καί νά σιληπορδή 
έπί κριτική δεινότητι, τά τετριμμένα ταυτα άκαίρως καί άστόχως* 
άναμασών* « Ο ίτο υ  'Αλεξάνδρου ύπασπισταί ήσαν σώμα στρατού

—  5 6 0  —

1) Κ , ΙΙαπαρρηγοποόλου Ιστορία τοΟ Ελληνικού έθνους. Έ ν ΆΟ^ναις 1886, χύψ· 
2, σιλ. 26.
/  2) .0 .  Grote, ένΟ, άνωτ. τόμ. 6, σιλ. 423, σημ.. 18. j

Λ
J,
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ίδιον ούδέν κοινον εχοντες προς τούς σημερινούς των βασιλέων ύπα- 
σπιστάς. *Ώστε το το ν  παρέλκει».

Τό δτι οί « ύ π α ο π χ ύ τα ι»  είνε σώμα στρατιωτικόν ίδιον της Μα
κεδονικής στρατιάς,τούτο γινώσκουσιν καί τα  παιδάρια των σχολείων, 
είς τά διδακτικά τής Ελληνικής Ιστορίας εγχειρίδια αυτών άναγνόντα 
το πράγμα. Το δτι δμως καί εκ του σώματος τούτου του στρατιω
τικού «των ύπασ'πισ'τών» άπετελείτο ούχ ήκιστα ή βασιλική 
φρουρά του ’Αλεξάνδρου καί ή λοιπή ακολουθία αυτού, οί σωματο
φύλακες, οί διαγγελείς καί οί ί/πασ'πιαται αύτον, τούτο δεν 
δύνανται νά γνωρίζωσιν ούτε τά παιδάρια ούτε οί σεμνοπροσωπου^- 
τες αυχμηροί γραμματοδιδασκαλίδαι, δσοι τήν σοφίαν αυτών άν- 
τλουσιν έκ δύο γραμμών ολιγοσέλιδων τινών ή έλλιπώς άντιγεγραμ- 
μένων ιστορικών βιβλίων. Τνα τις ακριβώς γινώσκν) τά  περί τών 
«ύπαΟπίΟτών» καί παύσν) μεν περί αύτών φληναφών, κρίνη δέ, 
δπως ή σεμνδτης τής επιστημονικής άληθείας άπαιτει καί το καθήκον 
του κριτου επιβάλλει, πρέπει πολλά καί δή καί νήφων καί μετά πολ
λής προσοχής νά άναγνώσγ). Πρέπει νά άναγνώσιρ τά  γεγραμμένα 
ύπο του G. Grote 1), του Hans Droysen 2) τού Niese 3), του I. 
Droysen, 4), τού Kochly και Riistow 5), τά  ύπο τού Sintenis 
έν τοΐς προλεγομένοις τής έκδόσεως αύτού τού Άρριανοΰ 6), άλλ* 
ιδίως πρέπει δίς καί τρις καί πολλάκις νά άναγνώση αύτον τον Ά ρ - 
ριανον καί δή ουδέποτε νυστάζων αλλά πάντοτε νήφων, ίνα δύναται 
νά έννοή τά  άναγινωσκδμενα καί κατορθώνη νά συσχετίζτ, προς άλ- 
ληλα τά  πάμπολλα καί ετεροειδή χωρία, έν οις περί τής διαφόρου 
έν τή Μακεδονική στρατί^ άξίας καί περί τών ποικίλων έργων τών 
«υπασπιστών» τούτων λόγος γίνεται 7).

I

m

1) Georg. Grote, ενθ. άνωτ. τδμ. 6, σελ. 423 καί σημ 18.
2) *Εν Κ. F . Hermans Lehrbuch der Griech. Antiquitalcn, 2 Band, 2 

Abtheilung, erste Halflc, 1888, σελ. 110 καί υποσελ, σημ. 3.
3) Niese, Gesch. der Griech. und Makedon. Staaten, 1893, σελ. 42.
4) I. Droysen, Gesch. des Hellenismus, 1 Theil 1877, σελ. 85 .169  καί σημ. 

2. 170 καί σημ. 1.
5) Kochly und Rustow, Geschichte des Griech. Kricgswescns, σελ. 232 

καί έξ.

6) C. Sintenis Arrians Anabasis, Berlin 1860, σελ. 25 καί 26.
7) Άρριανός ένΟ. άν. 1, 8, 4. 1, 11, 8. 1, 14, 2. 3, 11, 9. 3, 13, 6. 3, 17, 2. 

4, 8, 8. 4, 21, 9. 4, 24, 10. 4, 30, 3. 5, 13, 1 καί 4. 6, 13, 2. 7, 2, 1. 7, 8, 3. 
Πρβλ. καί 1, 1, 11. 1, 5, 2. 1, 6, 5. 1, 8, 3. 1, 8 ,4 .  1 ,2 2 ,4 .  I , 22, 7. 1 ,2 4 , 1.

36
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’Εάν δε πάντα, ταϋτα έπιστα(/.ένως άναγνωσθώβι και ίκανώς κα,τΛ- 
νοηθώσι, τότε  ή σεμνή αυτή καί ρ-έγεθος έχουσα παρατηρησις του 
βαθυγνώμονος τούτου κριτου αώστε το του παρέλκει» πάραυτα 
θά έκλάμψη εν δλή αυτής τη λαμπρότητι ώς τέλειον καί άμώμητον 
χαμαιδιδασκαλικου άβδηριτισμου παράδειγμα.

«Σελ. 74 «έκάότη ποίμνη έχει ένα κριόν». Πλείονας τον ένός».

"Αναξ Άπολλον, των έπών των γευμάτων. 
καναχοΰσι πηγαί, δωδεκάκροννον τό στόμα,
Ιλισός έν τη φάρι/γι· τί άν εΐποιμ1 έτι; 1)

«Σελ. 106 ό Φωτός (Τζαβέλας) έγεινεν έπειτα, ότε έμεγάλωόεν, είς 
των μεγαλητέρο^ν άρχηγών της έπαναότάόεως». Τον 21; δεν έπέζη».

Λέγει δ Μένδελσων Βαρθόλδης :
_αΌ Φωτός ηχθη προ τού Βέλη, υιού τού Ά λη , δστις τω άνεκοί- 

νωσεν, δτι κατά διαταγήν τού Πασσα. έμελλε νά τον ψηση ζώντα. 
«Δεν σέ φοβούμαι», άπήντησεν ό παις, «ό πατήρ μου θά μέ εκδί
κηση». Τοιούτος ηρωϊσμος έν τοσούτω νεαρα ψυχή έτυψε βαθύτατα 
τδ ν ’Αλη πασσάν.Ούτω δ’ εφείσθη της ζωής τού Φώτου, δστις ελευ
θερωθείς μετά τον πόλεμον, κρΐξήΟη έ ξ ο χ ο ς  τ ο $  υπέρ ανεξα ρ

τησίας πολέμ,ου ηρω ς» 2). 2 3

2, 8, 3. 2, 12, 2. 2, 23, 5. 2, 24, 2. 2, 27, 1. 3, 18, 5. 3, 21, 8. 3 ,25 , 4. 4, 3, :
3. 4 , 12, 7. 4, 16, 6. 4, 24, 3. 4, 26, 6. 5, 13, 4. 6, 9, 4. 7, 7, 1.

1) Κρατΐνος, Πιτύνη, άποσπ. 186, εκδ. Kock, τόμ. 1, σελ. 69.—Ό Schuberth 
(Allgemeine Thierseelenkunde, Leipzig, 1863, σελ. 257) γράοει: «Einenwir- 
klich eigenen Willen hat das Schaff gar nicht, es folgt desshalb seinem 
Leithammel. .  wobin er es auch fiihren mag». Έ γώ  έγραψα ( Αναγνωσμ. της 
τέταρτης τάξεως 1892, σελ. 16) «Έκαστη ποίμνη έχει ένα κριόν, δστις πάντοτε προη
γείται δλων των άλλων προβάτων» *0 κ. κριτής άποκόψας τδ τελευταΐον τούτο μέρος 
έγραψε μόνον τό πρώτον « έκαστη ποίμνη έχει ένα κριόν » καί τούτο, Γνα έπειτα κάμη 
την σπουοαίαν παρατήρησιν «πλείονας τού ένός», καί τούτο πάλιν, δπως καταδειχθή 
δτι τοιούτον Αναγνωσματάριον ουτω δεινώς «περί τά πράγματα σφαλλόμενον ούχ άπαξ » 
εινε « ανάξιον εισαγωγής εις τά καθ’ ημάς σχολεία !» Πάντα πρός σωτηρίαν τής έκ- ; 
παιδεύσεως, ώς βλέπετε! Πάντα κατά τάς υπαγορεύσεις τής επιστήμης, πάντα κατά λ 
τά κελεύσματα τής ηθικής.

2) Καρόλου Μελδελσώνος Βαρθόλδη ‘Ιστορία τής Ελλάδος μεταφρασθεΐσα εκ του
Γερμανικού υπό Αγγέλου Βλάχου, έν Αθήναις 1873, μέρος πρώτον, σελ. 123 έν τέ- j  
λει καί 124 έν άρχ. Πρβλ. αύτόθ. σελ. 130. 131. 133. 135. j
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Μ0 βούλεται γάρ μόνον ορών και προαδοκών 
άλογιατος εοται της άληθείας κριτής 1).

*
α ό ε λ .  123. Ενταύθα γίνεται έξήγηόις της λέξεως χ η λ η ς , άφου 

προηγΛθηάαν τα περί χοίρου, προβάτου καί αΛγός».

Ή  παρατήρησή αύτη φέρεται δπως άποδειχθή δτι ((καί περί τά  
πράγματα σφάλλεται ούχ άπαξ δ κ. συγγραφεύς»!

ο Σελ. 110-113: «Ή βαάίλιάάα των ’Αθηνών Πραξιθέα». Πολλφ άφε- 
λέάτερον και ποιητικώτερον έχουάι τά του Εύριπίδου παρά Λυκούργψ 
(κ. Λεωκράτους 100)».

Φρί/ξ άνήρ πλαγείς άμείνων και διακονέατερος 2).

Πώς νά καλέσγι τις τον άνθρωπον τον άπαιτουντα παρ’ ένδς άπλου 
άναγνωσματαριογράφου ποίητικότητα ί'σην προς την του Εύριπί
δου ; Νά καλέση τις αυτόν ηλίθιον, άθλιον, κακοήθη, ή νά καλέσγ) 
τις αυτόν κεκωθωνισμένον, έξεστηκότα των φρένων, κύνα λυσσαλέον ; 
'Αλλά St’ δνομα του Θεού δεν υπάρχει κλοιδς διά τούς λυσσαλέους 
κύνας εις τούτο τδ Έλληνικδν βασίλειον ; Δεν ύπάρχουσι καπηλεία 
εις τούτον τδν τόπον καί είνε άνάγκη έκ τής έπισήμου Έφημερίδος 
του Βασιλείου τής Ελλάδος τοιαυτα παμβδέλυρα παροινήματα νά 
άκούωνται, «ή βασίλισσα των Αθηνών Πραξιθέα —  πολλφ άφε- 
λέστερον καί ποιητικώτερον εχουσι τά  του Εύριπίδου» ; Που καί 
πότε ήκούσθησαν τοιαυτα άνόσια καί άνίερα ; Έ ν  τίνι δικαιώματι 
άνθρωποι παροινουντες τά υψηλότατα των έν άνθρώποις νηποινεί 
καταπτύουσιν ; Έ ν  τίνι δικαιώματι άνθρωποι λυσσώντες τά  κάλλιστα 
καί σεμνότατα των διδαγμάτων άπδ των παίδων ημών άρπάζουσι 
καί την λυσσαλέαν αυτών έμπάθειαν διά των μιαρωτέρων άρρητολο- 
γιών προσπαθουντες νά συγκαλύψωσιν, ((πολλω άφελέστερον καί ποιη- 
τικώτερον τά  του Εύριπίδου έχουσιν» άναιδέστατα έκστομίζουσιν ;

1) Μένανδρος άπ, 75, εκδ. Kock, το'μ. 3, σελ. 25.
2) Επίχαρμος άπ. 313, Mullach, τόμ. 1, σελ. 147.



Προς τον Εύριπίδην παραβάλλονται τα*Αναγνωσματάρια, καί προς 
την ποίησιν αύτου τά έν αύτοίς άναγεγραμμένα, η προς τα βιβλία 
τά  αναγνωστικά των μικρών παίδων και προς το άναγνωσματαριο- 
γραφικδν περιεχόμενον αυτών ; Προς του Εύριπίδου την ποιητικότητα 
έπρεπε νά παραβληθή η ψεγομένη αύτη <( ^ α ΰ ίλ ιϋ ΰ α  τώ ν  ’Α θη
ν ώ ν  Π ρα ξχθέα »  η προς του βραβευθέντος σ Γερομητρου» καί 
του « Βασιλογιάννη» καί της «σακκορράφας» την ψυχρολογίαν καί 
την χυδαιολογίαν;

Δεν έχω την τιμήν νά γνωρίζω τον κ. τούτον κριτήν προσωπικώς. 
Δεν γνωρίζω άν μαίνηται η παροινή. Εναργέστατα δμως καταφαί
νεται εκ πλείστων σημείων της Ικθέσεως αύτου ταύτης δτι ό άνθρω
πος πλην του δτι είνε γ ε ν ά τ η ς  καί ά μ α θ η ς , αλλά καί σωφρονών 
δέν είνε.

Σωφρονών άνθρωπος βεβαίως ποτέ δέν παραλογίζεται έν τή απα
ριθμήσει τών μορίων, εξ ών συνίσταται το περιεχόμενον βιβλίου τίνος. 
Σωφρονών άνθρωπος ποτέ δέν γράφει τά τεθολωμένα εκείνα περί ύ ν ν ·  
τομίας καί χάρχτος, περί « πλατχ/ασμών ι> καί τηκεδόνος τών 
ψυχών τών μικρών παίδων. Σωφρονών άνθρωπος ποτέ δέν πληροί τδ 
μέγιστον μέρος τής κριτικής έκθέσεως αύτου καταγράφων τον αριθμόν 
τών σελίδων του περιεχομένου τών προς κρίσιν βιβλίων. Σωφρονών 
άνθρωπος ποτέ δέν άναισθητεί προς την τοσαύτην χυδαιολογίαν καί 
βαναυσολογίαν, προς την τοσαύτην γλωσσικήν σκαιουργίαν, δση ή τών 
βραβευθέντων βιβλίων. Σωφρονών'άνθρωπος ποτέ δέν γράφει την μίαν 
στιγμήν δτι κατά παιδαγωγικήν τινα αρχήν επιτρέπονται πάντες οί 
τύποι τής όμιλουμένης γλώσσης καί τήν άλλην στιγμήν δτι είνε κατα- 
δικαστέον τδ βιβλίον τδ περιέχον καί τινας λέξεις έκ του μή ακράτου 
Ελληνισμού. Σωφρονών άνθρωπος ποτέ δέν θεωρεί βραβείου αξίας 
τάς λέξεις «κονψαλα, παληόπαχδο, κοχ/μπάρε, μαντΰλχ» καί 
καταδίκης άξίας τάς λέξεις «τρνπόνω, £όκα, μανδήλχον ». Σω·- 
φρονών άνθρωπος ποτέ δέν υποβιβάζει τήν κριτικήν επιστήμην 
τυροπωλικήν τέχνην. Σωφρονών άνθρωπος άσχολείται έξετάζων καί 
διερευνών τδ περιεχόμενον βιβλίου τινδς « τί ώφελεί ή βλάπτει εις 
ήθος, γνώμην, τέχνην, λέξιν » 1) καί δέν κάθηται νά μέτρα τούς στί
χους του παιδικού βιβλίου καί νά άντιπαραβάλλτ) τδν άριθμδν αύτών 
πρδς τδν άριθμδν του κλασικού κειμένου! Σωφρονών άνθρωπος ποτέ 

1) Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς, Τέχνη ρητορική, κεφ. 11, έδάφ. 10.
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δεν απαιτεί παρ’ άναγνωσματαριογράφου ποιητικότητα ϊσην τη του 
Εύριπίδου. Μόνον κραιπαλών, μόνον μαινόμενος δύναται να γράψη 
«Λ βα σ ίλ ισ σ α  τω ν  ’Α θη νώ ν  Π ρ α ξ ιθ έ α —  πολλω άφελέστερον 
καί ποιητικώτερον εχουσι τα  του Εύριπίδου παρά Λυκούργφ (κ . Λεω· 
κράτους») 1).

«Σελ. 113 Σαλαμινίων γρ. Έλευόινίων».

«Τούς συκοφαντικώς —  κρίνοντας —  ούκ άν τι λάθοι παραδραμόν, 
όζύτερον μεν του *Άργου όρώντας καί πανταχόθεν του σώματος, άρ- 
γυραμοιβικώς δε των λεγομένων εκαστα έζετάζοντας » 2).

1) Παρέρχομαι τά λοιπά στοιχεία της πνευματικής καί ηθικής καταστάσεως του 
ήμετέρου κριτού τά σφυρήλατα έγκατακεκλεισμένα είς τάς τρεις ταύτας γραμμάς, ώς 
ήδη εκ των ανωτέρω γνωστότατα, την ψ ευδοΧ ογ ίαν ,  λέγω, καί την αμάθειαν^  διότι 
άλλως θά ήτο ανάγκη νά εΓπω 1) δτι ψ εύ δ ε τα ι  δ κ. κριτής λέγων ότι τώ κατά Λεωκρά- 
τους του Λυκούργου ανέγραψα εν τώ Αναγνωσματαρίου μου. Ύ πό την επιγραφήν «ή 
βασίλισσα των ’Αθηνών Πραξιθέα» έχω καταγραμμένας τάς πηγάς, εξ ών ήντλησα 
ταυτα ώς έξης: « Λ υκούργος  κ α τ ά  Λ εω χρ ά το υ ς ,  χ ε φ .  98 . Ε υ ρ ιπ ίδ η ς  Έ ρ ε χ θ ε ύ ς ,  
ά π .  362. Ά ποΧ Χ όδω ρος  3 , ίδ , 1, 4» , δ δέ ’Απολλόδωρος παν άλλο είνε ή ποιητής, 
έπομένως ο αυτόν αντιγράφων καί παραφράζων παν άλλο δύναται νά εινε ή έξ Ι'σου 
ποιητικός, ώς δ Ευριπίδης.— 2) δτι έν τελεία άγνοια διατελεϊ δ κ. κριτής τής έννοιας 
του «αφελούς» έν τω λόγω, περί άφεΧ είας  συχνά πυκνά βατταρίζων — Ό  «άτρεΧ η»  
καλών ατούς κ ο υ μ π ά ρ ο υ ς  καί τές κ ο υ φ ά λ ε ς  καί τές μ ο ν χ Χ ε ς  καί τήν κά π ρο ν  καί τά 
π ερ ιτ τώ μ α τα  », δ αφελή καλών τό α ά ν τ ιμ ό ν ιο ν »  καί τό «χ& τι τι  π ο υ  Χ έγε τα ι  ά ν - 
θρακικόν  ό£ύ», δ «αφελή» καλών τήν ποίησιν του Εύριπίδου ούδεμίαν βεβαίως έν
νοιαν τού αφελούς έχει, (ί'δ. έκθ. κριτών, εισηγητής δ κ. Ζησίου, σελ. 30, α, έν τέλ. 
σελ. 32, β έν αρχή καί σελ. 29 περί τό μέσον: « Έ ν  τοΐς — του κ .  Κ ουρτίδου  — 
δ ιη γ ή μ α σ ιν  υ π ά ρ χ ε ι  η δ ε ΐα  ά φ έλετα  — τό Ά ν α γ ν ω σ μ α τ ά ρ ιο ν  — του κ .  Κ ο υ ρ τ ί ·  
δου — προτερεΓ πΧεΐστον  π ά ν τω ν  τω ν Χ ο ιπ ώ ν  δ ιά  τ η ν  ά φ έλ ετα ν  χ α ϊ  τ η ν  χ ά ρ ι ν  
— άψ ελέύτερον . . 'ίχουσι τά του Ε ύ ρ ιπ ίδ ο υ » ) .  Έ άν ό εκ των Ελληνικών άπο- 
ζών ευσυνείδητος ούτος των Ελληνικών γραμμάτων έν Έ λλάδι διδάσκαλος καί Εν 
μόνον βλέμμα έρριπτεν είς τά περί « άφεΧ είας  » υπό τε τού Ά ρ ισ το τεΧ ο υς  (’Ρ η το
ρική 1409, β, 131 ) καί τού *Ε ρ μ ο γενο υς  (περί ιδεών τόμος β '. 3, έκδ. Walz, τόμ. 
3, σελ. 305 -313 . έκδ. Spengel, τόμ. 2, σελ. 351 -3 5 7 ) καί τού Ά ρ ισ τε ίδ ο υ  (Τ ε
χνών ρητορικών Β'. έκδ. Walz, τόμ. 3, σελ 410-46G. Spengel, τόμ. 2, σελ. 512- 
554) καί ύπό τού Volkmmann (Hermagoras, Stettin 1865, σελ. 329) επαναλαμ
βανόμενα, θα ησχύνετο χαρακτηρίζουν καί άποκαλών τον ο υνειΧ χυσμενον  Χόγον  καί 
τά χ η μ ι κ ά  π ρ ά γ μ α τ α  καί τήν β αναυσοΧ ογ ίαν  καί κ ο π ρ ο Χ ο γ ία ν  τού κ. Κουρτίδου 
καί τήν σεμνοΧ ογίαν  καί ύψ η Χ ο Χ ο γ ία ν  τού Εύριπίδου ά ψ ε λ η ·

2) Λουκιανός, Πώς δεΐ ιστορίαν συγγράφειν 10 — Πρόκειται δηλ. περί τής γενναιο- 
ψυχίας τής Πραξιθέας, προσενεγκούσης προθύμο>ς τήν θυγατέρα αύτής όλοκαύτωμα είς 
τόν βο^μόν τής πατρίδος κατά τον πρός τούς Έλευσινίους πόλεμον τών ’Αθηναίων, 
ώς διηγείται τούτον δ Απολλόδωρος (3, 15, 1, 4). Τό ώς π ρ α γ μ α τ ικ ό ν  δε σ φ ά Χ μ α  
καταλογιζόμενον τούτο έχει ούτως έν τώ Άναγνωσματαρίω «ώρμησαν οί ’Αθηναίοι
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Καί Ζωίλος «τό  έξ Άμφιπόλεως Θρακχκόν άνδράποδον» καί 
Παρθένιος «ό μχαρόγλωοοος» καί πάντες οί όμοιοι τούτοις αΜον- 
ϋω ν  (Σ κελετοί» , αναίσθητοι καί ύποζυγιώδεις Όμηρομάστιγες 1) 
προς άλλα βαρύτερα όπωσούν των 'Ομηρικών επών αμαρτήματα (?) 
έστρεψαν τό συκοφαντικόν καί μοχθηρόν βλέμμα αυτών. Ήσχύνθησαν 
νά καταλογίσωσιν έν τοΐς άμαρτήμασι την κατά παραδρομήν εναλλαγήν 
λέζεως μιας άντί άλλης. Είνε άδύνατον νά φαντασθήτις τί θά ήκουεν 
ό 'Όμηρος, έάν δεν είχε α Θρακικά άνδράποδα καί μιαρογλώσσους » 
κριτάς, άλλα τούς ήμετέρους διά τόν «Πυλαιμένην» αυτού, όστις 
ένφ που φονεύεται ύπό τού Μενελάου, κλαίει εν τούτοις αλλαχού τόν 
υπό τού Μυριόνου φονευθέντα υίόν αυτού 'Αρπαλίωνα 2), τί διά την 
έν τη αύτη ήμέρ<£ διπλήν μεσημβρίαν αυτού 3), τί διά τό τριπλούν 
χρώμα τών τριχών τού Όδυσσέως, τού αύακίνθω άνθεπ) όμοιου, τού 
ξανθού καί τού κυανέου 4).

cc Γελοιον . . άπό μικρών πραγμάτων ούτω μεγάλα Θήραν 
. . θρναλλίδχ και λύχνω τόν ούρανόν όμον και τα σύμ- 
παντα μεθιοίτάντας» 5).

«Σελ. 154 κιθαρψδός δέν δημαίνει μόνον τόν μουδχκόν».

«Και τίιν μανίαν αύτην καθ’ αί/τίιν Λ Άντχκι/ρα θερα
πεύει» 6).

Μανχκός ό βλέπων άλλα καί άντιλαμβανόμενος καί λέγων άλλα. 
Πρόκειται περί τού άνω μνημονευθέντος διηγήματος <( Οχ γερανοί 
τον Ίβύκον (σελ. 518). Τό κατακρινόμενον χωρίον έχει επί λέξει

' ι

κατά τώγ ΣαΛαμινίωηα, Ινώ προ δύο στίχων φ ^ τ α ι  γεγραμμένον «κατ’ εκείνον τον 
χρόνον οί γείτονες τών ’Αθηναίων 5Ε λ ε ν δ ί ν ΐ θ ΐ  εκήρυξαν πόλεμόν κατ’ αυτών — |
τών ’Αθηναίων — "Ισως εάν συνέπιπτέ ποτέ οί ήμέτεροι κριται νά άναγνώσωσι τήν 
ορθήν παρατήρησιν τού Bergk (G riech . L itte ra tu rgesch ich te  1872, τόμ. 1, σελ. -Ί 
539): « A u c h  d e m  g esch ick tes ten  E r z a h le r  k a n n  e in  Versehen geschehetin (=r '
«καί τόν δεξιώτατον εν τή άφηγήσει δύναται νά διαλάθη τι» , δεν θά έγίνετο τόσον 
καταφανής ή μικρολογία καί ή μικροψυχία αυτών. |

1) ’Ανθολογία 7, 377, επίγραμμα Έρυκίου.
2) "Ομηρος, Ί λ . Ε  576 καί Ν  658.
3) "Ομηρος, Ί λ . A  85 καί Π  777.
4) "Ομηρος, Όδύσ. ζ 233, ν 399, π. 175.
5) Πλούταρχος, περί τών εκλελοιπότων χρηστηρίων 410 C,
6) Πλούταρχος, περί άοργησίας 462 Β,
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ούτω : « ’Από το Ρήγιον, λαμπράν Ελληνικήν πόλιν, Ιν ’Ιταλία  
εύρισκομένην, έξεκίνησεν 6 Ίβυκος, περίφημος κιθαρψδος, εις τον 
οποίον ό Θεός έχάρισε κάλλιστον δώρον την μουσικήν».— Ό  δέ ήμέ- 
τερος κριτής άντελήφθη καί εγραψε «κιθαρψδος δέν σημαίνει μόνον 
τον μουσικόν». —  Μανικός ό ζητών άπόδειξιν του ότι «καί περί 
τά πράγματα σφάλλεται ούχ άπαξ ό συγγραφεύς» καί αντί τοιαύ- 
της έπάγων λόγους, τον τύφον καί την μανίαν αύτου άπελέγχοντας. 
Μανικός καί τ ε τ υ φ ω μ ,έ ν ο ς  ο Ιν τελείς άγνοια τής σημασίας τοΟ 
« κιθαρωδός » καί του « μουσικός » διατελών καί φληναφών έν τού- 
τοις τά ασύστατα ταυτα καί αναπόδεικτα καί άπερινόητα, «κιθα
ρωδός δεν σημαίνει μόνον τον μουσικόν».

Βεβαίως δώρον του Θεού κάλλιστον είνε ή μουσική εις τούς κιθα- 
ρψδούς καί βεβαίως ή κιθαρψδία είνε μουσική καί ό κιθαρψδος είνε 
μουσικός καί ό κιθαρωδός λέγεται μουσικός.

Ότι δώρον του Θεού κάλλιστον είνε Λ μουοακύ είς τούς 
κιθαρωδούς, λέγεται έν τοίσδε:

"Αλλψ μέν γάρ εδωκε θεός πολεμήια έργα, 
άλλψ δ* όρχηστύν, έτέρψ κίθαριν καί άοιδήν 1).

ΟΙά τε Μουσάων Ιερή δόσις άνθρώποισιν 
έκ γάρ Μουσάων καί έκηβόλου ’Απόλλωνος 
άνδρες άοιδοί εασιν έπί χθόνα καί κιθαρισταί'
. . ό δ’ όλβιος, όντινα Μουσαι
φιλωνται* γλυκερή οί άπό στόματος ρέει αύδή 2).

Ό τ ι  δε μουαικη είνε Λ κιθαρωδία φαίνεται έκ τώνδε *

« Λέξω τοίνυν τήν άρχαίαν παιδείαν ώς διέκειτο . . 
είτα βαδιζειν έν ταΐσιν όδοις εύτάκτως είς κιθαριστου . . 
εϊτ* αύ προμαθεϊν ασμα έδίδασκεν » 3).

— 567 —

«Κ αί τροφός καί μήτηρ καί'παιδαγωγός καί αυτός ό πατήρ . ♦

1) O r p . Ί λ . Ν . 730.
2) 'Ησίοδος, Θεογονία 93. Καί ό Πίνδαρος, Νεμεονικών 3, 1 : ΥΩ πότνια ΜοΤσα, 

ματερ άματέρα. Πρβλ. καί Πλάτων. Κρατύλ, 406 Α.
3) ’Αριστοφάνης, Νεφέλαι 961,
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εις διδασκάλων πέ(Αποντβς (τούς παΐδας) πολύ μάλλον έντέλλονται 
επιμελεΐσθαι εύκοσμίας των παίδων η γραμμάτων και κιθαρίσεως . . 
οϊ τ ’ αύ κιθαρισταί σωφροσύνης τ ’ επιμελούνται . . προς δέ τούτοις 
επειδάν κιθαρίζειν μάθωσιν, άλλων αύ ποιητών άγαθών ποιήματα 
διδάσκουσι μελοποιών εις τα  κιθαρίσματα έντείνοντες. —  Ό  καλώς 
πεπαιδευμένος αδειν τε καί όρχεΐσθαι δυνατός άν εϊη καλώς —  εστι 
δέ που ή μεν επί σώμασι παιδεία γυμναστική, ή δέ επί ψυχή μου
σ ική .—  Τίς ή τέχνη ής το κιθαρίζειν και το αδειν καί έμβαίνειν 
όρθώς συνάπασα τίς καλείται; . . Μουσικήν μοι δοκεϊς λέγειν» 1).—  
((’Αλέξανδρος ό Φιλίππου . . ούτε γάρ μουσικήν έφη πάσαν μανθά- 
νειν έθέλοιμ’ άν, άλλα κιθάρα μόνον ή λύρ<£ χρήσθαι προς θεόν ύμνους 
καί θεραπείας, ετι δέ οιμαι τών άγαθών άνδρών τούς επαίνους, 
ουδέ γε αδειν τά  Σαπφους . . εϊπερ άρα, τών Στησιχόρου μελών ή 
Πινδάρου, εάν ή τις άνάγκη» 2).

Μ οί/ΟΊκός δέ είνε καί λέγεται πάς ό πράττων τά μουσικά 3). 
Μουσικός είνε καί λέγεται ό έπιστήμων περί μελωδίας καί φθόγγους 
καί ρυθμοποιίας 4). Μουσικός είνε καί λέγεται ό ποιών μέλη 5). Μου
σικός είνε καί λέγεται ό αυλητής 6), ό πλήττων τήν λύραν, ό κιθα-

4) Πλάτων, Πρωταγόρας 325 D. Nopu 654 Β. Πολιτεία 376 Ε . ’Αλκιβιάδης 
πρώτος 108 C : — Καί Κοιτών 50 D : Προσέταττον . . οι νόμοι τω πατρί τω σω σε 
εν μουσική καί γυμναστική παιδεύειν. — Τά αυτά καί ’Αριστοτέλης, Πολιτικά 1337, 
β, 23. καί 1339, β, 20. Καί Ξενοφών, Πολιτεία Λακεδαιμονίων 2, 1.

2) Δίων ό Χρυσόστομος, λόγ. 2, σελ. 81 R .
3) ’Αριστοτέλης, ’Ηθικά Νικομάχεια 1105, α, 19 : Ε ί πράττουσι τά δίκαια καίτά 

σώφρονα, ήδη είσί δίκαιοι καί σώφρονες, ώσπερ εί τά γραμματικά καί τά μονσιχά, 
γραμματικοί καί μουσικοί.

4) Σέξτος ό 'Εμπειρικός, προς μουσικούς 1, Ικδ. Bekker, σελ. 748, στίχ. 11 : Ή 
μουσική λέγεται τριχώς καθ’ ενα μεν τρόπον επιστήμη τις περί μελωδίας καί φθόγγους 
καί ρυθμοποιίας καί τά παραπλήσια καταγιγνομένη πράγματα, καθ’ δ καί ’Αριστόξενον 
τον Σπινθάρου λέγομεν είναι μουσικόν.

5) Ξενοφών Κύρου παιδεία 1 ,6 , 38: Δει δέ, έφη, φιλομαθή σε τούτων απάντων 
όντα ούχ οίς άν μάθης τούτοις μόνοις χρήσθαι, αλλά καί αυτόν ποιητήν είναι τον 
προς τούς πολεμίους μηχανημάτων, ώσπερ καί οί μουσικοί ούχ οίς άν μάθωσι τούτοις 
μόνον χρώνται άλλά καί άλλα νέα μέλη πειρώνται ποιείν. καί σφοδρά μέν και εν 
τοις μουσικοις τά νέα καί ανθηρά ευδοκιμεί κτλ. — Πρβλ. καί Άριστοτέλ. Ήθικ. 
Νικομ. 1175, α, 13.

6) *Αθηναίος 4, 79, σελ. 176 f :  Άλεξανδρέων μουσικώτεροι άλλοι γενέσθαι ούχ 
ίστόρηνται. . καί περί αυΧους είσι μονσικώτατοι. — Σέξτος ό ’Εμπειρικός, προς 
μουσικούς 1, έκδ. B ekker, σελ. 748, στίχ. 16: ΤοΧς αυΧοις καί ψαλτηρίοις χρωμέ- 
νοις μουσικούς όνομάζομεν,



ρίζων, ό ριεταχειριζόριενος πηκτίδας, σαμβύκας, ψαλτή plot πολύφθογ- 
γα, βαρβίτους, τρίγωνα, σύριγγας καί Ιν γενει ό οΐανδήποτε οργανι
κήν έμ,πειρίαν εχων 1). Μουσικός είνε καί λέγεται 6 άδων, ό ψάλλων 
άνευ κιθάρας καί 6 κιθαρωδός 2). Πάντες ούτοι είνε καί λέγονται 
μοι/οτικοί, όπως καί πάντες οι ούδεν μεν τούτων γιγνώσκοντες γρά- 
φοντες δέ «κιθαρωδός δεν σημαίνει μόνον τον μουσικόν» καί ο τι κεν 
άλλο έπ* άκαιρίμαν γλώτταν έλθη είνε καί λέγονται μανικοί.

I ·i

$

1) Μένανδρος, ’Επιδεικτικών, W a lz  τόμ. 9, σελ. 326. Spengel τόμ. 3, σελ. 
442: Μουσικός ό θεό; Απόλλων . . κατ’ ουρανόν μέσο; εί; μέσοι; θεοί; πλήττει την 
λύραν. — 'Αριστοτέλης, Μετά τά φυσικά 1049, β, 24: 'Αεί γάρ εκ του δυνάμει όν- 
το; γίγνεται τό ένεργεία ον υπό ένεργεία οντο;, οιον άνθρωποι έξ ανθρώπου, μουσικός 
υπό μουσικόν . . ό γάρ μανθάνων κιθαρίζειν χιθαρίζων μανθάνει κιθαρίζειν.— Λουκια
νός, Έ ρω τε; 44 : 'Ακόλουθοι δέ καί παιδαγωγοί χορό; αύτώ κόσμιο; έπονται τά σε- 
μνά τη; αρετή; έν χερσίν όργανα κρατουντε;. . καν εί; μουσικόν δέη φοιτάν, εύμελης 
λύρα.— Πλάτων, Θεαίτητο; 144 Ε : Ά τάρ εί νων έχόντοιν έκατέρου λύραν έφη αυ
τά; ήρμόσθαι όμοίω;, πότερον εύθΰ; αν έπιστεύομεν ή έπισκεψάμεθ’ άν εί μουσικός ών 
λέγει. — Πλούταρχος, περί μοναρχία; καί δημοκρατία; καί ολιγαρχία; 827 A : 
"Ωσπερ ουν ό άρμονικό; καί μουσικός άνήρ παντί μέν όργάνω προσωδώ τεχνικώ; άρ- 
μοσάμενο; καί λόγω κρούων έκαστον, ώ; πέφυκεν έμμελέ; υπηχεΐν* ήδη μέντοι σύμ
βουλο) Πλάτωνι χρησάμενο;, πηκτίόας, σαμθύκας καί ι[ταλτηρια πολύψθογγα καί 
βαρβίτους καί τρίγωνα παραπέμψα;, τι)γ λνραγ καί την κιθάραγ προτιμήσει* τον αυ
τόν τρόπον κτλ. — Λουκιανός, Θεών διάλογοι 22, 3, σελ. 271 : *0 Π ά ν . . καί μήν 
ου καταισχύνω σε πάτερ, μουσικός yip είμι καί συρίζο) πάνυ καπυρόν. Σέ(ζος ό *Εμ
πειρικός, προς μουσικού; 1, έκδ. Bekker, σελ. 748, στίχ. 14 : *Η μουσική λέγεται 
τριχώ;, καθ’ ένα μέν τρόπον . . καθό καί ’Αριστόξενον τον Σπίνθάρου λε'γομεν είναι 
μουσικόγ, καθ' έτερον δέ ή περί οργανικήν εμπειρίαν, ώ ; όταν του; μέν αύλοΐ; καί 
ψαλτηρίοι; χρωμένου; μουσικούς όνομάζωμεν, τάς δέ ψαλτρίας μουσικός. ’Ίδε καί 
Πλάτων. Φίληβ. 56 Α. Πολιτ. 399 D. ' Αριστοζελ. Πολιτικ. 1341, α, 40. Ά θή-  
γαιογ 4, 80, σελ. 182 καί έξ.

2) Λουκιανός, Ένάλιοι διάλογοι 1 ,3  κέξ.σελ.290: Γαλάτεια*—|Καί μήν εγώ μέν ή 
άκράτω; λευκή όμω; εραστήν έχω καν τούτον, υμών δέ ούκ έστιν ήν τινα ή ποιμήν ή 
ναύτη;, ή πορθμεύ; επαινεί* ό δέ γε Πολύφημο; τά τε άλλα καί μουσικός έστι — 
Δωρί;* Σιοίπα, ώ Γαλάτεια* ήκούσαμεν αύτου αδονζος,.χαί αυτή δέ ή πηκτϊς ο ια ; .. 
έμελώδει άμουσόν τι καί άπωδόν, άλλο μέν αυτό; βοών, άλλο δέ ή λύρα ά πήχει. .  τί; 
ουν ούκ άν φθονήσειέ σοι, ώ Γαλάτεια, τοιούτου έραστου ; — Γαλάτεια* Ούκουν σύ, 
Δωρί, δείξον ήμΐν τον σεαυτή;, καλλίω δήλον ότι όντα καί ωδικώτερον καί κιθαρίζειν 
άμεινον έπιστάμενον. — 'Αθηναίος 4, 81, σελ. 183 D. Ό  ’Ε π ίγονο ;., μουσικώ- 
τατος ών κατά χείρα δίχα πλήκτρου έψαλλεν. — Αύτόθ. 176 Ε :  Γινώσκειν δέ βού
λομαι σε, άνδρών λώστε. . ότι Άλεξανδρέων μουσικώτεροι άλλοι γενέσθαι ούχ ιστό— 
ρηνται. καί ού )έγω περί κιθαρωδίαν , , άλλα καί περί αυλού; είσι μουσικώτατοι.



Σελ, 163. «λαμβάνει ό άλλος ένα πέλεκαν». Ό  ΑΙλιανός λέγει άφα- 
γίδα δηλ. μάχαιραν».

Γυμνοί πάσης παιδαγωγικής, μεθοδικής, ψυχολογικής, τεχνολογι
κής μαθήσεως οί είκεωτατοι τών παρ' ήμίν χαμαιδιδασκάλων κριταί 
άναγνωστικών βιβλίων γενόμενοι, ύπέλαβον ταΰτα ως παλαιάς εξη
γήσεις μαθηταρίων του Ελληνικού σχολείου καί ως στάδιον ευρύ της 
επιδείξεως τών θριπηδέστων γραμματικών γνώσεων αυτών, μη δυνά- 
μενοι να σκεφθώσιν οί ατυχείς δτι βαρύτατον παιδαγωγικόν πλημ
μέλημα θα ήτο, τα αναγνωστικά βιβλία, τα προωρισμένα διά παι
δάρια Ιξαετή καί επταετή καί δεκαετή, νά ησαν άπλαι μεταφράσεις 
τών Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων ή άπλά γυμνάσματα έκ τής 
νέας εις την άρχαίαν γλώσσαν. Μόνον τό άπλούστατον τούτο εάν 
ήδύναντο νά σκεφθώσιν, δεν θά επλήρουν τάς σελίδας τής κρίσεως 
αυτών μέ παρατηρήσεις, κινούσας τον γέλωτα καί τον οίκτον τών 
έπαϊόντων’ δέν θά επλήρουν τάς σελίδας τής κρίσεως αυτών με τάς 
σοφάς έκείνας παρατηρήσεις, καθ' άς πρέπει έν Άναγνωσματαρίψ 
έπταετών καί οκταετών παίδων νά γράφωμεν «£κτοτε» άντί «άπό 
τότε» —  « έκεΐθεν » άντί « άπό έκεΐ» —  « μακρόθεν » άντί <( άπό 
μακράν» —  «γεμάτος αιμάτων, δένδρων νερών», άντί «γεμά
τος άπό αίματα, άπό δένδρα άπό νερά» —  «έψορμα» άντί «πηδά 
κα τ’ έπάνω του» —  «άπαξ έτι», άντί «άκόμη μίαν φοράν, «θρίδα· 
κας» άντί «μαρούλια» — κτλ. κτλ. δεν θά έπλήρουν τάς σελίδας τής 
κρίσεως αυτών μέ τά άνελετΐΟερα έκείνα καπηλικά μετρήματα: 
« Ό  Μουσηγέτης 'Απόλλων εις σελίδας σχεδόν τρεις ό,τι όΌμηρικός 
εις 'Απόλλωνα ΙΊύθιον ύμνος λέγει έν στίχοις είκοσι πέντε— Ό  Πάν 
εις σελίδας υπέρ τάς δύο ό τι ό 'Ομηρικός ύμνος λέγει εις στίχους εί
κοσι επτά» κτλ. δεν θά έπλήρουν τάς σελίδας τής κρίσεως αυτών 
μέ τάς ύπεράγαν σχολαστικάς έκείνας παρατηρήσεις περί τών υπα
σπιστών τού 'Αλεξάνδρου, μέ τάς παρατηρήσεις «ώστε τό του  πα- 
ρέλκεΐ» —  κιθαρψδόν δέν σημαίνει μόνον τον μουσικόν —  Ό  Αίλια- 
νες λέγει σφαγίδα δηλ. μάχαιραν» κτλ. κτλ.

Καί έξηκριβωμέναι καί άληθείς εάν ήσαν πάσαι αύται αΐ παρατη
ρήσεις, πάλιν δέν θά έγράφοντο ύπ' άνθρώπων σωφρονούντων* διότι 
πάς ό μή εχων τεθολωμένον τον έγκέφαλον θά έσκέπτετο άπλούστατα 
ότι τά  άναγνωστικά βιβλία τών μικρών παίδων πλήν τής όρθότητος 
τρύ περιεχομένου μάλιστα πάντων εχουσι την ύποχρέωσιν νά μεθαρ-

'·*·.. ι-
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ί§ μόζωνται ώς προς την ερμηνείαν συνφδά τή πνευματική δυνάμει των 
5  μικρών παίδων καί τφ. τρόπφ της άντιλήψεως αυτών. Ά λ λ ’ όταν ουδέ 
|  αληθείς είναι αί παρατηρήσεις α ύ τα ι;

« Ό  Αιλιανός λέγει σφαγίδα δηλ. μάχαιραν», λέγει ό ήμέτερος 
g κριτής, άγνοών δτι « μ ά χ α ίρ α »  μεν είνε δνομα γένους, « (λ φ α γ ίς )) 
|  δέ εινε ειδικώς ή μάχαιρα, δι’ ής έσφάζοντο τά θύματα κατά τάς θυ- 
J σίας, ή αί διάφοροι μάχαιραι του μαγειρείου, (6 κόφτης, το σατήρι, 
χ το γιαταγάνι) 1). Άγνοών δέ έπίσης δτι παρ’ Όμήρω τά  θύματα 
V έσφάζοντο διάπελέκεως 2), ήτο βεβαίως άδύνατον νά σκεφθη δτι όρ- 

θότερον ή σ ^ α γ ις  νά άνταποδοθή διά του «π ε ίνέκ εω ς»  μάλλον ή 
διά τής « μ α χ α ίρ α ς » , και έ'τι άδυνατώτερον δτι, προκειμένου νά 
άναγνωσθώσι ταυτα υπό παιδαρίων οκταετών καί δεκαετών, έπειδή 
ούδαμώς θά έπιστεύετο δτι ήτό ποτέ δυνατόν έν παιδίον μικρόν, (τό 
παιδίον του Μακαρέως), μέ εν μ α χ α ιρ ιό ν  νά άπέκοπτε την κεφαλήν 
του αδελφού αυτού, κατ’ ανάγκην μόνον διά τού « π ε λ έ κ ε ω ς »  έπρε- 
πεν ή «σφοιγίς)) νά άνταποδοθή.

ί,

4) Πολυδευχης 40, 97 : Των δέ μαγείρου σκευών, χοπίδες σφαγίδες*. Αυτόθ, 4, 33 : 
Τά προς Ουσίαν.. σφαγίδες, χοπίδες. Βυζάντιος, λεξικ. εν λέξει «σφαγίς» : ένν. μά- 
χαιρα ή χρησιμεύουσα προς σφαγήν των θυμάτων* έν γένει =  χοπϊς δηλ. μαχαίρι του 
μαγειρείου, κόφτης, τουρκιστί σατήρι, γιαταγάνι. Στεφάνου θησαυρός έν λέξει σφαγίς: 
Fcrrum  quo jugu lum  alicu i p raec id itu r. . Cullri quihus reso lvun t s. feriun t 
jugulos pecorum  m actandorum . — Pappe έν λέξει: S clilach lm esser, O pfer- 
m esser iiherh. K uchenm csscr. — P assow  έν λέξει: »Schlaclitmesser, O pferm es- 
ser, K iichenm esser — Ευριπίδης,*Ηλέκτρα 810, εκδ. D indorf: Έ χ  κάνου δ' ελών 
| ΑΙ’γισΟος ορθήν σφαγίδα, μοσχείαν τρίχα | ταμών εφ* αγνόν πυρ έ'Οηκε δεξιά, | κά- 

σφαξ\ επ' ώμων μόσχον ώς ήραν χεροΐν | δμώες. — Αυτόθ. 1141 Θύσεις γάρ οια 
χρή σε δαίμοσιν Ούειν* | κάνουν δ’ ένήρκται καί τεΟηγμένη σφαγίς, | ήπερ καθεΐλε ταύ
ρον, ου πέλας πεσεί | πληγεΐσα. — ΠοΧύαινος, Στρατηγήματα 3, 9, 40, σελ. 372: 
Ίάσων δέ τό ίερειον παραλαβυίν . .  σφάγιά ζειν είς τον ποταμόν ήρχετο. καί δη τότε 
Τφικράτης καΟαλόμενος, της σφαγίόος έπιλαβόμενος αυτόν μέν άποκτεΐναι άπέσχετο, 
προσομολογήσαι δέ ά συνέφερεν αύτω κατηνάγκασεν. — Βάΰριος, ΜυΟίαμβοι Αίσοίπειοι,

' 97, στίχ. 5 : rO ταύρος. .  έλΟών δε καί στάς επί Ουράς λεόντειους | ώς είδε θερμού πολλά 
χαλκία πλήρη, ύ ψ α γ ί& α ς , μ α ^ α ιρ α ς  βουδόρους νεοσμήκτους, | πρός τή Ούρα δέ 
μηδέν, αλλά δεσμώτην | άλεκτορίσκον, ώχετ’ είς όρος φεύγων.

2) "Ομηρος, Όδύσ. γ 439 καί 447 Βουν δ’ άγέτην κεράων Στρατίος καί δΐος Έ χ έ -  
φρων | . . πΐΧεχυν δέ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης | όξΰν έ'χων έν χειρί παρίστατο, 
βουν έπικόψων | . .  αύτάρ έπεί ρ* εύ'ςαντο καί ούλοχύτας προβάλλοντο, | αύτίκα Νέστο- 
ρος υιός υπέρΟυμος Θρασυμήδης | ήλασεν ά'γχι στάς* πέΧβχυς δ’ άπέκοψε τένοντας | 
αύ^ενίους, λυσεν δέ βοός μένος,

. L*. - · ··. — - ___...
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Σελ. 193: «μάχεται ό κύων εύχαρΐάτως προς τούς θώας και τους 
λύκους», προς τους λύκους οΐ μολοάάοΐ και τούτων ούχι πάντες».

Τ ά κατά τον κύνα give έν τώ Έλληνικώ μου άναγνωσματαρίω της 
Δ ',τάξεως (έτ. 1892) άπδ της σελ. 81 -90  έκτετυπώμένα και δύναται 
πάς περίεργος έκ του προχείρου νά έξελέγξη έκείθεν την τε ευθύτητα 
του ήθους καί την οξύτητα της άντιλήψεως του κ. κριτού. Ένώ 
έκεί λέγεται (σελ. 8 1 ) δτι «οί κύνες εινε πολλών ειδών»· ένφ έκεί 
λέγεται (σελ. 8 2 )  δτι «εις κάνέν άλλο γένος τών ζώων δεν παρατη- 
ρεϊται τόση ποικιλία εις τδ κρανίον καί εις τον σχηματισμόν του σώ
ματος καί εις τον χαρακτήρα, δση εις τδ γένος τών κυνών»· ένψ 
εκεί λέγεται (σελ. 9 0 ) δτι «ένεκα τών πολλών καί διαφόρων προτε
ρημάτων αυτών εινε τά  διάφορα είδη τών κυνών κατά πολλούς καί 
διαφόρους τρόπους χρήσιμα καί αναγκαία εις τούς άνθρώπους’ τινές 
φυλώττουσι τάς οικίας καί τά κτήματα τών ανθρώπων, άλλοι άκο- 
λουθουσι καί φυλάττουσι τά  πρόβατα καί τάς άγέλας τών βοών . . 
άλλοι βοηθού σι τά  μέγιστα τούς κυνηγούς εις την Θήραν τών αγρίων 
θηρίων, τών λύκων, τών άρκτων, τών κάπρων, τών πανθήρων, τών 
ταύρων καί των λεόντων», έν τούτοις ό κ. κριτής ούδέν τούτων λαμ
βάνει ΰ π ’ όψιν, άλλ’ έκσπών μίαν πρότασιν έκ τοϋ όλου, μεθ’ ού συνέ
χεται, καί σημειόνων αυτήν οΰτω άπομεμονωμένην έπάγεται είτα την 
παρατήρησιν αύτοϋ έπί τφ  σκοπώ, όπως εμφάνιση τό όλον ώς αμαρ
τωλόν, μη αισθανόμενο; ότι οΰτω καταφωράται άμα μέν ώς κακο- 
μήχανος,άμα δε ώ; παχύνους.Έν τώ χωρίιρ, έζ ού έξεσπάσθη ή ώς 
αμαρτωλή στιγματιζομένη αύτη πρότασις, γίνεται λόγος καθόλου 
περί τοΰ γένους τών κυνών καί οΰχί είδικώς περί τών ποικίλων ιδιο
τήτων έκαστου τών ποικίλων ειδών αυτών, όπως πάς νήφων έζ απλής 
άναγνώσεως δύναται νά κατίδη. Έ κεΐ (σελ. 82. 8 3 ) λέγεται: «ό 
κύων έν γένει εινε ζώον ώραϊον . . ό κύων συνήθως ζή δεκατέσσαρα 
έτη . . έκπλήσσεται καί τρομάζει εύκολα . . καταδιώκει ιδίως την 
γάταν καί τόν έχϊνον, μάχεται ευχαρίστως πρός τόν θώα καί τον 
λύκον . . εινε- ισχυρός. . τρέχει ταχέως . . σκάπτει καλώς» κτλ. κτλ. 
“Οταν δέ οΰτω καθολικώς εκτίθενται τά πράγματα, εινε λογικώς 
έσφαλμένον νά ΰπολάβη τις ότι πάντα τά ε ίδ η  τοϋ ποικιλωτάτου 
τούτου γένους τών ζώων έχουσιν άκριβώς πάσας τάς δυνάμεις, τάς 
έξεις, τά  ήθη καί τάς ιδιότητας ταύτας. Εινε λογικώς έσφαλμένον 
δηλ. νά ύπολάβτρ τις δτι καί οί Μολοσσοί καί οί Ινδικοί καί οί B ui'

ί
1
ί

ί
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dogg κύνες εκπλήσσονται καί τρομάζουσιν ευκόλως, ότι καί τα  Με- 
ί ·  λιταΐα κυνίδια μάχονται ευχαρίστως προς τον λύκον, ότι καί οί Moops 
;ΐ κύνες εινε ζώα ωραία, οτι καί τά Βολωνικά κυνάρια είνε ισχυρά καί 
j/' τρέχουσι ταχέως. Το δε λέγειν ότι « μάχονται προς τούς λύκους εκ 
4 πάντων των κυνών οί Μολοσσοί μόνον καί τούτων ούχί πάντες)) είνε 
JC θρασύτης, εξ άμαθείας προκύπτουσα. ‘Ό χ ι μόνον οι Μολοσσοί, άλλα 
r καί αί Αάκαιναι καί αί Ίνδικαί καί αί Κρητικαί καί αί Λοκρίδες 

J; κύνες καί οί Neufundlander (C . terrae novae) καί οί Schottische 
Γ Vindhunde (C . hibernicus) καί οί παντοδαποί Dogge καί ιδίως 
j? ό Ulme Dogge (C . anglicus), ό Κορσικανός Dogge, ό Buldogg 

(C . gladiator), 6 Tibeldogge (C . Tibetanus) μάχονται όχι μόνον 
προς τούς λύκους, άλλ’ οί πλεΐστοι τούτων καί προς θηρία πολύ του 

L λύκου άλκιμώτερα, προς κάπρους καί πάνθηρας καί άρκτους καί ταύ
ρους καί τίγρεις καί λέοντας 1).

Σελ. 207 «Έκατόγχειρ Βύην γρ. Γύπν. Αύτ. «Εκατόν χειρας ρωμα- 
λεωτάτας. . κρεμαμένας άπό των ώμων» Ό  Ησίοδος Θεόγ. 150 λέγει 
άΐδδοντο» .

Δύο κριτικαί παρατηρήσεις επί τό αυτό,ισοϋψείς προς τό άνάστημα 
του κ. κριτου !

Ή  μία άναφέρεται εις προφανή παραδρομήν γραφέντος Β ν η ν  αντί 
Γ ν η ν . Περί τής τοιαύτης δέ κριτικής ειπόν ποτέ ό μεν Γαληνός:

« Σύ δέ σαυτον αίδοϋ μάλιστα, πειθόμενος τφ  φάντι* Πάντων δέ 
μάλιστ’ αίσχύνεο σεαυτόν», ό δέ Χαρώνδας αιτιολογών τον Γαληνόν: 
«Τό γάρ υπέρ μικρών καί μεγάλων ομοίως διατείνεσθαι άγαν μικρο
πρεπές δοκεί ήμ,εν καί άνελεύθερον » , ό δέ Λουκιανός άναζητών τον 
λόγον του οίκτρου τούτου ηθικού φαινομένου : « Είσί γάρ τινες . . υπό 
ιδιωτείας καί απειροκαλίας καί άγνοιας των λεκτέων ή σιωπητέων 
τά μικρότατα πάνυ λιπαρώς καί φιλοπόνως έρμηνεύουσιν » 2). 1 2

1) Αριστοτέλης, Περί τα ζώα ιστοριών 608, α, 27. — Ξτγοφών, Κυνηγετικός 
10, 1. 21. — Πλούταρχος, Πο'τερα τών ζώων κτλ. 970 F. — Αίλιαγός, περί ζώιυν 
4, 19. 5, 24.8. 1. 12, 46. 16, 31.— S c h u b e r th ,  Allgemeine Thierseelenkunde, , 
Leipzig, 1863, σελ. 301 - 303. — A/ei/er5, Konversations — Lexicon, έτος 1876, 
τόμ. 9, σελ. 149 - 154.

2) Γαληνός, περί ψυχής παθών, κεφ. 5, έκ8. K uhn , τόμ. 5, σελ. 26. έκδ. M ar- 
' quard t, L ipsiae  1884, τόμ. 1, σελ. 20. Χαρώγόας, άπ. 9, ϊκδ. M ullach, τόμ.
I L  α^λ, 540. — Λονκιαγός, Πώς δεΐ Ιστορίαν συγγράφειν 27.

ρ
!<



*Η άλλη κριτική παρατήρησις άναφέρεται εις το <ϊ ditftfovto  τ> 
του Ησιόδου, όπερ άποδοθέν έν„ τώ έμω Έλληνικω άναγνωσματα- 
ρίω διά του « έκ ρ έμ α ντο  » φαίνεται ότι άπήρεσε τώ Έλληνομαθεί 
ήμών κριτικώ, μή άξκοσαντι έν τούτοις νά είπη ήμίν τί εινε τό αύτω 
άρεστόν.

Περί τής τοιαύτης κριτικής ειπόν ποτέ ό μεν Δημοσθένης τό πασί* 
γνωστον ήδη καταστάν εκείνο*« Τούτο γάρ Ιστιν ό συκοφάντης, αίτιά* 
σασθαι j/εν πάντα, έξελέγξαι δε μηδέν», ό δέ Πλάτων* αΚαί τούτο 
πώς ούκ άμαθία εστίν αυτή ή επονείδιστος, ή του οιεσθαι είδέναι ά . 
ούκ οιδεν ;)) 1).

Ό  'Ησίοδος λέγει περί των Έκατογχείρων (Θεογον. 1 4 9 ):

Κόττος τε Βριάρεώς τε Γύης θ’, υπερήφανα τέκνα, 
των εκατόν (/έν χειρες άπ’ ώμων α ίσ σ ο ν το  
άπλαστοι, κεφαλαί δέ έκάστω πεντήκοντα 
έξ ώμων έπέφυκον έπί στιβαροισι μέλεσσιν.

Έ ν τώ Έλληνικω μου άνα^νωσματαρίω άπεδόθησαν ταυτα οΰτω.
((Παμμ,έγιστοι καί φοβερώτατοι Έκατόγχειρες, Κόττος, Βριάρεώς 
καί Γύης. Εκατόν χείρας ρωμαλαιοτάτας είχεν έκαστος έξ αυτών 
κρεμ-οε-μ.ένας πάσας από τών ώμων καί πεντήκοντα κεφαλάς», 
συνωδά τώ τε σχολιαστή έρμηνεύοντι τό « άΐο'ο'οντο » διά του έ κ ρ έ -  
μ ,α ,ντο  2), καί τφ  Άριστοτέλει φιλοσοφουντι περί τών αστείων καί 
εύδοκιμούντων κατά την λέξιν, καί ιδίως περί τών ποιούντων πρό  
τώ ν  ό μ μ ά τ ω ν , ών ή χάρις μεγίστη καί ή κίνησις καί ενέργεια καί 
ζωή άναγκαιοτάτη έν τοΐς άναγνωστικοίς βιβλίοις μάλιστα τών μι
κρών παίδω ν3). 1 2 3

1) Δημοσθένης, προς Εύβουλιδην 34, σελ. 1309. — ΙΜ,άτων, ’Απολογία Σωκρά- 
τους 29 Β.

2) Hans Flach, Glossen und Scholien zur Hesiodiscben Theogonie, Lei
pzig 1876, σελ. 186, σημ. 150: αίσσοντο, έ κ ρ έ ^ ια ν τ ο , έκίνηντο Β ώρμων, ήγουν 
εφύοντο. Πρβλ. καί "Ομηρ. Ίλ . Ζ 510: Ά μφΙ όε χαΐζαι ωμοί ς αισσονζο χαίτην 
μετάφρασιν του Voss: rings an den Scbultern fliegen. Ό  Ameis καί ό Faesi 
tfla iten i» ,

3) 'Αριστοτέλης, 'Ρητορική 1410, β, 27 καί Ι ξ . : Λέγω δη πρό όμμάχωγ ταυτα 
ποιείν όσα ένεργουντα σημαίνει, οιον <« τούντευθεν ούν Έλληνες άξαντες ποσίν», τό 
άξαντες ενέργεια καί μεταφορά . . ποιεί δέ καί έν ταΐς ευδοκιμούσαις είκο'σιν έπί τών 
αψύχων ταυτα «κυρτά, φαληριόωντα* προ μέν τ 1 άλλ*, αύτάρ επ’ άλλα»' κινούμενα 
) άρ καϊ ζώντα ποιεί πάντα, ή δέ Ινέργεια μίμησις.



«Σελ. 209. «Εκάτη,-T̂C ενμενής βοηθός των τιμίων καί έργατικών 
άνθρώηων» — Ό  Ήάίοδος (θεογ. 416-419) λέγει των έπικαλουμένων 
αντΛν

Έ ν σελ. 209 του έμου ’Αναγνωσματαρίου της Δ ',  τάξεως διεξήλ- 
θον ύπ’ άριθ. 55 την Θεογονίαν διά βραχύτατων. Περιέλαβον τα  του 
Ησιόδου έν Θεογονί^ 4 0 4 -  926 , τα  εις 582 δηλ. στίχους εις δύο 
περίπου χειρογράφους ημίκλαστους σελίδας, άκροθιγώς, όσον έπι- 
τρέπεται δι’ οκταετείς καί ένεαετεϊς Έλληνόπαιδας, έπιψαύων τά τής 
γεννήσεως τής Λητούς, τής Ε κάτης, τής Ε σ τία ς, τής Δήμητρος, 
τής Ή ρας, του *.Αδου, τού Ποσειδώνος, τού Διός, τής Άθηνάς τού 
’Απόλλωνος, τής Άρτέμιδος, τού Άρεως, τής ’Ή βης, τού Έρμού, 
των Όρων, Ευνομίας Δίκης καί Ειρήνης* των Χαρίτων, ’Αγλαΐας 
Ευφροσύνης καί Θαλείας* καί των Μουσών, Κλειούς, Ευτέρπης, Θ α- 
λείας, Μελπομένης, Τερψιχόρης, Έρατοΰς, Πολύμνιας, Ουρανίας καί 
Καλλιόπης, άπεικονίζων, όσον ένδέχεται μεν συντόμως, άλλ’ ουδέποτε 
άπο των έπιστημονικώς βεβαιωμένων άπομακρυνόμενος καί ουδέποτε 
άποστατών του σκοπού των τοιούτων εκθέσεων καί άπεικονίσεων. 
Ούτε μετάφρασιν ούτε παράφρασιν έπεχείρησα νά γράψω. Πού λοι
πόν κείται το έπίψογον ενταύθα ; Παρέλειπον νά μεταφράσω τάς λέ
ξεις (ΐότε πού τις . . κικλήσκει Έ κά την» , διά τούτο ήμάρτησα; ’Αλλά 
παρελείφθη ή μετάφρασις δεκάδων καί εκατοντάδων άλλων στί
χων-, διότι έπρεπε νά παραλειφθή. Καί έν τούτω ήμάρτησα; Θά ήμάρ- 
τανον, έάν έν τφ  χαρακτηρισμω τής έν τω Σύμπαντι δυνάμεως τής 
Ε κά τη ς έλεγον διάφορα ή άντίθετα τής πίστεως, ήν είχον προς αυ
τήν οί αρχαίοι *Έλληνες.

Ά λλ’ ούτω ύπέλαβον καί ούτω έξέθηκαν τά κα τ’ αυτήν καί ο 
B ernardy  καί 6 P re lle r. Τούτων ούδείς έν τω περί τής Ε κ ά τη ς  
χαρακτηρισμφ έσημείωσεν ώς χαρακτηριστικόν γνώρισμα τήν παρο
χήν τής συνδρομής αυτής έξαιρετικώς μόνον εις τούς έπικαλουμένους 
αυτήν 1 ) — καί κατά τήν έμήν κρίσιν —  ούχί διαφόρως τής περί τής

1) Bernardy, Grundriss der Griecli. Lilteratur, 1877, τόμ. 2 α, σελ. 311 
περί τό τέλος: Hekatc, der m a c h tig e  S c h u l z -und Weltgeist, dcren Intelligenz 
in alien inenschlichcn Dingcn waltcl.—P r e l l e r , Griechische Mythologie, 
1878, τόρ.. 1, σελ. 256-260 καί ίδίως σελ. 258: Ueberall ivar Hekate einerscits 
der Artemis anderscits dcr Persephone eng verbunden, cine nachtlichc Mond- 
gottin und als solch e S c h t i t z  in  (Ε κάτη  wie Έ κ α τ ο ς ) ..  Und in dieser drei- 
fachen Beziehung auf Himmd Erde und Meer schilderl sie schon die Hesio-
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$υνά[/.<ως καί ΐνιργΐίας αυτής άντιλ/(ψί<ι>ς τον αρχαίου Έλλ?}ν. κόσμου.
Ή ίτ ι  (V τφ  Ό μηρικφ ύμνψ είς Δήμητραν ή Ε κ ά τη  φαίνεται 

παρέχουσα την συνδρομήν αυτής εις την έπί τη απώλεια της θυγα- 
τρός αυτής Περσεφόνης άσχάλλουσαν Δήμητραν δλως αυτόκλητος καί 
δη καί μετά μεγίστης προθυμίας καί γλυκυθυμίας :

Άλλ* δτε δη δεκάτη οί έπήλυθε φαινολίς Ή ώς, 
ήντετό οι Ε κ ά τη , σέλας έν χείρεσσιν Αχούσα, 
καί ρά οί άγγελλέουσα έπος φάτο φώνησέν τε '
Πότνια Δημήτηρ, ώρηφόρε, άγλαόδωρε, 
τίς θεών ουρανίων ήέ θνητών ανθρώπων 
ήρπασε Περσεφόνην, καί σόν φίλον ηκαχε θυμόν; 
φωνής γάρ ήκουσ1, άτάρ ούκ ϊδον όφθαλμοΤσίν, 
δστις ίην* σοί δέ ωκα λέγω νημερτέα πάντα 1).

Πλην δέ τούτου, δταν τις μετά προσοχής έπισκοπήση τό τε περί 
της Ε κάτης Ήσιόδειον χωρίον δλον (Θεογον. 411 -  452) καί τδ εις 
τον στίχον 416 σωζόμενον άρχαιον σχόλιον 2) καί την έν τφ  μεγάλψ 
Έτυμολογικφ ( 3 1 9 ,4 5 )  παρατήρησιν « Ε κ ά τ η . ,  η εις έκαστα 
παραλαμβανομένη καί πανταχου βοηθούσα» καί έμβαθύνη εις την 
σημασίαν του Ήσιοδείου χωρίου (στίχ. 429) «ω  δ ’ έθέλει, μεγά
λος π αραγίγνεται ή δ ’ όνίνηοΊ,», πάραυτα πείθεται δτι δ τ ε  
B ern a rd y  καί ό P re ller  έ'χουσι δίκαιον έκθέσαντες τά  κατά την 
Έ κάτην, ώς έζέθηκαν αυτά,καί δτι τά  παρ’ έμοΰ περί αυτής έν άνα- 
γνωστικφ βιβλίφ τών μικρών Έλληνοπαίδων γραφέντα —  ή Ε κά τη  
είνι ή ευμενής βοηθός τών τίμιων καί έργατικών ανθρώπων καί δχι 
μόνον τών έπικαλουμένων αυτήν, —  όρθώς καί πρεπόντως έγράφησαν.

/liftche Theogonie, ale liberal) m&chtig, und aehr gechrt, dabei filr das men- 
echliche Leben sekr niilzlich, im Handel und Wandel} aufdem Metre, im Krie- 
ge, auch a u f fiossezucht Jagd und Viezucht, endlich fiir Geburtsktilfe und Kin
der zucht.

\ )  "Γμνοι 'Ομηρικοί, 5, είς Δήμητραν, στίχ. 51.
2) Flach, Glossen und Bcholicn zur Hcsiodischen Theogonie, Leipzig 1876, 

σελ. 253 : Επαινεί τήν Έκάτην Ήσώδος, ώς Βοιωτός' έχεί γάρ τιμαται ή Έκάτηβ 
ο0τω δέ λέγεται όιά τό έκαστον προνοτΐσθαι (καί γάρ τών έν γ5) καί έν θαλάσση 
πάντων έχει τήν πρόνοιαν).

/
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« Σελ. 216 «Φρίττει (το Χάος) έκ του δεινού πατάγου των μαχομένών 
και νομίζει δτι ήλθεν ίι τελευταία του ώρα. Νομίζει δτι ό ούρανός 
έπεάεν έπι της γης και ίι γη κρημνίζεται κατ’ έπάνω του». ’’Αλλως 
καί ποιητικώτερον έχουάι τά του Ήάιόδου (θεογον. 700-704)».

Συκοφαντεί, ψεύδεται καί μαίνεται η τουλάχιστον παροινεΐ ενταύθα 
ό χαριέστατος κριτής ημών.

ϋΕυκοφαντεε, διότι αίτιάται ταυτα χωρίς να έζελέγξγ| αυτά. 
Κατά δέ τον Δημοσθε'νην, ώς πολλάκις εί'δομεν, «τουτό έστιν 6 συ
κοφάντης, αίτιάσασθαι μέν πάντα, έζελέγξαι δέ μηδέν» 1). .

^ • ε ύ δ ε τ α ο  λέγων ότι ά λ λ ω ς  έ'χουσι τα του Ησιόδου.
Άπόδειξις δέ* Τα του Ησιόδου έχουσιν ούτως·

#Αμφί δέ γαΐα φερέσβιος έσμαράγιζεν 
καημένη, λάκε δ* άμφί πυρί μεγάλ’ άσπετος ύλη* 
εζεε δέ χθων πάσα καί Ώκεανοΐο ρέεθρα, 
πόντος τ ’ άτρύγετος* τούς δ1 άμφεπε θερμός άύτμή 
Τιτηνας χθονίους, φλόξ δ ’ ηέρα δίαν ικανεν 
άσπετος, όσσε δ’ άμερδε καί ίφθίμων περ’ Ιόντων · 
αυγή μαρμαίρουσα κεραυνού τε στεροπής τε. 
καύμα δέ θεσπέσιον κάτεχε/ Χάος* είσατο δ ’ άντα 
όφθαλμοΐσιν ιδεΐν ηδ’ οΰασιν δσσαν άκουσαι 
αύτως, ώς ότε Γαΐα καί Ουρανός ευρύς ύπερθεν 
πίλναινθ*. οίος γάρ κε μέγιστος δουπος όρώροι 
τής μέν έρειπομένης, του δ ’ ύψόθεν έξεριπόντος, 
τόσος δουπος έ'γεντο θεών εριδι ξυνιόντων » 2).

\ Άπεδόθησαν δέ ταυτα εις άναγνωστικόν βιβλίον παίδων δεκαετών 
\ ούτως* « Ή  γη βο£ καί αναστενάζει. Καίεται ά π ’ άκρου εις άκρον. 

Τα δάση φλέγονται. Τά ρείθρα τών ποταμών καί τά  ύδατα τών θα
λασσών ζέουσιν. At φλόγες φθάνουσι μέ/ρι του Ουρανού καί τό καύμα 
καταλαμβάνει καί τό γηραιόν Χάος. Φρίττει έκ του δεινού πατάγου 
τών μαχομένων καί νομίζει οτι ήλθεν ή τελευταία του ώρα. Νομίζει 
οτι ό Ουρανός επεσεν εις την Γην καί ή Γη κρηρ,νίζεται κα τ’ επάνω 
του. Τόση μεγάλη ητο ή βοή καί ό θόρυβος. Οί Τιτάνες από την

1) Δ η μ οσ θ ένη ς , προς Ε ύβουλίδη ν 3 4 ,  σ ελ . 1 3 0 9 .
2) 'Η σ ίο δ ο ς , Θ εογονία  693, έ'χδ. Flach.
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λάμψιν τών άστραπών καί των κεραυνών, οί όποιοι φλογίζουσιν ολον 
τό στερέωμα καί άπό τάς φλόγας και τον καπνόν του καιομένου κό
σμου έθαμβώθησαν ».

Ε ρω τώ  νυν πάντας τους έχοντας γνώσίν τινα τών Ελληνικών 
γραμμάτων* Είνε ταυτα, τά  έν τώ άναγνωσματαρίω, «άλλους έκτε- 
θεχμ ένα»  η έν τη Θεογονί^ του Ησιόδου; Εινε όλιγώτερον απρό  
τώ ν  ό μ μ ά τω ν »  δεκαετών παίδων η ερμηνεία αύτη τών Ήσιοδείων 
τούτων νοημάτων τής μέχρις ημών περισωΟείσης αρχαίας ρητορικής 
παραφράσεως τούτω ν α Καύμα κάτεχεν χάος, καί έ'δοξε τοϊς όρώσι 
τη ώρα έκείνη καί τοις άκούουσιν, ως οπότε τή γή έμίσγετο ό ουρα
νός* τοΐος δούπος ορώρει τής γής έρριμμένης,τού δ’ ουρανού επικειμέ
νου ;»  1) Ερωτώ  πάντας τούς νήφοντας καί δυναμένους όπωσούν νά 
λογικεύωνται* Είνε τά  άναγνωστικά βιβλία παλαιαί εξηγήσεις ; Εινε 
τά  άναγνωστικά βιβλία υπόχρεα κ α τά  λ έξ ιν  νά άνταποδίδωσι τά 
τών κλασικών νοήματα; Ε ρω τώ  επί πλέον τούς διδασκάλους, τούς 
διδάσκοντας τούς τρυφερούς Έλληνόπαιδας* Έχουσι πλειοτέοαν ηθο
ποιόν καί άνδροποιόν δύναμιν, παιδεύουσι πλειότερον τάς εύπλάστους 
ψυχάς τών τρυφερών Έλληνοπαίδων τά  μικροκομψεύματα τών Ρώσ- 
σων χωρικών καί ό ευτελής καί ψυχρός καί υδαρής καί ήκιστα ιδιω
τικής φλυαρίας άπέχων χαρακτήρ τών ταπεινών τήν λέξιν καί βάρ
βαρον τήν φωνήν αυχμηρών εκείνων καί αηδών διηγηματίων τού βρα- 
βευθέντος ’Αναγνωσματαρίου τού κ. Α. Κουρτίδου, αό τυφλός ίππος 
—  ό αξιωματικός Καλόκαρδος—  ό πάππος καί ό εγγονος-—  ό ίατρευ- 
θείς άρρωστος —  ό Φοίνιξ» καί τά  τοιαΰτα* ερωτώ, λέγω, τούς διδα
σκάλους* Παιδεύουσι πλειότερον τάς εύπλάστους ψυχάς τών τρυφερών 
Έλληνοπαίδων τά έωλα ταυτα αποβράσματα άμούσων τινών καί 
κ&πηλον τό φρόνημα έχόντων Γάλλων καί Γερμανών λογομαγείρων 
Τών άπλοϊκώς καί γενναίως καί μετά σεμνότητος αύστηράς καί καλ- 
λιρρημοσύνης κεχαρισμένης ειρημένων υψηλών τούτων ρημάτων άν-  ̂
δρός Έ λληνος καί ποιητού μουσοφιλήτου;

Μ α ό ν ε τ α ο  ij τ ο ύ λ ά χ ο σ τ ο ν  ό ήμέτερος κριτής,διότι
μόνον εκ μανίας παραληρών τις ή έν έσχάτη κραιπάλη διατελών δύ- ; 
ναται νά άπαιτήση παρά κοινού άναγνωσματαριογράφου ποιητικότατα · 
έν τοίς λόγοις αυτού ί'σην προς τήν ποιητικότητα ποιητού, οίος ό Ή -

4) Flacb, Glossen und Scholien zur Hesiodischen Theogonie,Leipzig, 4 8 7 6 , l 
σελ. 4 3 6 .  Πρβλ. α ύ κ ίθ . καί σελ. 2 7 3 .  j
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σίοδος' καί μόνον εκ βεβακχευμένης φρενός η εκ μάινομένής γλώσσή'ς 
δύνανται νά άκουσθώσι τά  του χαρίεντος κριτου ημών «Ποιητικώ- 
τερον εχουσι τά  του Ησιόδου».

«Σελ. 230. «Περί τά άπ-Λλαια περιπλέκονται άνθηρόταται π ε ρ ι 
πλοκάδες ,  καταφορτωμένοι άπό άταφυλάς». Ό  "Ομηρος ( Όδ. Ε 69) 
λέγει άμερϊς=  άμπελος».

«Καί τά μέν άλλα ούχ όρας οσα της ποχησεως καλά, 
σκχνδαλάμοι/ς δύ καί άκάνθας τχνάς έκλέγεχς καχ λαβάς τμ 
συκοφαντία ζητείς», είπε7 ποτέ ό Λουκιανό; περί τοιαύτης κριτι
κής 1), άπορριπτούσης ολόκληρον τον χαριέστατον μύθον των Νυμφών 
μετά τών έπεράστων σπηλαίων αυτών, διότι ή ήμερίς δεν μεταφρά- 
σθη «άμπελος». Ό  φιληδών εις « τά  Μεσολογγίτικα αυγοτάραχα 
καί τές μούχλες καί τάς κοπρισμένα; κλίνας τών μεταξοσκωλήκων» 
είνε πολύ φυσικόν νά αίσθάνηται άποστροφήν προς τον χαριέστατον 
μύθον τών Νυμφών και τά  έπέραστα σπήλαια αυτών καί νά κατα- 
πτύγι αυτά λέγων τά άπόμουσα ταυτα* «ήμερίς =  άμπελος»* Έ -  
τέρα γαρ ίππου ήδονή καί κυνός καί ανθρώπου, καθάπερ Η ράκλει
τός φησιν δνον σύρματ’ άν έλέσθαι μάλλον ή χρυσόν* ήδιον γάρ χρυ
σού τροφή ονοις 2 )ν.

Προς τιμήν τής στοιχειωδεστάτης ανθρώπινης καλαισθησίας μόνον 
ό ήμέτερος αυχμηρός γραμματοδιδασκαλίδης εύρέθη -αναίσθητος προς 
τά κάλλη τών εξοχωτάτων τούτων προϊόντων του δαιμόνιου Ε λ λ η 
νικού πνεύματος, προς τά κάλλη του μύθου τών Νυμφών καί προς τήν 
ερασμιότητα του σπηλαίου τής Καλυψούς!

Πάντες οΐ άσχοληθέντες περί τά  τοιαυτα άπεθαύμασαν τήν έξοχον 
ποιητικήν καλλονήν τών δημιουργημάτων τούτων τής Ελληνικής 
φαντασίας. Ένθους αναφωνεί ό πολύς Γλάδστων* « Πρώτη καί ίσχυ- 
ροτάτη παρ’ Ό μήρφ εινε ή άντίληψις τής καλλονής ως τίνος διαυγέ
στατης καί θαυμασίας συγγενούς τής θεότητος .ουσίας, κατερχομένης 
μεν έκ τού ουρανού, άπαύστως δε καί έλευθέρως όρμώσης, όπως έπα- 
νέλθγ, εις τον τόπον, έξ ου άφωρμήθη. Τών φυσικών αντικειμένων τά  μεν

1) Λ ο υ κ ια νό ς , Δ ιά λ εξ ις  πρός 'Η σ ίο δ ο ν  5 .
2) 'Η ρ ά κ λ ε ιτ ο ς , ά π ο σ π . 8 5 ,  έ'κδ. M l l l la c h  τ ό μ . 4 ,  σ ελ . 3 2 7 .
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έχοντα ζωήν άπεθεώθησαν, τά  δέ μή έχοντα ζωήν έζωοποιήθησαν. 
’Εκεί, ένθα ημείς σχήματα καί μορφας ζητουμεν, ό ‘Όμηρος ζητεί 
ζωήν» 1). Ένθους αναφωνεί ό Lehrs* ccTI έννοια τής παγκάλου τά - 
ζεως καί τής αρμονίας του κόσμου διήκει απ’ άκρου εις άκρον τής 
Ελληνικής θρησκείας. 'Η Ελληνική θρησκεία είνε ηθική θρησκεία. 
Ή  φύσις είνε έμψυχος, είνε θείόν Tt. To έν αυτή διήκον πνεύμα είνε 
συγγενές προς τό πνεύμα του άνθρώπου, όπερ έν τή συνειδήσει τής 
συγγένειας ταύτης ονειροπολεί έν αυτή τό άπειρον . . εις τά όρη καί 
τά  άντρα καί τους ποταμούς καί τά  κύματα ουδόλως διέβλεπε την 
ύλην ό αρχαίος Έ λλη ν . Λύτη ούδαμώς ένδιέφερεν αυτόν. Ή  ύλη 
ήτο δι’ αυτόν ανύπαρκτόν τι. Την ψυχήν αυτού συνεκίνει ή χάρις, ή 
διαύγεια καί τό αεικίνητον των πηγών, ή ευτονία τής δυνάμεως των 
ρεόντων ρείθρων τών ποταμών, ή σεμνή καί ήρεμος σκιά τών δασών, 
τό ένδροσον τών λειμώνων, τό ποικιλόχρουν τής άχανοΰς θαλάσσης. . 
Ταυτα έφαντάζετο ό Έ λλην ώς ποικίλας τών θεών μορφάς,τών θεών, 
οίτινες ευχαρίστως παρέμενον έν τή φύσει . . διό καί όταν ήθελε νά 
περιγράψη ή νά άπεικονίστ) αυτήν, ενεφανίζοντο εις τήν φαντα
σίαν αύτου αί μορφαί αύται ώς μέσα περιγραφής . . ταυτα έφαντά- 
ζετο ώς εκφάνσεις τής θεότητος, ώς άποτελέσματα θεού τίνος, εις τήν 
φύσιν του οποίου έ'κειτο νά έκφαίνγ) τήν ΰπαρξιν αυτού ούτως. Προς 
άναίρεσιν τής γνώμης τών διισχυριζομένων ότι οι άρχαίοι Έλληνες 
δεν ήσαν ευπαθείς προς τό έν τή φύσει καλόν ούδεμία άνάγκη πολλών 
λόγων. ’Αρκεί τις νά προβάλϊ) εις αυτούς τόν μύθον τών Νυμφών  
διότι τί άλλο είνε ό μύθος ούτος ή έκφανσις θρησκευτικοί βα
θύτατης εύπαθείας πρός την φΰσιν ; Τί άλλο ή απλή μετά- 
φρασις τής βαθύτατης προς τό έν τή φύσει καλόν εύπαθείας εις πλα
στικήν έ'κφανσιν ; Τ ί άλλο ή ή πλαστικώς έξαντικειμενωθεΐσα ένδόμυ- 
χος ευπάθεια τών Ελλήνων προς τήν φύσιν; ’Εάν τινες δεν έννοουσιν 
αυτό, τούτο είνε άπόδειζις πόσον νεκρόν κατάκειται εις τήν κεφαλήν 
αυτών έκεΐνο, όπερ ήμείς μυθολογίαν καλούμεν» 2).

Περί δέ τού άντρου τής Καλυψούς τί φρονούσιν οι ά ν θ ρ ω π ο ι; 
Αυτός ό Ό μηρος λέγει περί αυτού*

1) W . Ε . Glastoncs Homerischc Studien frei bearbeilet v. Dr. Albert 
Schuster, Leipzig, 1863, σελ. 445.

2) Lehrs, Popularo Aulscitze aus deni Alterthum, &d>. 2, Leipzig, 1875, 
σελ. 138-139. 112. 131-132. 137. 111.



Έ νθα  κ επειτα καί άθάνατός περ έπελθών 
θηήσαιτο ίδών καί τερφθείη <ρρεσίν ήσιν 1).

Τούτο το ‘Ομηρικόν άντρον ινδάλλετο εις την φαντασίαν τού Π λά
τωνος, δταν έγραφε εν τφ  Φαίδρω αυτού τά  εζόχως θαυμάσια ταυτα* 
«Νή την νΗραν, καλή γε ή καταγωγή, ή τε γάρ πλάτανος αυτή 
μάλ’ άμφιλαφής τε και υψηλή, του τε αγνού τό ύψος και τδ σύσκιον 
πάγκαλον, καί ως ακμήν'εχει τής άνθης, ώς άν εύωδέστατον παρέ- 
χοι τον τόπον ή τε αυ πηγή χαριεστάτη υπό τής πλατάνου ρεΐ μάλα 
ψυχρού ύδατος, ώστε γε τφ πόδι τεκμήρασθαι* Νυμφών τέ τινων καί 
'Αχελώου ιερόν άπά των κορών τε και άγαλμάτων εοικεν είναι, ει 
δ ’ αύ βούλει, τό ευπνουν τού τόπου ώς άγαπητόν καί σφόδρα ήδύ* 
θερινόν τε καί λιγυρόν ύπηχεΐ τφ  τών τεττίγων χορφ. πάντων δε 
κομψότατον τά τής πόας, ότι έν ήρεμα προσάντει ικανή πέφυκε κατα- 
κλινέντι τήν κεφαλήν παγκάλως εχειν. ώστε άριστά σοι έζενάγηται, 
ώ φίλε Φαιδρέ» 2).—  Τούτο τά ‘Ομηρικόν άντρον τής Καλυψούς ένέ- 
πνευσε τάν Αίλιανόν εν τή ώραία αυτού περιγραφή τών Τεμπών 3). 
Τούτου τού άντρου τής Καλυψούς ή περιγραφή συν τοις άλλοις φέρε
ται υπό τού Πλουτάρχου ώς άνυπέρβλητον και άμώμητον παράδει
γμα (( διηγήσεως τόπου » 4).

Καί ού μόνον οί άρχαιοι Έλληνες άλλα καί οί νεώτεροι μή ‘Έ λ 
ληνες σοφοί άπροκάλυπτον τον θαυμασμόν αυτών προς τά  πάγκαλα 
ταύτα δημιουργήματα τού Ελληνικού πνεύματος έκφράζουσιν.

«Ή Όδύσσεια», λέγει ό Woermann, «ώς πράς τάς γραφικω- 
τάτας περιγραφάς τοποθεσιών είνε πολύ πλουσιωτέρα τής Ίλιάδος. 1

1) "Ομηρος, Όδύσσ. e 75.
2) ΠΛάτωτ, Φαιδρός 230 Β χαί εξ. Πρβλ. καί ΠΛονΐαρχογ έν Έρωτικώ 749 Α : 

"Αφιλε του λόγου τό νυν εχον έποποιών τε λειμώνας καί σκιάς καί άμα κιττου τε καί 
σμιλάκων διαδρομάς καί δσ’ άλλα τοιούτων τόπων έπιλαβόμενοι γλίχονται τον Πλά
τωνος Ίλισσόν καί τόν αγνόν εκείνον καί την ήρέμα προσάντη πόαν πεφυκυΐαν προθυ- 
μότερον ή κάλλιον έπιγράφεσθαι.

3) Αίλιανός, Ποικίλη ιστορία, βιβλ. 3, κεφ. 1.
4) Πλούταρχος, περί τού βίου καί τής ποιήσεως 'Ομήρου, κεφ. 76 : «Τόπου δ’ έ'στι 

παρ’ αύτώ διήγησις, όποια περί τής νήσου τής γειτνιώσης τή τών Κυκλώπων λέγει» 
έν οϊς τό είδος του τόπου διαγράφει καί τό πηλίκον καί τό ποιόν αυτού καί τά έν αύτώ 
καί τά παρ’ αύτώ* καί περί τών παρακειμένων τώ άντρω τής Καλυψούς «ύλη δέ σπέος 
άμφιπεφύκει τηλεΟόωσα, | κλήθρη τ ’ αί'γειρός τε καί ευώδης κυπάρισσος» καί τά έξής. 
καί μυρία άλλα τοιαυτα».



Δυνάμεθα δε θαρρούντως νά εϊπωμεν δτι αΰτη ώς προς τούτο μόνον 
ολίγων νεωτέρων επών υπολείπεται. Τ ου άντρου δε τ η ς  Κ α λ υ - 
ι^τους, των κήπων του ’Αλκινόου καί τής Γης των Κυκλώπων ή 
περιγραφή εινε καλλιπρεπεστάτη» 1). —  «Τό άντρον τής Καλυψους 
εινε τό υπόδειγμα ωραίου φυσικού άλσους», λέγει 6 Friedreich 2).—  
«Ούδέν των καλλωπισμάτων των άπαιτουμένων, όπως κατασταθή 
ενδροσός τις καί σκιερός τόπος έξόχως έρατεινός, λείπει έκ του άντρου 
τούτου τής Καλυψους, όπερ έχρησίμευσεν διά παντός του χρόνου ως 
πρότυπον άπομιμήσεως περιγραφών τοιούτων», προσθέτει ο Botti- 
ger 3 ).— «Τό άντρον τής Καλυψους εινε άναντιρρήτως τόπος σφόδρα 
έπιτήδειος προς διαμονήν θεάς έρωτολήπτου», λέγει 6Pazschke4).— 
«Τίς δεν δίδει πολύ ευχαρίστως τάς πλείστας τών σφόδρα εκτεταμέ
νων περιγραφών τών νεωτέρων αντί καί ενός μόνου τοιούτου στίχου 
του Όμηρου ; . .- Τό άντρον τής Καλυψους εινε μετ’ έξοχου ποιητι- 
κής τέχνης έκτεθειμένον, ή δε έξ αυτής εύχαρίστησις ούχί σμικρά», 
λέγει ό MotZ 5) —  «'Αληθώς καί μετά διαθέρμου αισθήματος είνε 
ενεψυχωμένη ή άντίληψις τής ζώσης καί τής μή ζώσης φύσεως. Μετά 
τελείας τέχνης είνε αι εικόνες τής φύσεως. Τό άντρον τής Καλυψους 
εινε εικών φυσική έρασμιωτάτη καί εκ κάλλους άποστίλβουσα», λέ
γει ό Bergk 6).—  «Ή  δημιουργική δύναμις τών Ελλήνων τής αν
θήρας ταύτης ήλικίας τής άνθρωπότητος», λέγει ’Αλέξανδρος ό 
Humboldt, «παρήγαγεν έν τή ποιήσει καί έν ταϊς είσαστικαΐς τέχναις 
άνέφικτα καί αμίμητα άριστουργήματα. Αί περιγραφαί τών όρέων 
εινε μεγαλοπρεπείς. Αί εικόνες τών καταρρύτων καί ένδρόσων αλσών 
έρατειναί. Έ ξοχον ποιητικόν φύσημα διαπνέει πάντα ταυτα. Ή 
Όμηρική περιγραφή του Παρνασοΰ, του άλσους τής Άθηνάς, τής 
γης τών Κυκλώπων, του άντρου τής Καλυψους, τής τρικυμίας, τών

1) Woermann, Ueber den landschaftlichen Natursinn der Griechen und 
Romer, Miinchen, 1871, σελ. 19 καί 20.

2) Friedreich, Die Realien In der Iliade und Odyssee, 1856, σελ. 271 
καί If.

3) Bottiger, Racemationen der Gardenkunst der alien Griechen, kleine 
Schriften arch, und antiqu. Inhalts herausg. v. Sillig, τόμ. 3, σελ. 157.

4) Pazschke, Ueber Homerische Naturanschauung, Gymnasialprogramm, 
Stettin, 1848 1849, σελ. 7.

5) Motz, Ueber die Empfindung der Naturschonheit bei den Alten, 1865, 
σελ 56, καί 63.

6) Bergk, Griechische Litteraturgeschichte, 1872, τόμ. 1, σελ. 782.
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κήπων τοΟ ’Αλκινόου, ή Πινδαρική περιγραφή του εαρος καί τής 
έκρήξεως τής Αίτνης, ή του Σοφοκλέους περιγραφή του Κολωνου, 
ή του Ησιόδου περιγραφή του χειμώνος, εινε άνέφικτα καί αμίμητα 
αριστουργήματα, δεικνύοντα πόσον βαθέως ήσθάνοντο οί άρχαΐοι Έ λ 
ληνες τα  κάλλη καί τήν μεγαλοπρέπειαν τής φύσεως».

Ταυτα λέγει ό ’Αλέξανδρος von Humbold περί του Όμηρικου 
τούτου άντρου τής Καλϋψους καί των όμοιων τούτοις παγκάλων δη
μιουργημάτων του Ελληνικού πνεύματος, επόμενος μέν τφ  Ό μήρφ  
καί τώ Πλάτωνι καί τφ  Πλουτάρχψ καί τφ  Αιλιανφ, όμοφωνών δέ 
πάσι τοΐς καθ’ ήμάς περί τα  τοιαυτα σοφοις Gladston, Lehrs, 
Woermann, Friedreich, Bottiger, Pazschke, Motz, Bergk καί 
τοίς όμοταγέσιν αύτοΐς λογίοις άνδράσιν. ’Αλλά τι λέγει ό ήμέτερος 
γραμματοδιδασκαλίδης ; « Etc τον Κεάδαν ! Ό  *Όμηρος λέγει ήμερες 
=  άμπελος)) *

κ α κ ο ί γά ρ  έ μ π λ η σ θ έ ν τ ε ς  h  ν ο μ ίσ μ α τ ο ς  
ft π ό λ ε ο ς  έ μ π εσ ό ν τε ς  ε ίς  ά ρ χ ή ν  τ ιν α  
(Τίαρτώοην, ά δ ό κ η τ ’ ε ύ τ ν χ η σ ά ν τ ω ν  δ ό μ ω ν  1).

Ά λλα καί επί τή υποθέσει ότι «όίμ,πελος» είνε
ή «ήβώωσα Λ μ ερ ίς,ή  δ’αυτού τετάνυστο περί σπείους γλαφυροιο» 2), 
εινε τόσον μέγα ((πραγματικόν σφάλμα» να παρασταθή προ των 
παιδαρίων τό σπήλαιον τής Καλυψοΰς περιβεβλημένον δχι δι* αμπέ
λου, άλλα διά π ε ρ ιπ λ ο κ ά δ ο ς , ώστε όλον τό πάγκαλον τούτο περί 
των Νυμφών διήγημα καί μετ’ αυτού όλον τό βιβλίον να καταδικα- 
σθή εις άφανισμόν ; (( Γελοίον . . άπά μικρών πραγμάτων ούτω μεγάλα 
Θήραν . . θαυαλλίδι καί λύχνω τον ουρανόν όμού καί τα  σύμπαντα 
ρ,εθιστάντας » 3).

Ά λλα εινε ή. ’Ομηρική αύτη «τιμ ερχς»  άναντ&λέκτώς ή «άμ*- 
πελος» του κ. κριτου ;

Πάντων ήκιστα !
Έ ν πρώτοις αυτός ό *Όμηρος δεν αγνοεί τήν λέξιν ((άμπελος ». Έ ν  

Όδυσσείφ (ι 110) φέρεται «άμπελοι, αί τε φέρουσιν οίνον έριστά- 
φυλον», έν Ίλιάδε (Β  561. Γ. 184. Ι “294) αάμπελόεντα Έ π ί-  1 2 3

1) Ευριπίδης, ΈρεχΟεύς, άποσπ. 364, στίχ. 29, έκδ, Nauck, σελ. 374,
2) "Ομηρος, Όδόσ. ε. 68.
3) Πλούταρχος, περί των έκλελοιπότων χρηστηρίων 410 C.
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δαυρον—  Φρυγίαν άμπελόεσσαν— Πηδασον άμπελόεσσαν y>. *Αν Λοι
πόν ά ν α ν τ ιρ ρ η τθ )ς  «ήμ.ερίς» ητο «άμπελος», θα ητο καί ενταύθα 
«άμπελος)!) καί ούχί «ημερίς».

Έ π ε ιτα  ό Ευστάθιος περί της «ημ.ερίδος» ταύτης λέγει δτι εϊνε 
είδος «λεπτοφλοίου δρυος ης 6 καρπός σταφυλή λέγεται)) 1 ) .Ό  Θεό- 
φραστος δτι «ήμερίς » εϊνε εν των πέντε γενών της δρυός2), δ Η σύ
χιος (έν λέξ.) δτι πολλοί «ημερίδα λέγουσι την κνίδην, την άναδεν- 
δράδα, την έλαίαν». Οί λεξικογράφοι Ερρίκος Στέφανος, Pappe, 
Passow, Aatenrieth, Βυζάντιος, δτι «ημερίς» είνε ταυτά τε τα 
ανωτέρω προς δέ καί η « vitis satina», « der zahme veredelte 
Weinstock» «ήμερον κλήμα, άμπελος ή καλλιεργημένη (μάλιστα 
άναδενδράς)» , η κληματαριά, ακριβώς δέ περί του Όμηρικου τού
του χωρίου (Ό δύσ. ε 6 8 ) « τετάνυστο περί σπείους γλαφυροΐο | ημε- 
ρίς ηβώωσα* τεθηλει δέ σταφυλησι» εν τώ θησαυρώ του Στεφάνου 
φέρεται: Quidam intelligunt vitem sativam, ad differentiam 
agrestis. In antiquis autem in II. Ξ Commentariis annotatum 
Eustath. (p. 994 , coll. p. 1524) scribit, ημερίδα dici speciem 
λεπτοφλοίου δρυός, et fructum ejus σταφυλήν contra vero infru- 
gif'eras et latifolias δρύας, ap. Pergamenos vocari έριφλοίους, 
sicut tenuifolias et frugiferas nominari ημερίδας. Annotat prae- 
terea, ad suam usque tnemoriam quasdam in Tbracia δρύας 
vocari solitas ημερίδας. Plinius Graecum hoc voce retinens, · 
himeridem et ipse inter glandiferas arbores recenset3). j

A
4) Ευστάθιος εις Ίλιάδ. Ξ, σελ. 994, coll. σελ. 1524. 1
2) Θεύφραστος, περί φυτών ιστορίας 3, 8, 2 χαί 6: Δουος δε γένη . . οί μεν τέτ- j

ταρα ποιουσιν οί δέ πέντε’ διαλλάττουσι δ1 ενια τοΐς δνύμασιν, οίον την τάς γλυκείας 
φέρουσαν οί μεν ημερίδα καλούντες οί δ’ ετυμύδρυν . . ώς δ’ ουν οί περί την "Ιδην 
διαιρουσι τάδ* έστι τά είδη' ημερίς αιγιλοίψ πλατύφυλλος φηγός άλίφλοιος' οί δέ \ 
εύθύφλοιον καλουσιν— κηκίδας δέ πάντα φέρει τά γένη, μύνη δέ εις τά δέρματα γρη- j 
σίμην ή ημερίς' ή δέ της αίγίλωπος καί της πλατύφυλλου τη μέν δψει παρομοία τη  ̂
τής ημερίδος πλήν λειοτέρα, ά/ρείος δέ. j

3) Ή «ήμερίς» επί τής σημασίας «ήμερον κλήμα, άναδενδράς, der veredelte ~
Weinstock, vitis sativa» φαίνεται Ιναργέστατα μάλιστα εις το ψενδοσιμωτίδειογ ). 
επίγραμμα (Bergk, Poet. Lyr. Graec. τύμ. 3, σελ. 511, άρ. 183) τούτο: * Η |ΐε -  ; 
ρ ί ς  πανθέλκτειρα, μεθυτρο'φε, μήτερ οπώρας | ουλής ή σκολιδν πλέγμα φύεις έλικος, | \
Τηίου ήβήσειας Άνακρείοντος επ’ άκρη | στήλη καί λεπτω χώματι τούδε τάφου. Θο- · 
λούται δέ πως ή σημασία αυτή εις τούς Άχαρνείς του Άρισζοφαγους (953, έκδ. * 
Ribbeck) « Έλάσας ημερίδος δρχον ό γέρων δδί» καί εις τον Μεγαγδρογ (περί έπι- j 
δεικτικών, Rhetores Graec. έκδ. Walz, το'μ. 9, σελ. 276. έκδ. Spengel τ. 3, σελ. i



Το πβρί ού δ λόγος Όμηρικόν χωρίον £χβι, ώς ιϊδομβν, ούτως*

Ή  δ* αύτου τβτάνυστο πιρί σπβίους γλαφυροΐο 
ήμβρίς ήβώωσα, τεθήλει δε σταφυλήσιν. (

Και ένταΰθα μέν πρόκειται περί του σπηλαίου της Καλυψοΰς* έν 
δέ τώ κατακρινομένψ Άναγνωσματαρίω δεν πρόκειται περί του σπη
λαίου της Καλυψοΰς απλώς. Πρόκειται περί του βίου καί της διαί- 
της των Νυμφών. Διό καί επιγράφεται το κεφάλαιον τούτο (ύπ* άρ. 
61 ) « αί Νύμφαι (καθ’ "Όμηρον)» καί όχι «το σπήλαιον της Κ α
λυψοΰς» ("Όμηρος, Όδύσσεια 5 7 - 7 6 ) .  —  ΈντεΰΟεν επεται ότι 
ούδαμώς ήμην ύπόχρεως νά παραφράσω ακριβώς τό κείμενον του 
σπηλαίου της Καλυψοΰς. "Αλλά καί έάν περί τοΰ σπηλαίου τούτου 
άπλώς καί μόνον επρόκειτο, ούδαμώς 0ά έδίσταζον νά άποδώσω τδ 
χωρίον τοΰτο, όπως άνταπέδωκα αυτό: « Τ α  σπήλαια, εις τα  οποία 
εγουσι τάς κατοικίας αυτών αί Νύμφαι, εινε έκλεκτά. Είνε πολύ 
ωραία καί πολύ δροσερά . . π ε ρ ί  τά  σ π ή λ α ια  π ε ρ ιπ λ έ κ ο ν τ α ι  
ά ν θ η ρ ό τα τα ι π ε ρ ιπ λ ο κ ά δ ε ς , κ α τα φ ο ρ τω μ έ ν ο ι ά π ό  σ τα φ ι/-  
λ ά ς . Πλησίον αυτών κρήναι με ψυχρόν καί διαυγές ύδωρ ρέουσιν 
άφθονοι καί περί αύτάς θάλλουσι λειμώνες άνθηροί, πλήρεις ίων καί 
διαφόρων άλλων εύοσμων καί ωραίων άνθέων». Θά άνταπέδιδον, - 
λέγω, αύτά οΰτω, διότι θά έσυλλογιζόμην πολλά καί διάφορα. Θά 
έσυλλογιζόμην ότι άναγνώσται θά είνε παιδάρια δεκαετή καί ότι τό 
εργον μου δεν είνε τό τοΰ μεταφραστοΰ, άλλά τό του παιδευτοΰ —  θά 
άνεπόλουν τούς λαμπρούς λόγους τοΰ Λυσίου* « Έ γ ώ  δε ήκω ού ρ.ι-

408: Έ άν δέ θέρος, νυν μέν τά λήια κομά τοΐς άστάχυσι καί ημερίδες τοίς βότρνσι 
καί τοΐς ώραίοις. *ίουλιανός ό αύτοκράτωρ (προς 'Ηράκλειτον τόν κυνικόν, λόγ. 
7, σελ. 221 Β) έξηγεΐ καί τόν λόγον, δι' δν οΰτω έκλήΟη ή ημερϊς λέγων : Έ π ιί  δέ 
έδέδοκτο τω Διί κοινή πάσιν άνΟροίποις ένδοΰναι άρχήν κατασεάσεως Ιτέρας καί μετα- 
βάλλειν αύτοΰς εκ του νομαδικού βίου προς τόν ι τ μ ε ρ ώ τ ε ρ ο ν ,  έξ ’Ινδών 6 Διόνυσος 
αΰτοπτος έφαίνετο δαίμιον, έπιφοιτών τάς πόλεις . . καί διδοΰς άνΟρώποις κοινή μέν 
άπασι σύμβολον τής επιφάνειας αύτου τό τής ήμερίδος φνιόν, 6φ' οδ μοι δοκοΰσιν, 
ί(ημερωθέντων αντοϊς των περί ιόν βίον "Ελληνες της έπωνυμίας αυτό ταντης 
άζιωσαι. — ΙΙαρά Πλοντάρχω (Πώς δει τόν νεον ποιημάτων άκούειν σελ. 15 F ) έν 
τω φερομένω «Μηδ* ήμεΐς ούν την ποιητικήν ημερίδα τών Μουσών έκκόπτωμεν 
μηδ* άφανίζωμεν», ημερϊς έχει μεταφορικήν σημασίαν, καί ίσοδυναμει προς τήν εύ- 
γενή τέχνην τής ποιήσεως, ήτις εις ενθουσιασμόν καί έκστασιν άγει τούς έν αυτή παι- 
δευομένους,
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κρολογηύόμενος ουδέ περί τών ονομάτων μαχούμενος* ηγούμαι γάρ 
ταυ τα  έργα μεν είναι σοφιστών λίαν αχρήστων καί σφοδρά βίου δεό
μενων, άνδρός δε. αγαθού καί πολίτου πολλου άξιου περί τών μεγί
στων συμβουλεύει, ορών ούτως αίσχρώς διακειμένην τήν Ε λλάδα»  1)
—  θά άνεπόλουν τούς φαεινούς λόγους τού ΊουλιανοΟ’ «Παιδείαν 
ορθήν είναι νομίζομεν ου τήν εν τοϊς ρήμασι καί τή γλώττη πολιτευο- 
μένην εύρυθμίαν, άλλα διάθεσιν ύγιά νουν έχούσης διανοίας καί άλη- 
θεΐς δόξας υπέρ τε άγαθών καί κακών, έσθλών τε καί αισχρών» 2)—  
θά ελάμβανον ύπ’ όψιν τούς περί τών άρετών τών διηγημάτων λόγους 
Άφθονίου τού σοφιστού τούςδε: «Ά ρεταί δε διηγήματος τέσσαρες, 
σαφήνεια, συντομία, πιθανότης καί ό τών ονομάτων Ελληνισμός» 3)
—  θά είχον εν νφ τάς τε περί σαφήνειας σοφάς οδηγίας τού Θέωνος: 
« Κατά δέ τήν λέξιν φυλακτέον τφ σαφηνίζοντι τά ποιητικά ονόματα 
λέγειν καί πεποιημένα καί τροπικά καί άρχαϊα καί ξένα καί ομώ
νυμα» 4) καί τάς περί πιθανότητας τής διηγήσεως: «Υπέρ γε μήν 
πιθανήν είναι τήν διήγησιν παραληπτέον . . πράγματα όσα είκότα 
εστί καί άλλήλοις άκόλουθα» 5)— θά ελάμβανον ύπ* όψιν τό τού Διο- 
δώρου: «"Αντρον εύμέγεθες κιττφ καί σμίλακι συνηρεφές» 6) —  θά 
έλάμβανον ύπ* όψιν τά τού Πλουτάρχου: «*Άφελε τού λόγου τό νύν 
εχον εποποιών τε λειμώνας καί σκιάς καί άμα κιττού τε καί σμιλά- 
κων διαδρομάς καί όσα άλλα τοιούτων τόπων έπιλαβόμενοι γλίχον- 
τα ι τον Πλάτωνος Ίλισσόν καί τον αγνόν εκείνον καί τήν ήρέμα 
προσάντη πόαν πεφυκυΐαν » 7) —  θά έλάμβανον ύπ’ οψιν τά τού Αί- 
λιανού: « Κιττός μεν γάρ πολύς καί ευ μάλα λάσιος'ένακμάζει καί 
τέθηλε καί δίκην τών εύγενών άμπέλων κατά τών υψηλών δένδρων 
άνέρπει καί συμπέφυκεν αύτοις, πολλή δή σμΐλαξ προς αυτόν τον 
πάγον άνατρέχει καί έπισκιάζει τήν πέτραν καί εκείνα μέν ύπολαν-

1) Λυσίας, ’Ολυμπιακός, λόγ. 33, 3. . |
2) Ίουλιανου αύτοκράτορος επιστολή μβ' εκδ. Spanh. σελ. 422 Α. ϊκδ. Hetlein, *

Lipsiae, 1874, τόμ. 2, σελ. 544. έ'κδ. Heyl. σελ. 78. j
3) 'Αφθόνιος ό σοφιστής, Προγυμνάσματα 2, έ'κδ. W a lz , τόμ. 1, σελ. 61. ¥κδ. £

Spengel, τόμ. 2, σελ. 22. ‘ |
4) Θέων, Προγυμνάσματα, Walz, τόμ. 1, σελ. 185. Spengel, τόμ. 2, σελ. 81. |
5) Θέων, ενθ. άνωτ. 4. Walz, τόμ. 1, σελ, 190. Spengel, τόμ, 2, σελ. 84 |
6) Διόδωρος, βιβλ. 20, κεφ.'41. . . j
7) Πλούταρχος, Ερωτικός 749 A. J

.a



jr· θάνει, opohrat δε το χλοάζον πάν και έστιν οφθαλμών πανήγυρις» 1)· 
I- —  θα έλάμβανον ύπ1 δψιν το του Σοφοκλέους:

Θάλλει δ ’ ουρανίας υπ’ άχνας 
ό καλλίβοτρυς κατ’ ήμαρ άεί 
νάρκισσος, μεγάλαιν θεαΐν 
άρχαΐον στεφάνωμα 2)

και εχων ύπ’ δψιν τδ του B ergk «ό δεξιώτατος άφηγητής δυνατόν 
ποτέ νά παρίδ*/) τι, ου μην άλλα και έστιν ότε έν πλήρει συνειδησει 
υποπίπτει εις σφάλμα τι»  3), ακόμη και άν ημην βεβαιότατος ότι 
ά ν α ν τ ιλ έ κ τ ω ς  ή «ήμερις =  άμπελος», θά άνταπέδιδον εν άναγνω- 
στικώ βιβλίω μικρών παίδων την λέξιν «ήμερις» δχι διά τής λέξεως 
«άμπελος» ουδέ διά τής λέξεως «κληματαριά» ουδέ διά τής λέξεως 
«άναδενδράς» 4), άλλά μόνον διά τής λέξεως «περιπλοκάς » , έν βα- 
θυτάτγι έπιστημονική πεποιθήσει ότι ου μόνον ούδαμώς θά ήμάρτανον, 
άλλά παν τουναντίον, πολλά θά κατώρθουν.

Έ ν πρώτοις τό κύριον έργον τής παιδείας,όπερ συνίσταται «εις την 
ύγιά διάθεσιν διανοίας νουν έχούσης καί εις τάς άληθεϊς δόξας υπέρ 
τε αγαθών καί κακφ$ έσθλών τε καί αισχρών», ούδαμώς θά παρεβλά- 
πτετο. Ε ίτα ή γοητεία ή έν τή ψυχή των παίδων γενομένη ως έκ τής 
καλλονής,ήτις απαστράπτει έκ τής έρασμιωτάτης ταύτης περιγραφής 
του παγκάλου τούτου σπηλαίου, ούδαμώς θά έπηρεάζετο, άν κισσός 
ή σμΐλαξ ή εύγενής άμπελος περιπλεκόμενα άνέτρεχον καί έπεσκία- 
ζον την πέτραν του σπηλαίου. Τό σπουδαίον ήτο αύτη μεν νά μη 
έφαίνετο,νά όράται δέ μόνον τό χλοάζον. Έ π ε ιτα  άν έγράφετο αντί 
περιπλοκάδες ή λέξις κληματαριά, θά έστερεΐτο ό λόγος μιας τών 
άναποσπάστων αρετών αύτοΰ, «του τών ονομάτων Ε λληνισμού»' 
άν έγράφετο «άναδενδράς», θά παρεβαίνετο εις τών ορών τής σαφη- 1 2 3 4

1) Αίλιανο'ς, Ποικίλη ιστορία 3, 1.
2) Σοφοκλής, Οίδίπους επί Κολωνω 681, έ'κδ. Dilldorf.
3) Bergk, Griechisclie Litteraturgescliichte, 1872, τόμ. 1, σελ. 539: Auch 

dem gcschicklcsten Erzahler kann ein Versehen bcgegnen, zuweilen begeht 
cr mil volleni Bewuslsein einen Felilcr.

4) Αισοίπειοι μύθοι, άρ. 33, εκδ. H a lm : Άλώπηξ λιμυίττουσα ώς έθεάσατο επί 
τίνος άναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους κτλ. BaGpioQ, ΜυΟίαμβος 19: Βότρυς μελαί- 
νης αμπέλου παρ’ αίώρη | άπεκρέμαντο . .
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νείας, « a t λέξεις δεν πρέπει να εινε άρχαίαι καί ξέναι»' αν έγράφετο 
άμπελος,θά παρεβαίνετο άρια μεν εις τώνδρων της σαφήνειας, «αί λέ
ξεις δεν πρέπει νά είνε ομώνυμοι»,άμα δέ κα ιτά  περί πιθανότητος (ορι
σμένα* διότι πώς θάίνδάλλετο εις την φαντασίαν του δεκαετούς παιδα
ρίου ή είκών ενός σπηλαίου, τό όποιον περιπλέκεται από ενα ά ρπέλ ι;

Ή  είκών προφανώς θά ητο άστοχος, διότι τά πράγματα ταυτα 
είνε ήκιστα εικότα καί άλληλοις ακόλουθα, καθόσον ούτε εις τον βρά
χον δύναται νά φυη τό αμπέλι, ούτε καί άν φυη ποτέ, τά  κλήματα 
αυτού βραχέα δντα, κατά την περί της αμπέλου άντίληψιν τών μι
κρών παίδων, δύνανται νά περιπλέξωσι τό σπηλαιον ούτως, ώστε αυτό 
μεν νά μη φαίνηται, νά φαίνηται δε μόνον τό χλοάζον. *Αν δε έγρά
φετο ότι περί τό σπηλαιον (γύρω τριγύρω', κοντά εις τό σπηλαιον) 
ητο καί μία άρπελος, ώς περίπου πιστεύει ό παραφράζων τά ‘Ομη
ρικά ταυτα περί τού σπηλαίου της Καλυψούς Δίων ό Χρυσόστομος 1), 
τό πράγμα θά ήτο ύβρις προς τον Όμηρον, όν σύμπασα ή άνθρω- 
πότης καί δ»/ άλλα μεν πάμπολλα, ούχ ήκιστα δε καί διά την άκραν 
αυτού προς τό έν τη φύσει καλόν ευπάθειαν άποθαυμάζει. Εις την 
πάγκαλον αρμονίαν,ην άποτελούσιν τόποι παραθαλάσσιοι, μακράν της 
τύρβης τών ανθρώπων, έρημοι καί αθόρυβοι, διαπνεόμενοι υπό της 
δροσεράς αύρας της θαλάσσης,δένδρα ύψηκάρηνα*καί άμφιλαφη, πυ
κνότατα καί θαλερώτατα, πτηνά πάρ,πολλα ωραία καί μεγαλοπρεπή 
καί λαλίστατα, λειμώνες δροσερώτατοι, πλήρεις εύωδεστάτων καί 
πολυχρουστάτων άνθέων, κρηναι άέναοι καταρδεύουσαι καί δροσί- 
ζουσαι την μεγαλοπρεπή ταύτην καί σιγηλην φύσιν,τί ζητεί καί μία 
άρ,πελος, θάμνος —  κατά την κοινήν καί παιδικήν άντίληψιν —  όζώ- 
δης καί άσχημος και εν σπηλαιον γυμνόν, εις βράχος ξηρός ; Πάντως 
«άμπελος» δεν αρμόζει νά υπάρχη έν τη παγκάλω ταύτη αρμονία - 
καί πάντως τό σπηλαιον δεν δύναται νά μη εινε « συνηρεφές» 
υπό φυτών έχόντων την δύναμιν νά περιπλέκωνται ούτως, ώστε  ̂
νά άνατρέχωσι καί νά έπισκιάζωσι την πέτραν καί νά κατακαλύπτω- * 
σιν αυτήν,όπως φαίνηται ά π1 άκρου είς άκρον όλος ό δγκος τού σπη
λαίου χλοάζων.

Μόνον τοιαύτη είκών εινε άνταξία τού Όμηρου 2) καί μόνον, όπως

ί) Δίων 6 Χρυσόστομος, λόγ. 2, 85 καί 86 : Κύκλω δέ περί τό σπηλαιον άμπελον ■ 
7*ερΐ7|κουσαν ώοαίαν βότρυσι βριθομένην. ί

%) Τοιαύτη είκών τού σπηλαιον τούτου άνειδιολοποιεΐται καί εν τη φαντασία τών ί

— 588 —



·,■ αδιατάραχτος καί λαμπρά έν τη φαντασία τών μικρών Έ λληνοπαί- 
f δων άνειδωλοποιηθη ή άνταξία του Όμηρου βίκων αύτη, έγράφη ή 
ί λέξις « π ερ ιπ λ ο κ ά δ ες» , τηρηθεντων μέν του σχήματος καί τών ίδιο- 
j * τήτων της « άναδενδράδος » καί του «ημέρου κλήματος», άν τούτο 

ά ν α ν τ ιλ έ κ τω ς  σημαίνει ένταυθα η λέξις «ήμερίς»,άφεθείσης δ 'Ιλ ευ - 
θέρας της φαντασίας τών μαθητών νά πληρώση το σχήμα καί τάς Ιδιό
τητας ταύτας είτε δια της κληματίτιδος 1) είτε διά του κισσού 2) είτε 
διά της σμίλακοςδ) είτε διά της έλξίνης 4) είτε διά της άμπε'λου,λευ
κής τε και μελαίνης 5), είτε δι’ οίωνδήποτε άλλων τούτοι; ομογενών 
καί όμοειδών φυτών, άτινα « π ε ρ ιπ λ έ γ δ η ν  π ρ ο σ 'ερ π ύ ζο ν τα »  6) 
κοινώς νυν έν Έ λλάδι « π ε ρ ε π λ ο χ ά δ ε ς »  λέγονται,όπως πάντες οί έν 
Έ λλάδι γνωρίζουσι καί αυτοί οί μη Έλληνες άκόμη δεν άγνοοϋσιν 7).

καθ’ ημάς σοφών: Ό  P<m μεταφράζει a Hier auch breitet sich u m  d a s  F e lsen -  
' gew olb  ein Weinstock. *0 A m e is : zur u n m il lc lb a r e n  U m gebung  der Grotte. 

Ό  F riedreich  (Die Realien in der Iliade und Odyssee, Erlangen, 1856, σελ. 
275): Auch Weinslocke, rankend in uppigen Wuclise und voll Trauben 
um geben  das F elsengew o lb—  Εναργέστατα δέ πάντων καί σαφέστατα ό I io tt ik e r  
(Friedreich, ένΟ. άν. σελ. 2 76 ): Zur Umschatlung und V e rk le id u n g  kuhler 
Grotten liebte man iin Alterlhume nebst dem Epheu noch vorzuglich Wein- 
reben, und so stellt auch hierin Homer ein Vorbild auf, welches der Grie- 
che bei alien seinen Grottenanlagen nie aus dem Auge verlor.

1) Διοσκουριδης, περί ΰλης ιατρικής, βιβλίον 4, κεφ. 179: Κληματΐτις κλήμα 
άνίησιν υπέρυθρον, λυγώδες. .  περιελέττεται δέ τοΐς δένδροις, ώς σμΐλαξ.

2) Διοσκουριδης, ένΟ. άνωτ. βιβλ. 2, κεφ. 210: Κισοός . .  λέγεται ό μέν τις λευκός, 
ό δέ μέλας, δ δέ ελιξ.

3) Διοσκουριδης, ένΟ. άνοη. βιβλ. 4, κεφ. 142: Σμιλαζ Χεία. . δμοία κισσω τά 
φύλλα εχει. . έλίσσεται περί τά δένδρα, καί 4, 144 : σμΐλαζ ή τραχεία ελίσσεται τε 
περί τά δένδρα, καρπόν δέ φέρει βοτρυώδη.

4) Δωσκουρίδης, ένΟ. άνοη. βιβλ. 4, κεφ. 39: Έλξίνη  (μελάμπελος ή κισσάμπελος 
ή κισσάνΟεμος) φύλλα έχει όμοια κισσω . . κλωνία μακρά περιπλεκόμενα όπου άν τύχοι.

5) Διοσκουριδης, ένΟ. άνωτ. βιβλ. 4, κεφ. 181 καί 182: "Αμπελος λενχη . . ταύ- 
της τά κλήματα καί τά φύλλα καί αί έλικες όμοια τή ήμετέρα άμπέλφ, δασύτερα δέ 
πάντα καί εμπλέκεται τοΐς παρακειμένοις Οάμνοις, έλλαβομένη τοΐς έλεξιν’ καρπόν δ1 
έχει βοτρυοειδή, πυρρόν — νΑμπελος μέλαινα . . φύλλα έχει κισσω όμοια, μάλλον δέ 
πρός τά τής σμίλακος. . έλλαμβάνεται δέ τών δένδρων τοΐς έλιξι* καρπός βοτρυαίδης,

6) Λουκιανός, ’Έρίυτες 12, σελ. 410. ΓΙαντί γε μην δένδρω περιπλέγόην δ φίλε- 
ρως προσεΙρπν& κιττός. άμφιλαφεΐς άμπελοι πυκνοΐς κατήρτηντο βότρυσιν* τερπνο- 
τέρα γάρ ’Αφροδίτη μετά Διονύσου καί τό παρ' άμφοΐν ήδυ σύγκρατον, εί δ1 άποζευ- 
χΟεΐεν άλλήλων, ήττον εύφραίνουσιν.

7) Lenz, Botanik der alien Griechenund Romern, 1859,σελ. 537. «J n G r ie -
c h e n la n d  a lle  W in d e n  περ ιπλοκάδες..»



Σελ. 247 -249 . Πολύ άφελέότερον και όυντομώτερον &μα ί/μνετ τον 
Κολωνόν ό Σοφοκλής.

’Ιδού εύπαιδευσία διδασκάλου των Ελληνικών γραμμάτων! ’Ιδού 
ευσυνειδησία κριτοϋ άναγνωστικών~|ίιβλίων! Ιδού ευαισθησία ανθρώ
που άνθρωπικήν ψυχήν εχοντος! Τα επινοήματα καί ή άπαγγελία, 
τά  πράγματα, δηλ. τά  νοήματα, ή πρόοδος των πραγμάτων, τά 
ονόματα, ή σύνταξις, τά  σχήματα τής διανοίας καί τής λέξεως, οΐ 
τρόποι τής φράσεως, ή ερμηνεία, τό ήθος του λόγου, το σχήμα του 
λόγου, τό ήθος των έννοημάτων, ή άπαγγελία των έννοημάτων, *ό 
ρυθμός τής άπαγγελίας των χορικών του Σοφοκλέους είνε «άφελί^» 
καί δή καί αφελέστερα καί τής παραφράσεως ενός απλού άναγνωσμα- 
ταριογράφου! 1). Ή  εν τή καθωμιλημένν) νεολληνική γλώσσιρ διά δε
καετή παιδάρια ώρισμένη ερμηνεία των πραγμάτων καί νοημάτων 
των χορικών τού Σοφοκλέους έδει να είνε σύντομος,όσον σύντομος είνε 
ό προς ήνδρωμένους άστούς τών ’Αθηνών διά γλώσσης υπέρ πάσαν 
άλλην τών εν τφ  κόσμφ σφυρήλατα τά διανοήματα επιπροχέουσαν 
ομίλων άκρότατος έν τοϊς τραγικοΐς Σοφοκλής! Τού υψηλού ύμνου 
τού Κολωνού τού Σοφοκλέους προτιμώνται «τά  Μεσολογγίτικα αυγο
τάραχα, οι Γερομήτροι, οί μέθυσοι πατέρες, οί έξυπνοι Σωτήρηδες, 
ή κουφάλες, τά  περιττώματα τών πτηνών, αί κοπρισμέναι κλΐναι 
τών μεταξοσκωλήκων» τού κ. Κουρτίδου !

Ή  άναισθησία καί ή απειροκαλία τών κριτών τούτων υπερβαίνει παν 
όριον! Τό υψιστον ίσως τού δαιμόνιου Ελληνικού πνεύματος προϊόν, 
δ περιώνυμος ύμνος τής υπό τών θεών πεφιλημένης χώρας τών ίοστε- 
φάνΤον ’Αθηνών, ό θαυμασθείς υπό πάντων τών αιώνων, να έμποδι- 
σθή άπό τής μετά τού πνεύματος τών τρυφερών Έλληνοπαίδων έπι- 
ίεοινωνίας ύπό ανθρώπων τοιούτων, είνε άπαρηγόρητον ! ■

Ό  ύμνος τού Κολωνού! Σύμπασα ή άρχαιότης επίστευεν δτε 
τοιαύτην έπίδρασιν έξήσκησε τό θαυμάσιον τούτο χορικόν έπι τούς 
'Αθηναίους, ώστε άμα έξαγγελθέντος άπελύθη τής επί παρανοία 
κατηγορίας ό θειος Σοφοκλής. «Θαυμαστού δέ του μέλους φανέντος, 
ώσπερ έκ θεάτρου τού δικαστηρίου ποοσπεμφθήναι μετά κρότου καί ί 
βοής τών παρόντων», διηγείται ό Πλούταρχος 2). «Οί διθύραμβοι ;

• ]
1) Περί της παχυλής ταύτης άμαθείας τών τοιαυτα ληρούντων ίδ. άνωτ. « λ . 565 ] 

σημ. 1.
2) Πλούταρχος, Ε ί πρεσβυτέρα) πολιτευτέον 785 Α.
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οί έξυμνοΰντες τήνφύσιν», λέγει ο Hartung, ((άπώλοντο πάντες. Ούχ 
ήττον περιεσώθησαν μέχρις ημών α( Βάκχαι του Εύριπίδου καί τινα 
χορικά των τραγικών ποιητών, άτινα καί μόνα άρκουσι νά δηλώ- 
σωσι την προς την φύσιν άκραν ευπάθειαν τών άρχαίων Ελλήνων 
καί νά άποστομόσωσι τούς τά  εναντία διισχυριζομένους. ' Τό χορι
κόν του  Οίδίποδος έπί Κολωνω, Εύίππου, ξένε , κτλ. άρκεί 
προς τούτο». 1). —  κ Έ ν τω χορικώ τούτψ του Σοφοκλέους», λέγει 
ό N auck, « άπεικονίζεται ή έρατεινή τοποθεσία του θεοφιλούς ίππίου 
Κολωνου, ένθα προ παντός ό Διόνυσος υπό τών Νυμφών ακολουθού
μενος ευχαρίστως διαμένει. Ή  αγία τής πατρίδος χώρα διά τής ευ
λογίας του Θεού παρίσταται κεκοσμημε'νη δ ι’ απάντων τών οικείων 
κοσμημάτων» 2).— ((Τό χορικόν του Οίδίποδος επί Κολωνφ» ,λέγει ό 
Motz, ((είνε τό έναργέστατον καί έπιφανέστατον παράδειγμα τής ύψί- 
στης επί τής ψυχής έπιδράσεως τών έρασμίων τοποθεσιών,όταν άντιτί- 
θενται προς πράξεις άνθρωπίνους, ών αύται είνε τό στάδιον τής άνε- 
λάξεως» 3).—  « Αί περιγραφαι τών τοποθεσιών παρά Σοφοκλεΐ», λέ
γει i  Woermann, ((έ'χουσι χαρακτήρα προσηνέστερον καί άρμονικώ* 
τερον τών περιγραφών του Αισχύλου. Πόσον μεγαλοπρεπείς είνε αί 
απόψεις, άς διανοίγουσιν αί περιγραφαι τών τοποθεσιών του Αισχύ
λου ! Ούχ ήττον εύρίσκομεν καί παρά Σοφοκλεΐ παραδείγματα εξοχα 
καί λαμπρά περιγραφής τοποθεσιών κατά τον τρόπον τον ύποδει- 
χθέντα έν τω Προμηθεΐ του Αισχύλου, διά στοιγείων δηλ. επαλλή
λων εις την φαντασίαν προσφερομένων. Ούτως έχομεν έν τω Οιδιποδι 
έπί Κολωνω έν τοΐς στίχ. 1 4 -1 9  λαμπράν εικόνα άλσους Ιερού, λό
φου έρατεινου καί άπόψεως τής πόλεως τών ’Αθηνών μακρόθεν όρω- 
μένης. Ή  τυφλότης του Οίδίποδος παρέχει ενταύθα αφορμήν προς 
την τοιαύτην έξεικόνισιν τής χώρας. Κατά τάς επομένας σκηνάς του 
δράματος προσερχόμενα νέα τινά στοιχεία εις την φαντασίαν πλη- 
ρουσι την εικόνα, μ,έχρις οτου εις τό πασίγνωστον , τό θαυμ,ασίως 
έράσμιον χορικόν (6 6 8  κ.έξ.), άποτελειουται αίθερία καί περίλαμπρος 1 2 3

1) Iiartung,.Pindars Wcrke, Leipzig, 1850, τόμ. 4, σελ. 220.
2) Nauck, Sophokles Oedipus auf Kolonos, Berlin 1870, Οπορελ. σημ. έν irj 

1 στροφή τοΰ έν στίχ. 668 -7 1 9  χορικού καί Einleitung σελ. 19.
3) Molz, Ueber die Empfindung der Nalurschonlieit bei den Alten, Lei

pzig, 1865, σελ. 58.



πλέον αυτή μέχρι των τελευταίων λεπτομερειών ζωγραφουμένη» 1). 
—  «Καί παρά τοίς τραγικοίς», λέγει 'Αλέξανδρος δ von Humboldt, 
«έν τω μ.έσω της τρικυμίας των έξεγηγερμένων παθών καί άνιερωτά- 
των συναισθημ.άτων εκρήγνυται αίφνης βαθυτάτη τις ευπάθεια προς 
την φύσιν έν ένθουσιώδει άπεικονίσει τοποθεσιών. *Όταν δ Οίδίπους 
πλησιάζει προς τδ άλσος τών Ευμενιδών, άδει δ χορός «εύίππου, 
ξένε, τάςδε χώρας ϊκου τά  κράτιστ’ έπαυλα, τόνδ1 άργήτα Κολωνόν, 
ένθ’ ά λίγεια μ,ινύρεται θαμ,ίζουσα μ,άλιστ’ αηδών», αδει «τον οί- 
νώπα . . κισσόν καί τάν άβατον θεού φυλλάδα μυριδκαρπον άνήλιον», 
of δει «τον καλλίβοτρυν νάρκισσον» , δστις «θάλλει ουρανίας ύπ1 
άχνας», τον χρυσαυγή κρόκον, καί την ελαίαν τό « άγήρατον αύτό- 
ποιον φύτευμ.α». Έ νφ  ό Σοφοκλής τον τόπον τής γεννήσεως αύτοΰ, 
τον άργήτα Κολωνδν εξυμ.νεΐ, θέτει την υψηλήν μ,ορφήν του δυστυ- 
χεστάτου πλάνητος βασιλέως παρά τά  ακοίμητα ύδατα του Κηφισσου 
περικυκλωμένην υπό εικόνων φαιδρών. Ή  ηρεμία τής φύσεως επαυ
ξάνει την έντύπωσιν του άλγους, όπερ ή σεμνή δψις του τυφλου, του 
άκουσίου τούτου θύματος πάθους είμαρμενου, προκαλεΐ» 2).—  «Τό 
υπό πολλών τών αρχαίων σφόδρα έκτιμώμενον καί πολύ άναγινωσκό- 
μενον δράμ,α τούτο του Σοφοκλέους», λέγει δ Bernardy, «ό Οίδίπους 
επί Κολωνω —  δράμ.α τών θαυμαστών* δ και ήδη γεγηρακώς δ Σοφο
κλής έποίησε, χαριζόμενος ου μόνον τή πατρίδι, άλλά καί τω έαυτου 
δήμ.ω— κατά τήν μαρτυρίαν τής άρχαιότητος, περιέχει τό κλασικόν 
εκείνο χορικόν, Εύίππου κτλ. τό αρεστόν τής χορικής ποιήσεως, 
κεκοσμ,ημενον διά πασών τών λαμ.προτήτων τών τε μορφών καί τών 
ιδεών. Εινε τό χορικόν τούτο ό υψηλός ύμνος τών Αθηνών, έν ω 
έξυμνεϊται ή χώρα, ή έλαιοφυτεία, ή ίπποτροφία καί ή ναυτική δύ- 
ναμις αυτών καί δή κατά τρόπον έπέραστον καί βαθέως συγκινούντα 
τήν ψυχήν» 3).

Τοιουτος καί τοσουτος ό προς τό πάγκαλον τούτο δημιούργημα του 1 2 3

1) Woermann, Ueber den landschaftlichen Natursinn der Griechen und 
Romern σελ. 3 8 -3 9 .

2) Alexander von Humbolds Kosmos, Stuttgart, 1870, τόμ.. 2, σελ. 8 καί l 
σημ.. 12 εν σελ. 66.

3) B e r n a r d y , Grundriss der Griech. Litteraturgeschichte, έκδ. 3, τόμ.. 2,
μέμ. 2 , § 118, 4, σελ. 355-360. Τά αυτά καί ο L ehrs. Popul£re Aufsatze, έκδ. 2, ; 
Leipzig, 1875, σελ. 133, καί ό B e rg k , Griechische Litteraturgeschichte, Berlin .j 
1884, τόμ., 3, σελ. 433-440 καί ιδίως σελ. 436. ]
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‘Ελληνικού πνεύματος θαυμασμός συμπάσης της άρχαιότητος καί 
πάντων των διαπρεπέστατων των καθ’ ημάς σοφών, Hartung,
Nauck, Motz, Woerinann, ’Αλεξάνδρου von Humboldt, Ber- 
nardy, Lehrs, Bergk. Μόνον άλουτός τις γραμματοδιδασκαλίδης 
ήδύνατο νά μη θαλφθή εκ του έρασμιωτάτου τούτου κάλλους και να 
μη συγκινηθή ε’κ των μυριόστομων τούτων αλαλαγμών ανδρών σεμνό
τατων, και μόνον κριτής άφραίνων και λυσσών ηδύνατο νά κατα- 
πτύν) τοιαύτα εγκαλλωπίσματα καί σεμνώματα του άνθρωπίνου πνεύ
ματος, εις τα αναγνωστικά βιβλία τών μικρών Έλληνοπαίδων μετα- 
φερόμενα, τά  άπόμουσα ταυτα «πολύ άφελέστερον καί συντομώτερον 
άμα υμνεί τον Κολωνόν ό Σοφοκλής» καθυλακτών.

Σελ. 254. «Πολύ Αλλοιωμένα τά του ΌμΑρου (Όδ. Ε, 321 καΛ έξ.). 
Αύτ. "Αλμη ή παρ' ΌμΑρω δεν εινε ότι ημείς λέγομεν. Αύτ. ά π η λ-  
π ιά μ έ ν ο ς  περιμένει τον θάνατον». Ό  'Όμηρος λέγει «τέλος θανάτου 
άλεείνων» (Ό6. Ε, 326)».

Πρόκειται δηλ. ενταύθα περί της δεινής τρικυμίας, ήτις εξεγερ- 
θεΐσα υπό τού κατά τού Όδυσσέως κεχολωμένου Ποσειδώνος κατέλα- 
βεν αυτόν παρά την νήσον τών Φαιάκων (Ό δυσ . ε 2 8 2 - 3 3 2 ) .

Την μεγαλοπρεπή καί περιώνυμον ταύτην Όμηρικήν τρικυμίαν 6 
Πλούταρχος θεωρεί ώς πρότυπον «πλάσματος άδρον», όπερ «έστί 
τό καί τή τών λέξεων καί τή τών νοημάτων κατασκευή ρ,εγάλας 
εχον έμφάσεις» 1). Ό  Λογγΐνος ώς εν τών άριστουργημάτων τής 
’Οδύσσειας τού Όμηρου 2). Ό  ’Αλέξανδρος Humboldt ώς μίαν τών 
μεγαλοπρεστάτων τής φύσεως περιγραφών, εξ ών προχειρως δύναται 
νά καταδειχθή τό έσφαλμένον τής γνώμης τών φρονούντων ότι οί 
αρχαίοι Έ λληνες ήκιστα εύπαθώς είχον πράς τά  εν τή φύσει γενό-

4) Πλούταρχος, περί του βίου καί της ποιήσεως Όμήρου, κεφ. 72 : Τό μέν ούν 
αδρόν πλάσμα έκεΐνό έστι τό xal τή τώγ Μ^εωγ καί rfj τών γοημάζωγ κατασκευή 
μεγάλας εχον εμφάσεις' οΤόν έστιν « ιός είπών σύναγεν νεφέλας, έτάραξε δέ πόντον, | 
χερσί τρίαιναν έλοίν* πάσας δ’ όρόΟυνεν άέλλας | παντοίων άνέμωνσύν δέ νεφέεσσι κά
λυψε | γαΐαν όμου καί πόντον* όριυρει δ’ ούρανόΟεν νύ£».

2) Λογγΐνος, περί ύψους, κεφ. 9, 43-14 : Της Όδυσσείας τό διηγηματικόν, όπερ 
ίδιον γήρως. ΌΟεν έν τη Όδυσσεία παρεικάσαι τις άν καταδυομένο) τον Ό μηρον 
ήλίω, ού δίχα της σφοορότητος παραμένει τό μέγεθος . . λέγων δέ ταυτ1 ούκ έπιλέλη- 
σμαι τών έν τη Όδυσσείφ χειμώνων καί τών περί τόν Κύκλωπα καί τινων άλλων, 
άλλα γήρας διηγούμαι, γήρας δ’ όμως Όμήρου.

38
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μένα καί προς το έν αυτή καλόν 1). Άπεμιμήθησαν δε, η άκριβέστε- 
ρον είπειν, προσεπάθησαν νά άπομιμηθώσιν αυτήν, ό χαρίεις Έ λλην 
μυθιστοριογράφος Άχιλλεύς Τάτιος έν τή κατά Λευκίππην καί Κλει- 
τοφώντα μυθιστορία αύτοΰ 2), ό δαιμόνιος Ά γγλος δραματικός Σαίξ- 
πηρ έν τω Όθέλλω αυτού 3) καί ό έξοχος Πορτογάλλος έποποιός 
Camoens έν τή εποποιία αύτου «die Lusiaden»4).

Τοιαύτη τις είνε ή Όμηρική αύτη τρικυμία, ή ν—  κατά τό έμοί 
δυνατόν —  άπεπειράθην νά έκθέσω έν τφ  έμώ Έλληνικώ άναγνω- 
σματαρίφ, την πνευματικήν έπικοινωνίαν των μικρών Έλληνοπαίδων 
μετά τής Όμηρικής μεγαλονοίας καί ύψηλορρημοσύνης έπιποθών.

*Αλλ’ εις μ άτην! Προβάλλει εις των εικαιοτάτων χαμαιδιδασκά- 
λων, λέγει ότι μετηνέχθησαν εις την καθ’ ημάς γλώσσαν ούχι πιστώς 
δύο λέξεις « ά λ μ η »  καί ((ά λ ε ε ίν ω ν » , λέγει ότι είνε «πολύ ήλλοιω· 
μένα τά  του Ό μηρου», και ματαιουνται τά πάντα.

Αλλά τό διισχυρίζεσθαι ότι είνε «πολύ ήλλοιωμένα τά του Ό μ η 
ρου» άνευ άποδείξεώς τίνος είνε έργον συκοφαντικόν. ’Αλλά τό δια- 
τείνεσθαι ότι « ά λ μ η  παρ' Όμήρω δεν είνε ό,τι ημείς λέγομεν», 
χωρίς νά λεχθή τί ημείς λέγομεν άλμην καί τί ό Όμηρος, είνε έργον 
άγεννές καί άνελεύθερον. ’Αλλά τό βεβαιούν ότι. «είνε πολύ ήλλοιωμένα 
τά  του Όμήρου» (Ό δ . $319 )

—  τον δ ’ άρ* ύπόβρυχα θήκε πολύν χρόνον . . 
όψε δε δη ρ’ άνέδυ, στόματος δ* έξε'πτυσεν άλμην 
πικρήν, ή οί πολλή άπό κράτος καλάρυζεν —

άποδοθέντα έν Άναγνωσματαρίω μικρών Έλληνοπαίδων διά τώνδε: 
«έπί πολύν χρόνον υπό τά  κύματα παλαίει προς τον θάνατον ό 
δυστυχής Όδυσσεύς. ^Υστερον άπό πολλήν ώραν φαίνεται έπί τών 
κυμάτων έπιπλέων. Άπηλπισμένος αποπτύει άπό του στόματος 1 2 3 4

1) Alexander von Humboldts Kosmos, Stuttgart 1870, τομ. 2, σελ. 7 καί 
σημ. 11 έν σελ. 66.

2) Άχιλλεύς Τάτιος, Τά κατά Λευκίππην καί Κλειτοφώντα, λόγ. 3, κεφ. 1 - 6 .
3) Schakespear’s dramatische Werke ubersetzt v. Schlegel und Tieck, 

Berlin 1873, τόμ. 12, Othello, zweiter Aufzug, erste Scene, σελ. 32 καί εξ.
4) Luis de Camoens, Die Lusiaden, aus dem Portugiesischen in Iamben 

ubersetzt von Karl Citner, Hildburghausen, 1869, Gesang 6, στροφ. 70-94, 
σελ. 157 -162 .
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την πίκραν άλμην. Ή  θάλασσα τρέχει ώς ποταμός άπδ την κεφα
λήν » είνε άλλο τι η άναίσχυντος ψευδολογία; Μήπως δ Όδυσσεύς 
παρ’ Όμήρφ είνε «ύττόββνχος», έν δε τφ  Έ λ λ . άναγνωσματα- 
ρίψ κάθηται έπ \ θρόνον ψαεχνον έν τω ύψηρεφει άνακτόρφ του 
μεγαλήτορος ’Αλκινόου, του βασιλέως των Φαιάκων ; 1 ) Μήπως 
παρ’ Όμήρω δ Όδυσσεύς δψέ έκ τής θαλάσσης άναδύσας «στόματος 
έξέπτυσεν άλμην πικρήν», έν δε τω Έ λ λ . άναγνωσματαρίφ «πίνε 
και ήσθε πολύτλας δΐος Όδυσσεύς» έν τω άνακτόρω του ’Αλκινόου; 2) 
Μήπως παρ’ Ό μήρφ «άλμη . . πολλή άπδ κράτος κελάρυζεν», 
έν δέ τω Έλληνικφ άναγνωσμ,αταρίω «κάδ δε κάρητος ουλας ήκε 
κόμας, ύακινθίνω ανθεί όμοιας Παλλάς Ά θή νη ; » 3). Και έν τφ  . 
Έλληνικω άναγνωσματαρίψ δ πολύτλας δΐος Όδυσσεύς, δπως καί 
παρ’ Όμήρα), έπί πολύν χρόνον είνε ύπδ τα  κύματα έξηγρκομένης 
θαλάσσης. Καί έκεΐ καί εδώ ύστερον άπδ πολλήν ώραν φαίνεται επί 
των κυμάτων έπιπλέων. Καί έκεΐ καί έδώ άποπτύει άπδ του στό
ματος αυτού την πίκραν άλμην. Καί έκεΐ καί έδώ τρέχει ώς ποτα
μός άπδ την κεφαλήν αυτού τδ ύδωρ ! Πώς λοιπόν καί πού είνε «πολύ 
ήλλόιωμένα τα τού Όμήρου » ; /

Περαιτέρω* Παρ’ Όμήρω διά τής λέξεως « ά λ μ η »  σημαίνονται 
δύο τινά, ούχί πολύ, μά τήν άλήθειαν, διαφέροντα ά π ’ άλλήλων. 
Δ ι’ αυτής σημαίνεται τό τε θαλά(7(7ΐον Cr8cop, φύσει αλμυρόν, ώς 
έν, Όδυσσείί* (ε 5 1 ) ό Ε ρμής

σεύατ’ επειτ’.έπί κύμα λάρψ ορνίθι έοικώς, 
δς τε κατά δεινούς κόλπους άλδς άτρυγέτοιο 
ιχθύς άγρώσσων πυκινά πτερά δεύεται άλμη

καί τδ « ά λ μ ώ δ ε ς » , ώς λέγει δ Θεόφραστος 4) ή δ « ά λ ώ δ η ς  έ π ί -  
π α γ ο ς » , ώς λέγει δ Πλούταρχος 5) καί ώς καταφαίνεται έκ τών 
Όμηρικών χωρίων: 1 2 3 4 5

1) Ό μηρος, Όδύσ. η 81. 85. 169.
2) Ό μηρος, Ό8ύσ. η 177.
3) Ό μηρος, Όδύσ. ζ 230.
4) Θεόφραστος, περί φυτών αιτιών 6, 1 0 ,4 :  Διά τ ί ποτέ ένίοις—  φυτοΐς—  έγ- 

γιγνεται γε καί πόΟεν ή άλμυρίς . . εκείνο δ’ άν τις ομοίως άπορρήσειε πόθεν καί δπό 
τίνος . . φαίνεται δή f) άλμη καί δΛως to άΛμώόες έπιπολάζον.

5) Πλούταρχος, Συμποσιακά προβλήματα 627 F .



—·,0δυσσίύς. . σμερδαλέος δ’ αύτίϊσι φάνη κέκακω|Αενος άλ(ΛΥ}. .
—  Άμφίπολοι, στήθ’ ούτω άπόπροθεν, δφρ1 εγώ αυτός 
άλμην ώμοιιν άπολούσομαι . .
—  Αύτάρ ό έκ ποταμού χρόα νίζετο δΐος Όδύσσεύς 
άλμην, η οι νώτα καί εύρέας άμπεχεν ώμους.
—  Παύροι δ’ έξέφυγον πολιής άλός ήπειρόνδε 
νηχόμενοι, πολλή δε περί χ pot τέτροφεν άλμη 1).

Έ ν  τφ  περί ου ό λόγος Όμηρικφ χωρίω λέγετα ι: 

στόματος δ’ έξέπτυσεν άλμην πικρήν 2),

Ιν δέ τφ  Έλληνικω άναγνωσματαρίω λέγεται «αποπτύει από του 
στόματος αυτού την πίκραν άλμην» καί ό κ. κριτής λέγει «άλμη ή 
παρ1 Ό μήρω δεν είνε ότι ημείς λέγομεν άλμην», έχων μέν ύπ1 όψιν 
ίσως τό λεξικόν του Βυζαντίου, έν ω φέρεται (έν λέξ. άλμη) «τό 
θαλασσών νερόν (μεγν.) ή θάλασσα —  στόματος δ’ έξέπτυσεν άλμην 
πικρήν »—  άγνοών δέ βεβαίως άμα μέν πάντα τα άνω μνημονευθέντα 
χωρία του Όμηρου, του Πλουτάρχου, του Θεοφράστου, άμα δέ ότι 
ενδεχόμενον καί άλλαχου που πλήν του λεξικού τού Βυζαντίου νά 
υπάρχη μόριον τι σοφίας. Έ ν  τώ Θησαυρώ τού Στεφάνου έν λέξ. 
«άλμη» φέρεται: 'Ά λμη, Salsugo, Salsilano, vel Aqua salsa. 
Item Muria. Od. ε (53) quidam exp. Mare: ego potius Aquam 
salsam exp., ubi dicit δεύεται άλμγ) . . Rursus ε (3 2 2 )  ubi 
habetur : Στόματος δ  ̂ έξέπτυσε άλμην πικρήν, Salsuginem inter
pret. malim.O έστιν —  άλμη ή άλμυρότης, τό άλμώδες, ό άλώδης 
επίπαγος, ή τό αλμυρόν ύδωρ. Επίσης ή σαλαμούρα, ή άρμη (κατά 
τον Βυζάντιον). Τό έν Ό δυσ. ε 53 χωρίον τινές ερμηνεύουσι «θά
λασσαν», εγώ προτιμώ «ύδωρ αλμυρόν», ένθα λέγεται δενεται άλμη* 
καί πάλιν τό έν Ό δ . ε. 322  χωρίον, ένθα φέρεται «στόματος δ’ 
έξέπτυσε άλμην πικρήν», προτιμώ νά ερμηνεύσω «τίιν Αλμυρό
τητα, τό άλμώδες, τον άλώδη επίπαγον —  όπως τουτέστιν 
είνε φυσικόν, όπως ό 'Όμηρος άντιλαμβάνεται τό πράγμα καί όπως 
εγώ έγραψα έν τώ Άναγνωσματαρίω μου. Μόνον τέλεον απαίδευτος 
καί ήκιστα σωφρονών δύναται νά εί'πγ) εις τά  κ ο υ τ ο υ ρ ο Ο  «άλμη ή

1) Ό μηρος, Όδύσ. ζ 137. 218. 224. ψ 237.
2) Ό μηρος Όδύσ. ε 322.
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τταρ* Ό μήρψ δέν είνε ο τι ημείς λέγομεν», ίνα είπν) τι, άφοΰ ώς κρι
τής πρέπει νά είπν) τι καί αυτός. Ά λλα

βέλτιστε, μίχ τό κέρδος έν πάσιν σκοπεί — 
λέγεις, ά δέ λέγεις ένεκα τον λαβεΐν λέγεις 1).

Περαιτέρω* Ή  άλλη παρατήρησις του ήμετέρου κριτου ότι, ένφ 
ό "Όμηρος λέγει «τέλος θανάτου άλεείνων», έν τφ  Έ λλην. άναγνω- 
σματαρίω φέρεται « άπηλπισμένος περιμένει τον θάνατον», θά ήτο 
οοθη, άν προέκείτο περί παλαιάς τίνος έξηγήσεως η περί μεταφράσεώς 
τίνος του Γαζη η του Πολυλά η του V oss η άλλου τ:νός τοιούτου 
μεταφραστου του Όμηρου καί ούχί περί Αναγνωσματαρίου, προω- 
ρισμένου διά παιδάρια δεκαετή, ένθα χάριν της έναργείας των πρα
γμάτων, χάριν της όμοιότητος του τρόπου της λέξεως, χάριν της συμ
φωνίας των νοημάτων καί χάριν του παθητικού της έκφράσεως τά  
παρ’ Όμήρω

άλλ1 ούδ1 ώς σχεδίης έπελήθετο, τειρόμενός περ, 
αλλά μεθορμηθείς ένί κύμασιν Ιλλάβετ’ αυτής, 
έν μέσσγι δε κάθιζε τέλος θανάτου άλεείνων» 2)

εδει νά άποδοθώσιν, ώς άπεδόθησαν «Κολυμβών καί παλαίων προς 
τά  άγρια κύματα φθάνει την σχεδίαν, κάθηται έν τώ μέσω αυτής 
καί άπηλπισμένος περιμένει τον θάνατον».

Ό τα ν  ναυαγός τις εύρίσκηται εις τοιαύτην δεινήν θέσιν, εις ήν εύ- 
ρέθη ό Όδυσσεύς, τό μόνον πάθος, όπερ κατέχει σύμπασαν την ψυ
χήν αύτου εινε ή άπελπισία* τόσον δέ τούτο εινε ψυχολογικές άληθές, 
ώστε εις τέσσαρα διάφορα στάδια του ναυαγίου τούτου τετράκις ό 
Οδυσσεύς άπροκαλύπτως έκφράζει τήν κατέχουσαν τήν ψυχήν αύτου 

απελπισίαν καί δη*
α '.)  έν άρχή τής τρικυμίας (ε 298 -  3 1 2 ) :

όχθήσας δ’ άρα είπε προς ον μεγαλήτορα θυμόν 
«ώ μοι εγώ δειλός, τ ί νύ μοι μήκιστα γένη τα ι; 
δείδω μή δή πάντα θεά νημερτέα ειπεν, 
ή μ ’ έφατ’ έν πόντψ, πριν πατρίδα γαίαν Ικέσθαι,

1) Μένανδρος, άπ. 854 καί 776. Kock τόμ. 3, σελ. 228 καί 216. ·
2) Ό μηρος, Όδύσ. ε 324.
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άλγε1 άναπλησειν' τά  δέ νυν πάντα τελείται.
. . νυν [/.οι σώς αιπύς όλεθρός, 
τρισμάκαρες Δαναοί καί τετράκις, οι τότ’ ολοντο 
Τροίη έν εύρείη, χάριν Άτρείδησι φέροντες. 
καί δη εγο)γ’ οφελον θανέειν καί πότμον έπισπείν 
ηρ,ατι τφ , οτε μ.οι πλείστοι χαλκηρεα δουρα 
Τρώες έπέρριψαν περί Πηλείωνι θανόντι. 
τφ  κ* ελαχον κτερέων, και ρ.ευ κλέος ηγον Α χα ιο ί' 
νυν δε με λευγαλέφ θανάτφ ειμαρτο άλώναι 1).

β \ )  μ.ετά την υπό της Λευκοθέας παροχην του κρηδέμνου (Ό δυσ .
ε 3 5 5 ) :

όχθησας δ1 άρα είπε προς ον μεγαλητορα θυμόν 
«ώ μοι εγώ, ρ.η τις ρ.οι ύφαίνησιν δόλον αυτε 
αθανάτων, οτε ρ.ε σχεδίης άποβηναι άνώγει».

γ '. )  ρ.ετά την κατάθραυσιν της σχεδίας (Ό δ . ε 388 ) :

ένθα δύω νύκτας δύο τ ' ημ-ατα κύρ.ατι πηγφ 
πλάζετο, πολλά δέ οί κραδίη προτιόσσετ’ όλεθρόν.

δ .) δταν παρά τάς άκτάς των Φαιάκων παλαίων προς τα  κύματα

«δουπον ακούσε ποτί σπιλάδεσσι θαλάσσης 
καί τό τ’ Όδυσσηος λύτο γούνατα καί φίλον ητορ, 
όχθησας δ’ άρα είπε προς ον μεγάλη το ρα θυμόν 
ώ μ.οι. . Ικβασις ού πη φαίνεθ* άλός πολιοιο θύραζε 2).

Καί κατά την παρά τφ  Ά χιλλεί Τατίφ  δέ περιγραφήν τρικυμίας 
τδ αύτδ ψυχολογικόν φαινόμενον εμφανίζεται. 'Απελπισία τελεία των 
ναυαγών «αεί τον θάνατον προσδοκώντες7> —  καί πάλιν* «παρα- 
δόντες εαυτούς τη τύχη, ρίψαντες τάς έλπίδας», — καί πάλιν' «όπό- 
σοι μ.έν ουν παραχρημα της άλμης πιόντες κατεσχέθησαν, ούτοι με- 
τριωτέραν ώς εν κακοις Ισχον την συμφοράν, ούκ ένδιατρίψαντες τφ  
του θανάτου φόβω» —  καί πάλιν' «πολλούς ηδη τφ  φόβφ θανάτους 
ύπεμ.είναμ.εν 7) 3).

1) Ταυ τα κατά λέξιν προσπαθεί νά άπομιμηθη ό μέγας της Πορτογαλλίας έποποιός 
L u is  de C om oens, άσμα 6, στροφή 83, ένθ, άνωτ. σελ. 160. «Ο , glucklich Jene, 
welche durcb  d ie  S p ilzen»  κτλ.

2) "Ομηρος, Όδόσ, ε. 401. 406.
3) Ά χΰ λ ευ ς  Τάτιος, Τά κατά Λενκί'ππην καί Κλειτοφώντα, λόγ. 3, χεφ. 1 -6 .
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Α μάρτημα λοιπόν είνε καί δη «περί τα πράγματα», δταν υπο
χρεώσεων μηδεμιάς ύφισταμένης, δπως άνταποδοθή κατά λέξιν το άρ- 
χαΐον κείμ,ενον, καί των νοημάτων μη άλλοιουμένων μηδέ συνταρασ- 
σομένων κατορθωθή εν παιδαρίοίς δεκαετέσι να κατασταθή εναργέ- 
στερον το πράγμα, όμοιομορφότερος ό τρόπος της λέξεως καί παθη- 
τικωτέρα ή έ'κφρασις ;

Ά λλα δεδόσθω ότι έν άγνοί<£ της σημασίας της λέξεως « ά λ ε ε ό -  
νω ν»  έγράφη «κάθηται έν τφ  μέσφ της σχεδίας καί απηλπισμένος 
περιμένει τον θάνατον», αντί να γραφή «κάθηται έν τώ μέσφ της 
σχεδίας κάί διαφεύγει τον θάνατον» καί έν άγνοια της σημασίας της 
λέξεως άλμη έγράφη « άποπτύει από του στόματος αύτου την πίκραν 
άλμην» , αντί να γραφή « άποπτύει έκ του στόματος αύτου τό πικρόν 
θαλάσσιον ύδωρ», ήτο τούτο λόγος, όπως άποκολείσωσιν οί κ. κριταί 
την μετά του πνεύματος των μικρών έλληνοπαίδων επικοινωνίαν ενός 
των έξοχωτέρων άριστουργημάτων της Ελληνικής διανοίας καί παρά- 
σχωσιν αύτοίς «τα  περιττώματα των πτηνών καί τάς κοπρισμένας 
κλίνας τών μεταξοσκωλήκων καί την σακκορράφαν καί τα  σπασμένα 
γυαλιά του Andersen καί τά  ζουμιά καί τές γαβάθες του Γερομή- 
τρου» του G rim m ;

Ά λ λ ' αύτη είνε ή φύσις τών πραγμάτων ! —  « Οίς γάρ έκαστος 
χαίρει πραττομένοις, έκείνοις ούτος καί λεγομένοις ήσθήσεται» 1) —  
«Κ αί τουτ’ έ'στιν ή κατ’ άλήθειαν ευφυΐα, τό δύνασθαι καλώς έλέ- 
σθαι τό αληθές καί φυγεΐν τό ψευδός* όπερ ο{ πεψυκότες είτ δύναν- 
ται ποιεΐν* ευ γάρ φιλουντες καί μισουντες τό προσφερόρ,ενον ευ κρί- 
νουσιν τό βέλτιστον » 2 ) .—  Ά λ λ ’ — «άμουσία τό πλέον μέρος εν 
βροτοΐσιν λόγων τε πλήθος» 3).

α Και περί τά πράγματα δέ Οφάλλεται ούχ άπαξ ό κ. Ουγγραφεύς. 
Οντω· Οελ. 3U0. «Ό όγκος αύτών τών άάτρων είνε πολύ μεγαλείτερος 
άπό τον όγκον της γης». Και τών δει/τερευόντων πλανητών, και 
της Αφροδίτης;». 1 2 3

1) Έρμογένης, περί ιδεών, τόμ. 6 '. ’έκδ. Walz, τόμ. 3, σελ. 315. έκδ. S pengel 
τόμ. 2, σελ. 358 έν τέλει.

2) Αριστοτέλης, Τοπικά 163, β, 14.
3) Κλεόβουλος, άπ. I Dergk, Poet. Lyr. Graeci, Lipsiae, 1882, τόμ. 3, σελ. 201.



Ή  παράγραφος, ής τίνος απόσπασμα είνε τούτο, έπιγράφεται «Τ α 
αστρα (κατά τον Άριστοτέλην καί Πλούταρχον), όπερ είνε τμήμα 
του κεφαλαίου του έπιγραφομένου «6 κόσμος» (κατά τούς άρχαίους 
Έ λληνας συγγράφεις). — Τά κείμενα εχουσιν ούτως* «Θαλής γεώδη 
μεν έμπυρα δέ τά  άστρα .—  Ήρακλείδης καί οί Πυθαγόρειοι έκαστον 
των αστέρων κόσμον υ π ά ρ χε ι, γην περιέχοντα άέρα τε καί αιθέρα 
εν τω άπείρω αίθέρι* ταυτα δε τά  δόγματα έν τοις Όρφικοίς φέρε
ται* κοσμοποιοΰσι γάρ έκαστον των αστέρων 1 ) .— Την γην εν των 
άστρων ποιουσιν. Ό  μέν γάρ της γης δγκος πηλίκος άν τις εϊη προς 
τά  περιέχοντα μεγέθη ούκ άδηλον* ήδη γάρ ώπται διά των άστρολο- 
γικών θεωρημάτων ήμϊν δτι πολύ καί των άστρων ένίων έλάττων 
έστίν 2 ).—  Οί Στωϊκοί σφαιρικούς τούς άστέρας, καθάπερ τον κό
σμον καί ήλιον καί σελήνήν 3 )— Σφαιροειδή τά άστρα, καθάπερ οι 
τε άλλοι φασί καί ήμΐν όμολογούμενον ειπειν» 4).

Άνταπέδωκα δ’ εγώ ταυτα ούτως* « Τά άστρα είνε όμοια με την 
γην. Τ ά  άστρα έχουσι νκαί αυτά ηπείρους, ώκεανούς, δρη, ζώα καί 
φυτά, όπως καί ή γη. Ό  δγκος τινών έξ αυτών είνε πολύ μεγαλή- 
τερος άπδ τον δγκον της γης. Εινε δε σφαιροειδή, όπως ό ήλιος καί 
ή γή ». *Αν δέ έν τω άντιγραφέντι κειμένφ έξέπεσον αί λέξεις « τχ- 
ν ώ ν  έ ξ )) καί έκπεσουσαι παρωράθησαν 5), ούδεμία άλλη έξήγησις 
ητο δυνατή της έξηγήσεως του ήμετέρου κριτου «καί περί τά πρά
γματα  δέ σφάλλεται ούχ άπαξ ό κ. συγγραφεύς»; Έ κ  της τάξεως 
τών τοιούτων « κ. συγγραφέων » είνε οι σφαλλόμενοι περί τά παιδικά 
ταυτα μαθήματα ή έκ τής τάξεως τών τοιούτων κ. κ. κριτών όί τό
σον μικροψύχως καί τόσον άνελευθέρως κρίνοντες;

«Καχ περχ τά πράγματα δέ (Σφάλλεται ούχ άπαξ ό κ. (Συγγραφεύς· 
ούτω . .  όελ. 304 « ft γη είνε άτρογγύλη . .  Ό  δγκος αύτης είνε κυκλο
τερές #.

Ό  συγγραφεύς σφάλλεται ή ό κ. κριτής είνε αμαθέστατος του 
έργου, δ^ δ μισθοδοτείται καί έξ ου άποζή ; Καί « τό  (Τχημα τ η ς  
γ η ς  εννε σ τ ρ ο γ γ υ λ ό ν  » καί « Λ γ η  εχνε (λτρογγχ/λη » καί « ό 
δ γ κ ο ς  α ύ τ η ς  ε ίν ε  κ υ κ λ ο τ ε ρ ή ς »  είνε τόσον Ελληνικά, όσον Έ λ -

1) Πλούταρχος, περί τών άρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων 288 D καί F.
2) Αριστοτέλης, περί Ούρανου 296, α, 2 5 .— Μετεωρολογικά 339, β, 6.
3) Πλούταρχος, περί τών άρεσκόντων φιλοσόφοις κτλ. 889 Α.
4) ’Αριστοτέλης, περί Ούρανου 290, α, 7.
5) X. Παπαμάρκου Έ λλην. Άναγνωσμ. της Δ" τάξεως σελ. 300 (χειρόγραφον).
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ληνες είνε 6 Πλάτων, 6 ’Αριστοτέλης καί 6 Πλούταρχος. Άπόδει£ις 
δέ* Λέγει 6 Πλούταρχος: «Την γάρ γην έκ κύβων συστησάμενος—  
6 Πλάτων —  σφαιροειδές αυτής γεγονέναι τό σ'χη'μά φησι και στρογ
γυλόν» 1). Λέγει έ Πλάτων: « Εύρηκέναι φμην διδάσκαλον τής 
αιτίας περί των δντων κατά νουν έμαυτφ τον ’Αναξαγόραν, καί μοι 
φράσειν πρώτον μέν, πότερον ή γη πλατειά έ& τιν  η στρογγυλή» 2). 
Λέγει ό ’Αριστοτέλης: « Ούδέν αυτούς άπιστειν δει μη κυκλοτερή 
τόν όγκον είναι της γης» 3).

«Και περί τά π ρ ά γ μ α τ α  δέ σφάλλεται ούχ άπαξ ό κ. (Συγγραφείς. 
Ουτω (Σελ. 3 2 7 : « Έκ των έαρινών (άνθέων) άκόμη και πριν παρέλθμ 
έντελώς ό χειμών, πρώτον φαίνεται είς τους άγρους τό λευκόϊον, 
υότερον τό φλόγινον Ιον, μετά ταυτα ό νάρκι<Σ<Σος».—Ό  νάρκκΣίΣος 
άνθεΐ έν μέ(5(ρ χειμώνι».

« Χάριεν τό του Διογένους προς τινα νεανίσκον όφθέντα 
μέν έν τώ καπηλειό), καταφυγόντα δε είς τό καπηλειόν,

1) Πλούταρχος, ΓΙλατωνιχά ζητήματα, 1004 Α.
2) Πλάτων, Φαίδων 97 D. Ποβλ. καί τά δπό του S ta llb au m  αυτόθι σημεωύμενα.
3) 'Αριστοτέλη, περί Ουρανού 294, α, 7 . — Ό  όρισμιός του στρογγυλόν εΰρηται 

παρά Πλάτωνι έν Παρμενίδη σελ. 137 Ε :  «Στρογγυλόν γέ πού έση τούτο ου άν τά 
έσχατα πανταχή άπό του μέσου Ισον άπέχη». «Σημαίνεται δ! διά ταύτης της λέ(*εως 
παν τό έχον όχημα περιφερές, παν τό έχον σχήμα μι) ευθύ, προς δ άντιτίΟεται δ κύ
λινδρος, δ κύκλος, τό σφαιροειδές, ή σφαίρα (Πλάτων, Παρμενίδης 137 D. Τίμαιος 
73 D. Πρόκλος είς Πλάτωνος ΓΙαρμενίδην 112 καί 1 1 3 ).— 'Ωριγένης, κατά πασών 
αιρέσεων έλεγχος, βιβλ. Α (έκδ. Ε M iller 1851, σελ. 11) περί του Άναξιμάνδρου: 
Τό δΙ σχήμα αυτής (τής γης) . . στρογγυλόν κίονι παραπλήσιον. — Πλούταρχος, 
Συμποσιακ. Προβλημ. 704 Β : Έ μοί δ1, ειπεν, έδόκει καί μίμημα τής γής ή τράπεζα 
είναι* προς γάρ τό τρέφειν ήμας καί στρογγυλή καί μόνιμός έστι καλώς υπ’ ένίων 
Ιστία καλείται — 'Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά 363, α, 27 : fO του δρίζοντος κύ
κλος . . στρογγυλός. — Αυτόθ. Περί ζώων γενέσεως 758, α, 9 : *Η μορφή σζρογ- 
γύλη  την ιδέαν ούσα καί σφαιροειδής,— Διογένης Ααέρτιος, 8, 48 καί 9, 21 : Α λλά  
μην καί τον ουρανόν πρώτον όνομάσαι τόν Πυθαγόραν φασι Φαβιορΐνος κόσμον 
καϊ ζήν γην στρογγυλήν  ώς δε Θεόφραστος Παρμενίόην . . πρώτος δ’ ουτος τήν 
γην απέφηνε σφαιροειδή. — Αυτόθ, 9, 57: Έδόκει δ* αύτώ — Διογένει τώ Ά πολ- 
λωνιάτη — τάδε* Στοιχεΐον είναι τόν άέρα . . καί τήν γήν στρογγυλήν. — Πλονταρ- 
χος  περί τών άρεσκόντων τοΐς φιλοσόφοις 894 Α : Ό  δ’ Επίκουρος . . στρογγυλαΐνε- 
σθαι τήν χάλαζαν καϊ τόν υεζόν άπό τής μακρας καταφοράς υποπεπλασμένον. — 
Πρόχλος είς Πλάτωνος Παρμενίόην 112 : Τό δε στρογγυλόν τό είς εαυτό συννευον . . 
τούτο όέ Παρμενίδης μνημονεύει «σφαίρης έναλίγχιον ογκω μεσόθεν ισόπαλες 
πάντη » τό ον άποφηνάμενος . . δ δε είς άλλο βλέπων άποφάσκει τό σφαιρικόν είδος 
ή καταφάσκει του Ινός» ’Ίδε περί τούτων καί S chaubach , G eschieh te  der G rie- 
clnsclien A stronom ic, G ottingen 1802, σελ. 101 καί 250.

Ι ΐ 'Λ . tv .i’r . .»Vs i t  J



« δ ίτω »  γ ά ρ  ε ίπ ε ν  « ένδ ο τέρ ω  φ εύ γ ε ις , μ ά λ λ ο ν  έν τώ  κ α π η - 
λ ε ιω  γ ίγ ν η »  1).

Ταύτα γνωμοτυπών λέγει ό ήμέτερος κριτής. ’Αλλά μεταξύ των 
Ελλήνων συγγραφέων υπάρχει καί τις Θεόφραστος ονομαζόμενος, 
οστις έκ παχυλής άμαθείας ίσως λέγει τα  έναντία τοις του πολυμού- 
σου κριτού ημών ούτως: αΤών δ’ ανθών τό μεν πρώτον Ικφαίνεται 
το λευκόίον, οπού μεν ό αήρ μαλακώτερος ευθύς του χειμώνας, δπου 
δε σκληρότερος ύστερον ενιαχού του ήρος. "Άμα δε τφ  ϊω ή μικρόν τι 
ύστερον καί το φλόγινον καλούμενον τό άγριον* ταύτα γάρ π ο λ ν  
έ κ τρ έ χ ε ι τω ν  άλλονν* μ ετά  δε τα ϋ τα  ό νάρκισσος καί τό λεί- 
ρ ιον»2).Κ αί οί μεν άναγνωσματαριογράφοι εινε υπόχρεοι να γινώ- 
σκωσι ταύτα  καί τούτοις να έπωνται, οί δε κριταί αυτών είνε έλεύ- 
θεροι ούδέν μεν τούτων να γινώσκωσι, να επωνται δε τή ιδί^ αυτών 
σοφία γνωμοτυπούντες καί άσεβούντες έν παντί. Άλλ*

«έξέατο) Κ λ α ζο μ εν ίο ις  ά σ χ η μ ο ν ε ΐν  ».

α Και περί τα πράγματα δέ σφάλλεται οίτχ άπαξ ό κ. άνγγραφεύς. 
Ο&το)., δελ, 309 «ποτέ τα πτηνά δεν έκολ*6μ6ηδαν». Ό  λάρος, Ιι 
vndda κτλ;».

Αλλά μάκαρ Άηρ διά των νεφέονν διάπεμφον 
Άντικΰραν 3). ^

Το κακιζόμενον τούτο χωρίον έχει ούτως* « Ό  κόσμος εινε περι- 
καλλέστατος καί ή τάξις ή οποία επικρατεί εις αυτόν τελειότατη. 
'Από καταβολής κόσμου, από τότε , δτε ό ρ.έγας Δημιουργός τού 
κόσμου έδημιούργησεν αυτόν, τά άστρα καί έ ήλιος καί ή σελήνη 
κινούνται πάντοτε κατά τον αυτόν τρόπον καί μέ την αυτήν τάξιν . . 
’Από καταβολής κόσμου 6 ήλιος λάμπει, οί αστέρες στίλβουσιν, οί 
άνεμοι πνέουσιν, οί ποταμοί ρέουσιν, ή σφαίρα κυλιέται, ό κύβος ίστα- 
τα ι, οί ιχθύες κολυμβώσι, τά  πτηνά πετώσιν, αί άηδόνες ψάλλουσι, 
τά  ρόδα εύωδιάζουσι. Ποτέ οί ποταμοί δεν έστάθησαν, ποτέ τά 
πτηνά δεν  έκολνμβηοαν, ποτέ οί ιχθύες δεν έπέταξαν, ποτέ 
τά  ρόδα δεν έψαλλαν. Ποτέ, από τής ώρας, κατά τήν οποίαν ή 
πλάσις έξήλθεν άπό τάς χείρας τού μεγάλου Δημιουργού, έως τόρα ! 
Ή  τάξις τού κόσμου είνε τελειοτάτη τ>.

1) Πλούταρχος, Πώς <£ν τις αίσθοιτο εαυτού προκόπτοντος Ιπ αρετζ 82 C.
2) Θεόφραστος, περί φυτών ίστορ. 6, 8, 1. Πρβλ. καί 6, 6, 9.
3) Δίφιλος έ κωμ.ικο'ς, άπ.126, στίχ. 6, Kock, Comic. Attic, fragni. τ. 2, σ. 578.
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Τα καταπτυόμενα ένταυθα διά της υπέρσοφου ταυτης παρατηρη- 
σεως είνε κατά τά περί κόσμου προς ’Αλέξανδρον του Αριστοτέλους, 
του υψηλότατου τούτου της σεμνής αρχαιότητας διθυράμβου, τής λι- 
γυρ<*>τάτης ταυτης ωδής προς τον μετ’ άκοας σοφίας κυβερνώντα τον 
κόσμον Δημιουργόν του Παντός τά δ ε : «'Ώσπερ άν εί' τις έζ αγγείου 
όμου ρίψειε σφαίραν καί κύβον καί κώνον καί κύλινδρον* έκαστον γάρ 
αυτών κατά τό ίδιον κινηθήσετα· σχήμα* ή εί τις όμου ζώον ενυδρόν 
τε καί χερσαίον καί πτηνόν έν τοίς κόλποις εχων έκβάλλοι* δήλον 
γάρ δτι το μεν νηκτόν άλλόμενον εις την εαυτου δίαιταν έκνήξεται, 
το δε χερσαίον εις τά σφέτερα ήθη καί νομούς διεξερπύση, το δέ άέ- 
ptov έξαρθέν εκ γης μετάρσιον οίχήσεται πετόμενον, μιάς τής πρώτης 
αίτιας πάσιν άποδούσης την οίκείαν ευμάρειαν» 1).

Ερωτώ  νυν πάντα σωφρονουντα άνθρωπον* Ή  παρατήρησις του 
κ. κριτου δτι, έπειδή ό λάρος καί ή νήσσα κτλ. κολυμβώσιν, ό ’Αρι
στοτέλης δεν έπρεπε νά εϊπν) «το δε αέριον έξαρθέν εκ γής μετάρσιον 
οίχήσεται πετόμενον » , ουδέ έγώ νά γράψω « τά πτηνά πετώσιν . . 
ποτέ τά πτηνά δεν έκολύμβησαν » , είνε παρατήρησις σωφρονουντος 
ανθρώπου; *Αν δέ έγράφετο δτι « τά πτηνά κολυμβώσιν», διότι καί 
ό λάρος καί ή νήσσα έστιν δτε κολυμβώσι, τότε διά τί νά μη γραφή 
δτι καί «οί ιχθύες λαλουσιν», άφου ό μέν σκάρος «φθέγγεται ίκμα- 
λέην λαλαγήν», ό δέ ποτάμιος χοίρος «λαλεί» καί «ό βώξ φωνήν 
προίεται» 2), νά έξεικονισθή δ’ ούτως ό κόσμος δχι δπως έδημιούρ- 1 2

1) ’Αριστοτέλης, περί κόσμου προς ’Αλέξανδρον 398, 6, 27 καί εξ. Πρβλ. καί 
σελ. 399. — Ταύτά καί ό Ευσέβιο;, Προπαρασκευή Ευαγγελική 8, 10, 10 καΙ,ΙΙ : 
Καί γάρ επί πάντων ό θεός, καί πάνΟ’ ύποτέτακται καί στάσιν εΐ'ληφεν* όίστε τούς αν
θρώπους καταλαμβάνειν ακίνητα είναι ταυτα. λέγω δέ τό τοιουτον, ιός ουδέποτε γέγο- 
νεν ουρανός γη, γή δ' ουρανός, ούδ1 ήλιος σελήνη λάμπουσα, ουδέ σελη'νη πάλιν ήλιος, 
ουδέ ποταμός θάλασσα, ουδέ θάλασσα ποταμός. Καί πάλιν επί των ζώων ό αυτός εστι 
λόγος, ου γάρ άνθρωπος ε'σται Οηρίον, ουδέ Οηρίον άνθρωπος, καί επί των λοιπών δέ 
ταύτόν υπάρχει φυτών τε καί επί τών άλλων* άμετάβλητα μέν έστι, τάς αύτάς δέ εν 
αυτοΐς τροπάς λαμβάνει καίφΟοράς.Ή στάσις ουν ή θεία κατά ταυτα άν λέγοιτο, πάν
των υποκειμένων τώ Οεω. — Πρβλ. καί ’Ομήρου έπιγραμμ. 3, εις Μίδην καί τό του 
Κλεοβούλου επίγραμμα τό επί Μίδα παρά Διογέν. τώ Λαερτίω βιβλ.1, κεφ .6 ,89-91 .

2) Οππιανός, ’Αλιευτικά 1, 134 : Καί σκάρον, δς δή μουνος έν ι*/0ύσι πασιν άναύ- 
δοις | φθέγγεται ίκμαΛέην ΛαΛαγήν.— ΆριοτοτέΛης, άποσπ. Ζωικά, 300 καί 301, 
έκδ. R ose, L ipsiac 1886, σελ. 228 - 229: Καίτοι μόνους είρηκότος Άριστοτέλους 
φθέγγεσθαι σκάρον καί ιόν ποτάμιον χοίρον . . ούδείς ιχθύς λαλει, μόνος όέ ό 
Λεγόμενος σκάρος καί ό ποτάμιος χοίρος . . καί οι σκάροι Λέγονται φωνεΐν . .

Αριστοτέλης οε οτι μόνος τών ιγθυων φωνήν προίεται καί ούτως ώνόμασται.



— 604 —

γησεν αυτόν ό Αριστοτέχνης των πάντων, ούδ’ όπως άντελήφθη αυ
τόν ό ^Ομηρος, ό ’Αριστοτέλης, ό Κλεόβουλος, ό Ευσέβιος καί πάν· 
τες οΐ σωφρονούντες, άλλ' όπως ίνδάλλεται εν τη διανοίιρ άνθρώπων 
μελαγχολώντων καί άλλοφρονούντων;

Ούτως έχουσι τα  κατά τα  αναγνωστικά βιβλία των μικρών Έ λ - 
ληνοπαίδων καί τάς αποφάνσεις των ταχθέντων υπό της πολιτείας να 
κρίνωσιν αυτά. Ούδεμία των παρατηρήσεων αυτών παρελείφθη. Έ ξε- 
τέθησαν πάσαι, ίνα οι φιλοτιμότεροι των νεωτέρων προσέρχωνται του 
λοιπού εις τε την συγγραφήν καί τήν κρίσιν έργων τοιούτων περισ
σότερον παρεσκευασμένοι καί μετά τής προσηκούσης εύλαβείας εις 
πράγματα τοιαύτης σπουδαιότητος. Έ χ ω  άκράδαντον τήν πεποίθη- 
σιν ότι θά έλθη καιρός, καθ’ όν θά εύρίσκωσιν άνεξήγητον οί μεθ’ ή- 
ρ.άς τό νυν έν τοΐς παρ’ ήμιν γράμμασιν τελούμενον. Θά εύρίσκωσιν 
άνεξήγητον τουτέστι πώς άνθρωποι όλως άπαράσκευοι άνελάμβανον 
τήν διεξαγωγήν τοιούτων βαρυσημάντων πραγμάτω ν πώς άνθρωποι 
ελαστικήν τήν συνείδησιν έχοντες έγκατεμίγνυον εις υποθέσεις ύψί- 
στου καί πάγκοινου συμφέροντος τά  άγεννή αυτών προσωπικά καί 
φατριαστικά πάθη. Ή  ζωτικότης του Ελληνικού έθνους εινε μεγί
στη καί ή ευγένεια σύμφυτος. Ή  πονηροκρατία, ή από πολλου κατα- 
λυμαινομένη τήν σεμνήν καί μεγαλώνυμον χώραν ήμών, κατεπλάκω- 
σεν, άλλά δεν έξηφάνισεν αυτά. Ή  πονηροκρατία αυτή θά παρέλθη, 
καί τότε θά άναλάμψη καί αύθις έν όλη αυτής τη άρχεγόνω στιλπνό- 
τη τι ή δαιμόνια τού Ελληνικού πνεύματος ουσία καί τό γενναΐον 
τής Ελληνικής φυλής ήθος. Οΰτω δέ τό πολύπαθες καί καθυβρισθέν 
τούτο Έθνος τών Ελλήνων, καταλαμβάνον καί αύθις εν τη χορεία 
τών Εθνών τήν θέσιν, έξ ής μυρίοι βάρβαροι καί μυρίαι έπιβουλαί 
εξετόπισαν αυτό, ου μόνον αυτό θά γείνη ό ένθερμότερος λάτρις τού 
καλού, άλλά καί άκτινοβολούν —  τη βοήθεια τού Θεού —  εκ τής ουρα
νίας αύτού ύποστάσεως τάς συμφύτους αύτώ θερμαντικάς και φωτι- 
στικάς άκτινας τής ήμερώσεως καί τού εξανθρωπισμού θά συνέχιση 
τό άπό τοσούτου ήδη χρόνου διακοπέν εκπολιτιστικόν αύτού επί τής 
άνθρωπότητος έργον, όπερ μάτην οί αιώνες άναμένουσιν άπό εθνών 
μέγα δυναμένων καί όγκηρών, τά  μάλιστα μεν έξευρωπαϊσθέντων, ; 
ούδ’ όπωσούν δέ έξελληνισθέντων. ]
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μετά της έκπαιδεύίΤεως έχόντων Ελλήνων.

Άδαμόπουλος σελ. 97. 
Άποστολόπονλος Θ . 87, 88, 90, 93, 

96, 472.
'·, Άργνριάδης Ί .  17, 32, 38, 41, 43, 
;; 64, 65, 69, 8 7 ,8 8 , 93, 96, 97, 151,

160, 173, 174, 253.

Βαλαωρίτης /Αριστοτέλης 488, 489, 
490.

Βερναρδάχης Δημήτριος 120.
, Βηλαρδς 363, 498.

Βιζυηνός Γεώργιος 363.
- Βιχελας Δημήτριος 35, 389.

Βλάχος νΑγγελος 4, 332, 363, 488, 
'* 489, 490, 562.
'  Βρατσάνος Μ. 18, 22, 23, 24, 28, 
£ 38, 4 0 ,4 3 , 6 1 ,8 7 ,8 8 , 97, 100,116 ,
r  146, 153, 199, 256, 264, 273, 274,
r  275, 276, 277, 278, 279, 280, 282,
ν- 283, 284, 285, 363, 535.
!l Βυζάντιος Σκαρλ. 335, 339, 344, 348, 
{ 350, 358, 571, 584, 569.
if;·
I  Γαζής 597.

t Δαμιανός 363, 366.
I Δονχάχης 17, 32, 43, 65. 
ί?; Δραίχης 23.
1 ΔροοΙνης Γεώργιος 363, 366.
!«·.

Ζαγχογιάννης Δημι}τριος 14.

·. -V-v.

ΖησΙον Κ . 17, 32*, 38, 39, 42, 43, 54, 
64, 65, 67, 70, 71, 72, 76, 81, 92, 
93, 98, 99, 100, 101, 151,482, 500, 
547, 565.

Κα66αλιεράτος 92, 94.
Καλλιφρονας Δ . 15, 35.
Καρασοντσας Ίωάν. 363, 488, 489. 
Κοχχώνης 23, 38.
Κονιδάρης 89, 91, 96.
Κόντος Κωνσταντίνος 120, 334, 375. 
Κοραής 251, 332* ό σοφός 406’ ό μέ- 

γας του Ελληνικού γένους διδάσκαλος
426.

Κονχουλα Σμαράγδα 347. 
Κονλονμπαρδος 93, 98, 99, 100, 101. 
Κονμανονόης Στέφανος 355, 375. 
Κουρτίόης 18, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 

43, 60, 62, 66, 67, 74, 83, 84, 90, 
91, 92, 93. 94, 96, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 110, 115, 122, 
125, 126, 127, 146, 152, 153, 199, 
304, 363, 371, 399, 400, 401, 409, 
415, 416, 468, 498, 535, 565, 578, 
590.

ΚωνσταντινΙδης 23.

Λάζος 88.
Λιβαδ&ς 90.

Μαρτζώχης 490. 495, 498, 490,



Μανρογιάγγης 490, 498, 499,
ΜεΑάc Λέων 35, 39, 332.
Μεταξάς Κ . 6.
ΜηΑιαράχης Σπυρίδων 6, 35, 98, 102, 

347, 3 5 2 ,3 5 3 , 354, 356.
Μησιζζής 23, 89, 96.

Οίχογόμον Π . Π . 23, 38, 252, 253, 
269ν

'Ορφαγίδης Θεόδωρος 489.

Πανταζίδης ’Ιωάννης 120, 375. 
ΠαπαβασιΑείον Γ . 366 , 3 9 8 , 407, 

416.
ΠαπαρρηγόπονΑος Κωνσταντίνος 39, 

560.
Παράσχος Ά χιλλεύς 489, 490. 
Παρίσης 357.
ΠανΑάτος 23, 87, 88.
Πετρίδης Δ. 35.
ΠοΑίτης Νικόλαος 332, 375.
ΠοΑνΑάς 597.
ΠονηρόπονΑος 6, 356.
ΠροβιΑεγγιος 'Αριστομένης 488, 489. 
ΠονΑιος Χαρ. 36, 102, 105.
Πρωτόδιχος Ί ω . 17, 32, 42, 56, 64,

*

151, 288, 289, 290, 304, 332, 336, * 
337.

i
Ραγχαβής ’Αλέξανδρος 363, 488, 489β
Ραφτάνης Σέργιος 39.
ΡαφτόπονΑος 489.

ΣαχεΑΑαρόπονΑος Μ. 87, 88, 89, 97, 
103, 105. ,

ΣψόπονΑος Ί .  17, 32, 38, 42, 43, 54,
63, 64, 65, 360, 411, 424, 476.

ΣχορδέΑης 93, 94, 98, 101,102, 103· *
ΣχνΑίτσης 489. \
Σοντσος Αλέξανδρος 488, 489— Π α

ναγιώτης 416.
ΣνΑΑογος προς διάδοσιν των Ε λληνι

κών γραμμάτων 3, 4.

ΤαΥταΑίδης Ή λίας 363. J

ΦιΑάρετος Πέτρος 6. . · 3
Φέρμπος Π . 490, 495, 498.

Χατζιδάχις Γεώργιος 120, 375. ]

Ψαράς Π . .356. . ^
4

ί
i

1
1

*

Η
*

ί
>1

ν < \ · .



Π ΙΝ Α Ξ ΤΩ Ν  Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΩ Ν

*Αγαθά τά μέγιστα έν τώ κόσμω τρ(α 
σελ. 328.

αγία Γραφή £ν τών τριών μεγίστων αγα
θών του κόσμου 328— τό σεμνόν πνεύμα 
αυτής 420.

αγοραία 199 — άγοραϊον της λέξεως 113. 
άγροΓκα 199— αγροίκος και απαίδευτος 

γνώμη 504. 
αγωγή νέων 422.
άδοΧέσχηα 312— άδολεσχία 144, 313, 

314, 511, 512* γραώδης 135. 
άηδή 129 — αηδία 118, 331, 397 — άη- 

δίαι Bassedow 397. 
αινίγματα 180, 183, 186, 189, 190, 

285, 303, 312, 314— αινιγματώδης 
περιγραφή 311. 

αίσθημάτων πτωχεία 118. 
αίσχροΧογία 407.
Αίσώπειοι μνθοι 42, 66, 193, 218, 219, 

248, 252, 253, 268, 269, 277, 288, 
294, 312, 336, 338, 354, 355, 358, 
359, 361, 365, 366, 369 ,371-432— . 
ουσία αυτών 377, 395 -  φράσις αυτών 
475 —  ύφος καί απαγγελία αυτών 478
— λαμπρότατοι καί εις πάντα τον κό
σμον γνωστότατοι 449— κειμήλιον τι- 
μαλφέστατον τής άνΟρωπότητος 390 — 
άνθρωπικοί 4 3 0 — έν τοΐς αλφαβητά
ριο ις τών Γερμανών 370 — έν τοΐς ανα
γνωσματαρίου αυτών 367— Αίσοιπειοι 
μύθοι, "Ομηρος καί Πλάτων 376, 430
— Αίσωπος 42, 249, 356, 360, 373, 
375.

axatfjta 135. 
άχριΰήc όρος 477.

άχριΰοΧογία 294, 476.
[άχνροΧογία 74. 
άΧαζοτεία 401, 420.

' άΧήθεια γενναιον 465* αιωνία 518. 
άΧΧηγορία 485. 
άΧογιστία 135.

ΆΧφα6τ\τάριογ τό πρώτιστον καί σπου- 
δαιότατον πάντων τών διδακτικών βι
βλίων 230* τό μάλλον ύπερήφανον καί 
επιστημονικόν καί εθνωφελές εργον 168, 
175 — έπίδρασις αυτού επί τής παιδεία? 
τού(λαου 5— ή δημιουργία αυτου εκ τών 
δυσχερέστατων καί τών μάλλον δυσεπί
λυτων προβλημάτων τής Μεθοδικής 5, 
6, 176, 189, 210, 221— τό πρώτον 
μέρος αυτου δυσκολώτατον 218 — άλ- 
φαβηταριογραφικαί άρχαί 189 — παι- 
δευτικαί άρχαί κρατοΰσαι εν τοΐς άλφα- 
βηταρίοις 199 — περιεχόμενον 189* τέ
χνη και μέθοδος 159* οικονομία 107, 
199, 221 — αλφαβήτου στοιχεία τής 
γραφής καί του τύπου συγχρόνως έν
αύτώ 160, 161, 172, 180, 185*. τής 
γραφής μόνον 162, 173, 179* του τύ
που μόνον, όπερ καί τό άριστον 162, 
163 καί έξ. 173, 179 —  ηθογραφία, 
πραγματογραφία, φυσιογραφία 107 — 
ιστορία τών 'Αλφαβηταρίων 176 — έπο- 
χή μεθοδική βάρβαρος καί άφραίνουσα 
180— πηγαί τών έν τοΐς Άλφαβητα- 
ρίοις πλημμελημάτων 177 — τά παρ 
ήμΐν ’Αλφαβητάρια κάκιστα 7* τό βρα- 
βευθέν του κ. Βρατσάνου παγκάκιστον 
38— τό 'Ελληνικόν άλφαβητάρων 177* 
τό περιεχόμενον αυτου παιδευτικώτατογ
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221* 6 οργανισμός αυτού έπιστημονι- 
κιύτατος 177, 208, 210* τά πλεονεκτή
ματα αύτου πολλά και σπουδαία 213.

αμάθεια 356* άνδραποδώδης 396* πα- 
χεια 524* παχυλή 481 — άμαθείας καί 
θρασύτητος αύτόγραφος έλεγχος 358, 
548— αμαθής καί αλόγιστός 337— άμα- 
θία ή έσχατη 334, 343 — άμαθία μεν 
θράσος, λογισμός δέ δκνον φέρει 478.

άνάγνωσις 188* άπταιστος 187, 188, 
218, 226* λογική 109, 189-202* ή
πρώτη τό δυσχερέστατον και σπουδαιό- 
τατον πάντων των κατά τά σχολεία έρ
γων 167 — εναρξις αυτής 179.

Αναγνώσματα παιδικά χαριεστατα καί 
παιδευτικώτατα 414.

Αναγνωσματάριον καλόν μία ειρηνική 
κατάκτησις του πολιτισμού 119 — ή με
γίστη έπιορασις αύτου επί τής παιδείας 
του λαοΰ 5 — ή σύνταξις αύτου έκ των 
δυσχερεστάτων και εκ των μάλλον δυσε
πίλυτων προβλημάτων τής Μεθοδικής 
5 — αναγνωσματαρίων διδακτική υλη, 
διάλεκτος, σύνταξις, φράσις, ερμηνεία, 
διηγήματα, ποιήματα, φυσιογνωστικόν 
στοιχεΐον 107, 293 καί εξ.— αναγνω
σματαρίων συγγράφεις εν Γερμανία 16, 
200.

αναγνωστικά βιβλία τό κάτοπτρον τής 
καταστάσεως τής στοιχειώδους έκπαι- 
δεύσεως εκάστου έθνους 119— έπίδρα- 
σις αυτών επί του πολιτισμού τού έθνους 
119, 120, 121— άφηγητικόν ή συγκεν
τρωτικόν καί εγκυκλοπαιδικόν σύστημα 
τής συντάξεως αυτών 8 —  περιεχόμενον 
107, 217, 564* οικονομία 176* μεθο
δική 184* σκοπός 178 — εξοχον προτέ
ρημα αυτών 19 Γ  κακίαι και άοεταί 
αυτών 107 —  ούδέν εκ τών Ιερών μα
θημάτων 359, 390, 396, 397* ούδέν 
δημαγωγικόν 397, 398 — αναγνωστικά 
βιβλία Γερμανικά καί Ελληνικά 189, 
202 —  τεχνικώτατα τά τοΐς Εύρωπαϊ- 
κοΤς παρεμφερή 8 — τά παρ 'ήμtv κάκι
στα 7, 108* τά βραβευθέντα τού κ. Βρα- 
τσάνου καί Κουρτίδου παγκάκιστα καί 
πάντων τών από τής ίδρύσεως του Ε λ 

ληνικού Κράτους παρ’ ήμιν άναφανέντων 
χείρονα 34, 38,147, 149 (Τδ. καί άλφα- 
βητάριον) — τά f Ελληνικά άναγνωστικά 
βιβλία 9 -1 5 , 40 καί εξής, 49, 51-53 , 
56, 57, 62, 189, 209-212, 231 — 
των γερματικών αναγνωστικών βιβλίων 
τά μειονεκτήματα 212, 213, 217, 218 
τών.'Ελληνικών άναγνωστικών βιβλίων 
τά πλεονεκτήματα 189, 213-221 — 
κρίσεις Γερμανών παιδαγωγών περί τής 
μεγάλης άξίας αυτών 14, 169, 175,
221, 474, 475.

Αναδίπλωσις 512.
Αναισθησία 117 — άναίσθητος 349. 
Ανακριβή 86.
άνάλογον (τό) έν τή λέξει 288. 
άνάρμοοια 86, 429 — άναρμοστία 135# 
Ανατροφή άνθρωπική έν καλοκάγαθία 

394* τραχεία καί μονομερής 394 — ανα
τροφή τών ψυχών πρός τά μεγέθη 151,
201, 486, 523. 

άνδρεία 548 καί Ιξ.
Ανδροποώς δύναμις 578 —  άνδροποιά 

στοιχεία εν τοΐς άναγνωστ. βιβλίοις 45. 
Ανδραποδωδία 440. 
άνελλήνιστα 113, 114 —  άνελληνίστως 

104 — άνελλήνιστοι φράσεις 214. 
Ανθνρότης 82.
Ανθρωπιχαϊ άρεταί 458 — άνθρωπικά 

διδάγματα 417 — άνθρωπικώτατον δί
δαγμα 4 5 9 — άνθρωπικώτατον Πυθα
γορείων φρόνημα 473 — άνθρωπική άνα. 
τροφή έν καλοκάγαθία 394 — άνθρω- 
πικής παιδείας άκένωτος πηγή οι αρ
χαίοι "Ελληνες ποιηται 490 — άνθρώ- 
π ιν ο ν =  Ελληνικόν 542 — ανθρωπίνου 
πνεύματος εγκαλλωπίσματα καί σεμνώ
ματα 593* άριστουργήματα 485. 

Ανθρωπισμός 429 , 435* χριστιανικός 
213— άνθρωπισμού μέγας καί σεμνός 
διδάσκαλος ο Πλούταρχος 443. 

άνθρωπιστιχή άρχή 213* παιδεία 210, 
211, 220, 221— άνθραηστικόν πνεύμα 
469 — τό άνθρωπιστικών τών παιδαγω
γικών ιδεών 443.

άνοια μετά φαντασιωδών ψευδοκοσμημά
των έπικοσμουμένη 118.



ανόμοιογ 380.
άνορθογραφίαι 63 ,67 ,68 , 86,100,483. 
αντιπαιδαγωγιχόν 86, 185. 
άντιπαράθεσις αρετών και κακιών 222, 

224.
ανώμαλα 94.
απαγγελία των έννοημάτων 590. 
άπαιδευσία 471— απαίδευτος και ασυ

νείδητος 339— απαίδευτος καί αγροί
κος γνιόμη 504 — απαίδευτων βίος 338. 

άπειροχαλία 117, 126, 132, 137, 142, 
331, 348, 349, 540, 573* παχεία 91.

απεραντολογία 108. 
απερινόητα 86.
άπίθανον 248, 249, 254, 256, 257, 

263, 264, 265, 307, 309, 379, 380— 
απίθανα 125, 126, 128* διηγήματα 107, 
115, 116, 126, 266, 306, 459* ποιή
ματα 266 — απίθανοι" μύθοι 41, 126, 
253, 266, 360, 379* Αίσώπειοι μύθοι 
41, 126, 190, 247 -249 — απίθανα μυ- 
Οικώς 251, 307, 310 — άπίΟανα παρα
μύθια καί πράγματα 126— άπιθανότης 
307, 309, 310.

άπλασζον 82. 
άπλότης 219.
άπλονς λόγος 288, 290, 304. 
άπόδειξις 160-161, 271, 290* άπόδει- 

ξις καλλιλογική περί τής ύπάρξεως του
Θεού 483.

αποτροπής παράδειγμα τδ εστεμμένου 
’Αλφαβητάριου του κ. Βρατσάνου 147. 

αποσζοματισμός 481, 495 καίέξ.* άλο
γος 369.

απρεπές 86, 427, 128, 380.
αργία χαϊ αμέλεια 418. 
αρετή 437 — άρεταί ύψηλόταται 522. 
άρρητολογίαι 360* μιαρώταται 563. 
αριθμητικοί πίνακες έν άναγνωστικοΐς 

βιβλίοις άτοπώτατον 109.
Αριστάρχειοι γωνιοβόμβυκες μονοσύλλα

βοι 333.
αριστούργημα 'Ομηρικόν 534. 
αρμονία του κόσμου 533, 580* θεία, Ερ

ρυθμος καί εμμελής 533* πάγκαλος 588. 
άρμότιον 80 — άρμόττουσα νοήμασιν ονο

μασία 353.

άρχάϊσμοί 351, 354.
άρχαίων μεγαλόνοια καί δρθοφροσύνη 

222 — άρχαίων ποιητών καί συγγρα
φέων σφυρήλατα νοήματα 524. 

ασάφεια 301 — ασαφές 380 — ασαφή 
125, 477 — ασαφής λόγος 302* ορος 
477.

ασμα κύκνειον 133 — άσματα δημοτικά 
' 135.
άσννηθες 380. 
άτερπές 149. 
άτοπία 135.
αφέλεια 33, 34, 66, 82, 85, 101 ,405 , 

123, 136, 219, 252, 372, 409, 415
— αφελείς λέξεις καί φράσεις 69, 70, 
87, 89, 90, 93, 97 — αφελές αναγνω
στικόν βιβλιάριον 293 — αφελέστερου 
563, 565, 590, 593— άφελή 265, 269, 
271, 272* αντικείμενα 101 ’ διηγήματα 
266* σχήματα καί κώλα 2 9 ΐ— αφελής 
έκθεσις 273* ερμηνεία 306* λόγοι 288, 
290, 292, 304 — αφελούς ουσία καί Εν
νοια 565.

άφηγητικόν σύστημα τής συντάξεως τών 
αναγνωστικών βιβλίων 8, 9. 

άφοσίωσις τέκνων προς τούς γονείς καί 
τήν οικογένειαν 452-457 , 458, 459. 

ΰχαρι και σκαιόν ον 394.
Μψυχος τελευτή του λόγου 118.

Β

Βανανσία 117 — βαναυσολογήματα 60. 
άνελεύθερα καί μικρόψυχα 150— βα- 
ναυσολογία 194, 564, 565 — βαναυσό- 
της 394.

βάρβαρα όνόματα 214 — βαρβαρίζων 
115* βαρβαρισμοί 60, 92, 94, 107, 
112, 113, 114, 120·— βάρβαρον 548
— βαρβαρότης 74 — βαρβαροφωνία 112
— βαρβαρόφωνον ποίημα 134. 

βδέλνγμα  έν τή ιστορία τών παρ’ ήμίν
γραμμάτων τό βραβευθέν 'Αλφαβητά
ριου του κ. Βρατσάνου 2 1 8 — βδελυρά 
195— βδελυρία 195 — βδελυρίαι 214. 

βιβλία άμέθοδα 107, 108, 110— βι
βλιάριου παιδικώτατον 453.
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βροχν 288, 297 — βραχυλογία 66, 302, 
314, 508* σύντονος 486 — βραχύτης 
303, 504, 514, 526.

βρομόλογα καί βρωμοπράγματα 304.
βωμοΛοχιχόν 427.

Γ
I

ΓεΛοΐα 129.
γενναϊον παράστημα 486 — γενναιότης 

436.
γερμανικά βιβλία 6 — γερμανικά ανα

γνωστικά βιβλία τά τελειότατα των εν 
τώ κοσμώ νυν —  πλεονεκτήματα καί 
μειονεκτήματα αυτών 212 καί εξ. 218 
— Γερμανοί συγγραφείς Αλφαβηταρίων 
καί Αναγνωσματαρίων 16, 192·— Γερ
μανοί Άλφαβητριογράφοι 164, 194, 
200* εύβουλοι καί εύπαίδευτοι 202 — 
γερμανικά παιδικά βιβλία 440— γερ
μανική παιδική λογοτεχνία 218, 455, 
469 — γερμανικά καί γαλλικά Αναγνω
στικά βιβλία 204 — γερμανικών ανα
γνωσματαρίων καί αλφαβηταρίων Αί- 
σώπειοι μύθοι καί άλλοι 367, 368 — 
γερμανικός παιδαγωγικός κόσμος 253 — 
Γερμανοί οί κράτιστοι των καθ’ ήμας 
εν τή παιδαγωγική 236 — Γερμανοί σο
φοί παιδαγωγοί 169 — Γερμανοί λόγιοι 
καί εύπαίδευτοι άνδρες 201, 202 — Γερ
μανοί κριταί 202, 221 — Γερμανοί κρι- 
ταί ά'νδρες σοφοί 47, 237* ευσυνείδητοι 
236* πολυμαθείς 237, 264, 265* ελ
ληνομαθείς 238 — Γερμανοί έπικριταί 
223 — Γερμανοί προϊστάμενοι τής πο
λιτείας 202* τής παιδείας 194, 195— 
Λούθηρος ό Αναμορφωτής τής γερμα
νικής παιδείας 175 — Γερμανών ευσε
βής καί Ανθρωπιστική Μούσα 465 — 
γερμανικής σεμνής μούσης Αριστούρ
γημα 435* εξοχον προϊόν 440* χαριέ- 
στατον καί παιδευτικώτατον δημιούρ
γημα 470 — γερμανικού πνεύματος Αρι
στουργήματα 433* δημιούργημα σεμνό- 
τατον καί παιδευτικώτατον 522 — γερ
μανικόν διήγημα παιδευτικώτατον 459,

54Γ τρυφερώτατον 459 — γερμανόπαϊ- 
δες μακαριστοί 455* εύδαίμονες 460, 
469, 519 — Γερμανοί καί Γάλλοι λο- 
γομάγειροι άμουσοι 578 — Γερμανών 
κρίσεις περί τών Ελληνικών αναγνω
στικών βιβλίων 14, 169, 175, 221, 
474, 477.

γΐαφνρία  133, 139, 400 — γλαφυρός 
χαρακτήρ λόγου 128. 

γΧυκντης 133. 
γνωσείδιον δύστηνον 338. 
γΛώσσα 33, 38, 42, 60* νεοελληνική κα- 

θωμιλημένη 590* λαλουμένη, δημώδης 
92, 351* γραφόμενη, κεκαθαρμένη 92. 

γραφομένη Αλλά πλέον τού δέοντος κεκα
θαρμένη 537* απλή καί γνησίωςΕλλη
νική 20, 338, 349* Ανελλήνιστος 32,37, 
38* μιξοβάρβαρος 62* ταπεινή 92* χυ
δαία καί Ανιύμαλος 60* άχραντος 137, 
138, 142* εύγενής 62* 72* καθαρεύουσα 
92* πρέπουσα καί άομόζουσα 475* τον 
Ελληνικόν τύπον διασώζουσα 475 — 
γλώσσης δμιλουμένης πάντες οί τύποι 
2 0 -2 2 , 564 — γλώσσης ευγένεια 476, 
537* εύρυθμία 586* καθαρότης καί έξευ- 
γενισμός 119’ καθαρότης καί δμαλότης 
καί παιδευτική δύναμις ταύτης 178 — 
γλώσσα Ελληνική δαιμόνια 168* σφυ
ρήλατα τά διανοήματα έπιπροχέουσα 
590 — ή γλώσσα τών αναγνωστικών 
βιβλίων 20, 21, 33 -1-  εν τή γλώσση 
Από τών γενικών καί συγκεχυμένων επί 
τά καθ’ έκαστον καί ώρισμένα 475 — 
γλωσσήματα 60 — γλωσσικά εξαμβλώ
ματα 119* ιδιώματα 86* πλημμελή
ματα 95* σκαιουργήματα 89— γλωσ- 
σικαί Ασχημίαι 115—γλωσσική σκαιουρ- 
γία 564* ευαισθησία 119. 

γονείς 119.
γράμματα 568* ξηρά, κενά καί Αλόγι

στα 2 4 -2 5 , 168* παιδικά 346. 
γραμματική φυσίζοος 333* τεχνολογία 

547 — γραμματικοί .547, 568* τύποι 
60 — γραμματικαί γνώσεις θριπήδε- 
στοι 570.

γραμμαιιστής 495, 496. 
γραμμανοδιδασχαΜδης 583* άλουτος
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593* αυχμηρές 579* ύπουλο; 560 —
γραμματοδιδασκαλίδαι αυχμηροί σεμνο- 
ποοσωποΰντες 561.

γραώδες 1^9' διήγημα 117,118—γραώ
δης αδολεσχία 135. 

γρίφοι 183. 
γυμνασιάρχαι 121.
γυνή άνδρδς έλεημονέστερον χαί άρίδα- 

κρυ μάλλον 547 —  ή γυνή ώς μτ{τηρ 
χαί ώς πολΐτις 257-265 — γυναικείας 
ψυχής βάθος καί δύναμις 259 - 260* γυ
ναικεία μεγαλοψυχία 263.

Δ

Δημιούργημα πνευματικόν άπαράμιλλον 
ή Ελληνική μυθολογία 527* πολύτι
μον τής ανθρώπινης διανοίας 519 — 
δημιουργήματα ψιλά τής φύσεως του 
ανθρωπίνου πνεύματος 531' καί των 
έγκοσμίων στοιχείων 532' κ α λ λ ιε π έ 
στερα καί επιχαριτοίτερα 527* ΰψιστα 
καί πάγκαλα 526. 

δημοτικά σχολεία 3. 
δημώδους λαλιάς παραμόρφωσις 91. 
διαίρεσις 134, 288,’ 289* λογική καί 

εύμέθοδος 109. 
δίαιτα ή καθ’ ημέραν 392. 
διαλεκτική όξύτης 510. 
διάλεκτος 353' ή είωθυΐα 329' καθαρά 

τοΐς όνόμασι καί τον Ελληνικόν χα 
ρακτήρα σώζουσα 107, 112, 214 — 
διαλέκτου καθαρότης 115' συνήθους τύ
πος 288. 

διάλογοι 505.
διανοήματα σφυρήλατα 524* τέλεον ά- 

περινόητα 272— του αύτου διανοήμα
τος επανάληψις εν θετική καί αρνητική 
μορφή 510 — διανοητική άνάπτυξις 
219' αύχμηρότης 134 — διανοητικόν 
συναίσθημα εύάρεστον 161, 184, 201,
217, 221.

διάταξιςττς διδακτικής ύλης ψυχολογική, 
φυσική, συγκεντρωτική 13 —  πάσαι αυ- 
ται γνωσταί παρά τοΐς άρχαίοις 13 -14 . 

δίδαγμα πάγκαλον 404* βιωφελέστατον 
470* ευσεβέστατου καί άνθρωπικώτατον

459 — διδάγματα έξοχα 464* παιδευ
τικά 418* κάλλιστα καί σεμνότατα 563* 
ηθικά καί χριστιανικά 436* τιμιώτατα 
καί βιωφελέστατα 459' άνθρωπικά, βιω- 
φελέστατα καί παιδευτικότατα 417, 
423' άγιώτατα καί άνθρωπιστικώτατα 
209* ΰψιστα αρετής χριστιανικής 461* 
πολύτιμα Αίσωπείων μύθων 359. 

διδακτικά βιβλία 4 — διδακτική ΰλη 18, 
33, 61, 107, 303* γενναία καί σπου
δής άξία 288 — διδακτικής όλης οικο
νομία 219.

διδακτική επιστήμη' όφελος καί έξύψω- 
σις 176 — Διδακτικής σημεΐον, εν ώ νυν 
τά αναγνωστικά βιβλία 212* κατόρθωμα 
μέγιστον 11,168' ΰψιστον221— αί διδα- 
κτικαί άρχαί τής κατατάξεως τής διδα
κτικής ΰλης πάσαι γνωσταί παρά τοΤς 
άρχαίοις 1 3 -1 4 .

διδακτικόν ’έργον 350 — διδακτικώτατον 
ποίημα 415, 467 — διδακτικώτατος μύ
θος 404, 406, 415' διδακτικόν χριστια
νικής ΰψηλοφροσύνης καί μεγαλοψύχου 
εθελοθυσίας 435. 

διδασκαλεία 391.
διδασκαλίας άμεθοδία καί κενότης 239* 

μορφή εξηγητική 496. 
διδασκαλικοί λόγοι πλείστης καί μεγί

στης διατριβής έχονται 514. 
διδάσκαλος 391, 568' των Ελληνικών 

γραμμάτων 121' δ. πτωχός άλλ’ούχί 
καί μωρός 350 — διδάσκαλος όστις φρά
ζει τοΐς παιδίοις 352. 

διήγημα  269, 270, 308, 315, 348, 
548' άπίθανον 459' αριστον 470' δρα- 
ματικιυτατον καί παιδευτικοίτατον 519, 
541' ε'ξοχον 440, 464' ήθικώτατον καί 
παιδευτικότατου 472* θαυμασιώτατον 
439' Ιστορικόν καί πλασματικόν 442* 
πάγκαλον 584' παιδευτικόν 462* παι- 
δευτικοίτατον 459' παιδευτικοίτατον καί 
Έλληνικοίτατον 551 * τρυφερώτατον 
καί παιδευτικώτατον 465* χαριέστατον 
καί παιδευτικοίτατον 469' χαριτωμένου 
117* χριστιανικώτατον καί άνθρωπιστί- 
κώτατον 453* ψυχρόν 311 — διηγήματα 
33, 107, 109, 110, 116, 117, 122,
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125, 128, 191, 194, 199, 213, 218, 
231, 236, 253, 266, 278, 288. 293, 
294, 306, 361, 433* άηδέστατα καί 
αναληθή 116, 117* άνευ χάριτος 107, 
108, 115, 116, 117* ανούσια 360* 
ανωφελή 107, 108, 115, 116 ,117· 
απίθανα 107, 108, 115, 116, 117* βιω- 
τικά 483* βλαπτικά 360* γελοία 360* 
γραώδη 117* γραώδη καί πολύ τό άνόη- 
τον καί βάναυσον εχοντα 118* διάκενα 
116, 117* εκτενή 202* ευτελή 116, 
117* ηθικά 288* ιστορικά 483, 505* 
κακόζηλα 116, 117* ληρώδη 117· μα- 
κρά 42, 188* μήχιστα 197* μυθικά (καί 
οχι μυθολογικά) 144, 482, 505* μωρά 
116, 117, 360* ξηρά 107, 108, 115,
116, 117* ουδΙν διδάσκοντα, ούδέν τό 
τερπνόν και παιδαγωγικόν τοΤς παισίν 
ένέχοντα 107, 108, 115, 116, 117* 
πεζά 107, 108, Η 5 , 116, 117* παι- 
δευτικώτατα 448* πλασματικά (καί 
οχι πλαστά) 144, 483, 505* τέλεια 
καί άμώμητα παραδείγματα απειροκα
λίας, αναισθησίας καί βαναυσίας 117* 
τρυφερώτατα καί ήθιχώτατα καί καλ
λιεπέστατα 195* ψευδή 117* ψυχρά 
107, 108, 115, 116, 117— διηγημά
των 427* περιώνυμον 45 2 — διηγημά- 
τια 190, 192; 193, 194, 202, 203, 
204, 207, 219, 222, 226, 266, 269, 
270, 272* αυχμηρά καί αηδή, ταπεινά 
την λέ?ιν καί βάρβαρα τήν φωνήν 578* 
γενναιότατα καί παιδευτιχώτατα 452* 
περιέχοντα την τιμωρίαν του κακού 
230-247— διηγηματίου πραγματικόν καί 
λεκτικόν μέρος 124— διηγημάτων άρε-
ταί 293, 586* ή λέξις σαφής 293 — 
διήγησις 128, 303* απίθανος 247* εναρ- 
γώς καί σχεδόν υπ’ οψεν φε'ρουσα τά εκ- 
φραζόμενα 481* καλή 101, 123, 124, 
λεπτομερής 481* μοχθηρά χαίεξαμβλω- 
ματική 122* ξηρά καί ακόσμητος 303* 
πιθανή 128* σαφής, σύντομος 128* τα
χεία 526 — διηγήσεις 189, 19U. 191, 
196, 203 , 254 * παραμεμορφωμέναι 
265— διηγήσεως άρεταί 300— διαφορά 
διηγήσεως καί διηγήματος 4ί>2.

διθνραμβώδης τόνος 133.
διΛογία 302* αναγκαία ϊστιν δτε εν τώ 

λόγω 481, 506, 507, 508, 512.
δοζοσοφία 343, 549— δοξόσοφοι 343.

Ε

'Εγκυκλοπαιδικόν σύστημά τής συντά
ξεως των άναγνωστικών βιβλίων 8.

εθνικά βιβλία 210 — εθνική παιδεία 206, 
212* ή εθνική ημών εκπαίδευσις 522 — 
εθνικόν αίσχος 137, 517— εθνικώς ωφέ
λιμον 206 — τό έθνος ημών τό βαρυ- 
δαιμονουν 264.

είχών 574* άστοχος 588* άνταξια του 
Ομήρου 588* λαμπρά 591* φαιδρά 

592 —' εικόνες 138, 177, 180-182, 
185* τεθολωμέναι 136.

εχΰεσις των πρωτοτύπων παρηλλαγμένη 
267.

ϊχφρασις τόπων, πραγμάτων, ζώων καί
~ φυτών 288, 293, 294, 295, 303, 306, 

481, 502, 505* παθητικωτέρα 599 — 
Ικφράσεως μοχθηρία 149* τό παθητικόν 
597 * Ικφράσεως καί διηγήσεως διαφορά 
503.

ΈΛΛάς μεγαλώνυμος καί αγία πατρίς 
ημών 50* σεμνοτάτη 50* σεμνή καί ιερά 
12, 212* ιερός τόπος 50* νυν βαρυδαι- 
μονουσα 206* πονηροχρατουμένη 43, 
47, 59, 60* Ιπονειδι'στως πονηροκρα- 
τουμένη 231 — Ελλάδος απαλή καί 
ιλαρά φύσις 533* γλυχυς ουρανός 530* 
κατάφωτος 532* αξία καί μεγαλεΐον 
50-51* οί πρώτοι κάτοικοι 531, 532.

"ΕΛλην Λόγος κατά τον Lotze 509 καί εξ.
"ΕΛΛηνες* ή άνθηρά ηλικία τής άνθρω- 

πότητος 582* σεμνοί ίεροφάνται του 
άνθρωπικού βίου 394* παιδευταί σύμ- 
παντος του άνθρωπ»Νου γένους 11 * σύμ- 
φυτον τήν προσήνειαν καί ήμερότητα 
εχοντες 447 — Ελλήνων αρχαίων τό 
ήμερον και. πράον χαί ανθρωπιστικόν 
πνεύμα 469 * μέγεθος χαί μεγαλοφυΐα 
515— ημείς οι νυν τό λαμπρόν γένος 
τών Ελλήνων άποσβεννύντες 451.

"ΕΛΑήτες ποιηταί χαί συγγράφεις 210.
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δαιμόνιοι 519* ανέφικτοι κατά τό κάλ
λος καί την χάριν καί τήν γλαφυρίαν 
καί την φυσικότητα της τε άνπλήψεως 
καί της Ικφράσεως 217* άριστοτέχναι 
του λόγου καί βαθύτατοι γνώσται των 
θειων καί ανθρωπίνων πραγμάτιον 237, 
509* ίεροφάνται θείοι παντός ουρανίου 
καί άφθίτου εν τω πνευματικώ στερεώ- 
ματι της άνθρωπότητος 363* πηγή διαυ
γέστατη της ήμερώσεως του ανθρωπί
νου γένους καί του ανθρωπισμού αυτού 
221· έξοχον παιδευτικόν μέσον έν τη 
ήμερότητι καί τη μεγαλοφροσύνη καί 
τώ άνθρωπισμώ 429* τιμαλφέστατον 
κειμήλιον τού άνθρωπίνου γένους καί 
ένεργέστατον όργανον της ήμερώσεως 
καί τού ανθρωπισμού αυτού 209, 210, 
221’ έν τών τριών μεγίστων αγαθών, 
άτινα έπεδαψίλευσεν ό Θεός τοΐς άνθρώ- 
ποις 328—  Ελλήνων ποιητών καί συγ- 
γραφέων πνεύμα 189* άνθριυπιστικόν 
390' δαιμόνιον 218' θεοσεβές 420* αναγ
καία ή μελέτη. Παντα/ού σοφία καί 
επί πάντων τών ζητημάτων όρθογνω- 
μοσύνη 145 — Έλληνες ποιηταί άρ- 
χ,αΤοι πατέρες καί ηγεμόνες τής σοφίας 
καί παιδευται τού αρχαίου Ελληνικού 
έθνους 481* διδασκαλία αυτών εν τοΐς 
σ/ολείοις τών αρχαίων 490— Ε λ λ ή 
νων ποιητών έπίδρασις επί τού έθνους 
τού Ελληνικού 490 και Εξ. 

έΧΧητίζεΐγ 113, 115, 338.
ΈΧΧηηκά γράμματα 150* ηθοποιός καί 

άνθρο>πιστική δύναμις αυτών 240* ή 
παρ’ ήμΤν κατάστασις αυτών 189 — Ε λ 
ληνικά διδάγματα βιωφελέστατα 458, 
459 — Έλληνικαί παραδόσεις σεμναί 
καί ίδέαι υψηλαί περί τής φιλίας 521 
— Ελληνική ευαισθησία καί πολύνοια 
152* μετριοπάθεια 420' όρθογνωμοσύνη 
καί έλευθεριότης 152, 420* πραότης 
καί ήμερότης καί χρη’στότης 444* σε- 
μνότης καί κοσμιότης καί καλλιλογία 
152* ψυχή συμπαθής, έλεήμων, εύ- 
σπλαγ/νος, οίκτίρμων 545— Ε λ λ η 
νική γή έρασμία 52 — Ελληνική μυ
θολογία μεγαλοπρεπής, χαριεστάτη,

απαράμιλλου πνευματικόν δημιούργημα 
527— Ελληνικής επιστήμης δόξα 176
— Ελληνική παιδεία 212 — ή Ε λ λ η 
νική παιδεία θεωρείται νύν παρ’ ήμΤν 
ώς σχολαστικότης 211 — Ελληνική 
κακοπολιτεία καί πονηροκρατία 171 — 
Ελληνικής διανοίας εξοχον δημιούρ
γημα 599* ήμερότητος καί φιλανθρω
πίας μείλιχον καί απαλόν πνεύμα 443* 
φαντασίας χαριέστατον πλάσμα 530 — 
δημιουργημάτων τής ελληνικής φαντα
σίας έξοχος ποιητική καλλονή 579* 
Ελληνικής φυλής ήθος γενναΐον 604* 
φύσεως πάγκαλος περιγραφή 526* τής 
νύν ελληνικής πολιτείας τό Κυκλωπικόν 
καί Λαιστρυγονικόν 211, 231 — Ε λ 
ληνικόν ίσον άνθριυπινον 542— Ε λ λ η 
νικόν τό δακρύειν, τό συγκινεισθαι, τό 
λιποθυμεΤν 545— Ελληνικόν άλφαβη-- 
τάριον 177, 209, ί'δ. καί άλφαβητάριον
— Ελληνικόν Βασίλειον 563— Ε λ 
ληνικόν έθνος τό εύγενέστατον τών επί 
τής γής εθνών 156 — Ελληνικού έθνους 
ευγένεια σύμφυτος 604* υψηλή 508* 
ζωτική δύναμις 508* ή ζωτΐκότης μ ε 
γίστη 604* ηθικόν καί θρησκευτικόν 
πνεύμα 206’ ουρανία ύπόστασις 604* 
υψηλή φύσις 530* σύμφυτοι αί Οερμαν- 
τικαί καί φωτιστικαί ακτίνες τής ήμε- 
ριυσειος καί τού ανθρωπισμού 604* τα 
μυχιαίτατα 519 — ή νύν ατονία 211 — 
τό νύν Ελληνικόν έθνος καλλιεργεί τά 
Ελληνικά γράμματα καί τήν ίεράν παι
δείαν ολιγώτερον πάντων τών ποπολι- 
τισμένων εθνών 211* Ελλήνων έθνος 
πυλυπαθές καί καθυβρισμένου 604 — 
Ελληνικόν πνεύμα 451* ακραιφνέστα
του 443* γενναίου 150* δαιμόνιου 11, 
374, 375, 376. 390, 430, 432, 433, 
527, 530, 532* εύγενές, άνδροποιόν, 
ανθρωπιστικόν 152 * ήθικώτατον καί' 
Ορησκευτικιύτατον 375* υψηλόν 12, 150, 
152* σπάνιον κειμήλιου τού άνθρο^πίνου 
γένους 430* τό εύγενέστατον τών έν 
άνθροίποις πνευμάτιυν 526* ή έν τοΐς 
άνθριύποις άγνοτέρα έκλαμψις τής σο
φίας καί τής μεγαλειότητος του πανσό ·
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φου καί παμμεγίστου ’Αριστοτέχνου του 
Παντός 432 — Ελληνικού πνεύματος 
δαιμόνια ουσία 604* αφέλεια καί χάρις 
καί άπλότης καί βαθεΐα ήΟικότης 219* 
ηθική καί θρησκευτική πεποίθησις 519* 
έξοχώταται εκφάνσεις ό θειος Ό μηρος, 
δ θειος Πλάτων καί οί άνθρωπικοί A t- 
σώπειοι μύθοι 430, 431, 432* Ε λ λ η 
νικού πνεύματος δημιούργημα πάγκαλον 
592-593* σεμνότατου καί παιδευτικώ- 
τατον 522* αριστουργήματα υψιστα και 
πάγκαλα 485* δημιουργήματα πάγκαλα 
581* χαριέστατα καί παιδευτικώτατα 
517* εκφανσις καλλιπρεπεστάτη και 
έρασμιωτάτη 533* προϊόν ΰψιστον 590* 
προϊόντα εξοχώτατα 529 — έπίδρασις 
του Ελληνικού πνεύματος επί του αν
θρωπίνου γένους καί επί του έθνους καί 
τών τέκνων ημών 432 — τό Ελληνικόν 
καί χριστιανικόν πνεύμα 211 — Ε λ λ η 
νικόν φρόνημα* έγγέννησις αύτοΰ 526— 
* Ελληνικός κόσμος δ αρχαίος ευμενής 
καί πράος προς τα ζώα 434 — ή εν τοΐς 
ποιηταις παιδεία αύτοΰ 490, 497 καί 
Εξ.— Ελληνικός λαός δ άρχαιος* ή ευ
πάθεια αύτοΰ προς τό έν τή φύσει κα
λόν 534 καί Εξ. 580, 583, 591 — Ε λ 
ληνικός λαός δ νυν πολλάχώς καί άπό 
πολλοΰ βαρυδαιμονών 209 — Έ λλη - 
νικώτατον διήγημα 551 — Έλληνίς νεο
λαία δύσμοιρος 508. 

εΧΧηησμό ς 114, 120, 121, 136, 152* 
ονομάτων 586, 587.

ΈΧΧηνόπαιδες τρυφεροί 590 — Ελληνο- 
παίδων ευφάνταστον πνεύμα 526* τρυ- 
φεραί ψυχαί εΰπλαστοι 322, 578. 

ενάργεια 73, 294, 295, 302, 303* τής 
έκθέσεως 524* των πραγμάτων 597, 
599.

εννοιών πτωχεία 118. 
έζανθρωπισμός 604. 
εζέΧιξις άτονος 118. 
έξεργασία 289. 
έπαγωγόν 144, 145. 
επιμέΧεια 418.
έπιμεΧηζής τής παιδείας 257. 
επιμύθια Αισωπείων μύθων άπροσδιό-

νυσα, ακατάλληλα καί παντάπασι μέ 
τους μύθους ανάρμοστα 426. 

επιμονή' σχήμα 548. 
έπιπόΧαιαι σκέψεις 400* επιπολαιότης 

386-387.
έπισζήμη και έν τοΐς σμικροτάτοις 163 

— επιστημονική όρθότης καί ακρίβεια 
έν πάσιν 288 — επιστημονικώς ορθά τά 
πράγματα 537.

επίχαρι δημιούργημα 527 — έπιχαρίτως 
139 — έπιχαριτώτατα 305. 

εράσμια 265— εράσμιον στόμα Σαπφοΰς 
374.

εργασία 418* μήτηρ του κατ'ά'νθρωπον 
βίου 449.

έρμηνεία 60, 62, 73, 107, 206, 590·
απλή καί άκατάσκευος 294* αφελής καί 
απλή 306* εναργής καί ζωηρά 510* 
έξηλλαγμένη 353* επίχαρις 137* εΰ- 
χαρις 305* εις αντιθέσεις άναστρεφο- 
μένη 510* σαφής καί εναργής 288, 291, 
294* σαφής, ευ'κολος, άφθονος καί εύ
στροφος 476 — Ερμηνείας ζωηρότης
440.

εύβουΧία 458, 471. 
ευγένεια 455* γλώσσης 62, 72, 476, 

537* ευγένεια καί μείλιχον προς τά
ζώα 442.

ευγνωμοσύνη των ζώων προς τους εύερ- 
γέτας αυτών 460. 

εύέπεια 118.
εύκοσμία των παίδων 498, 568, 
ευκρίνεια 294. 
εύμεθοδία 108, 109, 168. 
εύμένεια καί πραότης προς τά ζώα 434,

435, 473.
εύπάθεια ποός τήν φύσιν 592* προς τό 

έν τή φύσει καλόν του Ελληνικού λαού 
534 καί Εξ. 580, 583, 591* του Ό μ ή - 
ρου 588, 593-594. 

εύπείθεια 184. 
εύπισζία 380. * 
ενρεσις 111, 134, 288. 
εύρυθμία 302* ρημάτων καί γλώσσης 

586.
ευσέβεια πρός τούς γονείς 433, 452- 

457, 472-473.

·.*> · ν -
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εύσεθόφρονες 397. 
εύσπλαγχνία 436.
ευτέλεια 118, 135— ευτελή διηγήματα 

1 16* νοήματα 108. 
ευφρόσυνη αισθητική 137. 
ευφυΐα καχ άλήθειαν 599.

Η

"Ηθη χρηστά 422, 423, 436. 
ηθικά διδάγματα 436* διηγήματα 288 

— ηθικά ερείπια του Ελληνικού έθνους 
212.

ήθικαι άρχαί 251* ίδέαι 206, 207, 219, 
221, 222, 223, 475 — ήθικαι ίδέαι 
ΰψισται 209.

ηθική άνάπτυξις 219* διδασκαλία 394, 
483 — ηθική ή θρησκεία ή ελληνική 
580 — ηθική ιδέα υψίστη 519* κιβδη
λεία 142* λέξις 302* νόσος 399* ούδε- 
νία 118* πεποίθησις 519* πεποίθησις 
βαθύτατη καί αγνότατη του τε Ελληνι
κού καί χριστιανικού κόσμου 407* συνεί- 
δησις 205, 206, 214* ίιποχρέωσις 484* 
ηθικής κελεύσματα 562. 

ηθικοί νόμοι 531. 
ηθικολόγος μυθογράφος 406. 
ηθικόν καί θρησκευτικόν πνεύμα του Ελ

ληνικού έθνους 206* ηθικόν παράπτωμα 
εκ τών βαρύτατων τό μή άληθεύειν 550' 
ηθικόν .πνεύμα σεμνόν τώ 'Αγίων Γρα
φών 210' ηθικόν συναίσθημα 205, 216, 
236, 241, 242, 243, 247, 374' ηθι
κόν φαινόμενον οίκτρόν 573. 

ηθικός διάκοσμος 518, 520* ηθικός διά
κοσμος παμποίκιλος καί κ α λ λ ιε π έ 
στατος 219, 221, 24Γ  κόσμος 522, 
530' νόμος 219, 220, 224. 

ήθικότης 381, 456* βαθεΐα του γνησίου 
Ελληνικού πνεύματος 219. 

ηθικών ιδεών κόσμος 208' κοινότης τών 
ηθικών ιδεών τών Ιερώ ν Γραφών καί 
τών Ελλήνω ν ποιητών καί συγγρα
φέων 210.

ηθικώς καταλόγιστα καί ακαταλόγιστα
534.

ήθικώχατον διήγημα 472, ,

ηθογραφία 107* ηθογραφικά κεφάλαια 
217.

ηθοποιό κεφάλαια 220' στοιχεϊα εν τοΐς 
άναγνιοστικοις βιβλιοις 45, 86, 220* 
ύποκείμενα 220. ’

ηθοποιός δύναμις 64, 254, 578* ποιη
μάτων 491.

ήθος 504, 507' άγροικον.ταπεινόν καί 
μικρολόγον 118' γελοΐον 526' γενναΤον 
τής Ελληνικής φυλής 604' διημαρτη- 
μένον 540' ευθύ 540* εύγενές καί ώς αλη
θώς φιλόκαλον 393' πράον 447* υψηλόν 
560 — ήθος τών αρχόντων τής πολι
τείας, τών πρεσβυτέρων καί τής κοινω
νίας 391* τών εννοημάτων 5 9 0 — ήθος 
καί λέξις καί λόγος 407 — ήθους γεν- 
ναιότης 438* εύθύτης 572 ' ήμέρωσις 
526* ήμερότης, μείλιχον, πραότης, φι
λανθρωπία 443' ήθους παιδευτικόν 432. 

ήμέρωσις 604.
Θ.

θανμάσιον 151, 201, 264,.486. 
θαυμαστόν 151, 201, 264, 486, 523. 
θεία δικαιοσύνη 224. 
θειος "Ομηρος, Πλάτων 430' Σοφοκλής 

590.
θεοσέβεια 45, 49, 54, 55, 58, 219, 220, 

22Γ  βαθυτάτη 522' θεοσεβέσταται Ά -  
θήναι 436.

θεότητος έκφανσις ή φύσις 580. 
θεωρίαι περί τού παιδευτικωτέρου τρό

που τής διδασκαλίας τής πρώτης άνα- 
γνώσεως καί του προσφορωτέρου τρό
που τής συντάξεως του ’Αλφαβηταρίου 
176 καί Εξ. 

θρηνωδία 135.
θρησκεία 46, 54, 56, 64, 474' Ελληνική 

580.
θρησκευτικά μαθήματα 396. 
θρησκευτική ιδέα υψίστη 519' κιβδη

λεία 142* πεποίθησις 519' πεποίθησις 
βαθυτάτη καί άγνοτάτη τού τε Ελληνι
κού καί χριστινικού κόσμου 407* συνεί- 
δησις 214.

θρησκευτικόν πνεύμα τού Ελληνικού 
έθνους 206' συναίσθημα 216.



θρησχεντικόζης 57, 220, 224, 
θρησκευτικών άρχών των Ίερών βι

βλίων και των Ελλήνων ποιητών καί 
καί συγγραφέων κοινότης 210.

I

Ίόιοπραγμοσύνη 381-385 , 413.
/*/>ά βιβλία 210, 453, 466* των πατέ

ρων ήμών 436* 'Ιερών βιβλίων πάγ
καλα παραγγέλματα 472.

γράμματα ( τά ) σήμερον εν Έ λ -  
λάδι 189.

'Ιερά Γραφή 384* ή 'Ιερά Γραφή διαυ- 
γεστάτη πηγή τής ήμεροίσεως του αν
θρωπίνου γένους και του άνθρο>πισμου 
αύτου 221* τιμ,αλφέστατον κειμήλιου 
του άνθροιπίνου γένους και ένεργέστα- 
τον δργανον τής ήμερώσειος καί του 
άνθρο>πισμου αυτού 209, 210, 22Γ  το 
σεμνότατον των εν άνθροίποις βιβλίων 
237* έν των τριών μεγίστων άγαθών, 
άτινα έπεόαψιλευσεν 6 Θεός τοις άν- 
θροίποις 328 — των fΙερών Γραφών τδ 
πνεύμα 189* ηθικόν καί εύγενές 455* 
ηθοποιόν 390' θειον 218* ουράνιον 209 
— κοινότης του πνεύματος των 'Ιερών 
Γραφών καί τών Έλλήνιον ποιητών 
καί συγγραφέα)ν 210.

Ιερά παιδεία (ή) θεωρείται νυν έν Έ λ -  
λάδι Οπό τινων αύτοκαλουμένων λογίο>ν 
ώς αναχρονισμός 211.

Ιερεϋς λεπτών λήρων 525.
Ιστορία τών ’Αλφαβηταρίων 176. 
Ισχνότης λόγου 118,

Κ

Καθαρότης 289, 294. 
καιρός, καίρια 303.
χαχίαι τών άναγνωστικών βιβλίο>ν 107 

—  κακίαι καί άρεταί άντιπαρατιθέμεναι 
222, 224 — κακιών σκληραί τιμωρίαι 
224, 2 3 6 -2 3 8 . 

χαχο διδασκαλία 135. 
χαχοζηΐία  115, 118, 135, 147— κα

κόζηλα 128, 54 Γ  διηγήματα 116,117

— κακόζηλοι λέξεις 87, 90, 108* προ
τάσεις 1Ό8— κακόζηλον γένος του λό
γου 129. 

χακομιλία 411.
κακόν (τό ) εν τών στοιχείων του κόσμου 

189, 226, 238* κακού γνώσις αναγκαία 
231 — κακού πείρα απεργάζεται έναργε- 
στέραν τήν γνώσιν του αγαθού 233 —  
κακού τιμο>ρία 241 — κακού τιμωρία εν 
τοίς άναγνωστικοΐς βιβλίοις 189, 223 
— κακού τιμωρία επί*/άρτον 189, 239- 
247.

χακόρρνθμα ποιήματα 108, 130, 131. 
κακότεχνα ποιήματα 108, 130, 132. 
χαΧαισθησία άνθρωπίνη στοιχειωδεστά- 

τη 579.
καλλιγραφικά δοκίμια άτοπα έν τοίς 

Άλφάβηταρ ίοι ς 18. 
καλλιέπεια 82. 
καλλίμορφος κόσμος 530. 
χαλλιπρεπη 530 — καλλιπρεπέστατος 

κόσμος— καλλιπρεπεστάτη έκφανσις του 
δαιμόνιου ελληνικού πνεύματος 533* 
καλλιπρεπεστάτη περιγραφή 582* καλ- 
λιπρεπέστατον δημιούργημα 527. 

χαλλιρρημοσύνη 219' κεχαρισμένη 578. 
καλλιφωνία 134' Όμηρική 535. 
καλλονή 139, 579, 587— ποιητική καλ

λονή έξοχος τών δημιουργημάτων τής 
έλληνικής φαντασίας 579. 

κάλλος, ή πνευματικωτάτη καί έρασμιω- 
τάτη πασών τών ιδιοτήτων τής θεότη- 
τος 533* έρασμί'ότατον 593* κάλλος 
του κόσμου 533* τών λόγων 509* τών 
ονομάτο>ν καί ρημάτιον 152 — κάλλους 
θείου έκφανσις δ κόσμος 532— τό κάλ
λος επρέσβευσεν ώς θρησκείαν τό άρ- 
χαίον Ελληνικόν έθνος 533 — κάλλη 
τών έξοχωτάτων προϊόντων του δαιμο- 
νίου ελληνικού πνεύματος 579* τον μύ
θου τών Νυμφών 579. 

καλόν 437 — τό καλόν ούκ έν πλήθει 
άλλ* έν αρετή 405— τό καλόν έν αρετή 
καί τή καιρίω συμμετρία 404 — τό κα
λόν δίς καί τρις 481, 513— καλού λά- 
τρις τό Ελληνικόν έθνος 604— του κα
λού έν τφ  λόγω πηγή άφθιτος οί Έ λ -
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ληνες ποιηταί καί συγγραφείς 363. 
χαζαγέΧαοζα 127, 128. 
x a z a z a ^ t Q  μεθοδική 1 1 1 .  j  

χετοΧογΙα 194. *
χενόζης 135.
χομψοπρίηεια εξεζητημένη και έπιτετη- 

δευμένη 118.
χοπώόης παλλιλογία 108. 
χοτζροΧογΙα 565.
χρισιc Γερμανών σοφών περί τών Ε λ 

ληνικών αναγνωστικών βιβλίων 14, 
175, 233· Ελλήνων λογιών 14* Ε λ 
λήνων απαίδευτων καί κακόβουλων κρι
τών 4 0 -4 4 , 6 2 -6 5 , 223.

χριιηc ψεύστης αμαθής καί ήκιστα σω- λ 
φρονών 564* μανικδς καί τετυφιομένος 
566-567 , 578* χαριέστατος, συκοφαν
τών, ψευδόμενος, μαινόμενος ή τουλά
χιστον παροινών 577, 578* άφραίνων 
καί λυσσών 593 — κριταί γυμνοί πάσης 
μεθοδικής, ψυχολογικής, τεχνολογικής 
μαθήσεως, οί είκαιότατοι τών παρ’ ήμΐν 
χαμαιδιδασκάλων 570 — κοιτοΰ ηθική 
καί πνευματική κατάστασις, ψευδολο
γία, αμάθεια 565* αναισθησία καί απει
ροκαλία 590 — κριτών αδικία καί μο- 
χθηρία 86 - 106* άσυνειδησία 31 * με- 
ροληψία 60 - 86* σπάνιος καί παράδοξος 
πονηρία 107-156* ψευδολογία 4 5 -5 9 . 

χριζίχή επιστήμη εις τυροπωλικήν τέ
χνην μεταβαλλομένη 516, 517, 536, 
564. . - ,

χρζζιχής όννάμεως άσκησις 488. 
χνριολεξία 476.
χώΧα μακρά 291* μικρά καί κομματικά 

288, 29Γ  περιοδικά 293, 306* μακρά, 
σχοινοτενή καί συνεστραμμένα 118 — 
κώλα καΟαροτητος, μικρά, κομματικά, 
εύκρινείας, σεμνά, καθαρά, βραχύτερα,
άφελή 291-294 , 304.

. Λ

Λειόζης άκεντρος 118.
Χεχηχός τρόπος 108, 111, 112— λε

κτική άνωμαλία74* αναισθησία χονδρή 
91 — λεκτικόν άνώμαλον 100* λεκτι

κόν μέρος διηγημάτων 124* πανδαιμό- 
νιον 81 — λεκτικαί άρεταί 118 —  λε
κτικά αίσχη 74* αμαρτήματα 118* 
εξαμβλώματα καταγέλαστα 329* σφάλ
ματα 60, 74* τερατουργήματα 331.

ΧεξεΙόζον 350.
Χε&λόγιΟΥ εύγενέστατον έλληνισμου α

κράτου 136.
Xi(tQ 206* αγοραία καί καπηλική 61* 

ακατάληπτος 349* είρομένη 293, 306* 
Ιλληνικωτάτη 349* καΟημαξευμένη 93* 
κοινή καί συνήθης 353* ούχί Ιλληνική 
90 παθητική, ηθική, έναγοίνιος 302* 
σαφής 293* στρογγυλή, συγκεκροτημέ- 
νη, μηδέν ίχουσα κολπώδες 293, 294* 
υπτία καί επαγωγική καί περιρρέουσα 
τοίς νοήμασι 288, 293* τοΐς δποκειμέ- 
νοις πράγμασιν ανάλογος 537 — τό άνά- 
λογον έν τή λέξει — ή λέξις τών φυ- 
σιογραφικών άντικειμένιυν διάφορος τής 
λέξεως τών διηγημάτων 348, 351 — 
λέξεις άγνωστοι καί ακατανόητοι 68, 
69, 72, 89, 90, 188* ανωφελείς 89* 
άπλαί καί γνησίως Ιλληνικαί 167* άπο- 
μεμονωμέναι 187* άρχαΐαι 70 ,93 , 588* 
αρχέτυποι ή άρχοειδεΐς 87, 90* ασυνή
θεις" 86* αφελείς 09, 70, 87, 89, 90, 
93, 97* βάρβαροι 71, 86* γλωσσημα- 
τικαί 86* δυσνόητοι 71, 89* δυσεκφιύ- 
νητοι 89* έλλογοι 178* εόληπτοι 70* 
κακόζηλοι 87, 90, 108* καΟωμιλημέ- 
ναι καί δημοίδεις 72* ξέναι καί όμώνυ- 
μοι 588* παρακεκομμέναι 87, 90, 107, 
112* σπάνιαι 68, 69, 72, 89, 188* 
σπανιώταται τής αρχαίας γλοίσσης 537, 
538* του μή ακράτου Ελληνισμού 564* 
Οποδειγματικαί 86, 87 — λέξεως τό εύ· 
γενές 152* λέξεως όμοιότης τρόπου 
597* όμοιόμορφος τρόπος 599* λέξεων 
σχήματα 590— λέξεων συμπλοκαί είς 
παντοΐα μωρολογήματα 180* σχηματι
σμοί 60.

Χεπιόζτκ: 118.
Χημμα γενναΤον 118.
Χηρ&όες διήγημα 117. *
Χόγιοι λεπτοί καί ξηροί 389* οί παρ' ήμΐν 

119,481-482* το0 έθνους ήμών 525—’

'
: 1
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λογιών του φυράματος τών παρ’ ήμΐν 
κριτών τά ψυχάρια 239 καί εξ.

Λόγος άπλοΰς καί άφελής 2 9 1 ,292* άνα - 
λυτικός, άπλους, άφελής, χαλαρός καί 
ψυχρός 290, 304* άπλαστος καί αφε
λής καί κεχαρισμένος καί γλαφυρός 429* 
ατελής, άλογος καί άκατανόητος 512* 
ά'τονος καί άχαρις 304* άχαρις καί ξη
ρός καί χαλαρός καί ψυχρός 108’ γορ
γός, γλυκύς, τραχύς, σφοδρός 291* εύ- 
γενής 374* έπιχαρίτως κεκοσμημένος 
142* ιδιωτικός 353* καθαρός καί ευ
κρινής 291* λιτός 327* λίαν έπιμεμε- 
λημενος καί άκριβής 62, 289, 476* 
μονοειδής, άτονος καί νωθρός 118* σα
φής, εύκολος, άφθονος καί εύστροφος 
289, 291* πιθανός 427* συνειλκυσμέ- 
νος 565 — ό πολιτικός λόγος συν- 
ειλκυσμένος καί συνειληφώς τά νοή
ματα, ό δέ άφελής ύπτιος καί άποτε- 

r ταμένος 292, 294, 306 — ό λόγος ώσ
περ ζώον 551 — ό λόγος του θεού ακα
τάλληλος προς παιδαριώδη εγχειρή
ματα 132 — λόγοι άμοιροι ηθών, βά
ναυσοι αγοραίοι, ταπεινοί καί άσχήμονες 
118* γελοΤοι 526* οί διδασκαλικοί ούχί 
βραχείς 303* διάπτυξις αυτών 481* 
εύγενεΐς 43, 420 — λόγου ανωμαλία 
348* αρμονία 343* λόγου έξέτασις 
περί τών λόγων 504, 517, 564* λόγου' 
ευπρέπεια 351, 352 * μέγεθος 481 * πλημ
μελήματα 108 — λόγων σαφών διάπτυ- 
ξις 487.

Μ

Μαθητικού έργου άπογλύκανσις 185. 
μάθησις διά τό άντικείσθαι μάλλον 232. 
μαχρά κώλα, περίοδοι 291, 294* διη

γήματα 203 — μακραί φράσεις 196, 
199, 202— μακροί μύθοι 203. 

μαχρηγορία 191, 192, 193, 194, 199, 
265, 526, 534. 

μακρολογία 64, 311, 314. 
ματαιο.Ιεσχία (?) 144, 149. 
μέγα  (τό) θαυμάζεται 151, 201, 485. 
μεγαλόνοια Όμηρική 594* Πλατωνική 

432.

μεγαλοπρέπεια 118— τό μεγαλοπρεπές 
εν πράγμασιν 151, 201, 486 — μεγα
λοπρεπής Όμηρική τρικυμία 593* τής 
φύσεως περιγραφή 593* χαρακτήρ λό
γου

μεγαλορρημοσυνη 118, 171. 
μεγαλοψυχία 436, 437 — μεγαλόψυχος 

εθελοθυσία 435, 438. 
μέγεθος λόγου 201. 
μέθοδος 294* ’Αλφαβηταρίων 159* μέ

θοδος γραφική καί φωνητική τής συν
τάξεως τών ’Αλφαβηταρίων 173 — αί 
μέθοδοι τής πρώτης άναγνώσεως γνω- 
σταί πάσαι παρά τοΐς άρχαίοις 167 — 
μεθοδικά αγαθά παμμέγιστα 168 — ή 
Μεθοδική περί τών άναγνωστικών βι
βλίων 184 — Μεθοδικής γυναικισμοί 
184 — Μεθοδικής αλφαβηταρίων εποχή 
βάρβαρος καί άφραίνουσα 180* εκδού- 
λευσις παρασχεθεΐσα ύπό του Ιλληνικου 
αλφαβηταρίου εις τήν Μεθοδικήν τών 
’Αλφαβηταρίων 167* Μεθοδικής κατόρ
θωμα ΰψιστον 210 — μεθοδικόν στοι- 
χεΐον 223* μεθοδικόν τέρας έξαίσιον καί 
βδελυρόν τό βραβευθέν Άναγνωσματά- 
ριον του κ. Κουρτίδου 110. 

μειραχιώόη 128, 129. 
μέρη' τών μερών ή τελεία γνώσις επι

τυγχάνεται μόνον διά τής γνώσεως του 
δλου 179.

μεταβολή πάντων γλυκύ 10 — μεταβάλ- 
λειν πυκνά κοπώδες 10. 

μετάνοια 388.
μεταφοραί 138, 314* απηνείς, εις άλ- 

ληγορικόν στόμφον εκφερόμεναι 127, 
136* άπρεπεΐς 128, 129 — πυρετώδης 
ορμή προς μεταφοράς 118. 

μέτρια 303 — μέτρον 138, 303. 
μητρός στοργή 257 καί Ιξ. 
μιχρόχομψον σχήμα συνθέσεως 118. 
μιχρολογία 566* άνελεύθερον 537. 
μιχρονοίας καί μικρολογίας απρόκλητος 

έπίδειξις 350. 
μικροψυχία 566.
μορφολογιχά προτερήματα* 401* προ

σόντα τών διδακτικών βιβλίων 33. 
μονοιχη 391 — ή μουσική δώρον του

ί
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θεού κάλλισιον 567* λέγεται τριχώς 
569* ή μουσική παιδεία επί ψυχή 568
— μουσική ή κιθαρωδία 567. 

μουσικός 566, 568. 
μυθογράφος ηθικολόγος 406.
μύθοι 131, 189, 191, 194, 203. 206, 

207, 218, 236, 249, 251, 266, 268, 
288, 293, 294, 306, 364, 365, 371, 
372, 395, 433, 527 — μυθάρια 131, 
190, 191, 192, 194, 199, 202, 203, 
204, 207, 219, 222, 226, 248, 252, 
266, 307, 371, 428, 429 — μύθος δι- 
δακτικώτατος 406* χαριέστάτος καί δι
δακτικότατος 404, 405— μυθάριον άφε- 
λέστατον καί χαριέστατον 252 — μύθοι 
απίθανοι 266* διδακτικοί καί δηλωτικοί 
σπουδαίο>ν ψυχολογικών καί ηθικών αρ
χών* 412* εκτενείς 202 ήδεΐς 234* 
καλοί 206* μακροί 118* μή καλοί 207, 
213* ουτιδανοί καί υπόψυχροι την έκθεσιν 
108* παιδευτικώτατοι 265* παραμεμορ- 
φωμένοι 265* φοβεροί 234* χαριέστα- 
τοι 533 — μυθάρια περιέχοντα του κα
κού την τιμωρίαν 230* τρυφερώτατα 
και ήθικοίτατα καί καλλιεπέστατα 195
— μύθοι ώς παραδείγματα εν τώ λόγο) 
395, 396 — μύθων περιεχο'μενον 206, 
207* απαγγελία, Ερμηνεία, φράσις, 
εισαγωγή 479* μύθων Αίσωπείο^ν σχέ- 
σις προς τά επιμύθια 424-426 — μύ
θους πρώτον τοΐς παιδίοις 394 και εξ.
— μνθοι Αίσυίπειοι 482 (?δ. καί Αίσο$- 
πειοι μύθοι).

μυθολογία ελληνική μεγαλοπρεπής καί 
χαριεστάτη 527. 

μυθοποιοί 206. 
μυριόλεχτα 147. 
μωρά διηγήματα 116, 117. 
μωρολογία 194, 195* ή μυθολογία φορ

τικόν 537.

Ν

Ναυτιώδη 130.
νόημα λαμπρόν 118 — νοήματα 590* ευ

τελή καί ταπεινά 108* πεπατημένα, 
πεπλυμένα, μικρά, λεπτά, πτωχά καί

ταπεινά 118*· εύγενή, σεμνά, ήθοποιά, 
άνδροποιά , τή άνθρωπίνη αξία πρέ
ποντα, τή νεαρα ηλικία άρμόζοντα 199 
— νοημάτων κατασκευή 593* συμφω
νία 597.
νοητικά εκτρώματα ψυχρότατα 127. 

νοητική άνάπτυξις των παίδων 267 — 
νοητική δύναμις τών παιδαρίων 292.

Ξένον 331.
ξηρά γράμματα 167, 168* διηγήματα 

107, 115, 116, 117* διήγησις'303* 
εναρξις 118* ξηρά σύνθεσις καί ευκατα
φρόνητος 147 — ξηρά στοιχεία του αλ
φαβήτου 25, 178 — ξηραί συλλαβαί 25, 
168, 169* προτάσεις 115* περιγραφαί 
καί πραγματογραφίαι 108, 143, 149. 

ξηρασία αισθητική 134/ 
ξηροκαχοζηλία 118, 147 — ξηροκακο- 

ζήλως 104.
ξηρόν 288, 297 — ξηρός λόγος 108, 125* 

χαρακτήρ 147. 
ξηρότης 118, 129^ 135.

Ο

'Οδηγίαι προς τούς διδασκάλους έν Ά λ -  
φαβηταρίοις άτοπον, απρεπές καί άδι
κον 18, 108, 109.

οικονομία τού βιβλίου 288, 289* τής 
διδακτικής ύλης 33, 34, 37, 60, 61, 
6 2 ,6 4 ,1  11, 134, 152, 1 9 1 ,206 ,213 , 
219* του λόγου 111, 355* τού περιε
χομένου 217, 221, 355* τής πρώτης 
άναγνωστικής ύλης 166, 167, 176* τών 
έπιστημονικώς συντεταγμένων ’Αλφα
βηταρίων 199.

οΙκονομικόν 112, 289* οικονομικός τρό
πος 134. 

όμαλότηc 82.
όμιλία συνήθης καί ιδία 333, 351* χρη

στών 424* καλών καί φαύλοιν 423 — 
ομιλίας τής ζιύσης επίχαρις αταξία 510. 

ομοια καί όμόχροα καί συνάδοντα τά εν 
έν τφ  λόγω 331, 349 — όμοιον (τό)έν
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τώ ποιουμένω όνόματι 331— δμοιότης 
εν τω λόγω 588. “

όμοίωσις τω Θεώ κατά τό δυνατόν δ τε 
λικός σκοπός του βίου 230. 

θτόμα άνακεχωρηκός 331* άρχαΐον 353*
- βάρβαρον 338, 348, 351· ελληνικόν 

358* ποιητικόν 353 — ονόματα 590* 
ακατάληπτα τοΐς παισίν 346, 476* άρ- 
χαΐα καί ακατάληπτα 289, 476* απόρ
ρητα καί έξω πάτου, αγοραία καί κα
πηλικά 288, 329, 349, 351* βάρβαρα 
214* βάρβαρα καί κακέμφατα 112* Ελ
ληνικά 331* ευτελή καί δημοτικά καί 
πτωχικά 331* ευτελή καί ιδιωτικά καί 
παρακεκομμένα 112* καλά 113, 305* 
κοινά καί τετριμμένα 112 — ονόματα 
κύρια αγοραία καί άγροΐκα 112 — ονό
ματα λίαν άρχαια καί ξένα 330* μο
χθηρά καί παρεφθαομένα 112* ποιητικά 
331* ποιητικά, πεποιημένα, τροπικά, 
άρχαια, ξένα, ομώνυμα 586* σπάνια 
330, 331 — ονομάτων εκλογή 152* ελ
ληνισμός 586, 587* δμοιότης 331* σα
φές 330* συνθέσεις κάλλους ποιητικαί 
352 — ονομασία άομόττουσα τοΐς νοή- 
μασιν 353* παραδεδομένη 330. 

όντότης αληθής 137. 
ορθογραφία 82, 179* ορθογραφικά σφάλ

ματα 94, 480. 
ορθοέπεια 82. 
ορθοπραγία 422. 
ουσιαστικά προτερήματα 401. 
ουσιώδη προσόντα των διδακτικών β ι

βλίων 33.
όψιμάθεια 3 3 1 — οψιμαθείς γέροντες 333.

Π

Πάγκαλα δημιουργήματα 526. 
παιδαγωγική ΰλη 110 — παιδαγωγικαί 

άρχαί, καθ’ άς εκλέγεται καί κατατάσ
σεται τό περιεχόμενον των άναγνωστι-. 
κών βιβλίων 189 — παιδαγωγικόν έγ
κλημα 110* έκτρωμα 119* εξάμβλωμα 
109, 110* πλημμέλημα βαρύτατον 570 
— παιδαγωγικός τρόπος 390 — παιδα
γωγικούς ορθόν 206.

παιδαγωγός 391, 567,-569. 
παιδαριώδης άμβλύτης 118. 
παιδεία ορθή 586* εθνική 206* αρχαία 

567* ελευθέριος, καλή, χρησίμη 485* 
έν τοΐς ελληνικοΐς γράμμασι 482* εν 
τή μουσική καί γυμναστική 568* έν τοΐς 
ποίηταΐς 481 * έν όρθογνωμοσύνη καί 
ορθοπραγία 390* έν πραότηη καί προση- 
νεία καί φιλανθρωπία προς τά ζώα 473 
— παιδείας τό κύριον έργον 587. 

παιδεΰματα άνθρωπικά 394. 
παιδευόμενα παιδάρια 429. 
παίδευσις μονομερής καί ανελεύθερος

394.
παιδευτής 585.
παιδευτικαϊ άρχαί διήκουσαι διά των 

’Αλφαβηταρίων 199. 
παιδευτική άξια τής άντιπαραθέσεως τών 

αρετών καί κακιών 223, 224, 231, 232. 
παιδευτική δύναμις 252, 254, 255, 

313, 359, 402, 485, 498* έξοχος 522*
τής γενναίας καί σπουδαίας διδακτικής 
ύλης 288* τής καθαρότητος καί όμαλό- 
τητος τής γλώσσης 178* τής συνδιδα- 
λίας τών 'Ιερών Γραφών καί τών αρ
χαίων 'Ελλήνων ποιητών καί συγγρα
φέων 211* τών ελληνικών καί χριστια
νικών ηθικών ιδεών 207* τής θετικής 
γνώσεως του κόσμου καί τών πραγμά
των 393* τών θρησκευτικών μαθημά
των 359, 394* τών Ελληνικών γραμμά
των 394* τής ποιήσεως 137- 143, 178, 
364, 394* τής φυσιογνωσίας 150-156, 
364* τών τεχνικών μαθημάτων 359, 
394* τής μουσικής καί τής ιχνογραφίας 
394* τών Αίσωπείων μύθων 359, 369, 
375, 395* τών παραμυθιών 187* τών 
αινιγμάτων 187* τών εικόνων 180* τών 
μακρών προτάσεων καί περιόδων καί 
μύθων καί διηγημάτων 189* του τιμω- 
ρουμένου κακού 189* του ήθους τών 
πρεσβυτέρων, τών άρχόντων τής πολι
τείας, τής κοινωνίας, τών περί τιμής 
καί τιμωρίας διατάξεων τών καθεστώ
των νόμων καί τών αρίστων λόγων καί 
παιδευμάτων 391 καί Εξ. 432. 

παιδευτικόν 492* μέσον 429,432* έξοχώ*
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τατον 519 — παιδευτικόν διήγημα 462, 
519, 541, 551* στοιχεΐον εν τή ποιή
σει 481 — παιδευτικώτατον διήγημα 
448,465, 469,472 δημιούργημα 470* 
του Ελληνικού καί γερμανικού πνεύμα
τος 522 — παιδευτικά αναγνώσματα 
414* στοιχεία 363 — παιδευτικώτατα 
διδάγματα 417, 418, 423* αριστουρ
γήματα τού δαιμόνιου ελληνικού πνεύ
ματος 517.

παιδική αγωγή 494* άντίληψις 588* ή 
παιδική ήλικία άνδρικώς του δπέρ αύ-' 
την υψηλότερου ορέγεται 202 — παιδι
κοί Αίσο^πειοι μύθοι 410, 417 — παι
δικόν βιβλίον 564— παιδικά άναγνώ- 
σματα 178* βιβλία 470, 473* μαθή
ματα 600.

παιδιώδες 135 — παιδιώδη 147. 
παιδοτρίβης 391. 
παΧαϊστραι 391.
παΧΧιΧογία 511* άχαρις, κοπώδης, ά

μετρος 108.
Πανεπιστημίου καθηγηταί 121. 
πανηγυρικόν επίχρισμα έπιτετηοευμέ- 

νον 118.
παραβολή 366, 396, 417 — παραβολαί 

138,213.
παράδειγμα κλασικόν φιλικής άφοσιώ- 

αεως Δάμων καί Φιντίας 521— παρα
δείγματα 395, 412, 481 — παραδει
γμάτων δύναμις έν τώ λόγω 503. 

παραινέσεις έξοχοι 450* σωφρονέσταται 
καί βιωφελέσταται 449. 

παραμόρφωσις 269, 271* διηγημάτων 
266* μύθων 268.

παραμύθια 126, 180, 185, 187, 194, 
213, 218, 219, 248, 251, 252, 266, 
271.

παράστασις τής φύσεως καί σύμπαντος 
τού κόσμου ποιητικωτάτη καί καλλιπρε- 
πεστάτη 627.

παρατηρητική δύναμις* άσκησις αυτής
488.

παρένθυροοΥ 129—παρένθυρσα 86, 274. 
παρατράγωδον 128, 129. 
παροιμίαι 33, 286, 384, 388, 424, 

427, 439.

πατρίς 4 5 -5 4 ,6 4 , 474, 483; 565, 592
— πατρίδος χώρα αγία 591— πατριω
τική πραξις 53.

πεζά διηγήματα 107, 115, 116. 
πεζογραφήματα 288, 289, 428. 
πείθεσθαι τοΐς φρονιμωτέροις έσθλόν 399. 
πεπατημένα 147.
περιγραφή ά'χαρις 149* έρασμιωτάτη 

587* καλλιπρεπεστάτη 582 — περιγρα
φή τής φύσεως 36* μεγαλοπρεπής 539
— περιγραφαί 33, 97, 98, 108, 143- 
156, 194, 218, 483* τοποθεσιών γρα- 
φικώταται 581, 591.

περιεχόμενον 203, 206, 288, 313, 481*
ηθικόν καί θρησκευτικόν 178 ’όντως ποιη
τικόν 137* αναγνωστικών βιβλίων 2°3* 
άναγνωσματαρίου καί άλφαβηταρίου 
185, 189* Ελλάνικού άναγνωσματηρίου 
359* παντός βιβλίου 564* φυσιογνωστι- 
κών μαθημάτων 217* διηγημάτων 433* 
τών προτάσεων, τών μύθων καί τών διη— 

. γημάτων τού 'Αλφαβηταρίου 189, 203* 
τών μυθαρίων καί διηγημάτιυν 205 — 
περιεχομένου σμικρά άξιοπρέπεια καί 
μεγάλη ευτέλεια 118 — περιεχομένου 
οικονομία 217.

περικαΧΧέστατος ό κόσμος 602. 
περίοδοι άνιαραί 108* μακραί 291,294* 

μακρόταται 198, 200— περιοδική άπαγ- 
γελία 294 — περιόδων άλλοτρία απαγ
γελία μύθων 478.

πιθανός λόγος 427 — πιθανή διήγησις 
128, 309— πιθανόν (τό) 128, 249, 
302, 307, 486* έν τοίς Αίσωπείοις μύ- 
Οοις 248, 251, 306* έν τοίς διηγήμασι 
249, 306* έν τοίς παραμυθίοις .248, 
251* έν τοίς πράγμασι 248, 251— πι
θανόν τό πραγμα 302 — πιθανόν καί 
άπίθανον έν τοίς διηγήμασι καί τοΐς 
πράγμασιν 126 — πιθανά 379 — πιθα-
νότης 128, 288, 299, 300, 301, 586, 
588* μυθική καί διηγηματική 307. 

πίνα( πυθαγόρειος, πίνακες προσθέσεως 
καί άφαιρέσεως, πίνακες αριθμητικής 
έν άλφαβηταρίοις, πάντες ανάρμοστοι
18, 109.

πίστις έν τοίς σμικροίς 418,



ftla iv iισμός ( ? )  α ν τ ί  π λ α τ υ σ μ ό ς  1 4 4 ,  
4 8 2 ,  5 0 5 ,  5 6 4 .

πγενματικαι δ υ ν ά μ ε ι ς  2 1 6 *  π α ί δ ω ν  4 8 8 .  
ποίημα 2 0 3 ,  2 5 4 ,  2 6 4 *  β α ρ β α ρ ό φ ω ν ο ν  

1 3 4 *  έ ξ ο χ ο ν  Γ 1 8 *  κ α λ ό ν  4 8 9 *  χ α ρ ι έ -  
σ τ α τ ο ν  κ α ί  δ ι δ α κ τ ι κ υ ί τ α τ ο ν  4 1 5 ,  4 6 7  —  
π ο ι ή μ α τ α  3 3 ,  4 2 ,  1 0 2 ,  1 0 7 ,  1 0 8 , 1 1 0 ,  
1 1 1 ,  1 3 0 - 1 4 3 ,  1 8 9 ,  1 9 0 ,  2 1 7 ,  2 1 8 ,  
2 2 6 ,  2 8 4 ,  2 8 8 ,  2 8 9 ,  3 6 1 ,  3 6 3 ,  3 7 1 ,  
4 3 3 ,  4 8 4 *  α π ί θ α ν α  2 6 6 *  ά χ ά ρ ι τ α ,  α η 
δ ή ,  ά μ ο υ σ α ,  α ν ο ύ σ ι α ,  ά μ ε τ ρ α ,  ά ρ ρ υ θ μ α  
1 0 8 ,  1 3 0 *  κ ά λ λ ι σ τ α  4 8 9 *  έ ξ ο χ ο υ  κ α λ 
λ ο ν ή ς  κ α ί  ά ν υ π ε ρ β λ ή τ ο υ  ύ ψ ο υ ς  2 6 5  —  
π ο ι η μ ά τ ι α  1 9 0 ,  2 1 9 ,  2 2 2  —  π ο ι η μ ά τ ω ν  
η θ ο π ο ι ό ς  δ ύ ν α μ ι ς  4 9 0 .  

ποίησις 1 3 7 - 1 4 3 ’ δ η μ ώ δ η ς  5 4 4  —  π ο ι ή -  
σ ε ω ς  κ α λ ό ν  5 7 9 *  έ ξ ο χ ο ς  έ ν  τ ώ  κ α λ ώ  
π α ι δ ε υ τ ι κ ή  δ ύ ν α μ ι ς  1 7 8 .  

ποιητης μ ο υ σ ο φ ί λ η τ ο ς  5 7 8 — π ο ι η τ ώ ν  
ά γ α θ ώ ν  π ο ι ή μ α τ α  5 6 8 .  

ποιητικός ά κ α ν θ ώ ν  1 3 3  —  π ο ι η τ ι κ ή  ά μ ά -  
ρ α  1 3 4 *  ά ξ ί α  4 8 5 *  κ α λ λ ο ν ή  έ ξ ο χ ο ς  τ ω ν  
δ η μ ι ο υ ρ γ η μ ά τ ω ν  τ ή ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  φ α ν τ α 
σ ί α ς  5 7 9 *  τ ά σ ι ς  1 3 9  —  π ο ι η τ ι κ ό ν  σ τ ο ι -  
χ ε ΐ ο ν  3 5 9  —  π ο ι η τ ι κ ά  ε ξ α μ β λ ώ μ α τ α  
1 4 2  —  π ο ι η τ ι κ ή ς  έ ξ ά ρ σ ε ω ς  α π ό β ρ α σ μ α  
1 3 2 —  π ο ι η τ ι κ ό τ η ς  1 3 4 ,  4 8 8 ,  5 6 3 ,  5 6 4 ,  
5 6 5  — π ο ι η τ ι κ ώ τ ε ρ ο ς  α π λ ώ ν  ά ν α γ ν ω -  
σ μ α τ α ρ ι ο γ ρ ά φ ω ν  ό  Ε υ ρ ι π ί δ η ς ! !  5 6 3 ,  
5 6 5 *  ό  Η σ ί ο δ ο ς ! !  5 7 7 - 5 7 9 ' .  

ποίνπραγμοσννη 3 8 1  - 3 8 5 ,  4 1 3 .  
πονηροκρατία ή  π α ρ ’ ή μ ΐ ν  3 7 4 *  ε ι ο ε -  

. χ θ ε σ τ ά τ η  π α σ ώ ν  4 6 8 *  κ α τ α λ υ μ α ι ν ο μ έ ν η  
ν υ ν  τ ό  Ε λ λ η ν ι κ ό ν  έ θ ν ο ς  5 0 8 *  κ α τ α λ υ -  
μ α ι ν ο μ έ ν η  τ ή ν  σ ε μ ν ή ν  κ α ί  μ ε γ α λ ώ ν υ μ ο ν  
χ ώ ρ α ν  η μ ώ ν  6 0 4  —  π ο ν η ρ ο κ ρ α τ ο υ μ έ ν η  
π ο λ ι τ ε ί α  ή  π α ρ *  ή μ ΐ ν  1  1 6 *  ή  χ ώ ρ α  η μ ώ ν  
1 8 1 *  ο ί κ τ ρ ώ ς  π ο ν η ρ ο κ ρ α τ ο υ μ ε ' ν η  3 9 7 .  

πράγματα α π ί θ α ν α  1 2 6 *  ε υ τ ε λ ή ,  λ ι τ ά ,  
ά π ρ ε π ή ,  β ι ω τ ι κ ά ,  κ ο ι ν ά  κ α ί  δ η μ ώ δ η  1 1 8 .  

πραγματικός τ ρ ό π ο ς  1 0 8 ,  1 1 1 ,  1 1 2  —  
π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν  2 8 9 *  μ έ ρ ο ς  τ ω ν  δ ι η γ η μ ά 
τ ω ν  1 2 4  —  π ρ α γ μ α τ ι κ α ί  ά ρ ε τ α ί  1 1 8  —  
π ρ α γ μ α τ ι κ ά  α μ α ρ τ ή μ α τ α  1 1 8  —  π ρ α -  
γ μ α τ ι κ ό τ η ς  4 9 9  —  ο χ ι  π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ν  
μ α θ η μ ά τ ω ν  α ν θ ο λ ό γ ι α  τ ά  ά ν α γ ν ω σ τ ι κ ά
βιβλία 213, 215.

πραγματογνωσία 42, 347* δαψιλής 480
— πραγματογνωσία! 288, 361 — πρα- 
γματογνωστική ύλη 433 — πραγματο- 
γνωστικαί περιγραφαί 362 — πραγμα- 
τογνωστικόν στοιχεΐον 86, 481— ποα- 
γματογνωστικά κεφάλαια 360,371,504.

πραγματογραφία 97, 102, 107, 108, 
110, 111, 143-156, 266 — πραγμα- 
τογραφίαι 187, 189, 190, 191, 213, 
226 — πραγματογραφιών χρήσις έν τοΐς 
άναγνωστικοΐς βιβλίοις 499 — πραγμα- 
τογραφικά κεφάλαια 109, 217* μαθή
ματα 352* δποκείμενα 216, 218, 222. 

πραότης πρός τά ζώα 434. 
πρέπον 128, 288, 303, 310— τό πρέ- 

πον έν τή λέξει 27* έν τφ λόγω 353
— πρέπων λόγος 315* πρέποντες λόγοι 
504 — πρεπωδέστατα καί σφοδρά πρός 
παιδείαν τών νέων άρμόττοντα 489.

πρό τών όμμάτων 574, 578. 
πρόγονοι ήμέτεροι σοφοί 436. 574 — 

προγόνων ημών τό δαιμόνιον πνεύμα 
519— προγόνων ήμετέρων παιδευτικώ- 
τατα διδάγματα 423— προγονικά βι
βλία 421, 453, 455, 459* τό σεμνόν
καί ηθικόν πνεύμα αυτών 210 — τών 
προγονικών ημών βιβλίων τό ηθικόν καί 
εύγενές πνεύμα 455’ τά πάγκαλα πα
ραγγέλματα 472. 

πρόοδος άλλομένη 118. 
προοενχαϊ ανοίκειον τοίς άναγνωστικοΐς 

βιβλίοις 18.
προτάσεις 187, 188* άλογοι 218* άνόη- 

τοι:, άπερινόητοι, απειροκαλίας με- 
σταί 86’ βάναυσοι 218* βραχύταται 
197, 198* γενναΐαι, διδακτικαί, έλλο
γοι, εύγενεΐς, ευπρεπείς 86* κακόζηλοι 
96, 97, 108* κεναί, καπηλικαί 218* 
μακραί 189, 197* μήκισται 197* μι
κρά: 226* μικραί καί κατά παράταξιν
290, 291, 293, 304* ξηραί, πενιχραί, 
πλημμελείς 97, 107, 115* πρός ούδέν 
τείνουσαι 218* σκόπιμοι, σπουδαΐαι, 
συντελούσα: καί εις τήν έφαρμογήν τών 
κανόνων τής γραμματικής 86* χυδαΐαι 
218.
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*Ρήματα αισχρά 407* ύπέρσεμνα 345 — .
ρημάτων εύρυθμία 586. ' 

ρυθμός 138— βυθμοί τραχείς καί δύση- 
χοι 118.

ρωπιχόν γένος του λόγου 129.

Σ

Σαφήνεια 73, 128, 146, 288, 291, 293, 
294, 295, 299, 300, 301, 302, 508, 
586, 587-588* σαφήνεια τής έκθέσεως 
524 — σαφές 302, 306, 477* έν τώ 
ποιουμένω όνόματι 331— σαφέστερον 
το διά πλειόνων λεγόμενον 487 — σα- ' 
φής διήγησις 128* ερμηνεία 291* λέξις 
293* λόγος 291— σαφής ερμηνεία καί 
εναργής 294.

σέβας προς τους γονείς 455. 
σεμνοΧογία 565. 
σεμνοστομία 219. 
σιχχαμερά 86,
οχάνδαΧον λογικόν καί παιδαγωγικόν 

314.
σχυθίξειν 331.
σοΧοιχίζειν 115 — σόλοικον 548— σό

λοικοι συντάξεις 214 — σολοικισμοί 60, 
74, 92, 107, 112, 1 13, 114, 120. 

σπεϋδε βραδέως 386, 459, 463, 471, 
472.

στίξις πλημμελής καί ακανόνιστος 60·^- 
χονδροειδέστατα περί τήν στίξιν πλημ
μελήματα 76 - 79 — σημεία τής στίξεως 
σιληπορδουντα καί αίσχρώς κορδακί- 
ζοντα έν τώ εστεμμένος άναγνωσματα- 
ρίοι του κ. Κουρτίδου 79. 

στίχοι ευτελείς 132. 
στοιχουργία άμεμπτος 142* απλή 138* 

άψογος 137.
στυγνότης 135, 149, 318 — στυγνόν 

288, 297.
συγγραφείς άρχαΐοι μεγαλονούστατοι καί 

γενναιότατοι, δαιμόνια τής άνθρωπότη ■ 
τος πνεύματα 154 — (Vo. καί "Ελληνες 
ποιηταί καί συγγραφείς) συγγραφικά 
έκτρώματα 82.

συγκεντρωτική διδασκαλία 178,· 223* 
διάταξις τής διδακτικής ύλης 13* οικο
νομία αυτής 191* συγκεντρωτική αρχή 
τής διδασκαλίας γνωστή παρά τής άρ* 
χαίοις 1 3 — συγκεντρωτικόν σύστημα 
τής συντάξεως των αναγνωστικών βι
βλίων 8, 9. 

συγκεχυμένα 477.
συλλαβαί 86* άλόγιστοι 187* άσημοι 

καί άλογοι 24, 25, 70, 88, 167 — άλο- 
γώταται 170, 176, 178, 180* ανύπαρ
κτοι εις τήν ελληνικήν γλώσσαν 168* 
νεκραί 88, 89* ξηραί 168, 169, 170, 
176 — συλλαβών γένη καί είδη 166,
167, 168, 169, 170, 174, 175 — συλ
λαβικά είδη, συλλαβισμός 86. 

συμμετρία 302, 303. 
συναισθήματα 241, 243, 244, 245 — 

συναίσθημα αισθητικόν 216* διανοητι
κόν 164, 184, 201, 217, 222* ηθικόν 
205, 216, 236, 241, 242, 243, 247, 
374* θρησκευτικόν 214, 216* συμπα
θητικόν 243.

συναΧοιφή τών φωνηέντων άτακτος καί 
άρρυθμος 60 — χονδροειδέστατα περί 
τήν συναλοιφήν τών φωνηέντων πλημ
μελήματα 76 — λυσσώντα καί στρη- 
νιώντα τά τής συναλοιφής τών φω/ηέν- 
των έν τώ έστεμμένω Άναγνωσματα- 
ρίω του κ. Κουρτίδου 7 9 -8 1 . 

συναναστροφή καλή καί κακή 422* μετά 
τών κακών καί πονηρών 410. 

συναρμογή του τε άφηγητικου καί του 
εγκυκλοπαιδικού συστήματος τής συν
τάξεως τών άναγνωστικών βιβλίων 9. 

συνείδησις ηθική 205, 214. 
συνειρμός τών εννοιών παρά τοΐς έχέ- 

φροσι καί παρά τοΐς έχουσι σεσαλευμέ- ' 
νον τον έγκέφαλον 130. 

συνήθεια 330 — τό σύνηθες άθαύμαστον 
485* τό σύνηθες ούδαμου παροπτέον 
330, 331.

σΰνθεσϊς 152* ονομάτων εύρυθμος 302* 
ξηρά καί ευκαταφρόνητος 147* σόλοικος 
καί βάρβαρος 61 — συνθέσεως σχήμα 
μικρόκομψον,άγεννές καί μαλθακόν 118. 

σύνταξις 107, 590* κακότεχνος 118.



σ υ ν το μ ία  33, 34, 145, 288, 290, 295- 
304, 305, 306, 481, 508, 566, 586 
— συντομία και ασάφεια 508 — συντο
μία καί σαφήνεια 481 — οί άρχαΐοι Έ λ 
ληνες περί συντομίας 145-146, 201— 
δ Κοραής περί συντομίας 514— οίήμε'- 
τεροι κριταί περί συντομίας 295-304 

. — σύντομος βιήγησις, σύντομος καίμα- 
κρότερος λόγος 513 — σύντομοι διηγή
σεις 128* περιγοαφαί 144, 145* φρά
σεις 187, 218 — σύντομον τδ περιεχό- 
μενον των αναγνωστικών βιβλίων 144, 
145, 194, 195, 297 — σύντομα διηγή
ματα 192— συντομώτερον 5, 265, 269, 
271, 272, 590, 593 — επιστημονική 
εκδοχή τής συντομίας 294 — 304. 

σ υρ φ ετώ ό η ς  καί άποχειροβίωτος 478. 
σ υ 'σ τη μ α τικ ό τη ς  168. 
σ χ ή μ α  114, 509 — σχήματα 114, 509, 

548* τής διανοίας καί τής λέξεως 590* 
γλυκύτητος, άφελείας. καθαρότητος 291 *

. ταυτολογίας, άποφάσεως καί καταφά - 
σεως, άντιθέσεως, παλλιλογίας ή άνα- 
διπλώσεως, του λέγεεν τό αυτό διανόη
μα άρνητικώς και θετικώς 481, 509 — 
σχημάτων άριθμός 509. " 

σχολαστικο ί: 337 — σχολαστικαί παρα
τηρήσεις 570.

σ χ ο λ ε ία * προορισμός αυτών 227. 
σω ρισμός  καί οχι κοινισμός 60, 74, 86.

Τ
Τ άζες  134, 288, 289, 380* άπηκριβω- 
-μενη 483* του κόσμου 533* του παντός 
531* αμετάβλητος 537* πάγκαλος 580* 
τελειοτάτη 602.

τα π ε ιν ό τη ς  118* πνευματική 118— τα
πεινά ονόματα 108. 

τα υ το λ ο γ ία  509.
τέκνω ν  ημών ευπλαστοι ψυχαί 526. 
τ ε ρ α το λ ο γ ή μ α τα  γραώδη καί άγοραΐα

248.
τ έ χ ν η  ’Αλφαβηταρίων 159. 
τ ιμ ω ρ ία * ή άνωθεν 518* άφυκτος τών 

άμαρτανόντων 520* άλαζονείας 401*, 
..βλακείας καί υπέρφροσύνης 403* τών 
άδικούντων 391, 393* του κακού έν γέ-

νει 402—τιμωρίαι σκληραί 224, 225, 
230,231, 398 — ή τιμωρία του κακού 
έπίχαρτον 189, 244, 245. 

τρόπος 114* ανώμαλος, χρηστός 540* 
σκαιός καί απαίδευτος 118* λεκτικός 
108, 111, 112* πραγματικός 108, 111 * 
οικονομικός 134.

τρο π ο π ο ίη σ ις  μύθων, διηγημάτων, πρα- 
γματογραφιών 267.

τροφ ή  καί παιδεία ελευθέριος τών Ε λ 
λήνων 394.

τρυφ ερ ω τατη  ΚκΟεσις 472 — τρυφερώτα- 
τον έργον 471.

Τ

”Ύ 6ρις 420* προς τα ελληνικά γράμματα 
517.

ϋ λ η  άναγνωστική 111* διδακτική 119, 
191, 303* πραγματογνωστική 362* του 
βιβλίου 484* τών υποθέσεων 152 — 
ύλης οικονομία 191, 213, 219* ύλης 
άναγνωστικής οικονομία 176. 

υπ ερ ο ψ ία  καί υπερηφάνεια 420. 
υπόκενα  147.
υ π ό ψ υ χ ρ ο ι μύθοι 219* υπόψυχροι τήν 

εκθεσιν μύθοι 108.
ϋ φ ο ς  χαλαρόν καί άτονον 408* έξωδη- 

' κός καί άμορφον 118" Αίσωπείων μύ
θων 478 — ύφους τό ευ'ηχον καί χάριεν 
καί έναρμόνων 494. 

υ ψ η γο ρ ία ς  τόνος 118.
ύ ψ η λ ο λ ο γ ία  132, 134, 171, 347, 565. 
υψ η λ ο π ο ιό ν  118.
υψ η λό ρ ρ η μ ο σ υ νη  Πλατωνική 432* 'Ο
μηρική 594.

υ ψ η λ ό ς  ύμνος τούΣοφοκλε'ους* του Κο- 
λωνου 590’ τών ’Αθηνών 592. 

υ ψ η λ ό τα το ι άρεταί 522 — υψηλότατος 
τής σεμνής άρχαιότητος'διθύραμβος καί 
λιγυρωτάτη ωδή προς τον μετ' άκρας 
σοφίας κυβερνώντα τόνκόσμον Δημιουρ
γόν του Παντός τό «περί κόσμου προς 
’Αλέξανδρον » συγγραμμάτων τού Ά - 

στοτέλους 603. 
ΰ ψ ισ τα  δημιουργήματα 526. 
ύ ψ η λ ο φ α ν ές  118.
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Φ αγτασ ίας  άσκησις 488.
<ρ ιλα γθ ρ ω π ία ς  διδασκαλία 443 — φιλαν

θρωπία προς τά ζώα 435 καί εύμένεια 
458- 473* τό παρ’ Άριστοτέλει « φ ι 
λά νθ ρ ω π ο ν »  242 καί έξ, — φιλάν
θρωπον καί φιλοίκτιρμον 444, 473 — 
φιλανθρωπίας διδασκαλία 440* μελέτη
444.

φ ιλ α ν θ ρ ω π ισ τα ϊ κουφοί καί κεκράται
369, 394.

φιλεργία 417, 418, 449, 450, 458, 
469, 470.

φ ιλ ο κ α λ ία  113, H8, 289. 
φ ιλ ο π α τρ ία  45-53, 433, 474, 482" 

άγνή 542.
φιλοστοργία των μητέρων έν τοΤς ανα

γνωστικούς βιβλίοις 189,254 - 259,263, 
541, 54? — τό φιλόστοργον πρός τά 
έκγονα 539. 

φλυαρία νοσηρά 118. 
φορτικά 129.
φρασις 107, 266’ ανθηρά 137, 138’ 

Αίσωπείων μύθων άνεπιβούλευτος καί 
δεινότητος άπάσης καί περιοδικής άπαγ- 
γελίας άπηλλαγμένη, ολίγον τής έν τή 
συνηθεία ομιλίας έξαλλάττουσα 294, 
474’ σεμνοτέρα 509 — φράσεις 1#7, 
488, 196, 199' άφελεϊς 69, 87, 89, 
90, 93, 97* άνελλήνιστοι 214* δυσεκ- 
φώνητοι 89* δυσπρόφερτοι 286* έλλο
γοι 178’ μακραί 196, 199, 200, 202' 
μεγάλαι 199* σύντομοι 218* βάναυσοι 
χυδαΐαι, καπηλικαί, κεναί, άλογοι, πρός 
ούδέν τείνουσαι, σκόπιμοι, εύεπεΐς, εύ- 
γενεΐς, διδακτικαί, συντελουσαι εις την 
εφαρμογήν των κανόνων τής γραμμα
τικής, σπουδαΐαι, γενναΐαι 218— φρα- 
σείδια 202 — φράσεως τρόποι 590, 

φρασεολογία άστειοτάτη θύμου ’Αττι
κού μοσχοβολούσα 136. 

φρενοβλάδεια 316, 323, 324 — φρενο
βλαβών βίος 338. "Ιό. καί « συνειρμός » 
καί α ψυχικός βίος».

φρόνημα άνελλήνιστον 156* καπηλικόν 
481 — φρονήματα ψυχρά καί μικροποιά

118* φρονήματος έλληνικού έγγέννησίς 
526* φρονηματίσμός 201. 

φρυγίζειν 331.
φυσική διάταξις τής διδακτικής ύλης* 

αΰτη γνωστή παρά τοΤς άρχαίοις 13* 
φυσική άνάπτυξις του πνεύματος 178, 
207* φυσική ιστορία 307 — φυσικός κό
σμος 530.

φυσιογνωστικά 282* κεφάλαια 360, 363, 
371, 504* μαθήματα 216* υποκείμενα 
216, 217, 218, 226 — φυσιογνωστικόν 
στοιχείον 86, 107, 111, 147, 220, 
359, 481.

φυσιογραφία 107, 153, 187, 226 —— 
 ̂ φυσιογραφικόν κεφάλαιον 348 —— φυσιο- 
γραφικά υποκείμενα 220, 222. 

φυσις 185* Οεΐόντι 580’ απαλή καί ιλαρά 
τής Ελλάδος 533* μεγαλοπρεπής καί 
σιγηλή 588* άνδρός καί γυναικός 542 
καί εξ. ,

φ ω γα Ι  καί ήχοι των πτηνών 339 — φω
νής τύποι 330.

X

Χ α λα ρ ό ς  λόγος— χαλαρόν ύφος 108. 
χ α μ α ιό ιδ α σ χ α λ ο ς  17* είκαιότατος 594* 

παλιντριβής 17 — χαμαιδιδάσκαλοι εί- 
καιότατοι 570* σκαιοί καί άπαίδευτοι 
508’ μικροπόνηροι καί άπειρόκαλοι, εις 
τά τέλματα τού καθ’ ημάς πολιτικού 
βορβόρου δάκνοντες καί δακνόμενοι διά
γοντες τον επονείδιστου αυτών βίον 212* 
τό λαμπρόν γένος των Ελλήνων άπο- 
σβεννύντες 519 — χαμαιδιδασκάλου 6ο- 
μουσία 522— χαμαιδιδασκαλική κριτική 
άντίληψις 559*σοφία 560* άβελτηρία καί 
μοχθηρία, καταλυμαινομένη ήμας καί 
καταισχύνουσα τον τόπον ήμών 549 — 
χαμαιόιδασκαλικου αβδηριτισμού τέ
λειον καί άμώμητον παράδειγμα 562. 

χ α ρ α χ τ η ρ  λόγου άνειμένος 294* ξηρός 
147* ψυχρός 128* ευτελής, ψυχρός, 
υδαρής καί ήκιστα ιδιωτικής φλυαρίας 
άπέχο>ν 578’ Οδαρής, άσθενής, ψυχρός, 
κεχυμένος, κενός, ούδαμώς ιδιωτικής 
φλυαρίας άπέχων» ούδαμώς από του
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άγαν ευτελούς αιρόμενος 118* μεγαλο
πρεπές, γλαφυρές 128— χαρακτήρ της 
κρίσεως των ήμετέρων κριτών 295. 

χάρις  33, 34, 82, 85, 101, 117, 136,
, 139, 219, 288, 290, 304, 305, 306, 

310, 311, 372, 400, 564, 574, 580*
έξοχος 412, ποιητική των ποιημάτων 
108, 130, 133— χάριτες του ανθρω
πίνου λόγου 305* έν τοίς λόγοις 304— 
χαριτωμένον διήγημα 1 1 7 — χαρίτων 
άνευ διηγήματα 107, 115, 116— χά - 
ριτος πηγή άφθιτος 363 —  χαρίεις κύ
ριος 488* Έ λλην μυθιστοριογράφος 594
— χαρίεντες ποιηταί 488* χάριεν 144, 
145, 304, 494, 602* βργον 312 — χα - 
ριέστερος τρόπος 533 — χαριεστέρα 
μορφή 404 — χαριέστατος μύθος ό τών 
Νυμφών 579 — χαριεστάτη έ'κθεσις472* 
πηγή 581* ή ελληνική μυθολογία 527
—  χαριε'στατον 305, 311* άνέκδοτον 
434* δημιούργημα 470* διήγημα 469* 
ποίημα 415, 467* πλάσμα τής Ιλληνι- 
κής φαντασίας 530 — χαριέστατοι μύ
θοι 404, 405, 415, 539— χαριέστατα 
195, 509* άναγνώσματα 414* άντικεί- 
μενα 101* έπιγράμματα 446* αριστουρ
γήματα τού δαιμονίου Ιλληνικού πνεύ
ματος 517.

χοιροΧογία έπαφρόδιτος 540. 
χρειώδες (τό) 486, 523. 
χρηστομάθεια 5.
χριστιανικός ανθρωπισμός 213’ ό τελι

κός σκοπός αυτού 2 1 4 — χριστιανική 
ευμένεια καί ποαότης και φιλανθρωπία 
439* ύψηλοφροσύνη 435— χριστιανικόν 
καθήκον στοιχειωδέστατον 439, 442— 
χριστιανικά διδάγματα 436 — χριστια
νικής ηθικής ύψιστα διδάγματα 464 — 
χριστιανικόν καί έλληνικόν πνεύμα 211 
— χριστιανική καί Ιλληνική παιδεία 212.

χυδαιοΧογία 86, 94, 112, 194, 429, 
564— χυδαίοι τύποι 214. 

χνδαιότης 74, 332* αγοραία 118. 
χώρα ( ή ) ήμών σεμνή καί μεγαλώνυμος 

604.
Ψ

Ψεύδεσθαι (τό) άνελεύθερον 465. 
ψευδή διηγήματα 117. 
ψνχης βαρβάρου καί ανθελληνικής από

βρασμα 444.
ψυχικός βίος* διατάραξις αυτού 316,

324, 360, 364, 372, 373, 380, 434, 
436, 449, 459 — ποικίλαι εκφάνσεις 
των παντοδαπών ειδών τής διαταράζεως 
ταύτης 435* γνιυρίσματα καί χαρακτη
ριστικά αυτής 457. ’Ίδε καί «συνειρ
μός» καί «φρενοβλάβεια». 

ψυχοΧογική δεινότης 542* διάταξις τής 
διδακτικής ύλης 178, 207, 220* γνω
στή παρά τοΐς άρχαίοις 13— ψυχολο
γική διαίρεσις των Αίσωπείων μύθων 
359, 378 — ψυχολογικόν φαινόμενον 
598 — ψυχολογικώς αληθές 597. 

ψνχρία 127, 130* δυσανάσχετος 136. 
ψυχροΧογία 194, 564* ανυπόφορος 542. 
ψυχρός 312* ζήλος 177* λόγος 108* 

χαρακτήρ του λόγου 118, 128— ψυ
χρόν σκώμμα καί Μεγαρεικόν 444 — 
ψυχρά 129, 147, 274’ διηγήματα 107, 
115, 116, 117, 311* ποιήματα 108, 
130* ψυχρά 6πέρ τον Σκυθικόν κρύ
σταλλον ληρήματα 541* υπέρ τήν Κα- 
σπίαν χιόνα καί τον κρύσταλλον τον 
Σκυθικόν 127, 134* φρονήματα 118. 

ψνχρότης 118, 129, 318.

Ω

*Ωμά διηγήματα 115.



ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ
Λ

Speugel γρ. Spengel, σελ. 13, στίχ. 1 έν ταΐς σημεκύσεσιν. 
έγκληρΓα— έγχΧημα, σ. 22, 5. 
εΐρηται— εΐρηται, σ. 34, 4 εν ταΐς σημ.
Β ει— $όν, σ. 41, 4 κάτωθεν έν τώ κειμένω. ν
οΐχεται— oij^crai, σ. 48, 8 κάτωθεν έν ταΐς σημειυίσ.
E rh ik — Ethik, σ. 51,-στίχ. τελευταίος έν ταΐς σημ,
σφαιδοειδης— σφαιροειδής, σ. 53, 22.
έπειτα— 'έπειτα, σ. 68, στίχ. τελευταίος έν ταΐς σημ.
ό εύπαίδευτος ό κριτής— 6 ενπαίόεντος κριτής, σ. 69, στίχ. τελευταίος έν ταΐς σημ.
εΤς— εις, σ. 72, στίχ. 12 κάτωθεν έν ταΐς σημ.
ό βασιλεύς— ό βασιλεύς, σ. 77, στίχ. 5 κάτωθ. Ιν ταΐς σημ.
τούτα— ταϋτα, σ. 100, στίχ. 11 κάτωθεν.
θυμοσύφως — θυμοσόφως, σ. 103, στίχ. 3 κάτωθ. έν τ& κειμ.
όχ ι— #ΑΓ4» σ. ^ 9 ,  στίχ. 7 κάτωθ. έν τώ κειμ.
συνθετώτεραι— σννθετώτεραι, αύτάθ. στίχ. 4 κάτωθ. έν τ& κειμ.
μεθοδικής — άναγνωστικης, σ. 111, στ(χ. 19.
Άρφαβηταρίου— 'Αλφαβηταρίου, σ. 116, 24. 
μεγαλορρυμοσύνη— μεγαλορρημοσύγη, σ. 118, 15. 
d c r— der, σ. 119, στίχ. τελευταίος έν ταΐς σημ. 
πρωσαγορεύεται— προσαγορεύεται, σ. 128, στίχ. 12 έν τ?} σημ. 
ειχάτως— εΐκότος, σ. 128, στίχ. 2 έν ττ| σημ. 2. 
άσμα— ασμα, σ. 133, 21.
θρηνωδίαν— θρηγωόίαγ, σ. 135, στίχ. 1 έν τω αριθμώ 8.
Vergungens— Vergnungens, σ. 142, στίχ. 6 έν ταΐς σημ.
D entsch land  — Deutschland, σ. 142, στίχ. 7 έν ταΐς σημ. 
u u d — und , σ. 143, ατί/^. 6 έν ταΐς σημ.
Αύτύθ. —  Αντόθ., σ. 248, στίχν. τελευταίος έν ταΐς σημ. 
οίο'μεθα— οΐόμεθα, σ. 160, στίχ. 3 κάτωθεν έν τω κειμ, 
σοφωτίρων — σοφωτέρων, σ. 177, 9.
H a e rs te rs— Haesters, σ. 162, 182, 183 έν ταΐς σημ. 
έκαστον— £καστογ1 σ. 185, στίχ. 2 κάτωθεν, 
παγχάλιπα— παγχάλεπα, σ. 186, στίχ. 19.
Ό ρνιθ .— ¥Οργιθ. σ. 193, στίχ. 26 έν ταΐς σημειώσ. 
αίθουσαν— αϊθονσαγ9 σ. 196, 13.
έναντιάτητος— έγαντιότητας, σ. 288, στίχ, 11 έν ταΐς σημ,



βεβιωκός ϊτη έννενήκοντα— βεβιωχώς ϊτη ίνενηκοντα^ σ. 232, στίχ. 5 κάτωθ. έν 
τω  κειμ. .

Ποκύκλεις— ΠοΧυκΧειο,Χ σ. 233, 2.
μέτρ.— μέρ. σ. 245, στίχ. τελευταίος έν ταΐς σημειώσ.
Mittel. klasse — M iile lh la sse , σ. 254, στίχ. 8 κάτωθ. 
αΥρησιν— αιρεσιν, σ. 259, 1. 
κούδεν—  κούδεν, σ. 261, 18.
συνελεύτει—  συνεΧενσει, σ. 262, στίχ. 3 κάτωθ. εν τω κειμ ..
.Erzaheungen— Erzaklungen , σ. 267, στί^χ. 6 κάτωθ. Ιν τη σημ.
Steichholzer— S tr e ic h h o lz e r , σ. 270, 17.
Niedertheinische — N ie d e rrh e in isc h e , σ. 270, στίχ. 11 κάτωθ. έν ταΐς σημ. 
άκουδντων—  άκονόντων, σ. 294, στίχ. 9 κάτωθ. έν ταις σημ. 
εύθός— ευθύς, σ. 301, στίχ. 1 εν ταις σημ.
Volkamann— V o lk m a n n , σ. 303, στίχ. 1 έν ταΐς σημ. 
τη νεολαία— την νεολαίαν, σ. 311, στίχ. 3 έν ταΐς σημ.. 
dcr— der, σ. 311, στίχ. 3 κάτωθεν έν ταΐς σημ.
«Ο ι δέ έφοροι. .» οντος— «Οέ έφοροι. . ονεος», σ. 318, στίχ. 9 -1 0 .
έστρατοπαιδεύοντο — εστραζοπεδεύοντο, σ. 319, στίχ. 2 κάτωθεν έν τώ κειμ. 
διακαιούμεθα— διακαιώμεθα, σ. 326, 6. 
γωνιομβόβυκες— γωνιοβόμθυκες, σ. 333, 14.
Testamants— T e s ta m e n ts , σ. 335, στίχ. 2 κάτωθ. έν τ̂  σημ. 
ραθυμουντες— ραθυμουντες, σ. 341, 15. 
κάπί — σ. 346, στίχ. 7 έν τη σημ.
(σελ. 119) —  (σεΧ. 72 καί σημ. 4 ), σ. 353, 9. 
ούσιωδεστάτηυ — ούσιωδεστάτην, σ. 371, στίχ. 10. 
οιει— οϊει, σ. 371, 19. 
εκείνων— εκείνων, σ. 379, στίχ. 6 έν τη σημ. 
η — η, σ. 379, στίχ. 10 έν τη σημ.
(άπόσπ. 233, Bergk σελ. . . ) — (άπόσπ. 233, Be^Qk, σεΧ. 4574, σ. 387, 21.
Ausgub.— Ausgab., 388, στίχ. 6 έν ταΐς σημ.
διέδωκε — δέδωκε, σ. 391, 21.
δοξασιώ— δοξασιών, σ. 393, στίχ. 4 έν ταΐς σημ.
Schulverhalmisse — S c h u lv e r h a ltn is s e , σ. 402, σείχ. 6 έν Tfj σημ.
Bermardy— B e r n a r d y , σ. 403, στίχ. 3 εν τη σημ.
Αίσώπειο— Αίσώπειοι, σ. 405, 19.
του λοπου—  τον Χοιπον σ. 405, 3 κάτωθεν έν τώ κειμ.
Dintorf— D in d o r f , σ. 410, 19. 
προάγει— πράγει, σ. 410, 23. 
άξίαι— άξίας, σ. 411, 10. 
δπερεπηνέθη— ύπερεπηνεθη, σ. 416, 10.
K uhn— KUlm, σ. 418, 427 έν ταΐς σημ. 
έκκχυμένον— έκκεχυμενον, σ. 420, 7. 
κάνάγει— χάνάγει, σ. 421, 22.
Πυθιονικών 8. 13 —  Πυθιονικών 8 , 43, σ. 421 τελεϋτ. έν ταΐς σημ. 
ή'ν— Hr, σ. 423, 8.
Mitteltufe — M itte ls tu fe , σ. 427, 3 κάτωθεν έν τη σημ.
του έν τοΐς άνθρώποις θείου τούτου πνεύματος, ή άγνοτέρα έκφανσις εινε δ "Ομηρος,
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ό Πλάτων και οΐ Αίσώπειοι μύθοι, Κως δν εμπνέω Στέντορος φωνήν βάλλων θά κράζω 
— rov ir  totς άνθρώποις θείου ζούτόν πνεύματος ή άγνοτέρα ΙΙχφανσις εϊνε 6 
"Ομηρος, ό Π Λάζων χαϊ οΐ Αίσώπειοι μϋθοι, $ως άν εμπνέω, Στέντορος φωνήν 
βάλλων θά κράζω, σ. 43?, στίχ. 4 - 6 .  

freu n d leh — freundlich, σ. 432, 2 Ιν ταΐς σημ.
*Τς — είς, σ. 434, 3 κάτωθεν.
τοΐς πολλοΐς 2) — rote πολλοΧς 1 ), σ. 438, 2. . ■ .
σχολίοις— σχολείοις, σ. 450, 5 κάτωθεν εν τω κειμ. 
άναγινώσκουσιν— άναγινώσκουσιν, σ. 459, 7 κάτωθ. Ιν τφ  κειμ. 
E utm cke\\m g— Entwickelung, σ. 461, στίχ. 3 κάτωθ. εν τί| σημ. ··* 
Lhcsebuch — Lesebuch, σ. 464, στίχ. 3 κάτωθ. εν ταΐς σημ. 
v e rm iss te .. u u d — vermischte. .  und, σ. 470, στίχ. 4 κάτωθ. Ιν ταΐς σημ. 
Coom m is.— Komission, σ. 471, στίχ. 11 Ιν xfj σημειώσ.
S te ru n th a le r— Sternthaler, σ. 480, στίχ. 7 εν τη σημ. ‘
G ru n d ris— Grundriss, σ. 485, στίχ. 2 Ιν ταΐς σημ. 
έν— έν, σ. 491, στίχ. τελευταίος Ιν ταΐς σημ. \
εδκίμασε— έόοχίμασε, σ. 492, στίχ. 14 Ιν ταΐς σημ.
Πλάτων 658 D — Πλάτων, Πολιτεία 658 D , σ. 493. στίχ. H  Ιν ταΐς σημ,
W a tz —  W altz, σ. 494, στιχ. 9 κάτωθεν Ιν ταΐς σημ.
die— die, σ. 500, στίχ, 13 κάτωθ. Ιν τη σημ. .
άκριτον — άκριτον, σ. 507, 7.
Ιθημοτυπίας— έθιμοτνπίας, σ. 525, 14. 
προκαθυγουμίνου— προχαθηγουμένον, σ. 527, 16» 
σειδναμίνη— σχιάναμέντρ, σ. 528, 8. ,
πρώτοι— πρώτοι, σ. 531, 10.
είσαστικαΐς— είχαστιχαϊς, σ. 582, στίχ. 6 κάτωθ. εν τφ  κειμένψ.
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