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Ε·Ηειδη

προ Τινά>ν χρόνων εζητησα νά
μοί δο^η Χαρά του έν rji Χαμόούργη Ιωαννείου **) το επάγγελμά του Σουπρεκτορος (υΉοσχολάρχου), τό δέ Ιωαννειον μοί
εΠρόόαλε νά συγγράψω ένα π Προς δο
κιμασίαν, έδιάλεξα υλτιν ττ>ς συγγ^αφτϊίς
μου την ενταύθα Ηεριεχομενην Πραγμα
τείαν. Τάς ίδέας ταύτας έξιίντλησα διά
της Πολυετούς πείρας μου, καί τάς ένόμισα, ότι είναι ίκανάι νά άποδείξωσι την
όσην μελετην έκαμα εις ταυτην την επι
στήμην , την όποιαν τό ξητη^έν υπ έμοΰ

*) Καγγ&λαρία, τ> ψ-ηφίζουαα τους Γ ο υ*ρ ;χ το ρα ς.
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Προοίμιον.

επάγγελμα χρεοστεί* νά διδα'σκη εις τής
δ ιο έρωτας κλήσεις. Τότε τό σύγγραμμά,
τιον το C>ο έξεδό^η μεν χειρόγραφόν, χα.
ρΐς να κοινω^ή εί? τούς βιβλιοπόλους,
πλήν έμνημονεύΡη μέ φήμην εις τής
καλλίστας φιλολογικής εφημερίδας. Αϊτό,
τε περιστάσεις δεν μοί έσυγχόρουν να συν.
ταξο έμπρακτος ένα σύγγραμμα κατά τό
την παρούσαν πόλιν έπέτυχον ανέλπιστος
περίστασιν αρμοδίαν, καί διερε^ιστικάς αί.
τίας, διά τούτο κατεχείρισα άμεσος τούτο
τό επίπονον έργον, έχον προ$υμίαν άνά.
λογον μέ τάς εντεύθεν, χρηστάς ελπίδας
τής ευτυχούς αυτού έκβάσεος. Βέβαια τολμώ άνυποστόλος νά έκφονήσο, ότι εις ό.
λίγους τινάς τόπους ευρίσκονται ενωμένα,
κο^ός έδά>, όλα, όσα βεβαιόνουσι τήν έλ.
πίδα τής καλιάς έκβάσεος ενός τοιούτου
επιχειρήματος. Ταύτα δέ είναι 6 πλούτος
τον καλλίστον πηγών, ή αίσ^ησις τού ω
ραίου , ή προς τά τοιαύτα έργα έπιτηδειότης καί εντέλεια τών τεχνιτών, τό όλιγοέξοδον τών ίλών καί τής εργασίας, καί ή
αντάξιος πίστις τού κοινού, τήν οποίαν
■

Προοίμιον.

V

5

άτίεκτηβεν ή ενταύθα εταιρία Τον βιβλιοεκυοτον ci άλλον έπιχειρηματον. Ε·ν
ουντόμο» εγο χρεοατά) μόνος νά μεταχειρΐβ^ύί Χψ πόντος άλας αύτάς τάς ευκαιρί
ας, άιά νά μή αΛατη^ο είς τας ελτη'οας
μου. θ”τι Of ^)ελει κατα(5άλο όλος μου
τάς υννάμεις, . καί νά έ?θύεύαο το κάλλιατον μέρος του καιρού μου , υεν είναι
χρεία της Cm λόγον βεδαιόσεος, εν ω τό.
χρέος καί ή τιμή με :Τροακαλούσιν εκ
τούτο. Κπεκ ή ύε εχο ττληαίον μου ενα
τοιούτον fieημονεατατον, καί εκ τά τοιούτα ικανός ε^ηακημενον αυμβοη,^όν, τον
Ρήτορα του τααείοι κιριον Γκιαεφελυην,
καί τήν αυυιβοιλι'ιν καί αυναντίληψιν Λολλ ον επιβτη μόνον καί εμΛείρον άνύρον,
ύννακαι βέβαια νά Cιαβο σαφαλεατερον
τούτον τον Λολυκίνύυνον'ύρόμον , καί* νά
ελΠΊΟΟ F?OCOV βοττίριον.
Θ^Λον λοιμόν νά ύτηιοαιειαο εις τό
κοινόν την ποιότητα τούτου του επιχειρή
ματος, καί τό εξακολουθεί αόμενον αυτού
σχευιον, έκρινα εύλογον νά υιαααφήαο
ήύη ύιεξούικοτερον τόν γνόμην μου ^ερί
τού, Χος ^ρ^Λει νά ύιύάακηταί εις τούς
- *
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Προοίμιον.

νέου? ή Γεογραφία, καί ποΤα Είναι Λρ()§
τούτο τα προδφυέότερα βοηθητικά μ?όα·
δια να δυνη^η τό κοινόν να έν,νοήαη καί
να κρίνη 6ρ!)6ς τάς βα6 ίμους προς τούτο
ιδέας μου. Δια τούτο λοιπόν έξετέ,^η προ.
η you μένος αυτή ή πραγματεία, την οποί,
αν έπ η ιξη 6α , πρθ6^)ε6ας καί αλλα τινα
ολίγα μεταξύ τον αξιομαΓων της πρώτης
χειρογράφου έκδόαεος, τα όποια ακόμη
δεν εύρηκα αιτίαν να α’π ο ό α λ ο , αν καί
^έλει δεχ^ο μετά χαρας καί εύγνομοβύ6ης παΰαν κρίαιν τον πεπαιδευμένοι, ητις αποτείνεται προς την εντέλειαν τούτου
τού πονήματος.
t

Ε ν τη Βαιμάρη, τν 29 Σεπτεόρίου,
τω 1791.
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τι υι ΙΙαράδοσις πάσης έπιςημης πρέπει νά
γίνεται άναλόγως με την ηλικίαν, την ίκανότητα
και τον σκοπόν του μαθητου, καί ότι αλλέως
πρέπει να γίνεται εις τα πανδιδακτηρια , αλλέως
εις τα γυμνάσια, διαφόρως προς τους φιλοσοφησοντας, καί διαφόρως προς τούς γενησομένους
πραγματευτάς, καί έτεροτρόπως ποός τούς γενη
σομένους τεχνίτας, υπό πάντων όμολογεΓΤαι * αλλά
καί ούτω πολλάκις άμαρτάνουσιν εις ταύτην την
αναντίρρητου αλήθειαν* πολλάκις φέρεται λόγος,
οτι of διδάσκαλοι μεγάλων καί μικρών σχολείων
δεν ενεργούσιν όρθως την παράδοσιν ! πόθεν ταύτα τά παράπονα !
Η* διημαρτημένη Παράδοσις προξενεϊΤαι η
έκ της ,άγνοιας της διδασκόμενης μαθησεως, η έκ
Της ελλείψεως των ορθών καί σαφών εννοιών <> ητις
χατασυγχίζει καί επισκοτίζει τά νοήματα, η τελευταΓον διά την ςέρησιν τού προτερήματος τη?
διακρίσεως, ητΐς όδηγεΓ τον διδάσκαλον, τ ί ,
καί πόσον από της όλικοτητος των γνωσεωντου
πρέπει νά μεταδωση προς τούς μαθητάς κατά
τάς τυχούσας περνάσεις , καί έτι πως νά τάς

8
συγκοινωνηση προς αυτούς , ωςε νά ηναι εύλη
πτος, να τού άκούωσι προθύμως, καί ούτω νά εκ
τέλεση την* ϊ5φέλειαν, προς την οποίαν αποβλέπει
όλη η'διδασκαλία το υ , το οποίον ονομάζεται
Μ φ οοος.
Περί της μεθόδου είναι δυνατόν νά προσδιο^
ρισθωσι γενικοί τινές κανόνες, χρήσιμοι εις πασαν
επιςημην, πλην δεν είναι πλήρεις, θ ' Προσεκτι
κός διδάσκαλος, όταν σκεφθη εκαςον μέρος της
διδασκαλίας το υ , καί την συνέχειαν τού ολου,
καί παραβαλη την κλίσιν τού μαθητου με τό
πρόορισθεν
αυτά)· επάγγελμα,
4- k
i i
4 / καί κατά τούτο ε>.θέση ενα σ/έδιον, τότε γίνεται ικανός νά έκπλη.
ρωση το χρέος, ό,που εδέ/Οη.
Το τοιούτον σχέδιον όμως δεν δύναται πο
τέ νά λαβή την ενδεχομενην καί άναγκαίαν τε
λειότητα, εάν δεν περιίχη όλην την σειράν εκεί
νων Των ιδεών της προκειμένης επίσημης, τάς ο
ποίας πρέπει ό διδάσκαλος νά διδάζη εις τον μα
θητήν * είδε μη, τότε ό δ δάσκαλος η θέλει προ
βάλει εις τον μαθητην του ιδέας , τάς οποίας
καί ό Γδιος σερ^ται , η θέλει επαναλαμβάνει τά
προ πολλού γνωςά εις τον μαθητην * καί κατά
μεν τό πρώτον θέλει γίνη η διδασκαλία διακεκομ
μένη, καί ώς έλλειπως οίκοδομουμένη, ακατάλη
πτος * κατά δέ τό δεύτερον άηδης * καί ου’τω
φθείρεται η προσοχή τού μαθητου.
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Ε*ς πολλούς τόπους απέδειξαν, ότι είναι ά,ναγκαΓον ενα σχ^διον δια την παράδοσιν των σχο
λείων , σύμφωνον χα6 όλας τάς β ά σ ε ις , και βΟεσπισαν εις όλα τά σχολεία μίαν ωρισμενην διδακτκην μέθοδον ;*). Ε αν ένα τοιούτον σχέδιον
περιέχη καθ’ όλα μόνον μίαν γενικήν διαταγήν,
είναι ωφέλιμον. Εί δέ πεοσδιοοίξει όλα λεπτου,ερως, καί όδηγεΓ την γλώσσαν και τάς χειρ ας
τού διδασκάλου ως σιδηροδέσμιους, τότε αποκαθιςα αυτόν καί τούς μαΟητάς ο>ς μηχανικάς κού'
κλας , καί γίνεται καί είς τούς δύω θανάσιμος
εχθρός της ελευθερίας καί της ηδονης τού πνεύ
ματος.
Κάλλιον φαίνεται ότι επιτυχαίνουσιν, όσοι
διδάσκονται παοά τού αυτού διδασκάλου τάς
πλησιεςατα συγγενευουσας έπιςημας, η καν εμπισευονται είς αυτόν την παραδοσιν μιας μόνης
«πιςτμης των υψηλών κλάσεων, καί τό>.άφίνουσι
' νά εκλέξη την, μέθοδον κατά την αρέσκειάν του.
θ ' τοιούτος διδάσκαλος έξομοιούται μέ ενα αρ
χιτέκτονα , ός τις θεμελιώνει μίαν οικοδομήν, έ
πειτα κατ’ αναλογίαν τού προορισθέντος άυτω
σχήματος καί μεγέθους, παριςάνει είς όλα της τά

ίοδω έννβεΓται η των έπιςημυίίν μ έ θ ο δ ο ς , ητ ι ς βφευρεθεΐσα εν πρωτοις εν τη Περλίνη , είσηχθη είς
τα βασιλικοί σχολεία · ΐκεΓθεν δε μετηνεχΟη εις την
’Αουςρίαν, την Ρ’ωωσιαν καί μ ε τ α τ α υ τ α είς τ η ν ’ Ιταλίαν.

ΙΟ
μέρη την ’ συμμετρίαν και Την ωραιότητα * οδε'
διδάσκαλος , δς τις. δεν εξεύρει τάς προαποκτηθείσας γνωσει* του μαθητου, έποικοδομεΓ εις μίαν
αγνωςον βάσιν, καί - επομένως είναι τυχηοόν , εάν
r< οικοδομή επιτυχή.
Ο λα, οσα μέχρι τουδε ειπομεν, εννοούνται μάλι.
rtx διά την παράδοσιν της Γεωγραφίας, την γινομένην είτε κατά μέρος, είτε δημοσίως: επειδή
, ’ \
"
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και αυτή, ητις είναι μια άφευκτος επιςημη εις
παντα άνθρωπον όρθως άνατρεφόμενον, ύπόκειται
είς την ίδιαν πόανIμετά των λοιπών Ε πιςημών
I
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μ α τείαν, και πρεπει ομοίως νά διδάσκηται, και
νά μανθανηται μεθοδικως * ό δε πρωτιςος κανών
■της μεθόδου αυτής είναι, τό νά αποβλέπη ό δι
δάσκαλος είς την ικανότητα καί την χρείαν του
π^ωτοπείοου.
Α·φ’ ου ηρχ^σαν νά περιορίσωσι την άνατρο.φην των νέων μέ γενικούς κανόνας, εςρεψαν το
δμμα καί είς την Γεωγραφίαν, και μεταξύ δέκα
.χρόνων εφάνησαν πολλά συγγράμματα , καταγινόμενα είς την διόρθωσιν της μεθόδου της Γεωγραφι
κής διδασκαλίας
Πλην όλοι όμού οί συγγοα-

Αί πλέον «^ιανάγνωςοι π ρ α γ μ α τ ε ί α : είναι αί του
κύριου Γϊδ'.χοο , μ ; γαλ ου 'Τυμ^’ούλου της συνο^ου, του
κυρίου Αν ϊρ ίο υ , του" Κυρίου- ΔαοσΞλου και του κυρίου
Ζ ε ί χ ά ζ ο υ , και τά κατά το Ι 7 9 5 > ? * vsvt* π ρ ο λ η μ α -

•φεΓς αυτών φαίνεται , οτι ακόμη δεν έδυνηθησαν
να έςαντλησωσιν ολην ταύτην την (ίλην σχεδόν
όλοι οί διορθωταί έκόπιασαν περισσότερον δια τον
διδάσκαλον, παρά διά τά βοηθητικά μέσα* σχε
δόν ολοι απέβλεψαν μόνον εις τάς άρχάς της
διδασκαλίας, καί πάνυ ολίγοι ωμίλησαν περί του
Ολου , καί κανείς σχεδόν δεν έφερε το δλον εις
ενα πλήρες καί συνεχές σχεδιον. Α ν καί περιέχωσι τά ρηΟέν'Τα συγγράμματα πολλά ωφέλιμα,
καί πολλοί άνδρες, καί μάλιςα τινές περίφημοι
παιδαγωγοί, κατέβαλον κόπους πολυτίμους καί α
γίους ευγνωμοσύνης εις την διόρθωσιν της Γεω
γραφικής μεθόδου, πλην άυτη δεν εφθασεν ακό
μη εις την ενδεχομένην τελειότητα * άλλ* ετι μέ
νει το ά^ιολογωτεοον αέοος άυτης ατελές* -ό-που
είναι νά συναχθη γενικώς όλη η προς .τους νέους
διδασκαλία αυτής εις μίαν συνέχειαν , νά διαιρερεθη άναλόγως κατά την ηλικίαν καί ικανότητα
τών μαθητών, καί νά δοθη μία όρθη. συγκοινω
νία εις τά διάφορα αυτός μέρη , καί ουτω νά
έπιςηριχθη ένα έναρμόνιον καί σύμφωνον σύςημα
όλης της προς τούς νέους Γεωγραφικής παραδόσεως.

τ α τον κυρίου Κ. Β. Σ μη δ ο υ περί τον πο7ς π ρ έ π ε ι ν«
βκτίθεται η ί ι ά τους πρωτόπειρους, και τους εμπείρους
Γεωγραφία» Ε γ ώ £έν κάμνω καμμίαν κρίβιν περί θυ
τ ώ ν ; ε πε ι δή εδώ καθείς π ρ ε π ε ι να ύπολά^η οτι ο μ ι λώ μ ε πάθος.

12
Προ? εκτέλεσιν τόυτου είναι τίΓ» όντι άναγκαΓον να διαιρεθώ η Γεωγραφική διδασκαλία εις
περισσοτερας περιόδους :
ι 'l Ε πειδη πάσα διδασκαλία ποέπει
να -γόο
ι
\ 
S olίνη βαθμηδόν , ήτοι εκ των ευληπτοτερων εις
Τα δεινότεροι, και εκ Των πρωτων βάσεων εις
τας διεζοδικωτερας πραγματείας, καθώς όμολογεΓται υπό πάντω ν, καί ενεργεΐ'ται είς ολας τας
επιςτμας. Δ ιά τί λοιπόν να μη διατηρηται καί
είς την Γεωγραφίαν η αυτή Ταςίς ί εν ω καί εαν
ίτον αυτή η Ε πιςάμη τοσον εύληπτος, ωτε να
την μελετά τις μονον μίαν φοράν, καί να την
μανθανη εντελώς, επρεπε καί ουτω νά μάς παρακινησ'Λ τ: ευρυ/ωρια ττ;ς να εχλεςωρ εν απο ττ;ν
μεγαλην αυτής εκτσσιν διά τους πρωτοπείρους,
μονον τα αξιολογώ τέρα και αναγκαιότερα αντι
κείμενα, διά νά μη επιφόρτισή/* διά μιας υπέρ
Η >
?
/
το μετρ ον η μνημητων.
2) Ο τι εάν η διδασκαλία της Γεωγραφίας
περίΟρισΟη μόνον είς μίαν καί μόνην περίο
δον , ήτοι εάν όλα , όσα ό μαθητευόμενος π:επει νά ακουση , παραδοθωσιν είς αυτόν δ ια μ ιά ς,
τότε προξενουνται ταυτα τά ατοπήματα: α) εάν
η περίοδος ηναι ύπερεκτεταμένη, τότε διά την
άπαντωμένην πολυχρόνιον μελέτην ^ θέλει προχωρεΓ ό Μαθητης είς τά έμπροσθεν , λησμονων
τά όπισθεν , ωςε διά νά τελειοποιηθώ , πρέπει νά

ΐ3 γυμνασθη εις την μελέτην αυτής χρόνους πολ
λούς. (3) Εάν δέ ηναι σιντετμημένη, τότε θέ
λει είναι έλλειπης εις τϊνά άναγ/Αϊα., τά οποία
κοινώς παρατρέχοντες, άφίνουσιν εις τάς κατα.
μόνας μελέτας του μαθητου. γ ) Ε’άν πάλιν η
παράδοσις της Γεωγραφίας παύση έως αυτήν την
περίοδόν, καί λειψή τελείως από τάς επομένας
κλασεις — επειδή κανείς δεν άρνείται, δτΐ η Γεω
γραφία πρέπει να παραδίδωται σχεδόν εις τ*ην
δο^δεκατη ηλικίαν, καί γενικώς εις τάς μικοάς
κλάσεις — τότε ανοίγεται εις τον διδαχθεντα η
είσοδος, διά νά καταβυθισθη εις μία» αίωνίαν
ληΟην ‘ ο δε ύπερέχων κατά την ηλικίαν μαθητης
θέλει νομίζει την έπιςημην, ώς μίαν ένασχολίαν
των μικρών παιδιών, καί εκ τούτου νά μη ένασχοληται περαιτέρω εις αυτήν, αλλά νά την κα•ταφρονη* μόναι αί παρακινήσεις καί νουθεσίαι του
διδασκάλου δεν δύνανται νά' βοηθησωσιν. δ) Ε άν
δέ η ιδία πεοίοδος επαναλητθη πολλάκις , τότε
η συχνή έπανάληψις θέλει προξενήσει τω μαθητη
αηδίαν , και επομένως θέλει εξαλείψει ολην του
την προσοχήν: διότι αυτός θέλει νομίζει, ότι
ολα τά έξεύρει: επειδή καί τά ηκουσεν ολα * εάν
δέ τω οντι τά έξεύρη , θέλει ματαιώνει τον και
ρόν του * είδε καί τά έξευρει επιπολαίως, θέλει
ακούει μόνον μέ τό ένα αυτί: επειδή εις την
έπανάληψιν ό μαθητευόμενος δεν έχει έκεΓνον τον
διερεθισμόν της περιεργείας, μη ελπίζων να άκουση τι νέον. Καί ούτως η Γεωγραφική δίδασκα-

-
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λ-toe, ητις διά μιας εξαντλεί όλα , όσα πρέπει να
διδαχθώσι τω μαθητη, δεν δύναται νά προξενηση» εις αυτόν την έλπιίέουενην ωφέλειαν.
*
Η' δό^α", το νά διαιρεθη η Γεωγραφική διδα
σκαλία εις τινάς περιόδους, είναι τόσον κοινά,
βεβαία καί όμολ-ογουμένη υπό των είδημονεςά
των ανδρων,. ωςε αί κατά μέρος ανΟιτάσεις των
ύπεναντίων δεν είναι ίκανα! νά την άναιρέσωσι.
Τούτου πρόυποτεθέντος , βλέπομεν ευθύς,
οτι ώς επί τσ πλεϊςον πρέπει νά ποοσεξωμεν είς
τα βοηθητικά μέσα διά την παράδοσιν της Γεωγρα·4
φίας * πλην μέχρι τού νυν πολλά ολίγην προσοχήν έδωκαν είς αυτα: επειδή δεν έφανησαν ακόμη τοιαύτα βοηθητικά μ έσ α, οκςε νά προχωρωσιν εναρμονίως και βαθμηδόν από του εύληπτου 'είς τά
δεινόν, από τόύ άξιολογωτάτόυ είς τό χρήσιμον, καί
από τού άφευκτου είς τό ωφέλιμον * ωςε πάντοτε
r προηγούμενη διδασκαλία νά χοησιμεύη προς βάσιν καί προπαρασκευην της επομένης , καί η επο
μένη προς άναπληρωσιν κα: τελειοποίησιν της προη
γούμενης, ο,που καί λογικώς αποδεικνύεται.
Τά βοηθητικά μέσα γενικώς είναι δύω: βι
βλία, καί γεωγραφικοί πίνακες. Ε αν παρατηοηση τις
καί τά δύω άυτά εί'δη των βοηθητικών μέσων, τά
μέχρι τού νυν έκδοθέντα , θέλει πληροφορηθη,
οτι και τά δυω ακόμη δεν είναι αναλογα μέ τον

-

<5 —

σκοπον , καί οτι εις τα περισσότερα χωρίς κανέ
να ςερεόν σύνδεσμον καί σκοπόν, τάττεται η μία
περίοδος μετά την άλλην, καί αφίνουσι μόνον εις την
φροντίδα καί τον κόπον τού διδασκάλου, τί να αναβάλη καί τί να διδάξη,αφΟρων εις τον σκοπόν των μα
θητών ' καί ότι αυτά τέλος πάντων ματαιωνουσι διά
τούτου τούς κόπους, καί τού έπιτηδειοτάτου δι
δασκάλου : επειδή όταν έχωσιν αυτά οί μαθηταί άνά χεΐρας, είναι αδύνατον να διακρίνη ό διδάσκα
λος τό ανηκον είς την πρωτην περίοδον, καί να
αναβάλη τό ανηκον είς την δευτεραν.
Α’λλά προς σαφεςέοαν άπόδειξιν τούτων θελει θεωρησομεν εν τοΓς εφεξής.
ι ) ο'ποίαν έκθεσιν πρέπει νά εχωαι τά Γεω
γραφικά βιβλία καί οί πίνακες , διά νά έςάγηται άφ’ εκάςης περιόδου η άπαιτουμίνη ωφέλεια *
καί
2) Ε αν τά μέχρι τού νυν έκδοθέντα σχολάςικά βιβλία καί οί πίνακες είχον την τοιαύτην
αρμονίαν, η εάν μένη έτι τίποτε προς βελτίωσιν
των σχολείων, καί της Γεωγραφική διδασκαλίας
εν γένει.
Ε άν άναμφιβόλως άποδεικνύεται, ότι προς
παράδοσιν την Γεωγραφίας χρειάζονται πολλαί
περίοδοι, επεται καί τά βοηθητικά μέσα νά ηναι
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άναλόγως με άυτάς συντεταγμένα , ήτοι διά πά
σαν περίοδον πρέπει-νά γίνη Γδίον διδακτικόν βιβλίον , καί Γεωγραφικοί πίνακες* καί εντεύθεν κα
τά φυσικόν λόγον προκύπτει τό πρόβλημα, το,
εις πόσας πεοιόδους πρέπει νά διαιοεθη
όλη η διi
δασκαλία.
I

I

4

Τούτο τό πρόβλημα δεν δυνάται νά διαλυ6 η , εάν δεν παοατηοηθη’ ό υποτεθείς σκοπός του
μαθητου, καί η διαταγή των σχολείων.' Ο σκο
πός του μαθητου διακρίνεται ούτως: ο μ α θ η τ/ς,
δστις σκοπεΓ νά γίνη κυρίως πεπαιδευμένος , πρέ
πει νά διακρίνηται από έκεΓνον, ός τις σκοπεΓ
νά γίνη φιλολογος καί είδημων, καί από τούτους
ό θέλων νά γίνη ηθοπεποιημένος πολίτης, θ ' κυ
ρίως γενησόμενος πεπαιδευμένος όποιαςδηποτε
μαθησεως , χρειάζεται μίαν συςηματικην ιδέαν
όλων εκείνων τωνΈ πιςημων (μεταξύ των οποίων
καί η Γεωγραφία είναι άφευκτος) άι όποιαι είναι
βάσις της γενικής Ε 'πιςημης, την οποίαν σκοπεΓ
διά νά έπαγγέληται. Αυτός λοιπόν χρειάζεται
παλαιάν, νέαν, πολιτικήν, φυσικήν καί μαθημα
τικήν Γεωγραφίαν, ωςε τω είναι αναγκαία μία
τριπλή περίβδος. Φιλολόγους καί είδη μ ονας εν
νοώ τούς εύγενεΓς , οί όποΓοι ζωσι μέ ύπέληψιν
καί βαθμόν εις τά ύποςατικάτων , η τούς έπέχοντας τούς ανώτατους βαθμούς της πόλεως,·
τούς άυλικούί, τούς όφφικιάλους, τούς τοκις·άς,Λ
τούς είς μεγάλα καί εκτεταμένα εμπόρια καταγι'-*
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νομένους πραγματευτάς καί τού; τεχνίτας της
πρώτης τάξεως : επειδή όλοι αυτοί χατά του;
παρόντα; καιρούς πρέπει νά έχωσι μίαν βάσιμον
ννώσιν της νεωτατης Γεωγραφίας, καί κατ’ εξο
χήν του πολίτικου μέρους αυτής * ταύτην δέ την
γνώσιν αυτοί δεν δύνανταί αλλέως νά άποκτησωδιν, εί μη με /χίαν διπλήν περίοδον, ο δ έ ηθοποι
ούυ. ενός πολίτης δυναται νά διδανθη εις αίαν π ιρίοδον<
Είναι αρ ά γέ— μοί συγχωρεΓτε διά την παρέκ£ασιν τού λόγου: επειδή θέλω εδώ νά αποδεί
ξω πόσον είναι αναγκαία εις τούς ημετέρους και
ρούς η ευρύχωρος κάί λεπτομερής γνώσις της Γεωypa'fia^ — είναι^ άραγε η μελέτη της Γεωγρα
φίας τόσον αξιόλογος καί αναγκαία $ ωςε νά νομίζεταΐενα κεφαλαιώδες μέρος της διδασκαλίας τών
νέών παντός ηθοπεπόιημενόυ βαθμού,· βεβαιότα
τα ! Ολοι όί χαρακτηρισμένοι ανδρες όλων τών
βαθμών δοξάζουσιν ούτως ; ωσε διά τούτο μόνον
ητόν αναγκαία, καί εάν ητον καί μία πρόληψις
η τοιαύτη δόξα. Ευρεθησαν ναι ανδρες ύψηλών
βαθμών , οι όποιοι έςερούντο επίσης καί αυτήν
καΐ τά? λοίπάς έπιςημάς , άλλ εν ώ άύτη η ελλειψις δε> έπροξένεί εις αυτούς καμμίαν ςόλην,
ούτε καύχημά, εν ω αυτοί μάλιςα ηδημόνουν διά
τούτο, ποΓος θέλει τολμήσει νά ελπίση , ότι τό
παιδίον διά μόνων τών πίροτερηματων τού φυσι
κού του πνεύματος, χωρίς των επίσημων, δύναΒ
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tat νά εύτυ/τ,στι; ποιος δεν προκρίνει, όταν εμ-

βαίνη είς τον βαθμόν, τον όποιον η τύχη καί η
τόλμη, του προσφέρει, νά εχη ολας εκείνας τας
γνώσεις, τάς οποίας αυτός ο βαθμός δικαίως απαίτεΓ, παρά νά ηναι αμαθής , και διά τούτοι»
νά δείχνη είς τον κόσμον, ότι αυτός όχι δια Την
αξιότητά τ ο υ , άλλα κατα τύχην καί άνελπίςως
τον απέκτησε ; τόν- όποΓον αν καί με τούς κό
πους του απόκτηση, πλην Οελει αποδείξει διά τού
του, ότι αυτός δεν είναι βοαβειον μιας επιμελούς με
λέτης, αλλά καρπός μιας φύσει πνευματώδους κε
φαλής, ητις τον ωδηγησε πολύ είς α υ τό , η της
συρροής πολλών τυχηρών εξωτερικών περιςάσεων
ωςε δί όλα αυτά ήθελε γνωρίζη χαριτας μόνον
είς την βοήθειαν της Π·ονοίας.
ί?γώ δεν θέλω νά γράψω εδώ περί των ω
φελειών της Γεωγραφίας, καθώς κοινώς ομιλουσιν
είς τά προοίμια των γεωγραφικών συγγραμμά
των * αλλά θε’λω αναφέρει μόνον τάς εφεξής
τρεις ουσιώδεις περνάσεις τού καιρούμας*
ΐ ) Η' νυν ούτω εκτανθείσα φιλολογία , καί
αί δί αυτήν συςηθεΓσαι έτερικαί διατριβαί σχε
δόν καί διά τούς άπλουςέρους ανθρώπους, καθ’
έκάςην αυξάνουσι, τρεφόμεναι δί ενός πλήθους
ειδήσεων, εφημερίδων, δημοσίων προγραφών, μυθιςοριών , μυθομίκτων ’ΐςΌριών, παντοίων εγχειριδί
ων, δημοσίων συγγραμμάτων , διορθουμένων κα-

ip -“· *
λενδαρίων καί άλλων πολλών. Ο λα αυτά τά συγγράμματα, τα οro ta, ρέουσιν ωσάν ένας μεγάλος
ποταμός μεταςύ του λαού, καί ροφεΓται ύπ
αυτού με προθυμίαν, τότε γίνονται βις αυτόν
ευκατάληπτά καί ωφέλιμα, εάν οί άναγινωσκοντες ε/ωσι τινάς ιδέας της Γης καί των βασιλείων
αυτής, τας οποίας εάν δεν αποκτησουν εις τά
σχολεία, πασχίζουσι μετά ταυτα ε’πιπόνως, εξοδευοντες τον καιρόν αυτών, διά νά βοηθηθωσιν
όπως δύνανται. Προ ολίγου καιοου είδα εις ενός
χωρικού όσπητιον ένα γεωγραφικόν πόνημα, τό
όποΓον ό χοϊρικος έςευρε σχεδόν ολον από φη6ους, καί ενα παλαιόν Γοφμανικόν πίνακα της
Ευρώπης, εις τον όπό'ίον εξευρε νά διακρίνη κα
λώς, όσα έμαθε είς τό βιβλίον. Τωοα “λοιπόν εί
ναι υψηλός καιρός , ωςε πρέπει εις τά σχολεία
μας σχεδόν καί τά μικρότατα νά φροντίσωμεν
περί της Γεωγραφικής διδασκαλίας, δια νά μη
αναγκάζωμεν περισσότερόν τον περίεργον πολί
την, νά μεταιοπονη είς τό μετά τα υτα , καί με
τά τοσούτους κόπους νά αποκτά μίαν ελλείπη,
ίτφαλεράν καί σκοτεινήν εΓδησιν της Γεωγραφίας.
Οί άνθρωποι Των υψηλότερων βαθμών, καί
*άν κακή τύχη δεν ήθελαν είναι ικανοί νά γνωρίσωσι τάς μεγάλας ωφελείας , καί τό άφευκτον
ταυτης της Ε πιςημης, αλλά διά νά μη ήθελε τους
«Οάσουν, η καί τούς υπερβωσιν άνθρωποι κατω
τέρου βαθμού, θέλει βιασθωσι νά γνωρίσωσι ΐην
Β 2
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ανάγκην αυτής, ωξε νά ένασχολωνται είς αυτήν
προΟυμως»
' 2) θ ' Παοων καιρός μάς πληροφορεί', ότι
-πρέπει άφεύκτως να εχωμεν μίαν πληρη yviorrtv
της Γεωγραφίας. Αυτός είναι ό αιών τών ανακαλυπτικών περιηγήσεων, ός τις ποτέ δεν πτον, καί
^άν αί ανακαλύψεις νέων τόπων ελαβον τέλος,
ούτε θέλει ςαΟη.
Βέβαια είναι ηδη τριακόσιοι
φθόνοι, άφ’ ού έγιναν αί ανακαλύψεις τών αξια_
I
>
\ ’ /
*'
,, ’
λογωτατων τόπω ν, τας οποίας ένας. Βυρωπαιος
έδύνατο νά κάμη, καί α: όποΓαι έγέννησαν μίαν
μακράν σειράν ανέλπιδων καί θαυμασίων ευρέσε
ων , διά τάς όποιας καί οί δύω κοσμοι εΟαύυ.αζον. Πλην ολαι αυταί αί περιηγήσεις, σχεδόν καί
κατά τούς ημβτερους καιρούς, άπίβλεπον ώς έπί
τό πλείςον είς την άυξησιν τού Πλούτου καί της
δυνάμεων * η δέ αυξησις της Γεωγραφίας ήτον
τόσον μακράν από τον σκοπόν τών ανακαλυπτών,
ωςε όποιος τόπος δεν περιεΓχε τίποτε νά προσφέ
ρω Ουσίαν είς την πλεονεξίαν αυτών , η νά _εύκολύνη τον ε·’ς αυτήν δρόμον, έκοίνετο ανάξιος της
ανακαλύψεως , καί έτι μάλλον της λεπτομερούς
εξετασεως, καί της διεξοδικωτέρας περιγραφής.
Μόνον είς τάς ιδικάς μας ημέρας, τάς ημέρας
τού φωτισμού, διά τό αληθές καλόν της άνΟρωπότητος, καί την άληΟη ευδαιμονίαν της ζωής,
καί διά την όρΟην χρησιν ενός κεκοσμημένου
πνεύματος, έξέπεμψαν βασιλείς καί γένη άνΟρών

»
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που; πεπαιδευμένους , εςοδεύσαντες αναρίθμητους
ποσότητας χρημάτων, οχι ο*.α να ευρώσι τάς μυΟολογουμενάς νήσους των μα κάρων, άλλα διά νά
ανιχνευσωσι τα μέρη του ημετερου π)ανητου,
τα όποια μεχοι του νυν ησαν παντελώς, η τό
πλεΓςον μερος αγνί.ντα , καί διά τούτων νά α.ποκατασησωσι την γνωσιν της Γεωγραφίας εντελεσέραν χα: βεβαιοτεραν. Ο Κοοκ εχαμε τρεις ανακαλυπτικάς πεοιηνησεις, χα: ολον τό οίχονομιχόν όφελος, ό,που εξ αυτών απόλαυσε τό γένος
των Α γγλων , ητον η ευρεσις ενός τόπου προς
εξορίαν το>ν παραβατών, περί των οποίων ετι είναι αοηλον, εαν τώρα ως αποικοι, η εις την Α γ
γλίαν ως χλεπται ησαν επι£λα£εσεροι. Η' γνωσις
όμως της Γης , της Φυσεως καί των ανΟοωπίνων
Φυλών, η αποκτηΟεΓσα διά τούτων τί.’>ν τοιών πεj
ριηγησεων, ποσά απειρα πλουτη επροξενησεν είς
αυτούς! θ ' Κοοχ ύποςρεψας, δεν εφερε* μεθ’ ε
αυτού ούτε χουσίον , ούτε άδάμαντας, άλλα
πλουτη ατΟαοτα, ήτοι την ναυτικήν του ετηυ.εοίδα, καί τας παρατηρήσεις τών συνοπαδών του (*)■
’Αυτός εκαμε διά τούτων είς τάς περιηγήσεις του
κόσμου μίαν σχεδόν ποό αυτού αγνωσον οδηγί
αν, καί είς τάς παρατηρήσεις μίαν εύςοχωτεραν,
*
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ο ·>

{Βεβαιοτεραν καί μετεωροτεραν επισκοπησιν * ε
φεύρε νέους λογισμούς προς καταληψιν των πε
ρί τον κόσμον περιηγήσεων, καί εφΟασεν είς τοιαύτην ακμήν, ωςε δεν άφησε πλέον είς τους μεταγενεςερους ε^να τι λείψανον, δια να κάμουν
νέας ανακαλύψεις είς τό ανοικτόν πέλαγος (**';.
Η* τύχη όμως ωδηγησε τούς απογόνους το υ , οι
τινες ένηγκαλίσθησαν και τα φρονήματα του , να
όρμησωσι διά τίνος νέου δρόμου προς εύρεσιν της
μέχρι τούδε αμφισβητούμενης, μεταξύ τού Ώ.’κεανού καί της ξηράς, Αοκτικοδυτικης Αμερικής,
της οποίας η έξιχνίασις είναι μεν όλιγωτερας ωφελείας πρόξενος, άλλ όχι καί ολιγωτέρου λόγου
αξία ως προς την τελειοποίησιν της Γεωγραφίας,
της οποίας φαίνεται νά ηναι ωσάν μία κορωνίς.
Η' άυξησις καί η διόρθωσις των έτι έλλειπών καί
αβεβα ίων ειδήσεων της ενδότερας Αφρικής, δεν
είναι επιχείρημα εταιρείας έμπορων , αλλ ανυρο>πων πεπαιδευμένων. Α πό όλους αυτούς τούς
καί μέχρι τού νυν γινομένους κόπους, απολαμβανομεν κατ’ έτος καρπούς , οι όποΓοι μετεφυτεύ§ησαν υπό Γερμανών εμπείρων είς την γην της
Γερμανίας, διά της χειραγωγίας των. περιηγητι
κών περιγράφουν (3 $ ), αί όποΓαι, διά την εσωτερι*

( * ) Ο ρα το σύγγραμμα tcv νβωτερου Φορςεροα, τ·
έτςίγραφαμενον ; Κοοκ c ά νακαλυττης,
£**) Ε Τ ’. κα;. £ιά toJ tok οί διίω ρηθεντες Φορηερ*'
^ Ε χ τ η σ α ν είς την Γβρμανίαν μίαν άθανκτον δόξαν"
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καί εξωτερικόν αυτών αίάολογοτλτα , εν ταυτώ δίργείοουσι καί επαναπαύουσι Tyv φίλο (λαθεΐ
αν * ωτε είναι τ φιλολογία καί τη συνομιλία όλων
των τ 0οπο πότημενών βαθμών. Ταυτας τας περιγραφάς των Περιη,γήσεων ούτε ο αναγινώσκων
δυναται να εννοη οοΟώς, ούτε όποιος θελει να διyvyO/i μεοος τι εξ αυτών, δεν είναι τρόπος να μη
προξενησγ γέλωτα αμαΟείας εις τούς αχροατας,
εάν δεν ε/y τινάς Γεωγραφικά? εικάσεις. Τούτο
απαιτεί y ciAOTto.ia, αν ττον χαι μια σααλεοα
κρίσις , y όποιαδή.ποτε πρόλνψις. Εντροπή είνα*
εις ενα τοιούτον καιρόν, το να είναί τις άπειρος της
Γ εω·'ρατίας!
xry

3) Η μεΐς ομοίως ζώμεν εις τον αιώνα τών πο
λιτικών Οοουβ’ην. Αί μετα£ολα: αί όποϊαι ποό
ολίγου έγιναν, καί είναι ετοιμαι νά γίνωσιν εις
T'/iV πολιτι κην χαί Γεωγραφικόν χα τά ςα τι ν πολΑων τόπων , προ πολλών χρόνων εγεμιζον τα
ςύλλα των πολιτικών ε'ΐ,ημεοίοων , καί ποον.τινύθυσιν εν μεοει άκομ.η υλ-yv εις τό έξτς διά πολ
λούς χρόνους. ΠοΟεν ποοξενουνται αί τόσον συχ
νά: κατά μέρος μωραί καί γελοιώδεις κοίσεις, πε
ρί τών φερομενων ειδήσεων τών τοιούτων πολίτικων
συμβε£·ηκότων ; βεέαια δεν προξενούνται ύπό άλλου
τίνος, stay εκ της αγνωσ.ας της κατα^ασεως τών τό
πων, περί τών οποίων γίνεται ό λόγος. Κοινώς λέγουσι ,,τούτο δεν μάς εγγίζει / τί μάς μέλλει/34*
ποΓος ανΟοωπος
με αί'σΟτ,σιν τΟελε iμε ivy
I
t
l αδιάι&οl
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ρος , βλέπων τά γένη υπερασπιζόμενα την ύπερτάτην ευδαιμονίαν , ηγουν την ελευθερίαν από
της τυραννίας καί του δεσποτισμού; ποΓος Γερμχνός εδύνατο νά είπη τούτο χωρίς να ερυθρία
ση,· πλην καί χωρίς νά ενθυμηθώμεν τ ο , Illima
ni nihil a me aiienum puto (Λεν είμαι αδιά
φορος εις κανένα άνθρωπνον π ρ ά γμ α ), δ,που ο
καταβεβυθισμένος της Ρώμης λαός με ύψηλοφοόνους
επαίνους ώμολογησεν. Είναι μία παρατηοησις , αν
όχι νεα , πλήν βεβαία , ότι κανένα άλλο γένος
δεν λαμβάνει συμμεθεξιν είς τά παρόμοια περι«ςατικά του κόσμου , καθώς το γένος των Γερ
μανών, Ο^ποιος Γερμανός εχει καλήν ανατροφήν1
καί εΓδησιν Των έν τώ χ ά σ ι κ ο συμβαινόντων, ό
που καί αν ηναι, λαμβάνει μέρος ευθύς είς τάς
αντιφερομενας φατρίας , καί υπερασπίζεται, η
άποπρεφεται την μίαν εξ αυτών, καί κοινώς υπερ
ασπίζεται το μέρος της ελευθερίας * μία σκο
τεινή έφεσιί προς την ελευθερίαν τον παρακινεί"
νά βαπθ/ί εκείνο τό μάρος, ό,που την ζητεΓ καί την
υπερασπίζεται. Πλην ολίγοι τινές μόνον γνωρίζουσι | την εαυτών πατρίδα, την άληθη Γερμανι
κήν ελευθερίαν, καί την ορθήν χοησιν αυτής. Εί
ναι χρέος είς καθένα πολίτην νά διδάσκηται κα
τά τούτο , διά νά άποκτα τον προς την διοίκησιν
της πατρίδος του έρωτα , νά γνωρίζη καί νά εκ
τελώ τό προς άυτην χοέος του , καί νά δύναται
νά κρίνη όρθέις περί των πολιτικών συμβεβηκότων.
Τούτο είναι ό άξιο^ογώτερος χαοακτηρ ενός γε~
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νους , όςτις εϊ'>αι άξιοσυγχώρητος καί άξιοσέβα<ςος δια πολλας αίτιας , καί rrpe Tct να αποκτά
ται μέ προθυμίαν , αλλ’ δχι μέ βίαν , αν ίσως έπιθυμώμεν να μά βιασθη καί η πατρις μας. Διά
νά οδηγηται δε αυτή τη κλίσις με βάσεις ορθάς,
είναι αναγκαΓον νά μαθη τις νά γνωρίζη την δύναμιν καί καταςασιν των πολιτειών, καί μάλιςα της
πατρίδος τρ υ , καί τον μεταξύ τούτων καί της
πατρίδος λόγον, καί τον προς αυτόν αναφερομένην ισοβαθμίαν , ητις έπισηρίζει πασης πολιτείας
ΤΟ είναι, καί εμποδίζει πάσαν μεγάλην επανάσασιν.
Η' αδιαφορία, λ αναισθησία, καί η ακοινωνησία είναι αποτελέσματα της ελλείψεως των γνώ
σεων. Τί δυναται να καμη μία πολιτεία, όταν οί
ειτθοπε ποιημένοι βαθμοί εξ αμαΟείας μένωσιν αδιά'χ>θοοι εις όλα τά πολιτικά συμβεβη*ότα ; ποΓρς ποίπει νά υποοηοίξη καί νά εκπλήρωσή τούς
κανόνας, τούς αφορώντας προς τον εξωτερικήν καί
’σωτερικην βεβαιότητα της πολίτικος διοικησεως;
δεν είναι ο λαός, οστις. δί§ει διά τούτα.ίχρηματα καί ςοατεύματα; πλην ποος τί τά ςοατευματα καί τά χρήματα , όταν δ προθυμία ελλείπει;
μέ ποιαν προθυμίαν τά χα τά δ'δ ει, μέ ποιαν
προθυμίαν θέλει πολεμήσει , εάν αυτός δεν εχη
τινά ιδέαν ούτε τού επαπειλούντος κινδύνου ,
ούτε της εκ της νίκης ώφελείας; Είναι επιβλαβές
εις τούς παρόντας καιρούς τό νά ηναί τις άπειρος
της Γεωγραφίας.
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ΤαΟτα τά αίτι& κυρίως αποκαΟιςτωσιν εις
τα; ημέρας μας απαραίτητον χρέος την ακριβή
υ.αΟησιν, καί Την εκ νεαράς ηλικίας γυμνασιν ταυ»
της της Ε πιςημη* — η τις τύχη α'^αΟ/? δεν είναι μότ
νον «έμολογοτ, αλλά κ%ί πληρης χαρίτων μαΟησις — εις οποίον Οελει νά λάβη καλήν ανατοοφην , κα! να προχωρηση ίκανως εις την μαΟησιν.
*

ι

U' Γεωγρατια βέβαια κατά φυσικόν λόγον
πρεπει να διαιρεΟη κατά τους διαφόρους βαθμούς
τ?ς αν^ρωποτητος (*_) καί διά παν τα βαθμόν
να ε-κλε/Οη, ο,τι εξαιρετως ανήκει εις αυτόν,
< V
· /
♦
,
'
* *■ /
κα: ε:ναι αμ<·<τως αν«νκα:ον 0 ωφέλιμον κα: αρμόδιον εις τον σκοπόν του* πλην ο? τοιουτοι κατά
μέρος σκοποί δυνανται νά διατηρηΟωσι μόνον εις
τ ν '“‘.".ακην παοαδοσιν * εν οσω δε δεν εχομεν
σχολεία χωριςά των φιλοσόφων, των πολίτικων
ευγεν ·,-ν, τον πολεμικού βαθμού , των πραγματ
τευτων , των τε/νιτων , των βάναυσων καί τ. λ.
το τοιούτον πρόβλημα μενει άνεκπληρωτον. Πλην
u.'y. τοιαυτη μεταβολή κα: διαίρεσις της δίδασκα*
λ·α ; δ-ν επρεπλούτε νά προβληΟη , καί εάν ητον

θ' Κυρ

Δ α τ τ ; λ προς τ&υτοις £ο;άζ·ν , οτι πρε’πε ι ν»
παραί'ι&ωται η IΡ“ι·»γραφ·,’α ί'.αφορετικώς ίΐς τους ν έ 
ους , κα: άλλ«<νς εις τ ά ; νέας · ο’ρα τον αυτόν περί
τ η ; ώ^ελειας καν τ ης ,υ.εΟοΫου της Γ ' ω γ ρ α φ ι κ η ς J t £ a ακαΛίας &sx τα; γυναίκα; , <*ν τη κατά το Avo^Sf
•κί'οσίΐ του 1 7 9 4 '

δινατόν νά εκτελ&σΟη: επειδή η διδασκαλία της
Γεωγραφίας γίνεται κοινώς είς τοιαύτην ηλικίαν
του μαθητου , κατα την οποίαν ό σκοπός του
είναι πολλα*ας πολύ αβέβαιος καί κλονούυ.ενος.
Δεν συμβαίνει πολλακις οί νέοι , πλησια^οντες
καί είς τά Πανδιδακτηρια , να ηναι ακόμη αβέ
βαιοι είς τούς σκοπούς τω ν, καί είς την Α καδημίαν να μεταβαλλοινται, εν ω τότε έχουν τ a/.ειωυ.ενην
την Iυ.ελετην της Γεωνοαυίας
κατά την Λνηι
it <
0ειαν, η υ.αλιτα ας ερευνήσωι;.εν,ποσοι α ΟρωποίΓ-σαI
»
^
f/
\ *
'
·
Οησαν τοσον ευτυχείς , ωςε να αποκτησωσιν ε
κείνο το επάγγελμα , διά τό όποιον κυρίως προετοιμάσΟησανν ολίγοι βιάζονται υπό των περιστα
τικών νά αναδεχωνται άλλο τι επάγγελμά τελεί
ου διαφορετικόν, δεν γίνονται πολλακι; εκ τιλοσό^ων
ποαγματευταί,
πολιτικοί,* εκ
%
i t s
* εκ πολεμικών
s
ηραναυσων
'
''
1
τεχνιτα ι, η αρχιτεχνουργο:' ,· φαμπρι<<άνταΐ). Η αβεβαιότης, ητις ποτέ μεν διά τάς
εύκολους καί ταχείας »μεταβολάς
των ς.οονηαάί
#
ιi
k
των του ανθρώπου , άλλοτε δε δια σμνεργείας
απροβλέπτων συμπτωμάτων κλωσάς συχνακις α
νεπαίσθητους τάς ανατροπάς και" ** ων βεβα^οτάΤων επεχειρηματων, πρεπει νά μάς εμποδίζη νά
μη προετοιμαζωμεν τούς νέους μόνον προς ενα
τέλος, καί αποφασιςικως είς τινα βαθμόν. Ε αν
εδυνάμε6α νά εφεύρωμεν κανένα τρόπον , διά τού
οποίου νά γενωμεΟα ανεξάρτητοι από της αορά
του οδηγίας της τύχης, καί νά διευΟυνωμεν τάς
αράξεις μας ανεμποδίςως κατά τον σκοπόν μ α ς,
ι
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χχ: επομένως να την βιασωμεν να μας αχιση ε/
/
/
Ν
^ \ *
λευθερους εις τα βουλεύματα μ α ς, χώρις να ενεχηται νοοσως εις τάς υποθέσεις μ α ς, τότε π τον
καλλιςα ·νά διδασκωμεθα κα: να γυμναζοίμεθα
μόνον, οσα απεβλεπον εις τον σκοπον μ α ς, δια
να αποφεύγωμεν τας παραδοομάς, καί ούτω να
λαυ.βανωσι συντοαωτε^ον οι σκοποιυ.ας ρε£αιοτέραν καί ταχυτεραν εκβασιν. Ε’πειδη όμως εί
ναι άδηλος είς η μας π πρόνοια— η τις εξουθενώνει
πολλάκις τά ωιρελιμωτατα σχέδια μας, κα: αυ
τούς τους βεβαιότατους σκοπούς μ α ς, και μας
οδηγεί είς δρόυ.ον παντάπασι διαφορετικόν από έκείνον , τον οποίον οί γονείς μας καί οί διδάσκα
λοι,υ καί r ιδία ποιων
θελησις εποοδιο>οισαν
είς^
I
4
4
'V
ημ.ας— πρεπει πάντοτε να προετοιμαςωμεν τα
f/ .
τεκναυ.ας όι ολας τας πεοι^ασεις«' και να αη
’ /
,
»
\
/
^ '
V
\
αφινωμ.εν εις αυ~α κανένα όοομον αγνωσον, τον
όποΓον ίσως μετά ταυτα θελημ.ατικώς , η αθελητως άκολουθησωσι.
ι

ι

I

Η κατα τους βαθμούς διαφορά των σχο
λείων όεν πρεπει .να η ναι πολύ μεγάλη και πολυ
ποίκιλοι. Οί ευγενεις, κα: ο? διά υψηλότερα
πολίτικα οφφίκια προετοιμαζόμενοι πολίται, άς
διδάσκωνται κατα τον αυτόν τρόπον * όποιος θέ
λει να γίνη πραγματευτης , η τεχνίτης, ας μανΟανη τάς περισσοτέοας κλάσεις τού φιλοσοιρησον-ος, κα: ο κοινος πολίτης ας εχη ίδιον σχολεΓον
δια τον εαυτόν του. Α υτή η διαίρεσις είναι ικανό,
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κν.ί ηδη ένεργεΓται εις τάς ημ.ετ*έρας Των ιππέων
ακαδημίας , τα γυμνάσιά τά βασιλικά, καί τά
πολιτικά χολεΓα, ωη-ε εις ημάς, ως προς την δια
ταγήν αυτών, μέ ορθόν και δίκαιον τρόπον δεν μένει τίποτε νά επιβυυ.ησωυ,εν.
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Γινι τοοπω
εις ολα αυτα Τα συσνυ.α* · ου.ως
»
*»
τα πρέπει νά διδασκηται η Γεωγραφία, είναι άλ
λο πρόβλημα, του όποιου την λυσιν τόσον συν
τομότερο ν δυνάμεΟα νά έννοησωμεν, οσον πολλάκις μ.έχρι του νυν ετά.Οη υποκείμενον συγγρα
φικά» » εξετάσεων. Είναι αναντίρρητον , ότι η δια
ταγή σχεδόν όλων των σχολείων μας δεν αποτεί
νεται παντελώς εις την Γεωγραφικήν μελέτην*
αλλά κοινώς είναι έλλειπης καθ’ όλα: κατά τον
καιρόν, τά βιβλία καί τους Γεωγραφικούς πίνα
κας. Κατά μεν τον καιρόν είναι ελλειπης: επαδη εις τά περισσότερα σχολεΓα καταγίνονται μονον εις επισημας γυμνας , δια των οποίων ενοουνΤαι αί
παλαιαί γλωσσαι, η Θεολογία, η αναγνωσις των *Ιερών γραφών , η Λογική καί ο Ρ η το 
ρικό, διά νά κοσμ.ησωσι μέ βασιν ενα φιλόσοφον,
προικίζοντές τον πολλά πτωχικά με τάς κοινωφελεςέρας έπιςτμας: Την Μαθηματικήν, την Φυσ*κην 'ίςορίαν , την Φυσικήν , την Ιςορίαν καί την
Γεωγραφίαν. Εις ένα περίφημον γυμνάσιον, τό
όποιον διά τινάς αίτιας δεν ονομάζω , είναι διωρισμέναι είς την άνωτατω κλασιν μία ωρα διά
την 'ΐς-ορίαν, μία διά την Γεωγραρίαν, καί μία

διά την Φυσικήν, καί Try Φυσικην Ιςορίαν ομου
— αία ωρα την εβδομάδα ! η Μαθηματική δεν
διδάσκεται τελείως εις δημοσίας ο>οας * καί a ί
κατωτεραι κλάσεις αυ~; ς εκατηντησαν είς παντελή
εκπτωσιν * τούτο δε το γυμνασιον 7τρό 20 χρόνων
ελαβε μίαν νεαν μορφήν. Είς τινά σχολεία είναι
μεν μία καλητεοα καί ωφε/ιμωτερα ο: αυτας τας
επι^τμας διαταγή * πλήν είς τόσα αλλα σχολεία
δεν φαίνεται ορθή/ τί δυναται ο δυστυχής διδά
σκαλος να διδάξη είς μονας αυτας τας φο ώρας
του χρόνου, τας δια την Γεωγραφίαν διωρισμενας ,· πόσον καιρόν ήθελε χρειασθη διά νά παραδο)ση ε'να σύςημα της Γεωγραφίας μετρίως διεξοδι
κόν, όσον άπαιτεΓ η Ηλικία καί ό σκοπός του
μαθητου; η πόσον πρεπει νά βιάζηται , πόσα·
αναγκαΓα καί αξιογνωσα πραγματα πρεπει να
παρατρεχη, καί εάν μεταξύ δυο χρόνων ήθελε
παραδοίση μίαν φοράν τούτο το γεωγραφικόν σύ«:τμα, διά νά μη ήθελαν διατρίβ'ωσιν οί μαΟηταί
είς την ακαδημίαν μόνον διά τινα Γεωγραφικά αποσπασματα, τα οποία δεν αποδίδουσι καμμίαν τρο-"
«,ην; μία τοιαυτη διαταγή ματαιώνει την διδασκαλίαν αυτής της άφευκτου επιςημης.
Ο μοίως είναι γνω-ςόν , ότι η παράδοσις της
ά.νωτερας κλάσεως σπανίως συμφωνεΓ καί συνεχί
ζεται με την παράδοσι> της μικροτέρας * πόσον
δε αξιοκοτηγόρητος είναι καί η τοιαυτη ασυμ
φωνία καί ασυνέχεια, όχι μόνον είς την Γεωγραφί·*

άν , αλλά καί είς πασαν απλώς επιτομήν 0 ανω
τέρω απεδείχΟη * καί αυτή είναι βεέαια όλιγωΓ
ΤερΟν αίσβητη καί βλαβεοα, οπού η διαταγή της
παοαδοσεως είναι ακατάλληλος.
Ε πιζλαβε^ερα καί αίσΟητοτερα είναι η ελλειύις των £οηΟπτικών μέσων. Δ ;ν ευρίσκονται
πανταχού, οττου είναι σχολειά, καί πλούσια β ι
βλιοπωλεία , εις τα όποια δυναται νά καμη τι;
?λευθέοως μίαν εκλογήν μεταηύ των διαΦΟοων διδακτικών βιβλίων, καί συσηματων της Γεωγρα
φίας' οΟεν πολλάκις τά είσαγόμενα συγγράμματα
ε ’ς τα σχολειά είναι τοσούτον ακατάλληλα καί
ελλείπη , ωςε είναι αδύνατον εις τον jj.aOr.Trv νά
άναπληρώση την ελλειψιν της παοαδοσεως δια της
ίπίμελείας του. — Πολλάς αλλας δυσκολίας άποσιωσω της κατιδία/ μ.ελετης. Κ τι δεινοτεοα
ct/at η ελλειψις των Γεωγραφικών Πινάκων*
τούτους δεν είναι συνήθεια νά τούς έχουν κοινώς
δλοι οί βι£λιοπώλοι, αλλά μόνον C . > 'Ο/*ίγους τι*άς τόπους εύρισκονται εργαςηρια, όπου πωλούνται. Σπανίως ευρίσκεTat ένας φίλος, να ύποχρεωθώ εις την- φροντίδα τοιουτων ευτελών πραγ
μάτων. θ ' διδάσκαλος μακρύνεται πολύ από τών
μαθητών, όταν πρσςρεχωσιν εις αυτόν/ αυτο>
ων φιλήσυχος , αποφεύγει τον κόπον * είναι πο
λύ φιλοκερδής * πολλακις όμως κακοπληρώνεται,
εάν εκδα>ση ίδιους Γεωγραφικού; Πίνακας ποός
χοησιν τού σχολείου. Σπανίως φαίνεται ένας πω*
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ληττς χαλκογραφικών εικόνων εις τον αρμόδιον
ί'αιοόν , διά νά αναπαυση ολίγον την κατεπείγου&·αν αναγκών μέ παλαιάς κα! δυοπωλητους πραγ
ματείας * και εν ω ό μαθητές ()ελει τότε δια μι
ας νά προβλεφβη, καταντά κοινώς είς τάν μεγίς·ην ελλειψιν, τάν οχληράν άναογυρίαν, ητις κατα
θλίβει τοσους ευ φύεις νόας, οίτινες χωρίς της
ευτυχούς συνδρομής των πεοιςάσεων , ςερούνται
τά προς τάν «λη6η παιδείαν βοηθητικά μάσα,
κα! ουτω μενουσιν αιωνίως μεσαίοι. Ε κ τούτου
προξενείται , ότι ενίοτε είς ενα τοιούτον σχολεΓον κατά τάν ώραν τάς Γεωγραφικής παραδόσεως ,
δεν παριςάνεται ούτε ένας Γεωγραφικός πίνα ς,
χωρίς του οποίου είναι αδύνατον , καί εάν ό δι
δάσκαλος περιγραφή επιπόνως, νά απόκτηση ό
μαθτ,τάς μίαν σαφή γνώσιν των συνόρων, τού με
γέθους, των ποταμίων ρευμάτων , της συνεχείας
τών όοεων , και. Της Οεσεως των πόλεων τίνος τόπΟυ ’ ούεν 'όλη η παράδοσις άποκαΟίςαταί ατελεσφορ'ητος, νεκρά κα! ματαία. Είς τινά σχο
λεία ευρίσκονται ικανά Βιβλία κα! πίνακες, πλάν
ας 0εωρησωμεν όποΓα βιβλία κα! πίνακας μέχρι
τού νυν εδιδον είς τάς χειρ ας τών νέων; τά χα
είναι ταύτα άύάλογα με τάν διδασκαλίαν, κάι
τάν κατά μικρόν πρόοδον είς την επιςτ.μην ; περι
έχουν το άνηκον είς πασαν κλασιν, χωρίς νά εί
ναι ελλειπη, η νά περιτΐολογώσιν; έχουν εκείνην
Την φωτεινήν τα ξιν, ητις βοηΟεΓ πολύ την μνη·*
μην , κα! ευκολύνει τάν συνεπιΦεώρησιν τού όλοι!

—
χαΐ τάς
τήματα
/
νωίερω
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κατιτί αν μελετάς „· όλα ταυτα τά ερω
μας αποκαταντωσιν εις τό ποορόηβέν ά\
το-,

Πως πρεπει να εκτεΟωσι τά Ρεωγραφικά
βιβλία καί οί πίνακες , τα προς διδασκαλίαν των
νέων αφορωντα.
Κατά την ημετεραν άποδεχθεΓσαν , καί εύελπίςως αναντίρρητον δόξαν ποοκύπτουσι δύο
γενικά αιτήματα: « ) Οτ ι πρέπει αυτά νά διαίρωνται εις τοσαύτας περιόδους, οσας μέλλει δ
μαθητης νά μελετηση , και 2) ότι πάσα περίοδος
πρέπει νά εχη έκθεσιν άνάλογον.
Πρωτην περίοδον εδω δεν -εννοώ τάς τυχούσας ερμηνείας των συγκεχυμένων γνωσεων, με
τάς οποίας πρέπει νά άρχηνα πάσα πομ.δικη διδαλία (*) αλλ εννοώ μίαν συνεχώς π'ρόβαίνουσαν
συςηματικην παραδοσιν.
θ ' Μαθητης πρέπει
λοιπόν νά έχη τινάς προηγουμένας γνώσεις, καί
όταν άρχηνα νά διδαχΟη την πρώτην περίοδον.
Ε πειδή όμως τούτο τούλάχιςσν είς την δημοσί
αν διδασκαλίαν ούτε πάντοτε τυχαίνει, ούτε τό

*) 5 υγκεχυμενας γνώσεις εννοεΓ ενταύθα, ό συγγοαφευς ,
τας περιεχομενας αρχοειδείς ερμηνείας τη ς Γεωγρα
φίας εις τάς μεθοδικάς ■παιδαγωγίας.

C
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μέτρον αύτου προσδιορίζεται, και μάλιςα ουτι
είς ολους τούς μαθητάς είναι ίσον, δια τούτο δεν
πρέπει μήτε ό διδάσκαλος, μήτε το διδακτικόν
βιβλίον νά αποβλέπη τελείως εις τούτο* αλλ όλη η
γεωγραφική σειρά να υπολαμβάνεται, οτι εγινε όια
μαθητάς, οί'τινες δεν έχουν καμμίαν εί'δησιν της
Γεωγραφίας * διά τούτο δλαι αί γνώσεις, αι όπο?·
αι πρέπει νά έρμηνευθωσιν εις αυτήν την κλάσιν ,
δπεται νά περιέχωνται εντελώς εις το βιβλίον.
Είς πάόνχν περίοδον δεν είναι γενικώς μονον άναγκαΓα βιβλία καί πίνακες , άλλα καί διά τούς παΓδας , καί διά τούς διδασκάλους είς πάσαν περίοδον
χρειάζονται άλλα βιβλία, καί άλλοι πίνακες * διά
μέν τούς παίδας: επειδή η περιέργεια αυτών,
καί η ανήσυχος δρασις άποκαθιςα αδύνατον είς
τον διδάσκαλον, το νά προσήλωσή Την προσο
χήν αυτών μσνον>είς τά δια την πρωτην περίοδον
διωρισμένα αντικείμενα, καί νά την έμποδίση
από τά λοιπά, τά ευρισκόμενα είς τά άνά χεΓρας
βιβλία καί πίνακας* διά δέ τούς διδασκάλους:
επειδή συναρπάζονται υπό της δαψιλείας της ύ
λης , καί μεταβαίνουσιν έυκολωτερα από τό ένα
είς τό άλλο, εως ου τελευταΓον ύπεοπηδωντες
τά φυσικά Ορια της διδασκαλίας τών αρχαρίων ,
έμβαίνουσιν είς την ευρύχωρον πεδιάδα της Γεω
γραφίας , όποΐλ τά παιδία άκουουσι μέν πολλά,
πλην ολίγα μανθάνουσιν.
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*Αρχομεθα από των τελευταίων, ήτοι Των
πινάκων : διότι είναι τό άξιολογώτατον βοηθητικόν
μέσον, και ως παρατατικόί τών τόπων ποεπει νά
προηγωνται, τό δε διδακτικόν βιβλίον, ως περί'
γραφή αυτών, νά επεται και νά εκτίθεται κατ’
αυτούς

t£ i

Της πρώτης λοιπόν περιόδου οί πίνακες πρενά εχωσι τάς εφεξής ιδιότητας.

I.) εκα-ςος μεγάλος Ευρωπαϊκός τόπος πρέ
πει νά εχη ί'διον πίνακα : επειδή έίς τον χάρτην
της Ευρώπης δεν μανθάνει ευκόλως ό μαθητής νά
γνωρίζη τάς Ευρωπαί'κάς πολιτείας, οχι διότι παριςάνονται εις αυτόν όλιγώτατα αξιοσημείωτα
πράγματα — αν και είναι δυνατόν, εάν αυτός ε
χη τό σύνηθες μεγεθος τών Γεωγοαφικών Πινά
κων, νά παοαςη^Ύ! σχεδόν ολα, όσα'είναι άναγκαΓα εις την πρωτην περίοδον. -— αλλ επειδή
είναι αδύνατον -εις τον διδάσκαλον, νά περιορίση την όρασιν καί τάν προσοχήν τού μαθητου είς
τον τόπον, περί τού οποίου, γίνεται ο λογος,
καί να εμποδίση την επί τουτου ελευθεραν περισκόπησιν άυτου , την οποίαν καμνει χωρίς να
δενεται με την παράδοσιν του διδασκάλου * ή
άφευκτος βλάβη, η προξενουμενη εκ τούτου είναι
/
/
ι
\ ν
προφανής. ΣυγχωοεΓται μονον προς εΛαττωσιν
Των εξόδων νά παρας·αΟωσιν επί το.» αυτου Πίνακος εκείνοι ο? τόποι, οί'τινες διά την φυσικήν
C 2
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αυτών συνέχειαν παριςανονται δυσκολως επί
ιδιαίτερων Πινάκων ,
οίον : η ίΞβεκία με
τά της Νορβεγίας , και η ’Ισπανία μετά
της Πορτογαλλίας * η εν άυτοΐ'ς άποπλάνησις της
όράσεως είναι όλιγωτερον βλαβερά: διότι ό ένας
τόπος κεΓται αμέσως μετά τον άλλον, καί μάλι*
ςα. εάν η ερμηνεία του ενός γίνεται ευθύς μετά
ττ^ ερμηνείαν του άλλου. Ε κ τού εναντίου η Ε λ 
βετία , καί η Ο λανδα άπαιτουσιν ίδίους πίνακας:
επειδή ως προς τό μεγεθος της Γερμανίας φαίνον
ται πολύ μικοάι, και χάνονται από την ορασιν.
2 .)

Αυτοί δεν πρέπει νά έχωσι τό σύνηθες μέγε
θος των Πινάκων. Το παιδίον επειδή παίζει μόνον
με αντικείμενα μικρά, καί αγαπά νά κράτη πράγ
ματα μικρά , καί δύναται νά έπιθεωρη μόνον τοια ύ τα , δέν δυναται νά συνάθροισή εις την διάνοι
αν του τό σχήμα των διεσκορπισμένων μερών,
επί της τοσάυτής επιφάνειας των μεγάλων πινά
κων. Διά τούτο δυσκολεύεται νά διατηοηση εις
την μνημην του την περιφέρειαν τού τόπου, καί
τον σύνδεσμον των σποράδην αξιόλογων , καί αυ
τά τά τόσον μακράν απ’ άλληλων άφες·ηκώτα α
ξιοσημείωτα , εις τά όποΓα διευθύνουν οί διδά
σκαλοι την προσοχήν του , καί ούτω ματαιούται
πολλάκις κόπος καί καιοός πολύς.
Ε κτός ταύτης της ηθικης βλάβης, της προξένου-
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μένης υπό Των μεγάλων Πινάκων εις τούς μικρούς
μαθητάς , προξενεΓται ετι εις αυτούς κα: μία άλ
λη φυσική βλάβη , την οποίαν πρέπει όλοι οί γονεΓς και οί διδάσκαλοι να παοατηοησωσι
ποοσεk
*
ι
κτικως. Τα παιδία μη δυνάμενα νά επιΟεωρησωσι
ένα μεγαλον Πίνακα, επακουμβούσι καί επικύπτουσιν εις τάς τράπεζας, διά νά εύρωσι το ζητούμενον * αυτή η Ολίψις τού ςη0ους κα: τού ςομάχου , την οποίαν τά παιδία εις την χ.ρησιν των
μεγάλων Πινάκων μόλις δυνονται νά αποφύγωσιν,
είναι επιβλαβεςατη εις τάν ύγίαν, καί μάλιςα
όταν διά την φαινομένην ευκολίαν της τοιαυτης
Οεσεως του σώματος , συνεΟίσωσι νά εγκυπτωσιν
ομοίως καί εις τάς αλλας των ενασχολίας. Α υ
τή μονή η αιτία ητον ίκανη νά παρακίνηση όλους
τούς γονεΐ'ς , τους αγαπώντας την ύγίαν' των ιδί
ων τέκνων, νά έμποδίσωσιν άφεύκτως άπό αυτά
την νοησιν των υ.εγάλων Πινάκων.
*

ι

*

3)
Οί πίνακες πρέπει νά σχεδιάζονται διά
του αυτού μέτρου, διά νά ύποπίπτωσιν εις την
όρασιν εύκρινέςερον, τά ανάλογα μεγέθη των τό
πων: επειδή αλλέως άυτά γ νονται πολύ δυσπε·
ρίληπτα εις τά παιδία, τά όποΓα ούτε έχουσι
πάντοτε πρόχειρον γενικόν χάρτην, αλλ’ ούτε
πρέπει νά εχωσι' πλην τούτο τό πρόβλημα είναι
δυνατόν νά εκτελεστή ακριβεςερον μόνον εις τάς
Ευρωπαϊκάς πολιτείας* αλλά καί αυτού οχι με

όλίγην δυσκολίαν. Ιΐ' Ευρώπη μόνη εάν έσχε·
δίαζετο δια τού άυτού μίτρου , ήθελε φανη πο
λύ μιχρά ως προς τάς λοιπάς ηπείρους ’ επειδή
δμως είναι η αξιολογώ τάτη , και εκ τούτον
πρεπει νά εχωμεν την όρθην γνώσιν των αναλο
γών μεγεθών των πολιτειών αυτή ς, διά τούτο
είναι ικανόν, εαν μονον είς το διδακτικόν βιβλί
ον — είς το οποίον καί χωρίς τούτου πρέπει να
πρΟηγηται η ερμηνεία Των Πινάκων — δεν λησμονη&η καί η ερμηνεία τού 'επίτομου μέτρου,
καί το απολελυμένον /χυτού μεγεβος.

Τούτο καί αλλα παλλα εμποδίζουσι νά
εκτελεσΟη ένα άλλο ποόβλημα , δηλ: νά σημεΐω&ωαιν επί των τοιουτων Πινάκων τά υψη
Των βουνών , τά- πλάτη των ποταμώ ν, καί αί
περιτεοειαι των πόλεων αναλόγιος , καθώς κοινώς
γίνεται * αν καί απολογούμενοι τινές διά της
πείρας λέγου^ιν , ότι τά παιδία συνεθίζουσι
νά καταμετρώσι τό αληθές μέγεθος τών αντικεί
μενων , κατά τ/ν άποδεδομένην άυτοίς επί τού
πίνακος εκτασιν , καί ότι αυτά παοαπονούντα
πολύ διά τούς μη παριςάνοντας τά τοιαύτα
Πίνακας, καί όταντις παριςάνη είς αυτά την α
πάτην.

4) Οί Πίνακες δεν πρέπει νά περιέχωσιν άλ-

Μ
λο , παρά τα αξιοσημείωτα αντικείμενα διά τούς
π αΐ δας , τά όποια δύνανται να μαθωσι, και πρέ
πει νά ένθυμωνται, δπλαδη νά μη εμπεόιέχωσι
καμμιαν Πολιν, η Π οταμον, η Βουνον, η άλλο
τ ι , ό,που δεν αναιςέοεται, ούτε ποέπει νά ηναι
είς το διδακτικόν βιβλίον : επειδή όταν οί Πίνακες
παοιςανωσι πολλά αντικείμενα, το δέ βιβλίον τα α
ποσιώπα, τότε κατασυγχίζεται τδ λογικόν τού παιδίου, φθείρεται η προσοχητου, δεν δύναται νά διααρίνη το αξιοσημείωτον , και ούτω διαλύεται η άγαλλίασις , την οποίαν αισθάνεται, όταν απολαμβανη ταχέως την επιθυμίαν του: διότι αυτό, ε
πειδή δεν είναι ακόμη ικανόν νά αισθάνεται την
ηδονήν, την προξενουμένπν μετά την διασκέδασή των
πολλών δυσκολιών, άτονεΓ είς τάς δεινότητας, και
δειλ:£ ‘Οσάκις βλέπει-ότι εκτείνεται ένας χάρτης έμ
προσθεν του με αναρίθμητα αντικείμενα. Αυτό όμως
μεταβαίνει με τά δάκτυλά του προθύυως καί προ* \ ·>
>
1
t
σεκτικως απο ενα αξιοπαρατήρητου αντικε.μενον
*ίς άλλο, όταν εν τω μεταξύ δεν εμποδίζεται
υπό άγνωμων πόλεων, ποταμώ ν, χωρίων, και
δασών: επειδή πάντοτε νομίζει, ότι έφθασε τον
ζητούμενον τόπον , καί εκ τούτου προχωρεΓ διηνεκως είς τό έμπροσθεν. Πασχίζουσι τινές νά
βοηθήσουν ταύτην την συγχισιν , ύποσημειούντες
δια γοαυ.υ.ων τά ζητούμενα καί παοατηοητεα όνόματα , πλην αυτή η συνήθεια όδηγεΓ τούς παίδας
άνεπαισθητως είς την ακαθαρσίαν, βλάπτει τούς
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πίνακας, καί καμνει πολλακις τάς λε’ξεις δυσαναγνωςους.
5)
Ε π ί των τοιούτων πινάκων δεν πρέπει
αίτόποι να ύποδιαιρωνται εις επαρχίας: επειδη
αί πολλά: συνοοικαί
δυσκολευουσι την οοi l . νοαυ.υ.αί
i l
ι
Οην παραςασιν Των συνόρων του ολου, ητις μόνη
»
\
/
ν , ’
/
.
εις τους πρωτοπε.ρους είναι αναγκαία, και συγχίζουσι το σχήμα του τόπου, ο,που πρέπει,νά
παριςανεται προς τους παιδας ως μία μονάς, δια
νά δύνωνται, όταν θελωσι, νά τό διακοίνωσιν α
πό τους λοιπούς τόπους, καί νά τό παραβάλλωσι
με αυτους- ούτε πρεπει νά γίνεται καμμία ομιλία πε
ρί των επαρχιών είς τούς πρωτοπείρου ς: επειδή τού
το καταβαρύνει τό παιδίον, ωσε είναι κίνδυνος
τό νά είπη τις πρός αυτό τίπ ο τε, διά νά μη έχη
τί νά λησμονηση :·'διότι πάσαν φοράν χάνει πρός
9 %
1
·
τουτοις και £να τι αναγκαιον.
Γ} Αυτοί πρέπει νά περιέχωσι τόσα Γεωγραφι
κά αντικείμενα , όσα δύναν ται νά παραςαθωσι
μέ ένα τρόπον αρμόδιον, αβίασον καί ηδονικόν,
χωρίς νά βλάπτεται η ωραιότης αυτών. Η' μεγά
λη δυσκολία απαντάται εις την σημείο>σιν των
προϊόντων, ητις κατα την ημετεραν δόξαν δεν πρέ
πει νά παροεαΟη : επειδή εάν τεΟωσιν άυτ αυτών
τά τυχόντα σημεία , τότε προξενούσι τω μαθη
τή μίαν νεαν καί δεινοτέραν δυσκολίαν : διό^
η συνεχές άναΟεωρησις Της αυτών σημασίας τον
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ιιερει εις αγανακτησιν, καί θαυμάζει πως το σημειούμενον πράγμα δεν εχει τινά ομοιότητα με
τό σημεΓον * όποιος εδίδαξε είς παιδία τούς Κρομικούς των προϊόντων Πίνακας, αυτός τό εξεύρει
εκ τις πείρας. Μόνοι οι αριθμοί είναι παντάπα<τιν ανυπόφοροι * εάν δέ τά σημεία είναι εικόνες
των συμειουμενων προϊόντων , τότε προςενουσι
βέβαια εις τά παιδία μεγαλην χαράν, πλην πε
ριττήν : επειδή αυτά Οελει αμελησουτι διά τά
τοιάυτα μικρά σχάυατα τ/ν πρός πάντα τά λοι
πά αντικείμενα προσοχήν αυτών, καί Οελει κα
ταγίνονται ακεραίας ώρας της διδασκαλίας εις
αυτά, και ως πρός τόν σκοπόν Οελει ματαιωΟωσι τά αλλα, τα επίσης αναγκαία. Δια την αυ
τήν αιτίαν πρεπει νά αποβάλλωνται^ πανταπασιν
ολαι at ττεοιττα* ςολα: των Πινάκων. Ο Οεν επρεπε νά εφευρεθωσι διά "τάγπροϊόντα τοιαύτα
σημεία , τά όποια νά μη είναι εικόνες των σημειουμενων πραγμάτων, αλλά νά δύνανται νά ενΟυμίζωσι διά της φαντασίας, ητις μάλιςα ενεργεΓ εις τούς παΓδας , τό σημειούμενον πράγμα.
Το εργον είναι δυσκολον, κα: δεν πλησιάζει εί£
όλα * εάν όμως παραςαΟη άρμοδίως εις τά π ε
ρισσότερα, τότε Οελει είναι τό όφελος πολύ. Ε ν
οσι.» τοιαύτα δεν ε^ευρεθωσιν, ‘ίσως είναι κάλλιον να εμμείνωμεν εις τά απλά ςοιχεΓα, εξαι
ρούμενων των μετάλλων, των οποίων τά συνήθη
' /
S
/
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σημεία, πρεπει να σημειονωνται όια πολλας αι
τίας.
f/
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47 ) Εις αυτούς δεν πρέπει να γράφεται παν/
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Τελως κανένα ονομα ούτε των τοπο>ν, ούτε των
πεοιαόεουσων αυτούς Θαλασσο)ν , ούτε των πολέων, -λ των ποταμών καί των λοι * ούτε νά ση
μειώνεται εις αυτούς τίποτε , ο,που δεν πρεπει
νά διδαχΟη το παιδιόν. Ε αν δε ό διδάσκαλος
κοπιάση ολίγον τι περισσότερον, δεν θέλει φανη
δυσκολον εις τό παιδί νά σημειωνη έκ της θέσεως καί τού σχήματος τά ονόματα των αντικεί
μενων , των φαινομένων επί τού πίνακος, τά ό
ποια καί εάν δεν ηναι εις αυτόν γοαιχυ.ενα ονομα<ςί, εύρίσκονται όμως όλα εις τό βιβλίον. Βέ
βαια ό σκοπός της διδασκαλίας είναι τό νά διατηράση το παιδίον εις την μνημην του τά των αν
τικειμένων ονόματα, πλην καλλιον να διδάσκε
ται εν ταύτω την ιδέαν της Οεσεως καί, του σχή
ματος με τά των ονομάτω ν, παρά "νά βλέπη
γραμμένα τά ο ν ό μ α τα , καί νά δίδη όλιγωτεοαν
προσοχήν εις την θέσιν καί τό σχήμα. Ο? αντί
των ονομάτων γραφόμενοι αριθμοί επί των πινά
κων δεν προξενουσι Ttva ωφέλειαν * τούτο κατα
βαρύνει τό παιδίον μέ την ματαίαν ενασχολίαν,
καί μάλι^α επειδή πρέπει νά μάθη τούς αριθ
μούς πρώτον, διά νά εύρίσκη τά ονόματα. Ε άν
δέ/προβαλη τ ις , οτι ο: αριθμοί ποοξενούσιν ευ
κολίαν τω μ α θη τη , είς τό νά εύρίσκη μέ όλιγωτερον κόπον εις τούς πίνακας τά αναφερόμενα είς
τό βιβλίον ονόμ α τα , τότε γίνονται ένας τυφλο«ύρτης, είς τον οποΓον ό μαθητης έλπίζων , άμε^
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λεΓ. Τ α αρκτικά μοιχεία δεν etvav. καΤ ουδεν
τελειότεοα : επειδή αυτά ευκολύνο >-η τον συμV
( ν
\
/
,
\ Λ/
’
χερασ μον, καί οχι την μντμην * και τα ουθ εμποδίζευίτι τό να εντυπωΟη η Οε«τι: κα: το σχήμα
εις τάν μνημην. Τ ά τοιαυτα τότε μ.ονον γίνονται
ττύν λόγω, όταν ό πίνας πεοιεχη πεν.σσότερα αν
τικείμενα ατό τό διδακτικόν βιβλίον, αλλά τού
το απεδείνΟη άτοτον.
£) Ε γω παραιτούμαι ατό τό αξίωμα, ο,που ελεγον, οτι νά αρίνωνται ο* 'Πίνακες αχοωμάτιςΌΐ, r τούλάχιςον μόνον τα συνο~α να χοωματίζωνται αμυδρώς, καί μάλιχν. τά σύνολα ολων των τότων δια τού αυτόν '/ο ·>Μ.ατο>: επειδή
αντίκεινται εις.τούτο πΟλλα: γνωμχ*. ανυρων, των
οτοίων τα φρονήματα σέβομαι είς α.κρον. Δεν αρνουμαι , ότι δια των χρωμάτων τά σύνορα τ?ον
τότων γίνονται εναογεςεώα ' ότι δι αυτών τό
σ /η μ α του τότου γίνεται εμφανικωτερον, καί ε
πομένως γίνεται δραςικωτερα η εν’υπωσις του Ο
λου * καί ότι η βλάβη αυτής τ£ς ζωηοάς εντυτωσεως με τον καιρόν εξουΟενεΓται * όμως δια νά
t όλαττωθη όπωσούν αυτή η εντύπωσις κατ αρχα ς, εύχομαι πρώτον νά χρωματίζονται οί πίνα
κες μέ λευκόθωρον βαφην, καί δεύτερον είς καθεν
αυτίτυπον ό αυτός τόπος νά μη εχη τό Γδιον
χρώμα , άλλα νά δίδωνται είς αυτούς α? δυναταί
μεταβολαί των χρω μάτω ν, διά νά δύναται τό
παιδίον, όταν παραβάλλη διάφορα αντίτυπα , νά
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βλεπη οφθαλμοφανώς τό απροσδίοριςον' των χρω
μάτων , καί να συνεθίζη να αννοη ενα τοπον με
το τυχόν χρώμα, καί χωρίς )γρώμα. Ο χύρ Προφεσορ Ε μπελιγ
τού o r ο.'ου τό όνομα εκρωνώ με σέβας, εύναρισίαν καί αγαπην — ποοβαλλ si ως ενα μεσαίον δρόμον τό νά άφίνωνται οί
χάρται αχοωμάτιςοι εις τους π α ΐδ α ς, διά νά
τούς χρωματίζωσι μόνοι. Βλέπω καί εγώ καλώς
τό μεγάλον οφελος ταύτης τής μεθόδου, φοβού
μαι όμως μήπως τά παιδία , μή οντα σηνεθισμενα εις τον /w
νοωυ.ατισμόν,
τους Πίνακας
V. ι
4
' φθείοωσι
I i
με λάθη, ή σπίλους , καί ουτω , μάλις-α εάν παιδευΟώσι δ: αυτό , νά τούς βλεπωσι με εχθρικόν
ομμα * επομένως ητον χρεία καπά την αρέσκειάν
του εκαςος νά εύρίσκη νά αγοράζη χρωματισμένους, η αχρωματιςους Πίνακας.
9) Εις αυτούς πρεπει νά σημειόνωνται ολί
γα» τινές μοΓραι τά μήκους καί τού πλάτους, ό
χ ι επειδή κατ αρχάς είναι αναγκαία ή ερμηνεία
τούτω ν, αλλά διά νά όδηγηθη τό παιδίον νά ε
ρώτηση την έννοιαν αυτών των γραμμών , τό όποι
ον δεν εσυνείθισε νά βλέπη τι επί τς>ύ Πίνακός
του , χωρίς νά άκουση την ερμηνείαν του. Η α πόκοισις τού διδασκάλου πρεπει νά ηναι ανάλογος με την ικανότητα τού παιδος * αυτός δύναται
νά εί'πη, ότι αύται χρησιμεύουσι διά νά διοοίζητα ι η θέσις τών τόπων ακριβώς, καί είς τό ερχό
μενον θελει εξηγηθώσι * διά τούτου όπως δηπο-
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τε -θέλει θεραπευθη ή, περιέργεια του παιδός προς
το παρόν — η τις ποτέ δεν ποέπει νά αχίνεται
παντελώς αθεράπευτος
— ηδε ποοθυ/λία
αυτούX
I
ι
i
Οελει αποτείνεται προς τό μέλλον. Ε’άν όμως το
παιδί ον είναι ικανόν νά διδαχθη σαφε^ερα, τού
το είναι μάλλον ωφελιμώτερον : επειδή είναι δυσκολον νά οδηγηθη ή προσοχή του παιδός παρά
καιρόν εις τα ςοιχεΓα τής μαθηματικής, η τις μό
νη είναι ή αληθή? έπιςήμη : επειδή διασαφοΓ αποδεικτικώς τά θεωρήματα της , καί ενεργεΓ εις τον
νουν αναντιρρήτως. Λοιπόν ή περιέργεια των μ α 
θητών — ητις είναι τό δοκίμιον του σκεπτικού
πνεύματος, του όομουντος προς τον φωτισμόν,
καί αγαθή τύχη είναι τοσουτον συμφυής με τούς
παΓδας των πεπολισμένων λαών — θέλει δώσει
εις τον διδάσκαλον αναρίθμητους α ιτία ς, νάγδιερεθίζη την κλίσιν αυτών προς αυτήν την Βασίλισ
σαν των επίσημων. Πόση ωφέλεια τότε γίνετα ι!
Α λλά ταυτα άραγε μόνον είναι ικανά προς
την σκοπουμενην ορθήν έκθεσιν τών Πινάκων τή?
πρώτης Γεωγραφικής διδασκαλίας! είναι ετι δύω
όχι όλιγώτερον άξίολογοι χρεΓαι, τάς οποίας οι
εμού σχεδιασθεντες Πίνακες εχουσι κοινάς με
ό'λους τούς λοιπούς* αύται δέ είναι: ή όρθότης και
ή ωραιότης. Το πρώτον ομολογεΓται υπό πάν
των τόσον αναγκαΓον , ωςε δεν εχει χρείαν ιδιαι
τέρας δείζεως * μέ όλιγωτέραν ακρίβειαν όμως
εκπληρούται τό δεύτερον, καθώς ή καθημερινή π·?-

46' ί* το άποδεικνύει * παρατηρήσου μίαν φοράν
τούς περισσοτέρους σχολαστικούς πίνακας, χαΐ θέ
λει ίδης πόσον άσ χη μ ο ι, ακάθαρτοι καί αηδεΓς
παριςάνονται εις την δρασιν!

Το σχεδίασμα , η έγχάραξις, η έκτυπωσις*
καί τό χαρτί είναι όλα δυςυχη · φαίνεται, ότι ύπολαμβάνουσΐ, πώς τό τυχόν εργόχειρου είναι αρμοδιωτατον διά τούς παΓδας * όθεν δεν φροντίζουσι τελείως, ούτε περί της εκλογές των τεχνι
τών καί της ύλης, ούτε αυτοί οί τεχνΓται κατα£άλλουσι την άνηκουσαν επιμέλειαν, όταν έξε'ύρωσιν, ότι τό εργόχειρου είναι διά παιδία. Δεν
είναι λοιπόν περιττόν τό νά απαιτηθη διά τούς
Παιδικούς.χΐίνακας.

JO) Ευκρίνεια, καθαροτης, καί ώραιώτης,,
καί μάλιςα διά τάς, εφεξής άξιολόγους τρεί'ς αί
τιας.
Δεν είναι δυνατόν αφ ού πέραση ό καινά κοσμηθη η τών παίδων -αρέσκεια , καί ν<χ
εμφυτευθη εις αυτούς η άισθησις του ωραίου, ητις
είναι η πηγη της εύγενεςάτης τέρψεως, καί πε
ριέχει τό πρώτον φύτρον όλων τών ηθικών καλών,
τό όποΓον χωρίς εκείνης δεν δύναται ποτέ νά ώριμάση μέχρι καρποφορίας * adde pulehrum b o 
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no ( * ) (ενωσον το ώραΓον μετά του ωφελίμου).
Η καλή αρεσκεια είναι εις όλους τούς βαθμούς,
και ολα τα επαγγέλματα αναγκαία * αύτη δεν
είναι κανένα τεχνικόν επιτήδευμα, αλλά μία έξάσκησις, η τις αποκτάται κατά μικρόν διά της
συνεχούς θεωρίας των ωραίων αντικείμενων. Αυ
τήν λοιπόν δεν δύναται πλέον νά απόκτηση τις,
όταν γίνη τέλειος άνηρ διά της μελέτης — επει
δη τότε η αισθησίς του είναι περιωρισμένη, η δε
μελέτη τον διδάσκει νά αισθάνεται μόνον την
ωφέλειαν της — αλλά σχηματίζεται κατά μι
κρόν εις τον καιρόν της νεότητος, όταν βτι τά
ανθρώπινα όργανα είναι τρυφερά, καί επιδεκτικά;
πάσης εντυπώσεως * όταν ακόμη δεν είναι έρριζομένη καμμία ποόληψις, καί η καρδία είναι ετι
καθαρα καί αθώα. Ποθεν προέρχεται να είναι α*
διάφορος ό Γερμανός εις τά δημόσια άριςουργημάτα , καί αί καταχρήσεις εις τάς οποίας αυτά ύπόκεινται, τά οποΓα συμβαλλουσι προς ιδιαιτέ
ραν τινά αρέσκειαν ; καί ποθεν έκ του εναντίου
προέρχεται τό σέβας, με τό όποΓον ό λαός των
Ιταλών φείδεται αυτα τα δημόσια αριςουργη-,
μ .α τα, τά οποία εκεΓ κανείς δεν προφυλάΐτει,
ούτε εμποδίζει την βλάβην αυτών κανένα περί-

τ α -πδρι τη ς αι*τ6ηιτ 5α>ς « ζ ίω μ κ τ α , καί την
> . « ' ν
. I
'
Α/ » '
και α να π τυ^ιν α ^της sv τω Κα,ρλω u « 6 spγη ·’ ίκδ'βαις τη ς Ε ^φον^της τ « ι
χ.
I

Κ Jχρησίν
-

48
φραγμα ; ο,που πολλάκις πρέπει νά κινης εις εου.
θρίασιν ημάς τούς Γερμανούς, όταν παοίςαται εις
τούς ενθυμητικούς τόπους μας. θ ' ’Ιταλός συνεθίζει παιδιόθεν νά βλέπη καί νά ορέγεται ωραία
σχήματα* ό δε Γερμανός δεν έχει τινά προσο
χήν καί αισθησιν προς τό ωραίον : διότι αυτό αποσιωπάται παντελώς εις την ανατροφήν του. Η
τοιαυτη δε ανατροφή, από την όποιαν εΓαιρείται παντελώς ό σχηματισμός τλς καλής άρεσκείας, προξενεί τα διεφθαρμένα ηθη καί την βαρβα
ρότητα εις τον λαόν μας * ενα καφαλαιον με-αξύ των λοιπών , ο,που διευθύνεται κακισα υπό
Των ημετέρων παιδαγωγών, καί εις τό ίδικόν μας
σύ<^ημα της ανατροφής παροραται παντάπασι.
θ",τι πράγμα εγχειρίζεται εις τούς παίδας πρός
διδασκαλίαν, πρέπει νά εχη ένα άνάλογον βαθ
μόν ωραιοτητος, ός τις είναι αναγκαίος καί εις
τούς γεωγραφικούς πίνακας. Ποτέ δεν δύνανται
νά συγκοιθωσι τά γινόμενα δί αυτά υπερβολικά
έξοδα με την έξ αυτών προξενουμένην μεγάλην
ωφέλειαν. Ο που δε δεν είναι ό τρόπος νά έγχειρίζωνται εις τούς παίδας εργόχειρα ωραία δια
τό πολυδάπκνον, εκεί κοίνω συυ,Φεοωτεοον νά ά - φίνωνται τα τοιαυτα παντάπασι.,.. Α λλά ποίοι
τά χ α γονείς, εάν ηναι καί ολίγον πολυέξοδον
τό εργόχειρου, ήθελε προκρίνουσι διά την προφύλαλαξιν ολίγων χρημάτω ν, νά διαφθαρη η όρθη
αρέσκεια των ίδιων αυτών παίδων , έν ά τά χρη.
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ματα δεν είναι τιμιωτερα από την ανατροφήν
*ύτων ;

Προς τουτοις διά των Αραιών εργόχειρων δεν
εμπνέεται μόνον η αρέσκεια του καλού εις τούς
παΓδας, αλλά καί αυτό η έφεσις της μαθησεως:'
επειδή τα παιδία επιχειρουσι μέ πολύ μεγαλητέραν εύχαρύςησιν ένα έργον, όταν εύαρε^ωνται εις
τά εγχειριζόμενα αυτοΓς εργαλεία. Ο ταν οί Πίλως θέλει λαμβάνουσιν αυτούς άνά χειρας με με
γάλη τέραν εύχαρίςησιν * και επομένως Θέλει σπεύ*
δουσι μέ ίσχυοοτέραν κλίσιν εις την παράδοσιν,
£αοά όταν’ η θέα αυτών δέν είναι θελκτική»

ΤελευταΓον τά παιδία συνεθίζουσι περισσό
τερον είς την καθαρότητα, όταν βλέπουν, ότι τά
βιβλία των καί οι Πίνακες αξίζουσΐ νά πρ$φυλάττωνται καθαρά * και επομένως θελει συςάλονΤαι νά λερωνωσι ενα ωραΓον βιβλίον, η μίαν ωραίαν εικόνα. ΠοίΌς ήθελε καταφρόνηση ποτέ τό
ΐόιουτον μέσον, δ,που διερεθίζει και ένδαναμόνει είς τούς 'παΐδάς του τό πνεύμα τη$ ευταξίας
και καθαρότητος, δ,που ένεργεΓ τόσον δρα<ςικως
είς την τύχην της ζωής; — Ουτω λοιπόν διά της
ώραιότητος των Πινάκων άποκτωσι τά παιδία
τρεΓς άξιολόγους άρετάς.

D

θ'ι μέχρι τούδε περ^/ραφθέντες Γεωγράφικϋί
Πίνακες, είναι πολύ άομοδιώτεροι από τούς συν.
ηθεις, διά την ωφελιμωτάτην γύμνασιν τού γινομενού εις το αβάκιον άντισχεδιασμού των διερμηνευθέντων τό π ω ν: επειδή είναι μικροί, και επομένως
προσφυέςεροι εις την κατάληψην των παίδων,
καί περιέχουσι μόνον, όσον έδιδάχθη καί έμα
θε τό παιδίον, τό όποΓον πρέπει νά άντισχε*
διάζη.
Το διδακτικόν βιβλίον ταύτης της πρώτης
περιόδου πρέπει νά εξηγη λεπτομερώς τούς Πίνα
κας, καί τό σχέδιόν του νά σύμφωνη ακριβώς μέ
αύτούς · αυτό δε τό σχέδιον νά έκτεθη άναλόγως
με την ικανότητα καί τό επιδεκτικόν της ηλι
κία ς, είς την οποίαν κατά την συνήθειαν μεταδίδοται η πρώτη Γεωγραφική διδασκαλία * καί
προς τούτοις νά αποτείνεται είς την δευτέραν πε
ρίοδον , ητις πρέπει νά συνιςα .μέ την πρωτην
μίαν καί μόνην οικοδομήν. Προσέτι δεν κρίνεται
σρθον τό νά διαλαμβάνη τούτο τινά διεξοδικό
Ερμηνείαν, η νά άναπληρη τον τόπον τού διδα
σκάλου * πλην πάλιν νά μη ηναι ένα ξηρόν σκε
λετόν καί ονοματικόν , δ,που ούτε είς τούς παίδας προξενεί τινά ηδονην , ούτε είς τον διδάσκα
λον οδηγίαν * αλλά πρέπει νά όμιλη τό ουσιώδες
πάσης ύποθίσεως, ητις είναι χρεία νά άναφέρε*
ται είς την διδασκαλίαν, καί νά αφίνη την διεξο*
δίκην αυτής ερμηνείαν είς_τόν διδάσκαλον, ’ΐδο»

ΐα εφεξής είναι άναγκοαα καί ικανά τΐρό> βάσιν
fyjg πρώτης περιόδου.
Ε πειδή *είς τό παιδίον εγχειρίζονται Γεω
γραφικοί πίνακες, έπεται προ πάντων νά διδαχ
θώ νά τους έννοη * οθεν είναι χρεία νά διδόίχΟη
πως ενα μεγάλον άντικέίμενον παριςάνεταί διά
μικρού σχήματος — τ ο F fliro u o v μ ε τ ρ ά ν — *
πως παοιςανεται η Γη εις σχήμα μικρόν —
τη ν τ ε χ ν ίτ η ν u d ^ o y fio v ό φ α ίρ α ν — * πώς
παριςάνεται ενα σφαιροειδές σώμα επί τίνος ε
πίπεδου επιφάνειας — τά έτίίπεδα νμιϋφΐϊίφκι — * καί τελευταΓον πώς ένας τόπος παριπάνεται επί τον χαρτίου —Λ τόν Γίογ^αφικόν
ΙΙιν α κ α .
Δυσκόλως ύπερβαίνουσι την κατάληιΐιν ενός
παιδίου αί εκ των Σεληνιακών εκλείψεων, καί τών
περ.'πλων της Γης ληφΟείσαι ευληπτόταται απο
δείξεις τόυ Γήινου ^ χ η μ ά τδ ς, περί του οποίου
μάλιςα πληροφορείται τό παιδίον εντελώς, όταν
δειχθη είς αυτό επι της τεχνίτης υδρογείου σφαί
ρας ό περίπλοΰς της Γης. Αυτό Οελει εννοήσει
προς τούτοις ευκολωτατα την αμοιβαία·'/ μεταβο
λήν της ημέρας καί της νυκτός διά της περιφοράς
Της ίδιας σφαίρας * εντεύθεν δε οδηγείται προς
την κάτάλήψιν τών πόλων καί του γήινου άξονος,
καθώς καί έκ τών διαφόρων μερών του ημερονυ
κτίου, πρόί την γνώσι? τών επισημότατων τεσσάD 2
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ρων μερών του κόσμου. Ε κ 5 s των περί την Γην
γραμμών είναι ικανόν νά έννοηση τόν ’Ισημερι
νόν *(*) περαιτέρω 5 ε δεν πρέπει νά προχωρηση (*).
_ Προς τούτοις τό τοιούτον βιβ λ ίο πρέπει νά
περιέχη μόνον τάς πρωτας γνώσεις των συςατικων μορίων Της Γ η ς , καί της ποιότπτος της επι
φάνειας αύτης. Η,’τον όμως πολύ επωφελές, βάν
αυτά παριςάνοντο καί εις την όρασιν τού παιδιού *
προς τούτο τώρα έξεδόθη ένα άξιόλογον βοηθητι
κόν μέσον (&). Α ί πρωται αρχαί τών ποταμών
είναι δυνατόν νά έννοηθωσιν ευκόλως καί δί αυ
τών μόνων των Πινάκων. 0 ? άνθρωποι είναι αξι
οπαρατήρητοι υπέρ παντα τ ά λοιπά ζωα της
Γης* η όε χρωματική αυτών ποικιλία προξενεί
βέβαια εις τούς παίδας μίαν τερπνήν διατριβήν.
Μ ετά ταύτα ας επωνται τινές προηγούμεναι ί-

( · ) Δικαίως μ ε έκατηγο'ρησαν, ·τ» βίς το ί ι 8 α κ τ ι χ ο \
(3ι6λίον μο υ τ η ς τ ρ ω τ ή ς τ ε ρ ι ο ^ ο υ υπερεό’ην τους a*
τ ω τ α ρ ο ν τ ι σχε^ίω μ ο υ εκ τε θεν τας ορούς.
Ε*γω τ·
ωμολογησα και μονος εις το τ ρ οο ίμ ι ον αΰτου του
βιβλ ίου, έ - η γ η ο α ς καί τάς α ί τι α ς . Ποτ έ $έν δυ'ναται
ένας νά φανη ακλόνητος βίς ολα τ ά μ έ ρ η του σχε
δίου , τ ο υ . καί νά το φυλα'ξη ά κ ρ ι α ς , χωρίς τοσάς
νά εκκλίνη, όταν χ ρ ι ιά ζ ων τα ι τ ο λ λ α ί χεΐρες τ ρ ο ς βχτληρωσιν αΰτου.
( * * ) Το τ α μ ε ι ο ν τ ω ν ^ιαφο’ρων εΐίων των ορεων, τ·
έ κ ί ο θ ε ν ' υ τ ο του κυρίου Βουάκτου του Ο’ ρυχτολογον,
του ότοι'ου έφάνη τω j γ ρ * μ ί α ε πιδιορθωμέ νη βχϊβσι ς.

-

53 -

Scott των Τ όπω ν, των Βασιλείων
λιτειών.

καί των Πο

Είς πάσαν Η πειρον, μάλιςα δε Try Ε*υρώπην κρίνεται ορθόν τό ·νά προηγώνται γενικά! ση
μειώσεις· εις πάντα δε τόπον ιδιαίτερον νά προσ
διορίζεται ό βαθμός, ηΟεσις, τά σύνορα, τό μέ
γεθος (/α τ ά |κηκος και πλάτος, όμου με τον προς
την πατρίδα λόγον) τά κεφαλαιώδη Ορη , οί κε
φαλαιώδεις Π ο τα μ ο ί, τά επισημότατα Προίοντα
(δηλ. εις όσα κυρίάς επιςηρίζεται η τροφή, και
τό εξωτερικόν εμπόριον ενός τόπου , καί εκ τού
του τά άκουουσι συχνά οί παΓδες). Ε”τι δε η
ζωη, αί ηγαπηταί ενασχολίαι, και τά γενικά ση
μεία του χαρακτηρος τών κατοίκων. Ε κτός δε της
ποωτευουσης πόλεως νά σημειώνωνται μόνον αι
εις τάς ομιλίας συχνότατα άναφερόμεναι πόλεις,
τάς οποίας πρεπει νά μανθάνωσι τά παιδία προίμώτερον · εις δε τάς Ευρωπαϊκά? Πολιτείας νά
προςίθεται καί ό διοικητής.
Είς την δευτεραν περίοδον πρεπει νά παύση
παντελώς ή άφειότης της διδασκαλίας, χωρίς ό
μως νά θυσιασθη η τερπνότης αυτής* ό δέ μαθη
τής νά όδηγηθη βαθύτερον είς τό Γεωγραφικόν σύςημα , διά νά γίνη με τούτο ικανός νά συμπερι
λαμβάνει όμού την σειράν τών προσκτηθέντων
γνώσεων * καί ούτω κατά την αρεσκειάν του νά
•πισκοπη με ενα βλέμμα νοητόν δλην την Γην,

η ώς p.;otv κατοικίαν λογικών χτισμάτων, συμπληΓ
ρούντων αναρίθμητους κοινότητας , η δια των
τίτερύγων της μνημης νά μεταβαίνη ατό του ενός
μέρους αυτής εις τό άλλο, καί νά διατριβή, όπου
βύαρετεΓται. Α λλ’ επειδή αυτή η δεύτερα περίο
δος ενδέχεται νά ηναι δί αυτόν η τελευταία —
διότι πληγιάζει εις τάς ενασ/ολίας της ζωής του,
εις τά>* όποιας θέλει νά μεταχειρισθη τάς αποκτηθείσας ιδέας του — διά τούτο είναι εύλογον
νά πεοιε/η από τά αφεθέντα εις την πρώτην π ε
ρίοδον, οσα είς τον μαθητην είναι αναγκαία και
ωφέλιμα νά εξεύρη διά τό μέλλον , η όσα δυνανται νά χρησιμευσωσιν είς αυτόν ως μία βάσις -ςτερεά, καιρού καλούντος, νά προχωρ/ση ενδότερον
είς την Γεωγραφικήν μελέτην. Δ ιά την αυτήν
αιτίαν αυτή η περίοδος έπρεπε νά αποτείνεται
πλησιέτ6οον είς τον πιθανόν σκοπόν του μαθη
του * επειδή όμως ό τβιουτος σκοπός είς τά σοχλεία τουλάλιςον είναι τόσον διαφορτετικός xaj
αβέβαιος: διά τούτο είναι χρεία όλοι of ηθοπεποιημενοι βαθμοί νά διδάσκωνται ομοίως. Τού
το βέβαια δεν προξενεΓ τινά σύγχισιν : επειδή
τοχχ) αγαθή εκεΓναι αί γνώσεις, αί όποΓαι είναι
χρήσιμοι είς τον πραγματευτην, δεν είναι ανωφελεΓς είς τον φιλόσοφον. (Λ εν καί εάν ηθελ*
δίαιρεθη η Γεωγραφική πραγματεία όρθώς κατά
τούς διαφόρους βαθμούς, καί ουτω ήθελαν από
λαυση ολοι από την διδασκαλίαν την αυτ^ν ωφέ
λειαν. Ε’πειδη όμως ό φιλόσοφος καί ουτω δε#
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δύναται νά .παύση την Γ«6>γραφικην μελέτην είς
τούτην την περίοδον, άλλ’ εχει καί είς το έξης
συχνάκις είς τάς ένασχολίας του αιτίας και περι
σώσεις να έπαναλάβη, νά διόρθωση, και νά έκτείνη
τάς γεωγρα^ικάς του ιδέας * διά τούτο αύτη η
περίοδος κρινεται εύλογον νά αποολεπη περισσοτορον είς τούς ηθοπεποιημένους βαθμούς τού λα
ο ύ , παρά είς τον φιλόσοφον. Ο* «πισημότατος
λοιπόν σκοπός αυτής της πεοιόδου
ποέπει
νά αι
ι
ποτείνεται εις τα τεχνικά και εμπορικά συςημ α τα (τά συνάφεια) και είς την βάσιν αυτών,
τούτ έςι τά προϊόντα, είς την οικονομίαν, καί
Την εξ αυτής έξηρτημενην πολιτικήν κατάσασιν τω>
τόπων.
Οί Πίνακες ταυτπς της περιόδου ας έχωσι
περισσότερα αξιοσημείωτα αντικείμενα από τδύς
προτέρους , ήτοι ας προςεθη κατ’ εξοχην είς αυ
τούς η γενική εσωτερική διαίρεσις πασης πολιτεί
ας , καί άλλοι περισσότεροι τό π ο ι, μάλιςα δέ πε
ρισσότερα προϊόντα. Αυτοί πρέπει νά ηναι πίνα
κες προϊόντων: επειδή ακόμη μέχρι τού νύν δεν
ιφευρέθησαν πίνακες τού εμπορίου καί των εργό
χειρων είς σχήμα μεγάλον. (*) Πλην είναι πρέΑ’λλά κα< ούτως ec<j τους Πίνακ*ς της ίε υ τ ε ρ α ς x r ριοδου £εν εΰρίσκοντα» τελείως ' α ημ εϊα -πρό'ιοντων ;
έ π ε ι ϊ η το « ρ α γ μ α ηττηντ/ιβδ τορος την αυτου εκττληfcoj’.v «τκεψεις και δυσκολίας , *Ίς τας οποίας e x p e r t
ν* υποχωοηαω ; ί ι ο τ ι ι ) r.o-λλοϊ ύ π ιλ ά μ β ’ανον την εν
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πον να σημειωνωνται μ ον ον ταυτα τα προϊόντα ^
οσα είναι αξιόλογα διά τού; τε χ ν ίτα ς, τά εργό
χειρα κα: τό εμπόριον; επειδή η είς τούς Πίνα,
κας ύπεου.ετοος επισωοευσις των αντικείμενων ποοξενεΓ σύγχισιν τά» μ^αθητη. Ο μοίως καί τά σπά
νια προϊόντα &ς άποβάλλωνται: επειδή χάοιν της
σπάνιό τη το; δεν είναι πρεπον νά επιφορτίζεται
ά μνημη , ητΗ συμφέρει νά μενη ελεύθερα μόνον
διά τά ωφεΧιμωτατα. Κ ατά δε τά λοιπά είναι
κατάλληλον να' εκτεθωσιν οί Πίνακες απαραλλάκτως με του; αυτούς της πρώτης περιόδου κανό
νας. Πρός επανάληψιν όμως είναι δυνατόν νά μεπα/ειρισθωσι κατά τό παοόν επωφελώς 0? Χομανικο:, η άλλοι του συνήθους μεγέθους Πίνακες'*
ενα μεν διά νά^προετοιμασθη ό μαθητης εν γενει
&ιά την τρίτην περίοδον, η νά τούς γνωοίση διά
t /,ν μετά ταύτα χρείαν του * κα: δεύτερον διά

ΤοΓς Πίναζι »τημ.είωσιν των προϊόντων μόνον ως εν*
παί γνι ον. y ) Η θ 3 λ ο ν , οτι τά σημ εί α των πρ οϊ όν των
να π ρ οσ^ι ορ ίζ ων τα ι ακριβώς εις τον π αρ ά γ ο ν τ α αυτά
Tcrov , καί ε π ε ι δ ή τούτο είναι α δ ύ ν α τ ο ν , έκρίθη κάλλιον νά άψ$θ^<π π αν τ ελ ώς . ρ ) Ο" ε ζ ϊ τούτων των
Π'·νακ<πν τό π ος ητ ον ολίγος δ ι ά τά σ η μ εί α των π ρ ο ϊ 
όντων : ε π ε ι δ ή οότε τό σ χ ή μ α αυτών δεν έσυγχωρεΓτο νά μ ε γ α λ ν ν 9 η » ο υ τ ί οί Πίνακες νά έπιφορτισθώσι ,
άλλ’ ούτε η χαλκογραφία νά λεπτυνθη υπ«ρ τό με’τ ρ ο ν . — Πλην καί ούτως εγώ έ μ μ ϊ ν ω -πάντοτε εις την
άυτην γ ν ώ μ η ν , οτι δί άυτην την πε ρί οδ ον 8?vat ώφε λ ι μ ω τ α τ ο ι , ο£ ορΟως συν τ ετ αγ μέ ν οι Πίνακες τών π ρ ο ϊ 
όντων,
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νά παρατήρηση εάν ένόησεν δρΟως την περιοχήν
των πινάκων του , καί εάν έμαβε νά εύρίσκη το
ζητούμενον ει'ς εύρυχορωτέρους, καί κατά τά αν
τικείμενα δαψιλεςέρους Πίνακα;.
Το διδακτικόν βιβλίον τ α ί της ] της περιόδοψ
*Ρ έπει νά σύμφωνη ακριβώς μέ τούς Πίνακας, να
έπαναλαμβάνη μέ βραχυλογίαν, όσα· περιεγραφθησαν εις την πρωτην περίοδον, καί νά εκτείνεται
μάλιςα εις τά νέα. Η' τελειότερα ίκανότης τού
ηλικιομένου μαθητου , καί η άποκτηθεΓσα γνωσις
Των ούσιωδεςέρων πραγμάτων συγχωρούσι καί
περισσοτέραν την λεπτομέρειαν * όθεν το παιδίον
το προικισμένων μέ δρΟάς καί βάσιμους ιδέας ο
δηγείται περαιτέρω * η πεδιάς της Γεωγραφίας έξαπλουΤαι έμπροσθεν τθυ * τά αντικείμενα επισω
ρεύονται, γίνονται πολυποικιλδτερα, καί προκυπτουσι καί άλλα πολλά μικροπρεπές·ερα * το πάν λαμ
βάνει πληρεςέραν τινά παράςασιν , ενα ακριβες^ερον διαμελισμόν καί ύποδιαίρεσιν.
Ο* μαθητής , οστις πλέον εδιδάχ^η τά ςοιχεΓα της Γεω μετρίας, δύναται εδω νά Θεωρη την
Γην ως ένα πλανήτην, καί νά καταλάβη ευκόλως
την ερμηνείαν τού Η λιακού συςηματος* διά τού
το δεν πρέπει νά παραβλέπεΤαι τίποτε εις τού
το τό μέρος της Γεωγραφίας; επειδή πολλοί μαθηταί, καί ικανοί σπουδαΓοι ςτρούνται είς το
έξης καιρού καί περιςάσεως, νά αφιερωσωσιν ενα
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μέρος Trie μελέτες αυτών εις τ ο ’Αγρονομίαν.
Προς τούτοις ό μαβητης θέλει έννοεΓ εύκολωτερον
τά αξιολογωίατα θεωρήματα της σφαιρίνης διδα
σκαλίας, εαν ηναι -πρόχειρα τά άνηκοντα βοηθη
τικά μ έσ α , τά όποια δεν είναι πλέον εύλογον νά
παραβλεπωνται. Το σχήμα της Γης εδώ άποδεικνυεται διά τών αισθητών
— τά όποΓα οαως
έ-Λ
*
4
χουσι χρείαν Λίανης σχέψεως — αξιωμάτων τών
διαφόρων υψών τρύ πολικού ’Αςάρος, καί διά της
κατά μικρόν άνριβάσεως καί καταβάσςως τών πλησιαζόντων , η μακρυνομένων αντικειμένων απο
της όράσεως. Ε κτός τού ’Ισημερινού καί τών Πό
λων, περί τών οποίων ό μαθητής εν τη προλαβούση
περιόδω έδιδάχΟη, εδώ ερμηνεύονται οί Μεσημβριώ
ν οί καί οί Παράλληλος, διά νά γίνεται εις αυτόν
εύληπτοτέρα η ερμηνεία τού μήκους καί πλάτους
^ης Γεωγραφικής θέσεως , τών καιρών τού χρό
νου, τών διαφόρων ημεοινών μηκών , τών Ζωνών
καί τών λοιπών. Δ ιά της βοήθειας μ,ιάς μικράς
τεχνίτης υδρογείου σφαίρας θέλει μάθη ενταύθα ό
μαθητης έν συντόμω , πώς είναι δυνατόν νά κα
ταμετρηθώ τό μέγεθος της Γήινου σφαίρας, ώς
εκ της περιοχής της επιφάνειας αυτής — αν καί
δ§ν δυνάμεθα έμπράκτως νά καταμετρησωμεν τα
μέγεθος της διαμέτρου αυτής — τι είναι έτερόσκιοι,
«μφίσκιοι, άσκιρι, «αντίποδες καί περίοικοι" τ.ί σημαί$
νει θ'ριζών, Ζεώθ, καί Ναδίρ * πώς διαιρείται η Γήι
νος σφαΓρα είς αρκτικήν καί μεσημβρινών, ανα
τολικήν κεμ ^υτςκην , άνω καί χάτω. — Τ αύτα εί-«
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ναι ικανά δί άυτην την περίοδον. Ε(* 5 ε ακριβής
διδασκαλία του σφαιρικού πεπιεσμένου σχτματο$
της Γης, της πλαγιότητος της Ε κλειπτικής, κα: των
τοιουτων ,'ανα-βςιλλονται εις την τρίτην περίοδον;
επειδή εδώ δεν είναι άναγχαιον , ούτε απαιτεί η
φρόνησις το νά προχωρηση τις περαιτέρω εις την
Μαθηματικήν Γεωγραφίαν.
Ν
’ **»'
Ε κ Της φυσικής Γεωγραφίας ταύτηςτης περιόδου
(Ιελει είναι ίκανός 6 μαθητης νά απόκτηση ευκόλως,
καί μετά άρεσκείας μίαν βεβαιοτέραν γνώσιν των
διάφορων συ<ςατικών μορίων της Γης , μο^Μςα διά
Της χρησεως των προρρηθέντων ωραίων βοηθητικών
μέσων. Μ ετάταύτα είναι Αρμόδιον νά εςηγηΟίί τό ,
τί σημαίνει σειρά βουνών καί παραποτάμιοι τόποι,
$που δύναται νά προςεθη προσφμέςατα η περιγραφή
της ωφέλειας των βουνών, ομοίως καί ό λόγοι
φού ύψους των διασημοτάτων βουνών, η ά ν ά πτυξις της κατεψυγμένης γραμμής , των ηφαιςίων
όρέων, των σεισμών, τού μεγέθους τ$ν μεγά
λων ποταμών , καί τών διασημοτατων καταρρα?
κτών, ετι δε η'έρμηνεία τών ιδιοτήτων της Θαλάσ
σης , οΓον: της άλμυοότητος άυτης , τών. παλφροιών , τών ρευμάτων καί τών χαρύβδεων. Προς
τούτοις δ$ δ ερμηνεία τινών καθημερινών φαινο
μένων , οίον: τών νεφών, της βροχής, της χιόνος , τού λυκαυγούς κ#ί τών λοιπών, θέλει εί
ναι εί$ τρν μαθητην μία τερπνή διατριβή. Η* '
γενικά θεωρία τού ανθρωπίνου γένους κατά τάς

6ο
διαφόρους διαλέκτους , τά προτερήματα , τά η.
6 η , την άυξησιν καί τον αριθμόν αυτού, είναι
εδώ ομοίως αναγκαία , αλλά η μαλλα η είς εκεί
νους , οΓτινες δεν σκοπούσι νά μεταβώσιν είς την
μελέτην της τρίτης περιόδου.,
Η' Πολίτικη Γεωγβατία ταύτης της περιόδου δεν
πρέπει να περιγραφή μόνον πολλά γνωςά αντικείμε
ν α , άλλα προσέτι και νέα. Το μέγεθος ας προσδιορίζεται διάμιλίων τετραγωνικών, καί ούτως ας π α 
ραβάλλεται με τό της πατρίδος * ό'λοι οί μεγάλοι πο
ταμοί ας ονομάζωνται, τά προϊόντα ας σημειωνωνται πληρέςερον, καί οπού είναι δυνατόν ας προσδιο
ρίζεται καί η ποσότης της παραγωγής αυτών * ό
αριθμός , η γλώσσα καί η θρησκεία των κατοίκων
ας προσδιορίζεται * εκ δέ τών ένασχ'ολιών αυτών
ας σημειωνωνται ώς επί τό πλεΓςον τά τεχνουργεΓα καί τό έμπόριον , καί όλιγώτερον αί τέχναΐ
καί έ π ιςτ μ α ι: επειδή διά πολλάς αιτίας εύρίσκεται εύλογον νά μιχθη είς την παράδοσιν της Γεω
γραφίας μία συνοπτική περιγραφή των άγνωςοτέρων εργόχειρων. Δ ιά τούτο πρέπει τό διδακτι
κόν βιβλίου επειδή δεν επιδέχεται νά ηναι τε
χνογραφία, νά δεικυόη είς τον διδάσκαλον τάς
δί αυτόν καλλί«τας καί χρησίμους προς τούτο
πηγας * είς αυτό δέ νά σημειωνωνται μόνον τά
φυσικά προτερήματα, διά »ά όποΓα ένας τόπος
υπερέχει τών ^λοιπών κατά την εκτέλεριν τινών
εργόχειρων, καί πώς όι κάτοικοι ωφελούνται δί

61
Αυτών των προτερημάτων, καί προσέτι να αναφερωνται τα εξάντων προξενούμενα επαγγέλματα,’
η δί αυτών άυΚησις του χέοδους , καί αί συνβογουσαι τάξεις της διοικησεως πρός τον ακμήν αυ
τών* και ουτω νά παραςαθη τι αληθινό κατάςτασις του γένους κατά τά πλ?)ύτη και τάς τέχνας ,
είξ μ .αν κα': μόνην λαμπρώς- χρωματισμένη’/ ει
κόνα. Το επισημότατο’/ λοιπόν αντικείμενου της
Δευτέρας περιόδου είναι τά εμπορικά καί τεχνικά
συςηματα τών πολιτειών,· χωρίς όμως νά άφαιρεΟώσι πανταπασι τα χωρικά σ υ ςη μ α τα , τά όποΓα ησαν τό αντικείμενου της πρώτης. Αυτού
εύρίσκονται διά τόν διδάσκαλον τά προσφυεςατα
μέσα , νά δείξη τώ μαθητη , πώς ενώνονται ολα
τά γένη της Γης ώς μία συγγένεια, τάς αμοιβαίας
αυτών συμ^οηθέίας καί πωλησεις , την συναλλα
γήν τών φυσικών και τεχνικών αυτών προϊόντων,
τας αυτών γνώσεις καί ε’πιτηδειότητας, τά ηθη
καί φρονήματα, τάς άρε τάς καί ελαττώ ματα,
καί τάς εξ αυτών προξενουμένας π.ρός αλληλους
Χρείας, αί όποΓαι συνδέουσιν άμοιβαίως τά δια
κεκριμένα μέρη ταυτης της συγγένειας. Ομοίως
θέλει ερμηνεύσει τούς πολυποίκιλους βαθμούς της
καλλιέργειας τού πνεύματος αυτώ ν, καί *της κα
τά μικρόν αυτών αυξησεως, τάς σοφωτάτας διαταγάς τού Δημιουργού, αί όποΓαι άφορώσιν ολαι
πρός την πολιτικήν κώ οικιακήν ευδαιμονίαν* τάς
κεκρυμμένας καί μόνον διά της έρβύνης ανακαλυπτομάνας προπαρασκευάς της πανταιτίο* αυτού
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προνο'ας, τάς άφορώσάς ποός την δίατηρησΐν τού
Ανθρωπίνου γένους, καί δια να σχηματίετωσιν εζ
αυτού μίαν σοφ/v καί -ένάρετον συγγένεια!» ’ καί
OTt αυτός ό δημιουργός μεταχειρίζεται όργανον
προς τούτο α’υτούς τούς ίδίους ανθρώπους κοινώς,
χωρίς αυτοί νά αφορωσιν είς τούτο, αλλά καί
πολλακις εναντίον της αυτών θελησεως. ΤελευταΓον δέ Ας απόδειξη είς τον μαθητην , ότι έκ
τούτων τών προπαράσκευών Της Ιίρ'Ονοίας καμμία
δεν έδύνατό να ηναι πρόχειρος χωρίς τον κοινόν
δεσμόν του εμπορίου. £*κα<ςος χρηςοηθης νέος 0έ>*
λβι διερεθισθη βέβαια δια τούτων τών εννοιών,
καί άυταί θέλει Τον παρακινησουσι περισσότερον
νά γίνη άποφασι^ικώς συνεργός είς τόύτον τον
υψηλόν σκοπόν τού Π οιητού, καί νά εργάζεται,
όπου δ ύνα τα ι, Το καλόν , παρά όλαι αί ξηράι
ηθικάι γνώμαί.
Μ ετά τόύτο to άξιόλογον κεφάλαιον τών
βργοχείρων καί του εμπορίου , εξηγείται ούσιφ.
* δώς ό τρόπος της διοικησεως, η κατάςασις τώ ^
πολιτικών είσοδητάτων καί της πολεμικής' δ*νά*
μεως, οί τίτλοι καί αί σημ αίαι, τά υπαρκτά καί
Ανύπαρκτα νομίσ μα τα, συγκρινόμενα μέ τά τη*
πατρίδος νομίσματα.
Η1 διαίρεσις τών πολιτ^ών είς επαρχίας καί
κύκλους δεν πρέπει πλέον νά παραβλε'πεται, πλην
ηθελεν Λείναι ακόμη πολύ πρόίμον νά ενώνεται εύ

ίιαςος Των άναφερόμένων τόπων μεΤα Των αϋ*του περιχώρων. Μόνον τοιαύται πόλεις είναι εις
ταύτην την περίοδον αξιοσημείωτοι, των όποιων
Τα ονόματα διά τά αξιόλογα εργόχειρα καί τό
εμπόριο/ άναφέρονται συχνά ,είς τάς εφημερίδας,
η μεταξύ του κοινού λαού , καί εκ των όποίω\/
λαμβανονται, η ονομάζονται αί πραγματεΓαι.
Ομοίως είναι αξιοσημείωτοι, και οσαι διά τάς
αυτών τέχναζ είναι πολύ αξιολογοι ώς προς τάς
έμπεριεχούσας αυτάς πολιτείας. Κ αςρα, κτίρια,
«κκλησίαι, παλάτια , ορφανοτροφεία καί νοσοκίμεΓα δεν Οέλγουσι την τρυφερόν ηλικίαν, πλην
πάλιν είναι δυνατόν νά άναφερΟώσιν εις έξαιοέ*
τους περιζώσεις. Τόποι όμως, οι τινες έγιναν κα&’
υπερβολήν αξιόλογοι εις την Ιςοοίαν διά τινα
περιςατεκά , δεν πρέπει εδώ να απΟσιωπωνται *
καί ούτως η Γεωγραφία θέλει δίδει χείρα β ο η -*
6είας εις την 'ίςορίαν , ητις έχει πβσίσσοτέραν
χρείαν άπό την Γεωγραφίαν, παρά „η Γεοιγραφία
άπό αυτήν.
Η* γενική γνώσι<> Της ϊςόρία? τών περιφα'νεςάτων πολιτικών εποχών τότε μάλιςα είναι α·
ναγκαία, όταν ο διδάσκαλος βλέπη, ο τι ό μαΟη*
της δεν θελει την μαΟη άλλου, είμη* εις την γε
νικήν 'ίςορίαν * πλην καί εις εκείνον, ος τις μ.δτα
ταύτα μέλλει καί χ ρ ^ Γ δ ί’ άφευκτως να μελετηση
ΐλίπνηυ ίςορίαν,
icTioi.av. ώυνανται
την πολιτικήν
δυνανται να ηναι ίχανως
ωφέλιμοι at εύτίυθ* προηγουμένως ποοσκτώμε·
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ν α φ ’δέαι α ύ ττς, δίά νά μη φανη εις αυτόν με
τά ταυ τα η πεδίάς της * Ιςορίας πολύ εύρύχ6>ρος
καί άπερίβλεπτος
αταν πάραςαθη άπαξ ολη ^ίς
την ερασίντου. Η' περιγραφή τίνος τόπου μάς
όδηγεΓ ιίρός τούτοκ τόσον φυσικως εις την ίςορίαν αύτου, καί eivat τόσον αξιόλογος, καί πολλάκις αναγκαία εις τό νά άναφερη ιςόρικάς περιςάσεις καί δίοιχητάς, ωςε ςερεΓ την μνημην του
μαθητου από μίαν άξιόλογον βοήθειαν — την
φυσικήν συγκοινωνίαν των ιδεών — την δέ προ
σοχήν του από μίαν ουσιώδη άρεσκειαν , ος τις
δεν μεταδώσει εις αυτόν άμα μετά της περιγρα
φής του τόπου", και τάς άξιολογωτάτας πρωτας
άρχάζ Ύτς ίςορίας αύτου. Δ ιά τούτο δεν δύναμαι
νά συμφωνήσω με εκείνους , όίτινες γνωμοδοτούσε
νά άποβληθη παντάπασιν η 'ΐς-ορία από της π α ι
δικής Γεωγραφίας* αλλά γνω μοδότώ , ότι πρεπει
νά προτίθεται μόνον μία εισαγωγή , μία συνοπτι
κή παράςασις Των αξιολογώτάτων μεταβ'ολων της
άναφεοομενης πολιτείας, και όχι κυρίως πολίτικη
'ίς ο ρ ία : διότι η Γεωγραφία του ημετερου αίωνοί
περιγράφει μόνον την νυν κατάςασιν των- τόπων,
καί διά τούτο ανήκει είς αυτήν εκ της 'ΐςΌρίας μό
νον εκείνο τό-μερος, δ,που δεικνύει την ευτυχίαν,
η την ατυχίαν, διά της οποίας απέκτησαν κατ’
ολίγον οί τόποι τόν εαυτών εκτασιν , ' τόν ακμήν*
την εσωτερικήν διοίκησιν και την πολιτικήν δύναμιν, την οποίαν κατά τό·^αρόν εχουσι. Λοιπόν
είναι δυνατόν νά γίνη μικρά ύπόμνησις της άρ·*·
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χαίοτάτης ίςορίας, όχι μονόν των πολέμων καί
διοικητών, αλλά καί της πολίτικης 'Ιςορίας τόσον
μόνον,
ον είναι ικανόν νά Ιννοάσωμεν, π ώ ς,
καί διά τίνος εφθασαν οι τοποι είς την νυν κατάςασιν , o'Ve νά ερμηνεύηται η Γεωγραφική ίςορί»
του μεγέθους , της δυνάμεως , τών πολιτικών
διαιρέσεων του τό π ο υ , κα: των πλεΟν άξιομνη*
μονεύτων διοικητών κατά την διαδοχήν τού διοικούντος οΓκου. Ποτέ δεν δύναται η ς νά κρίνη
την μονιμότητα μιας πολίτικης διοικησεως, εάν
δεν έξεύρη πότε ηρχησβ , πώς συνε<ρίθτ), κα: πώς
δίατήρεΓταί * ούτε δύναται νά κρίνη όρΟώς την ε
ξωτερικήν βεβαιότητά αύτη> * εάν δεν έξεύρη τον
λόγον, τον όποΓον είχε παλαιο'θεν με τάς λοιπός *
ούτε δύναται νά ζυγοςατηση τάς εσώτερίκάς δυ
νάμεις αυτής, εάν δεν έξεύρη τον τρόπον με τόν
ρποΓον τάς α ποκ τά, η τό μέσον μέ τό όποΓον η
αυτής εξουσία βε£αιούται* όλα δε αύτά διδά
σκονται υπό Της 'ίςορίας μόνης.
ϊϊιρ ί πΟλλών
τόπων ττίς Γης είναι αναγκαιότατοι νά εξέύρωμεν,
πώς ^ πότε ς kal διά τίνος ε’γνωσθησαν είς η μά ς.
Τούτο μανθάνεταί εκ της'ί<?όρίας τών Γεωγραφι
κών ανακαλύψεων ^ ητις είναι καθ’ υπ*ρ£όλην η
δονική καί είς την τρυφερώτάτην ηλικίαν- ταύτης
τ ά πρώτα ίχνό έδειξεν ό κυρ Πρόφέσορ Σπρέγελ.
Ε πειδή λοιπόν η 'ίςορία διδάσκει ολα α υ τ ά , εί
ναι κατά τούτο μία άφευκτος συμ£οηθός της ΓεωΫράφίας τού ημβτερου Οίώνος,
£

,
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d f Ιΐίνακες της τρίτης περίοδίυ τεΧευταίον
πρέπει νά εχΟυν to σύνηόες μέγεθος των Γεωγρα
φικών .Πινάκων , καί νά ηναι πλουσιώτεροι άπό
τούς προλαβόνΤας κατά την σημείωσιν των αντι
κείμενων, οίον: τών^ τόπων, των ποταμών, τών βου
νών, των προϊόντων, κ. Τ* νά προσδιορίζωσιν
ακριβώς την «Ηαίρεσιν , και τά των τόπων ονόμα
τα , καθώς και είς άλλους Πίνακας πιριγράφονται,
από τούς οποίους δεν διαφέρουσι τίποτε , είμη
κατά τον μερικόν σκοπόν και την επωφελή τάξιν,
ητις είναι ανάλογος μέ αυτόν : επειδή καί αυτοί δεν
πρέπει νά περιέχωσι τίποτε παρά τά άναφερόμενα
εν Τφ διδακτικά» βιβλίω. Ε κτός δε τούτων αυ
τοί πρέπει νά ηναι ωφέλιμοι όχι μόνον προς τούς
εγκύπτοντας εις τάς πληρεςέρας Γεωγραφικάς με
λετάς , άλλ* εν γένει καί πρόχειροι εις πάντα άν
θρωπον πεπαιδευμένον, εις τούς περί τά βιωτικά
ένασχολουμένους , καί είς πάντα άναγνώςην των
εφημερίδων: επειδή αυτοί ούτε διά της έπισωρεύσεως θέλουσι καταβαρύνει την ορασιν, ούτε
αφίνουσι κανένα ουσιώδες ζητημα άδιάλυτον: διό
τι περιέχουσι περισσότερα άξιόγνωςα από τούς
συνήθεις Π ίνακας, καί άυτά όχι καθώς εκείνοι
κεκρυμμένα μεταξύ ενός πλήθους ευτελών άντικειμένων. Λοιμόν δεν είναι ό πρώτος αυτών σκο
πός η άφθονος επαρίθμησις τών τόπ ω ν, άλλ’ η
ερμηνεία τών άξιοσημειώτων πραγμάτω ν, τά ό
ποια πας άνθρωπος ομολογεί τοιάυτ«.
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Διδακτικά βιβλία της ακαδημιακης παραδόσεως της Γεωγραφίας εύοίσχονται πάμπολλα , τα
όποια μεταχειρίζονται αδιαφόρως εις τάς δημοσίας
χαί ιδίας διδασκαλίας , είς πανδιδακτηρια καί σχο^
ΧεΓα. Φαίνεται λοιπόν οτί εξ αυτών ελλείπει η
Οςεια συνορικη γρ α μ μ ή , η τις πρεπει να διαιρη
τάς διαφόρους τριόδους, "ίσως επειδή νομίζουσι
περιττόν τό να πρόςβΟη «ίς τον αριθμόν αυτών
ενα διδαχτιχόν βιβλίο/, σωζον τώνν,πρότΙρων πε
ριόδων την συνεχείαν. Σ χέδιο / δε προσφυέςατον
/
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τοι -----τρίτου
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---------- δυναται
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Τούτο Τρεπει νά εχη κατ άοχας μίαν <τυ)
Τηΐματικην ερμηνείαν της Σφαίρας, ήτοι της Μαθηματικης Γεωγραφίας: επειδή τόυτό to μέρος
t /ίς Γεωγραφίας ως επί τό π λεις ον άμελεΓται μετά
ταυτα. Ε δώ ευρίσκει ο διδάσκαλος την άρμοδιωτάΤην ευκαιρίαν, νά διδάξη άμεσως είς tov μαθηΤην τάς
γενιχωτάτας ίδέας Της ’Ας-ρόνομίας* καί πρέπει
νά μη παράβλεψη την τόιαυΤην ευκαιρίαν: επειδή
αυτή μονή είναι κοινώς εις τα σχολειά, είς δε τα
πανδιδακτηρια διά την ελλειψιν 4 ου καΙρΟυ καί.τών
χρημάτων είς ολίγους τινάς επιςρεφει. Οί μικροί καί
μεγάλοι' κύκλοι, οί νοούμενοι άτερι την Γην , και
δλα τά σημεία , τά οποΓα Ο μαθητής βλεπει επ*
παντός Πινακος, ανάγονται είς τον Ουρανόν* οθ#ν
χωρίς νά εχη τις ιδέας περί' τόύΟυρανού, θέλει
•ίναι είς αυτόν η διδασκαλία της ΜαθηματικήςΕ *
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Γεωγραφίας πάντοτε ακατάληπτος. Προς τούτο
είναι άφευκτος η κρικωτη καί η υδρόγειος σφαΓρα ,
η τελευταία ας μη ηναι πολύ μικρά, διά νά υποπίπτωσιν ολα σαφώς εις την ορασιν, και νά γίνωνται ολαι αί πράξεις άκριβώς* μήτε πάλιν νά
ηναι μεγάλη, διά νά δύναται ό βουλόμενος νάβλεπη τό δλον ελευθέριος* λοιπόν.τό προσφυές
μέγεθος αυτής άς ηναι μία ποδιαία διάμετρος *
τό δε εξαίρετου ίδίω μ α , τό όλίγοι τι μον καί τό
εύπόριςον.
θ ' μαθητης είς ταύτην την περίοδον
πλέον πρέπεΓνά έξεύρη νά άριθμη και νά μετρη ,
δηλαδη νά ηναι είδημων τών ςοιχείων της Αριθμητικης και της Γεωμετρίας : ιάν θέλη νά ευδο
κίμηση είς την μελέτην αυτής: επειδή εδω όλα
άναφέρονται εις τό συνεχές καί διακεκριμένου ποσόν.~
Ενταύθα η πλήρης ερμηνεία της φυσικής Γεω
γραφίας είναι όλιγώτερον αναγκαία: επειδή κοινώς
είς τά πανδιδακτηρια διδάσκεται πα ρ α τά λοιπά και
η Φυσική, η νά είπω όρθότερυν, επρεπε νά ηναι
μία τοιαύτη κλάσις της Φυσικής, είς την οποίαν νά
διδάσκεται μέ επωφελεςέραν καί σαφε<ςέραν συνέ
χειαν , οσον άνηκει είς την Γην μ α ς , περί του
οποίου ένα Γεωγραφικόν σύγγραμα δύναται νά όμιληση συνοπτικώς. Πλην πάλιν είναι αδύνατον
νά αποσιώπηση η Γεωγραφία εκείνα, χωρίς της
γνώσεως τών οποίων τινά μέρη αυτης-μετρι ταύτα
,γίνονται ακατάληπτα. θ ”σα έρμηνεύθησαν εν τη

προλα£ούση περιάγω , έδά πρέπει να ένωθωσι με
τά προκύπτοντα νέα , καί νά έρμηνευθωσι με
μέθοδον συνεχεςέοαν παρά το πρώτον. Ε δω προς
επνθεωρησιν του παντός είναι ανάγκη νά γνώοίσωσιν ο? μαθηταί έν συντόμω τό όλον άθροισμα
των γηίνων σωμάτων , τά όποΓα ανάγονται εις
τά τρία γένη τίίς Φυσεως, διά δ« τά λοι πά νά
όδηγηθωσιν είς την Φυσικήν'ΐ>ορίαν * ομοίως δε
νά αποκτησωσι μίαν γενικήν ιδέαν του ανθρωπίνου
γένους, των διαφόρων αυτού ειδών, τον λόγον
του αρσενικού καί θηληκού, της τάξεως, της αύ
ξησε ως , της ελαττωσεως καί του τρόπου της έπαριθμησεως αυτών.
Το τοπογραφικόν μέρος της Γεωγραφίας
πρέπει νά αποβ'λέπη ώς επί τό πλεϊςον είς τον
υψηλότερου σκοπόν του μαθητου* οθεν η θέσις
έδω θέλει διορίζεται κατά μ.ηκος καί πλάτος * πρέ
πει άφευκτως επίσης νά σημ&ιωνωνται είς τούς
ΙΙίνακας , καί νά περιγράφωνται είς τό βιβλίον
όλοι οί πλευςοί ποταμοί καί αί διώρυγες, ολα
τά διά τό ύψος, ,την έκτασιν , τά άξιόλογα με
ταλλεία, κ. τ. αξιοσημείωτα όρη. Προσέτι καί
*?ς ταύτην την περίοδον, καί εν γένει είς πάσαν .
εκ <ςόματος γεωγραφικήν διδασκαλίαν, εάν ς-Or
χασθη τις άκριβέςερον, θέλει εύρει περιττόν καί
εναντίον τού σκοπού, τό νά καταβαίνη τις είς τας
μικροτάτας υποδιαιρέσεις, καί νά ένωνη μετά
τύν περίχωρων πάσαν πόλιν , ητις άναφέρεται εις ,

την ερμηνείαν, ΕΓναΙ αρκετόν να διαιρείται ο το·
πος είς τάς μεγάλα? του επαρχίας, καί να δείκνυται έν συντόμ^ , πλάν ακριβώς, ο τρόπος, π<Ις
«υται περαιτέρω υποδιαιρούνται * την δε πλήρη
τούτων γνωσιν ας ζσπτσωσι μετά ταυτα οί εχοντες χρείαν %ίς διεξοδικω^ίερα γεωγραφικά πο
νήματα. ·' ΒΓτι είναι δυνατόν νά αναφερ&ωσιν είς
την διδασκαλίαν τοιάυται πόλεις και το π ο ι, οί'τινες διακρίνονται των λοιπών διά τίποτε αξιοσημείωτον προς τον σκοπούντα νά άναλαβη πολιτικόν τι
επ ά γγελ μ α , οΤον: διά την Θαλασσοπορείαν, το
'μπόριον , η διά τίποτε αξιόλογον τεχνουργ^Γον
(’φάμπρικα) καί εμπορικόν προϊόν, διά φυσικήν
τινά σπανιότητα, η περίφημον αριςφύργημα, η
διά άνδρα τινά περιφανή της γενικής ίςορίας ,
«κανένα ο’φελιμωτατον συσσίτιον, η τελ$υταΓον διά
κανένα αξιολογωτατον συμβεβηκός’ νά περιγραφών,
τα ι δέ τ ά τοιάυτα τόσον μονόν, όσον απαιτεί" η
/^ςρεία. Πλην μία ξηρά, καί μόνον ονοματικό πε
ριγραφή δεν προξενεϊ καμμίαν ωφέλειαν. Ο&εν
το συμβεβηκός πρέπει νά διηγηθη, καί η φυσικό ,
* η τεχνικό σπανίότης νά περιγραφή. - Περί δέ
της κατα^άσεως του εμπορίου , η τινό* τεχνουργείου- , ο’που είναι ’δυνατόν , ας δίδωνται τινές
διεξοδίκωτεραι είδησβις * διά νά γίνεται τό αξιο
σημείωτων επωφελές, καί νά διατηρηται είς την
^νημην μέ τό ονομα καί *την 6έσιν του τόπου,
ίσως δεν ητον ανώφελες τούλάχιςον διά τούς

προσεκτικούς καί επιμελβΓς μαΣητάς, $άν. ώ£ηγουντο νά ευρωσιν είς άλλα Συγγράμματα τάς
treot αυτών πληρεςερας §ίδήσ*ί« -* αν ,.καί:ι μόνον
ολίγοι τινες μα£^ταλ εξδύρουσε καί σεβοντ«μ τήν
«ξιολογότητα των τοιούτων σημειώσεων. Α ί μ£γ ά λ α ι, αί πρω τεύεσ αι και αί καβεδρευουσαι, πόλει? βέβαια πρε*εν -νά· περι^ράφωυτα*, &§ξοόοιωτβρονk' πλην ε& την περιγραφήν άυτώντ γόνατα* να
υποπέση Τι?-ευκόλως είς «την μικρΟλογίαν», ,ήχι?
απονεκρώνε* st? τά σχολεία? τον τόσον πολύτιμον
καιρόν, καί· μόνον τρέφει την λήδην * ο0εν. η <*τ
κριβδςτρΣ. γν'ωσις αυτών ας αναβάλλεται εις την. κατιλιάν μελέτην, «’ς τήν όποιαν δημόσιαι καί, ,μερίτ
και βιβλιοΟηκαί προσφερουσι - πλήθος δυπορίςων
βοηθητικών μέσων. Ολον τό λοιπόν πλήθος,.τών
μέτριων πόλεων ας άναφερεται- μό,νον όν^μα^^ε/ς
την περιγραφήν των πλησιόχωρων τόπων,,^όιά να
•νΟυμηται ό μαθητής ,τουλάχίτον , χρεία?, τυ χ οό
σης, ότι ήκουσε πατέ , η άνέγνωσ» περί αυτών.
Α ί ύε κατά τάς λοιπάς .ηπείρου? μικραι πόλεις jxs
άποσιωπώιααω, jQ^Tt & ή πατρίς .χρειάζεται πε
ριγραφήν άχριβιςόραν , ουρείς λόγο?, Ε π ί τουτρις
η .συνοπτική περιγραφή των αντικείμενων ανήκει
μόλις-» είς τους τόπους- των λούπων ηπείρων * καί
τούτο σίναι τό αμάρτημα ,Των περισσότερων .πριι-.
&κών Γεωγραφιών, ότι ^μμένρυσι.ύπερ τό μ«τρον εις του? τοιούτους τόπου?, oj'ftv*? — εξαιρού
μενων των Ευρωπαϊκών αποικιών, καί τών μεγάλων^

εμπορικών τόπων -*— μας είναι, πάνυ ολίγον άναγΚαΓοι; ΪΙλάν καί ούτως αίδιεξοδικαί αυτών περιγρα.
Ιρα^· ίπ ρ ε π ε 'τ ά άναλογώσι μόνον μέ την μετά
τα υτα χρίίσιν αυτών* Προς τ» ίθελεχρησιμέυσωσιν
ifc τά μικρά παιδ{α ά ί ττεριςατικαί περιγρα^αί τών
τόπω’λ , των όθών χ. τ, οϊον :· τών Κινέζων , τών
Ταταρων ,-τώ ν'Ν ίγρω ν^ τών Ινδιάνω ν, τών Νεοζεελανδών #. τ^ εί μό μόνον' διά νά διασκεδάζωσι μ ε'έξο δα τον πολύτιμον άυτών-καιρόν.' Έ ’άν
ομω* θελτσωσι ποτέ of^ μαΟηΤαί νά· προχωρη<*ωσι
βα&υτβρον είς- Triy μελέτην. T/fe'fcopfaS του αν
θρώπου ,· ϊίτ ις δεν tktxx πραγμάτικώξ διά τούς
παίδα?, τότε- ας πρσςφέξωσ'ι πρόΤιμώτερον είς τάς
ΙΛιγάς·, τά ς ςποίας Ινα δ ιδ α κ τ ό ν βι£λίον δύναΤαι μόνον νά ό^ομάση, καί όχι νά τάς ^ξάντλόση.
Ο μοίως -είναι ωφέλιμον χαΤ άναγκαϊΌν'νά συναχθίί, καί νά συνταχ& ί ?ίϊ τά* διεξοδικάς Γεωγραφία*Ντ θ ' πλήθος τώιΓ βεβαίων' γνώσεων , τάς ό*βίας 'εχομεν περί τώ*ν?άδΐλφών μ α ς , όΓτινες καTOixotfriv ε{ς' τά λοίΤά μέρη Trfe Γης. Είς δε τά *
διδακτικά βιβλία έπρεπε μ.! μίαν σόφωτέραν οΝ
κονομίαν νά έχλεχβη καί νά -.πρόςΐθη μόνον ό
άληθηςχαράχτάρ αυτώ ν, καί νά παρί^άνεται όμου
•ίς μίαν #υύε£αλμεννιν εικόνά. Λ Είδώ δεν λέγώί
τίποτε περί ττίς χωρογραφίας: επειδή τύχη άγα9η είς τούς περισσοτέρους εμποδίζεται η άπεραν*
Τολόγίατης διά τά> ίλλειψιν τών είδησεων. '

, - Το άλλο κεφαλαιώδες μέρος -της «oXtTneni
Γόωγρ<χφίας ( η £τάτι<?ικη^ πρεπει etY «υΤην Τη*
περίοδον νά ερμηνευθίί λεπτομεοεςερον,· ~μα)#*α
Ιπειδη αυτή προ τινων χρόνων διά τβν ?υτυχφ»
πόνων τινων ex των* ημετβρω* πρώτων .^σοφων <su«
νοριθμήθη μεγά των χρησίμων επίσημων: Εις
σχοιλεΛν όμως* y> ε;$ την παιδικά'^ διδασκαλίαν δεν
άνήκουσιν ,ούτε α ίπ η γ αι, ούτε. αί εξετάσεις Ταύτης'
της επίπονου-επίσημης, αλλά μένον τόάεφάλαιοντωιτ
συμπερασμάτων αυτής', καί η χειραγωγία* πρύς'
τούς νεωτάτΦυ,ς καί άςίοπήςους συγγραφείς αύτης,^
Ο] τρόπο? της δ^οικήσ-εως ,. κ<*ι. το πολιτικόν σύςη-·:
μ α μβ ΤΟ κεφάλαιον τού έ μ π ο ρ ^ και των έργο·1*
χείρων ας έσμηνευΟώσΐ'δίβξοδικωτβρον από •'τά"
άλλα: εκ δεκτώ ν λοιπών, κλάδων αυτής, otovr'
των εισοδημάτων * Των'ίξόδων, των ’ν ομισμάτων,
της .πολεμικής <$υνάμε<4ς- *<* *F, · ας-άναφεοβται ο
μοίως ^ο κεφάλαΐ,ον αυτώ ν,-' Πλην καί ούτως εί
ναι χρ,εία νά προφυλαττωμεΟα'νά μη μεταμορ* '
^ρωσωμεν την Γεωγραφικήν διδασκαλίαν εις Πολι- «
τογραφίαν ^Χ τατιςικντ^). Η* κατά^α^ι?, των επιλ 1
ςημων^ τω’//ωραίων τεχνώ ν, της θρησκείας καί *
της εκκλησίας , είναι ομοίως δυσκολοπάρά£λεπτος,
crav^ ή παράδοσις γίνεται μάλιςα προς, τούς φιλοσοφησοντας.
Λ ' * *1 Τ
'
ΤελευταΓον β{ς ταύτην .την περίοδον δ εν ^ ρ ίr e t νά παραβλεφθη ευκόλως η πο λ ίτικ η 'ίςο ρ ία ,
καθώς είς τό σχεδιον τη; δευτερας περιόδου προ-

■efnot περί^άυτης νάμχναφέρηται συ}/οπτικως, διά
να μη συμ.βη εις όλην την Γ εω γ ρ ά φ ο ν διδασκα
λία^ μία επιβλαβής άραιότης * αν καί άναμφιβόλως
ητον πολύ ωφελιμωτερον, εάν έδιαιρεΓτο ν 'ίςορία
παντελώς από την Γεωγραφίαν, καί έδιδάσκετ®
μέ Γσα βήματα ϊίς ώρας διαφόρους.

Αυται ε?ναι σχεδόν άι ίδεαι μου, κατά τάς
οποίας, ως μοί φαίνεται, δύνανται νά εκτεθωσιν
άρμ.θδιωτατα τά διδακτικά βιβλία της Γεωγραφίας,
και οι τούτων άτλαντες . ήθελα ημην βέβαια τυ 
φλός είς τάς αδυναμίας μου, εάν έφανταζόμην , ο»
τι το σχεδίάν μου, μάλιςα καθώς εδω το εξεθηκα
συντομως, ώς προς τά διδακτικά βιβλία εΤναι εντελες, ; καί άνεπίδε^τον διορθωσεως. Πλην επειδή
διά της δ,εκαπενίαετούς παραδάσεως της Γεωγρα
φίας — την οποίαν έκαμα εις νέους πασης ηλικί
ας, καί παντελώς διαφόρων ιδεών καζίκανόΐητος, με
την χρίσιν των εέψεθεντων βοηθητικών καλλίςων
μέσων, τά όποΓα πολλάκι$ υπό φιλοπραγμόσύνης,
η έξ ανάγκης μετεσχηματίσθησαν — απέκτησα
την πείραν, ητις οδηγεί τον περίεργον νουν είς ορθά
σ.υμ7ίεράσμ ατα, διά τρύτο~Ύ.ολμω νά ελ π ίσ ω ,χω 
ρίς νά κατακρατωμαι υπό της φιλαυτίας , δτι είς
τάς περί της Γεωγραφικής μεθοδου, καί των βοηθη
τικών μέσων έρευνας, a I όποίαι προ τινων χρό
νων ένεργουνται με άξιέπαινον ζήλον , είμαι βε
βαίως ικανός νά δωσω την ψήφον μου. ’ΐδού ου-

γη. *Ας κρίνη Ο απαθής είδήμων , *5 «ξβτασητ·
κοινόν , καί άς βεβαίωση η πεφ α.
<’ ' '
*
'
-7
Ε’δώ απαντώ εις τάς κατ βμο3 ενδεχόμενός κα'-ττγορϊας. Τινες δυνανται νά μΐκάτηγορήσωσιν, οΠ
δεν διακρίνω όρθως κατά τό πρόβλημά μου την μαθη
ματικήν, την φυσική να καί την πολιτικήν Γεωγραφί
αν, καί ότι δεν εκθεττω κατά συνεχείαν την μαθημα
τικήν-αλλά την διαιρώ είς δ^ατόοους πεοιοδους. Καί
9 ν -ν » ^
~
\y * . \ IP ■»
*
εγω οεν αρνουυαι τούτο *νομίζω όμως, Οτι εγινε αρμοδιωτατα : ^πειδη η μαθηματική καί η φυσική Γεω
γραφία άνηκουσιν, ως ίδιαίτεραι επιςημαι, μαλιςα
είς εκεΓνον, όςτις σκοπεΓ να ^ιλοσοφήση, η ναν
γίνη φιλολόγος, παρά eis τον πολίτην , οτις Οελει
νά ηθοπριηθο' καί επόμενες ποε^ει νά διδάσκων', » ')
>
>r‘
,
i t
f
ται εις. ηλικίαν εντελ^ε«-εραν , οιον: εις την Ανωτατην κλάσιν ενός Γυμνασίου , η είς την Α*καδη//ίαν.
ΙΙλην εκεϊναι αί αληθειαι αυτών, αί όποΓαι είναι
εύληπτοι καί ευαπόδεικτοι χωρίς την βοήθειαν άλ
λων μαθηματικών καί φυσικών γνώσεων, καί τάς ότ
ποίας συχνάκις περιεργάζεται καί αυτός ό κοινός
λαός, δεν πρεπει νά αποσιωπων-^ι εί$ την ερμη'είαν της γήινου γνωσεως, διά νά βοηθηται ή πρόξε
νος αισχύνης αμάθεια, καί νά θεραπεύεται η επι
βλαβής δεισιδαιμονία*
Η' , δεύτερα κατηγορία είναι’εύλογοφανβςτερα.
Δυναται νά εί'πη τ ις , ότι πανταχού ,δέν προσδιο
ρίζω τινά κυρίαν μέθοδον, αλλά λέγω μόνον ενα τι,
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χωρίς όμως και πως πρέπει να διδάσκηται, καί ότι δεν
άρχηνω από των μερικών , καί ούτω νά προχωρώ
εις τά> καθόλου:, καθώς τώρα γνωμοδοτούσιν όλοι
οι* δόκιμοι π α ιδα γω γο ί, άλλ’ αντιςρόφως, προτάττω τάς δυσκαταλήπτους γένικάς ερμηνείας της
Γης
καί επ ιτά ττω τάς μερικάς εύληπτοτέρας
περιγραφάς τω ν διακεκριμένων αυτής μερών * είς
τούτο δεν εναντιόνομαι; διότι καί εγό δοξάζω
υπέρ πάντα άλλον ώς ορθόν, τό νά άρχηνα η ερμη
νεία των γηΓνων γνώσεων από του τό π ο υ , όπου
εκαςυς κατοικεί" πλην μόνον όταν γίνωνται af
πρωται άρχαί.
Ο'μολογω όμ ω ς, ότι ούτε εφεύ
ρω , ούτε δύναμαι να συγγράψω ενα διδακτικόν
βιβλίον κοινώς διά όλην την Γερμανίαν, ο , που
νά άρχηνα, παραδείγματος χάριν , από της ΒαΤμαρης, καί νά είναι τό αυτό εύχρηςον εις ό'λους τούς
τοπους της Γερμανίας, χωρίς νά προ£ενη την έλαχίςην σύγχισιν είς τούς μαθητάς. Α’λλά προς τι
αί περίτταί επισωρεύσεις των δυσκολιών χωρίς
ανάγκης, έν ω πούποτε δεν λέγω, ότι ό διδάσκαλος
άφεύκτως πρέπει νά άκολουθη την τάξιν τού δι
δακτικού βιβλίου ; — προς τούτοις έγω υπολαμβά
νω βέβαια, ότι όλοι οί διδάσκαλοι της Γεωγραφίας
χωρίς δισκολίαν θέλει προσδιορίζουσι μίαν άρμοδίαν τά'ζιν εί την διδασκαλίαν αυτών, καί χωρίς
νά άπβλέπωσιν είς την τάξιν των κεφαλαίων τού
βιβλίου, θέλει άρχηνωσιν έκεΓθεν, όθεν φαίνεται
•ίς αυτούς εύλογον, άφορωντες εις τον σκοπόν
των μκχθητων καί ότι καταρχάς δεν θέλει εγ-
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χειρίσουσι τό βιβλίον εις τούς πρωτοπείρους μαθητάς, πριν νά εκλέξωσt μίαν προ<^®υε*ςάτην μέθοδον*
προς διερεθισμόν της προσοχής αυτών. Ε’πειδύ δε
τελευταΓον δεν μοί φαίνεται πιθανόν, ότι η χρησις
πάσης μεθόδου έμπΟρεΓ ν ά .μ έν η .η αύτη είς τζάσαν περί^ασιν, ελπίζω περισσότερον ότι οί ειδή
μονες διδάσκαλοι, οΓτινες δεν κρατούσι, μόνον είς
χεΓρας τον τυφλοσύρτην , θέλει μετα£άλονται κα-·
Τα τάς άπαντωμένας περιςάσειςι
Δ ιά τούτο αφίνεΤαι παντάπασιν η άκρι£ε*
^έρα μ.έθοδος τούτου του σχεδίου είς την αρέσκει
αν του διδασκάλου. Α’υτός δύναται νά εκ«*
λέξη την αναλυτικήν, η την συνθετικήν μέθοδον*
δύναται νά άρχηση' από της πατρίδος του, η άπό
της Τδοογείου σφαίρας, κα! νά διαταγή καθώς
θέλει τούς τόπους * τό δε διδακτικόν €ι£λίον τότε
μόνον ας έκθέττηταί ούτως, ό!ταν ό συγγραφεύς τό
διοοίση μόνον προς ιδίαν χρησιν, η όταν είναι
διωρισμένον διά σχολεΓα μιας μετρίας πολιτείας ;
επειδή ο'λα αυτά ποτέ μεν έξ αίτίας τού διδασκά
λου , ποτέ δέ Των μαθητών* καί ενίοτε έξ αιτίαί
τού τόπου ύποκεινται είς πολλάς ίδιαιτέρας περιςάσεις , αί όποΓαι δύνανταί νά προξενησωσι μεταβολάς. Το διδακτικόν ίιβλίον ούτε πρέπει, ούτΙ
eiVoi συγχωρημένον νά εμποδίζη. τον διδάσκλον,
άπό τού νά ρυθμίζη την τάξιν ..της παραδόσεως
κατά τον σκοπόν καί την ρω σιν , την οποίαν εχε^
περί της χρείας των μαθητών * ούτε δύναται νά

—
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δέση την γλώσσαν. του * μόνον αυτός είναι ελεύ
θερος να διδάσκη σοβαοώ* χαί με φράσιν άποίκΐτ
λον, η ζωηρώς και άςείως , καθώς ήθελε τό συγχωρη ό χαρακτηρ αυτού , η των .μαθητών του *
*ιδβ μ η , τούλάχιςον "θέλει ςερηθη διά τούτου
την ελευθερίαν , είς τό νά φέρεται κατά την δυναμιν της καταληψεως των μαθητών τ ο υ , καί να
υπερπήδα ένθεν κάκεϊθεν εις αρμόδιας πεοιςάσεις
τά εχτεθέντα όρια της μιας, η της άλλης περιόδου.
Πάλιν 6 διδάσκαλος δεν πρεπει νά παοαβλέπη
κανένα μέρος τού διδακτικού βιβλίου , η νά σμίκρύν.η τά όριά του χωρίς ίκανης σκέψεως: επειδή
η^έπομένη περίοδος προυποθέττει την ηγουμένην.
καί ούτω προξενούνται άραιωματα, και καταμερίζε
ται η συνέχεια αυτώ ν' λοιπόν σϊ>γχωρέ?ιαΐ αύτω
μόνον η πρθ6·θεσις, άλλ’ όχι καί η άφαίρεσις. Τ ο
βιβλίον και όί Πίνακες ας μη τον έμποδίζωσι νά
συμβουλεύεται J>.s τάς έκ τού τόπου άνάγκας τών
μαθητών του, οίόν: νά σημείωση είς τόν πίνακα,
καί νά πρόσθεση είς το βιβλίον την περιγραφήν, τον
πολισμόν , η τό κεφαλαιώδες μέρος τού τόπου ,•ίς τον όποΓον ζώσι, η ενα ποταμόν, η τινά άλλην
-Κερίςασιν , ητις είναι πρός αυτούς αξιόλογος διά“ίινας τοπιχάς αίτιας. Ε’ν ένί λόγο» τό διδακτά
κόν βιβλίον ώς πρός τον διδάσκαλον είναι μόνον'μιΛ
ξαθμη της διδασκαλίας, διά νά μη ήθελε λνΗ
σμονηση τ ί , η ένας χαλινός τών ορμητικών ένοιώ ν, διά να μη υπερπήδηση τη άρμόδιότητα τού
σκόπού *7ίρός δ· τον μαθητην ·?ναι εν* μέσον τίί$

προπαρασκευης , της βπαναληψεω; καί έπ ι^ ρ ίξεο φ
της προσοχής αυτού εις την γινομενην αύτω δι
δασκαλίαν .
Τ ά διδακτικά βιβλία καί οίχάρται βέβαια δεν έμ*
Περιέχουν ολον τό σύςτπμα των βοηθητικών μέσων
της Γεωγραφικής διδασκαλίας* τά προσφυεςατα'
βοηθητικά μέσα μετά ταύτά — τ ά όποΓα άνέ*
φερα είς τον άντκοντα τόπον «ν Το» πρΟεκτεθένϊΐ
σχεδιω των διδακτικών βιβλίων — sivat τα εφέξης:
U Η') Τ'δρογειθς τεχνίτη σφαΓρα, δια της
οποίας μόνης παριςάνεται σαφώς όλον τό αισθητόν
σχήμα της Γης, καί η συνέχεια των διακεκριμένων
μερών τ/»ς επιφάνειας , επίσης καί της θαλάσσης καί
της ξηράς * ωςε η τοιαύτη σαφής παράςασις είναι
δυσκολωτατσν νά γίνη διά των επιπέδων ημισ
φαιρίων. Αυτή λοιπόν, όταν γενικώς η Γη θεω1·
ρηταί ως σώ μα, είναι άφευκτος είς την ερμηνείαν
αυτής, επίσης καί διά τούς μαθητάς καί διά τον
διδάσκαλον: επειδή όταν είναι προ οφθαλμών;
οί μέν μαθηταί «ννοούσιν όρθως την ερμηνείαν,
ό δε διδάσκαλος ελευθερώνεται από τούς περιτ*
τούς κόπους. Μ ία μικρά σφαΓρα είναι ίκανη διά
την πράτην καί δέυτέραν περίοδον · μία με*
γαλητέρα ^ μέ
πλήρεις μαθηματικάς προπα*
ρασκευάς είναι αναγκαία i t ά την τρίτην. Gmtc

$8 ε ίςά υ τ ά ς, καθώς καί είς τούς πίνακας * τ:ρέ·
<κ*χ νά σημειωθώσιν -αί νεώταται άνακαλύψ:ις ,
παρατηρήσεις και είδττσε« , είναι πρόδηλον.,
>
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2)
. Ε’πειδή τά Προϊόντα και των τριών Γ ε
νών της Φυσεως δεν πρέπει ,. άλλ’ αυτ$ είναι δυνα
τόν νά άπεικονισόώσιν ολά είς τούς Π ίνακας, διά
. ^
„
, ·
, · > ' * · . c .ν' ν ' · V*
τούτο είναι αναγ*α?θν. το , άθροισμά γων καλών
καί ακριβών εικόνων αυτών # δια τών οποίων δυναται νά μάθη τις Την αληθή μόρτην , και την
εξωτερικήν ποιότητα αυτών. Τ ο δε διδακτικόν
βιβλίον , βπειδήδέν δύναται νά έξαιρεθρ ή γνώσις
τών τοιούτων εικόνων άπό μίαν μεθοδικήν διδα
σκαλίαν, πρέπει νά παραπέμπττ τον αναγνώςη^
«ίς αύτάς’;
3)

. Δ ιά νά μάθη νά γνωρίξη τις τά είδη των
χω μ ά τω ν, έκτων οποίων σύγκειται η ξ η ρ ά , ίτύ
της οποίας, και εκ· της οποίας ζώμέν , πρέπει νά
ίν ά ι πρόχειρος μια μικρά αποθήκη τών Ο ρυκτών*
εκτός τών πολυτίμων κα: σπάνιωτέρων λίθων; ·-»’
πειδη δεν άνήκόυσιν εις αυτήν.
' . > i*

/κ

t

4)
. Η Νόμισμάτογράφία δεν είναι μόνον καθ’
υπερβολήν αξιόλογος είς τά διάφορα συςήρίατα. τών
πόλεων , αλλά κρίνεται -και ώφελψ.οτάτη είς τούς
περιηγητάς * πλήν αυτή δεν είναι ποτέ δυνατόν να
παράδωθη- άκριβεςατοί διά μόνων τών βιβλίων;
επειδή αυτά κοινώς προσδιορίζόυσι μόνον τό όνομα
καί τόν λόγον τών νομισμάτων, χωρίς νά περιγρά*
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ρωσι x a r Την μορφήν αυτών. *Αλλ’ η τοιαύτη
περιγραφή *δέν είναι ικανή-νά παραςηση τόσον σα
φώς τα νομίσματα, ωςε να διακοίνωνται ευκόλως ,
όταν θεωρηθώσι * λοιπόν δέ ν είναι περιττόν εάν
συς-η6η διά τά σχολεία μία αποθηκη των χρησίμων
νομισμάτων παντός τόπου, διά νά συνεΟίσωσιν όι
μ.α6ηταί νά τά γνωρίζωσι με Την Όρασιν. Δεν πρέ
πει Ομως νά έμπεριέχωνται εις αυτήν καί τά νομίσμα
τα όλων των μικρών Γερμανικών καί Ιταλικών Πο
λιτειών : επειδή τότε χωρίς ρινάγκης γίνονται ,πολλ ό τα τα , και τό εργον δυσκατόρθωτον. Ε’άν δε
έμπεριορισΟώσιν εις την τοιαύτην αποθήκην μόνρν
τά νομίσματα Των μεγάλων Ευρωπαϊκών Πολιτει
ών, καί οσα βίς την Γεωγραφίαν άναφέρονται, και ε£αιρεθώσι εκ τούεναντίου τά άγάλογα κατά τό μίγμα
τό μέγεθος καί την τιμήν, καί διαφέροντα απ’
άλλη λων’μόνον διά τών εικόνων καί των επιγρα<·
φών, τότε τούτο τό πρόβλημα, ε’άν όχι διά μιας,
7τλην κατ’ ολίγον θέλει εκτελεστή βέβαια τα χ ύ 
τερο'/ καί εύκολώτερον.
;
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5). θ ' κύριος Προφεσορ Ε μπελινκ ώμολόγησεν , έν ω έκρινε τό περί της παοούσης ύλης. πρώ
τον μου συγγραμμάτιον, ότι διά την ερμηνείαν
της Γεωγραφίας ητον- ετι άρμοδία καί μία συνάθροισις χαλκογραφικων Πινάκων, μηπροσδιορισας ακριβέςερον, τι πρέπει νά περιέχη αυτή η συνάθροισις.
Δεν δύναται λοιπόν νά με κατηγορηση τις., οτι πλητ
θύνω υπέρ Τοπρέπον τά βοηθητικά μέσα χωρίς άνά-
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γκ.ης , εν ω τό άπαιτεΓ ένας τόσον άξιος κοιτάς.·
δεν δύναται νά άρνηθη τις , ότι διά των πρσρόηθέντων δεν έξηντληθησαν ακόμη όλα >τά μέσα ,
•τα όπΟΓα βοηθούσι τον νουν δί αισθητών παρας·άσεων * καί ότι είς την Γεωγραφίαν εύρίσκονται
ετι αντικείμενα, τά' όποΓα χωοις εικόνας, άλλα δια
μόνης τίίς περιγραφής είναι αδύνατον νά γίνωσιν
Γκανώς σαφή καί εύληπτα. Είναι γνωςόν, ότι διά
. μόνης της περιγραγης, χωρίς τού σχεδίου, είναι αδύ
νατον νά παραοαθηποτε,ορθώς μία οικοδομή *καθώς
τά διαφόρως κατά καιρούς εκδοθεντα σχέδια τσύχω ρικού οΓκου τού Πληνίου^, καί της Βιτρουβϊου οικοδο
μής άποδεικνύουσιν &). Ε αν λοιπόν δεν άπατώ μαι,
ότι ένόησα όρθιος τό νεύμα τού κύρ Προφέσορος Ε*μπελινκ , λέγω , ότι «ίς μίαν χαλκογραφιών συνα
θροισιν της Γεωγραφίας ανηκουσι α) ίχνογραφικά
σ χ έδ ια , καί προόψεις πόλεων καί οικοδομών ,
οσύ* η γνωσις ενδέχεται νά ηναι επωφελής * καμμία όμως από τάς ν πρωτεύουσας καί μεγάλας
Ευρωπαίκάς πόλεις δεν πρέπει νά άφεθη. Δ ιά
νά ερμηνεύωνται δε ευκολωτερον πρεπει νά ιχνογραφθωσιν όλαϊ διά τού αυτού μέτρου * εκ δέ των
•ίκοδομων νά έκλεχθώσι μόνον έκεΓναι i αί όποϊαι

*) Ε?'·πδΐ$η αυται αί ’ ΑβχιΤίχτονικαΙ π ρ ι γ ρ α φ α ί Των
τ ο ύ τ η ν αυγγραφεων
γνηβια σ χ ε δ ιά τ ω ν ,
να καταγραψωαιν εις
5wxf το σχεδιον tow

δεν έφυλάχθησαν ίω ς η μ ά ς μβ τ«
εφιλοτιμηθησαν πολλοί
εκδο'ται
αΰτάς σχέδια , πλην β χα ςβς β ξ ί .
διαφορετικόν.

η διά την φημην αυτών είναι αξιοσημείω τοι, η
διαχρίνονται Tojv λοιπών διά της έντελεςτάτης , καθαράςιχαί ευγενούς ’Αρχιτεκτονικής.
Ε π ε ιτ α ας
άκολουθώσιν αί συνήθεις οίκοδομαί, διά νά έξηγίίται διά τούτου το είδος της ’Αρχιτεκτονικής του
τό π ο υ , όθεν αποκτώνται ωφέλιμα πορίσματα*
6 ) απεικονισμοί των Γενών κατά το σ ώ μ α , τά
φορέματα, τά επίσημα μέσα της ζωοτροφίας, τάς
συνήθεις διατρίβάς καί τά ιδιαίτερα ηθη *γ) άπεικονισμοί τοιούτων μερών , τά όποια δεικνύουσι
την ποιότητα τού τόπου , τά κεφαλαιώδη αυτού
προϊόντα, ·καί τά φυσικά αυτού αξιοσημείωτα
προτερήματα.και χάριτας.*
τώ ρα κρ/νεται βέβαια εύλογον νά συνταχθπ
εν προς εν με μεγάλους κόπους ίσως και έξοδα
«να τοιουτον άθροισμα* πληνενας· καλός οδηγός
ηδύνατο δί «νός επιτηδείου τ^χνίτου-^ νά προσφέρη εις τούς έραςάς της Γεωγραφίας, μέ μβτρίαν τι*
μην, εις μίαν όλιγάρΛμον σειράν φύλλων, όλον τό Γβ*
ωγραφικόν ταμεΓον. A t παρατάσεις τών μερών καί
Των Γενών δύνανται νά ενωθιρσι προσφυβςατά προς
άλληλα * ενα μόνον φύλλον εδύνατονά παριςανη την
κατοικίαν καί τούς κατοίκους μετά τών διάφορων
εν ασχολιών αυτών, καί μίαν επαρχίαν μέ τά ενδει
κτικά σημεία αυτής. Αυτή ηδόξα είναι κυρίως τού
«ειμνης-ου Χουλτσέρου
Η εκτέλεσις τουΟ ρα τη» «ίς τη» Νίτββ» β£οιπορικη» » ν τ · £ Ι φ η ^ ί ρ ί ί * -
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του αν καί είναι τόσον ανάλογος με την Φυσιν,
ωφέλιμος καί εύληπτος * αν και άκταπαύςως σ χε
διάζονται τόποι μικροί, καί πληρώνονται ακριβά,
πλην μέχρι του νυν δεν εφανη ετι εις κανένα μ έ 
ρος ένα τοιουτον εντελές άθροισμα προς χρησιν
κοινήν. · Πόσην όμως βοήθειαν δύνανται νά μ.άς
προξενησωσιν οί τοιουτοι Πίνακες, προς το νά διμ
νηθωμεν νά έμβώμεν μέσα εις τον τόπον , καί νά
γνωρίσωμεν τον ιδιαίτερον χαρακτήρα τώ ν μερών
καί τών Γενών, είναι §ύπαρατηρπτον ♦),
Ε’γώ παραβλέπω έδώ παντάπασι τούς τεχνογραφικούς Πίνακα?; επειδή θεωρούμενοι άκριβ ώ ς, δεν άνόκουσιν εδώ? αν καί είναι άφευ
κτοι είς μίαν συνάθροισιν χαλκογραφικών Πινάκων
έν γένει διά τούς νέους, οϊτινες πρέπει νά δει\κνύωνται , όταν άναφέρωνται τα σπανιώτεοα καί
αξιόλογα εργόχειρα, τά όποΓα απαιτούσι μίαν
συνοπτικήν περιγραφήν, όταν γίνεται ή παράδοσις
της, Γεωγραφίας.
Ε κ τών ανωτέρω ρηθεισών φυσικόιςορικών
χαλογραφιών , όσαι παριςάνουσι τά κεφαλαιώδη
προϊόντα τού τό π ο υ , καί έχ τούτου άποκαθίςαν-

* ) Ο*·ποιο$ έ μ ελ ετη σ β τού Ilix a p J o u Το σ ύ γ γ ρ α μ μ α , τ ·
έπγραφβμίνον C o u tu m e s , αΰτος έννοεΓ την μεγίςην ώφιλειαν τ wv t i i o Jimv χαλκ·γρκφικ£ν Πιν*·»

κ«»ν.

ται άξιολογωτεραι διά την Γεωγραφίαν, αύται
μ.ονον αρμόζει να ένώνωνται αμέσως με τήν res-'
ριγραφήν τού τόπου , καί έπομ.ένως να ηναι α πα 
ραίτητοι εις την Γεωγραφικήν διδασκαλίαν, καί νά
δοξάζωνται ως αναγκαιότατα βοηθητικά μέσα αυ
τής. Καν δε θέληση τις νά συνυφάνη εις την παράδοσίν του κυρίως την Φυσική;/Ιςορίαν, ηΤε/νογραφίαν , τότε ήθελε αποκαταςαΟη ή Γεωγραφία μία
Ε γκυκλοπαίδεια, η 'ενα χάος επίσημων: επειδή
με τά αυτά δίκαια έδύνατό τις σχεδόν νά συγκαταμίξη μετ’ αυτής ολας τάίς λοιπάς ε’πιςημας ,
ως* νά παύση, πλέον η δ ιδά σ κ α λέ της Γεωγρα
φίας. Κ ατά τάς έκτεθείσας δόξας μου εις τό
προλαβόν σχέδιον των ορθών διδακτικών Πινά
κων , καί βιβλίων της Γεωγραφίας , επιχειρώ νά
θεωρήσω τό δεύτερον πρόβλημα , τούτ έςιν
Ε άν τά μέχρι τού νυν έκδοθέντα βοηθητικά
μέσα της Γεωγραφικής διδασκαλίας συμφωνούσιν,
η όχι μέ τάς αύτάς δόξας μ ο υ .
Ε’γω θέλω εξετάσει την εκθεσιν μόνον των
Γεωγραφικών πονημάτων , όσα συνετέθησαν προς
διδασκαλίαν των νέων. Ο Οεν άς μή προσμείνη ο
άναγνωςης πλήρεις κρίσεις * αλλά μόνον γνώμας
τινάς, αί όποΓαι δύνανται νά τά παοαβάλωσι μέ
τάς ρηθείσας δόξας μου, καί νά τά κρίνωσιν όοθώς,'
εάν ηναι ανάλογα μέ τον σκοπόν των συνθέτων.
Ε’δω δέν αναφέρω όλον τον αριθμόν των φανόν-

των σχολαςικών Πινάκων , καί Τ α κ τικ ώ ν βιβλίων της Γεωγραφίας: επειδή ουτ« ολ"* μοί είναι
γνω<ςά, ούτε εχω τον τρόπον νά τά συνάξω ,
καί προς τούτοις πολλά δεν είναι αξία νά συγκαταριθμηθώσιν εις ταυΤην την σειράν * πλτιν ελπίζω,
οτι κανένα από τά άριςα καί κοινότερα δεν
«παραβλεψα .
Διαιρώ είς τρείς τάξε'ις όλα τά μεταχειριζόμενα διδακτικά (Βιβλία καί πίνακας της ,,Γεωγραφίας: τούτ ε«τιν εις πίνακας χωρίς βιβλίων ,
εις πίνακας με*βιβλία, καί εις βιβλία χωρίς Πινά
κων. Αυτά δεν είναι δυνατόν να διαιρεθώσιν είς
περιόδους: επειδό of κύριοι συγγραφείς αυτών δεν
εξευρουσι καί μόνοι, η τούλάχιτον δεν προσδιορίζουσι εις ποιαν περίοδον ανηκουσι κυρίως τά
πονηματά τω ν, η κάλλιον νά είπω, υπολαμβάνουσιν αδιαφόρως εις πάσαν περίοδον ότι είναι αρ
μόδια. Ε ν πρωτοις λοιπόν Χεγομεν περί των Πι• νάκων, οι οποίοι είναι χωρίς βιβλία. Τούτων ό
αριθμός είναι ό όλιγώτατος. *Ισως επειδή αισθά
νονται, ότι of τοιουτοι Πίνακες είναι καθ’ εαυτούς
ατελείς, εάν δεν ηναι προς τούτοις πρόχειρον καί ενα
διδακτικόν βιβλίον ως βασις καί όδηγος ; διότι πως εί
ναι δυνατόν νάεκτεθώσι προσφυώς Γεωγραφικοί Π ί
νακες, εάν δεν ηναι πρό οφθαλμών ενα σχεδιον, ή μία
εκθεσις της ερμηνείας αυτών ; πληνίσως ο? κύριοι αυ
τών συγγραφείς εσκεφθησαν ενα τι σχεδιον, χωρίς να
τό εκδώσωσι, και ύπέλαβον οτι η διδασκαλία πρεπει

νά διευθύνεται κατά τούς Πίνακας. ’Αυτοί ειχον δί
καιον , έαν οί Πίνακες /.σαν ανάλογοι με τον σκοστόν του διδασκάλου * πλην καί τότε έχοειάζετο
6 διδάσκαλος τουλάχις-ον ένα νεύμα , δια να
γνωρίση τον σκοπόν της πραγμ ατείας, καί κατα
τρυτο νά έκνρωση την σειράν της διδασκαλίας του.
Τού; συνήθεις Πίνακας τού Χομαν, και ολου; τούς
τοιούτους δεν ανεφειβν εδω τελείως, εάν δεν εδίδοντο
τόσον συχνά εις τάς χεΓρας των παίδων. Μόνη η
θεωρία των φανερώνει πόσον απεχουσιν από την
σκοπουμένην παιδικήν διδασκαλίαν. Η' Xρησις αυ
τών διά τό μέγεθος είναι δύσκολο; καί επιβλα
βής είς την ύγίαν τών νέων.
Αί δέ πολλαί υπο
διαιρέσεις τών επαρχιών, καί το μεγάλον πλήθος
τών τόπων , οίτινες καί αλλέως θεωρούμενοι είναι
μικρού λόγου αίτιοι, τούς παρν^άνουσιν άχρηςΌυς.
Αυτοί έσχεδιάσθησαν διά ανδρας , καί οχι
παΐδας , καί είναι ενάντιοι του σκοπού των εκδο
τών , εάν τούς έίμδωκαν διά τούς πρωτοπείρους.
Πώς όμως , κ$ί πότε πρέπει νά γίνωνται γνωςοί εις
τον μαθητην ο: τοιούτοι .πίνακες, καί πότε πρέπει
νά τούς μεταχειρίζηται , επροσδιοοίσθη προλα£όντως εις την παρούσαν πραγματείαν.
Ο άξιοσέβαςος Χομαν, ός τις είναι ένας τών πρω
τινών βοηθών της Γεωγραφικής μελέτης είς την Γερ
μανίαν, επειδή εξεΟρε καλώς, ότι οί κοινοί γεωγραφι
κοί αυτού Πίνακες είναι ανεπιτήδειοι προς διδασκα
λίαν τών νέων, ενοχάσθη νά «ναπληρωση ταυ την την
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βλλειψιv μέ άλλου? Πίνακας, καί διά τούτο, εξετε6η ό γνωςός μεθοδικός Αντλας.
Ο καλός άν
θρωπος δεν έπίςευε. εις τέν εαυτόν του και εν ω
εκαμε ταύτην την προσθήκην εις .τον Α τλαντάτου.
,,Α ντλα^ εύχοηςος εις τους μέλλοντας νά εξε*
τασθώσι την Γεωγραφία'/* φαίνεται ότι εφαντ^ζετο, πως αυτός έπρεπε μόνον νά ματαχειρίζηταί
προς επανάληψιν * ίσως επειδή ένόμιζε πολύ δύσκολον τό νά κράτη τις εις την μνημην του τά
ονόματα των πόλεων και ποταμών , χωρίς νά τά
βλεπη εις τούς Πίνακας γραμμένα. Ε ίχε λοιπόν
δίκαιον νά έκίώση τούς Πίνάκάς τού χατά τούτον
τον τρόπον; επειδή αί πολιτεϊαι έχουν τάς ύποδαιρέσεις τών * εσημειωθη. ένα άπειρον πλήθος
ποταμών καί πόλεων *είς μόνην την Προτογαλλίάν είναι ^ εκτός τών καφαλαιοποτάμων , καί
ένδεκα Π αραπότάμά χαί Θαλασσοπόταμα σημει
ωμένα , καί έκτος της Πρωτευούσης πόλΐώς , έτι
δεκαεννέα πόλεις * εις τον ίδιον πίνακα είναι ση.
μειωμένη καί η ’Ισ π α ν ία , ητις &έν διάκρίνβται
ακριβώς από της Πορταγαλλίας.
Τ ά αυτά φαί
νονται καί εις τού λοιπούς Πίνακας* αί πρωτεύουσαι πόλεις δεν διακρίνονται παντάπασιν από τών
λοιπών, όλα δέ τά άλλα αξιοσημείωτα α φ έ ^ σ α ν .·
έκ του εναντίου ηναγχάσύη υπό τού πλήθους τών
επαρχιών, ποταμών χαί πόλεων — δ,που εις τινάς
πίνακας δύναται νά έμπερδεύση χαί τόν εμπειρότατον Γεωγράφον—-όχι μόνον νά βάλη εις τούςΠίναχας
τα αρκτικά ςοιχεια. τών ονομάτων, αλλά νάπροσ-

θέση καί μίαν ίδιαιτέραν καταγραφήν αυτών τω$
ςοιχείων με τά δηλούμενα ύπ αυτών ονόματα^
Εις ποιαν περίοδον λοιπόν πρέπει να χρησιμευσπ
αυτός ό Α τ λ α ς ; φαίνεται σαφώς , οτι και ό συγγραφεύς δέν εσκέφθη καλώς τον σκοπόν ^διά τόν·
όποΓον έκοπίαζεν ^ όθεν και ηπατέΟτκ
Οί cj τη Λειψία έκδοθέντες Πίνακες τουΧρά1·
ίπέρου , οί'τινες πρότερον εφαίνοντό συχνακις εις
τά σχολεία, δεν έχουν άλλο προτέρημα των ορθών
Πινάκων,' πνκρά μόνον τό αρμόδιον σχήμα. ’Α υ
τοί είναι-ομοίως καταπέφορτισμενοι με ονόματα,
άσε ή όρασις δην ευρίσκει κανένα σημεΓον αναπαύσεως * καίαυτά είναι επισεσωρευμενα χωρίς
εκλογήν, καί μάλιςα κακώς κεχαραγμένα, ως·ε καί
τά σημεία καί αί λέγεις εί'>αι δυσανάγνωςα.
Ο χρωματισμός άύτων είναι ανάξιος τουτου του
ονόματος: επειδή είναι χρωματισμένοι με τον
χειρότερόν τρόπ<τ>, όπου δυναται νά καταμελα·
νωση τις μίαν κόλλαν χα ρτιού.
'θ ούτως ονομαζόμενος της Περλίνης κλα
σικός *Α τλ α ς, δς τις έξετέθη διά προ^αγης της
«ν Προυσία Βασιλικής ’Ακαδημ.ίας Των επίσημων, καί
συμπληρούται εξ 2 ζ Π ινάκων, δεν διακρίνεται
Τελείως από Των λοιπών εις άλλο, είμη μόνον κα
τά Το προσφυές σχήμα. . Οί Πίνακες ως επί τό
πλεΓςον είναι κακώς έγκεχαραγμ,ένοι, καί μάλιςα
τά ονόματα τόσον μικρά καί άσαφη , ωςε θέλει'
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βλάπτεται βέβαια Α όρασις τβυ άναγνώςου. Κα:
επειδή έχουν τόσον πλ/6ος ονομάτων καί τόπων,
οΓτινες ώς επί τό πλεΓςον δεν πρέπει νά ,αναφέρωνται εις την διδασκαλίαν των νέων, ο αίνε ra t προf
/
7 4
φανώς, οτι £έν είναι μονον άρμοδιοι προς διδα
σκαλίαν, άλλα καί προς την κατά .συμβεβηκός ερευ
νάν του τυχόντος τό π ο υ , του τ’ Ιςι δεν είναι κυρίως
σχολαςικοί Πίνακες,
Ομοίως καί., αυτοί είναι
ούτως ορ6οί: κα6ώς καί οί προρρηφέντες. Οί πε
ρισσότεροι είναι μόνον συνοπτικά αντισχεδιασματα των παλαιοτέρων Χομανικων Π ινάκων, τους
οποίους τώρα εξέδωκαν μέ,τροπον όρβωτερον. Μοί
εφάνη άναγκαΓον νά ε’λέγξω εδώ -κατ’ εξοχήν τό
πταίσμα της πολυωνυμίας, δ,που είναι κοινόν εις
Ολους τους λοιπούς Π ίνακας: επειδή ίσως διά τάς
μεγαλορρημονας επιγραφάς, καί τάς μεγαλοπρε
π έ ς γραφικάς ςολάς αυτών νομίζουσιν, ότι εμπεριέχουσι τίποτε αξιολογωτατον.
Π ίνακας μετά
τους εφεξής:

διδακτικών

βιβλίων εξευρω

ΤΟν έκδοβέντα τώ ι 7 ^ 4 γενικόν άπεικονι·*
σμόν ττς Γης διά τούς πρωτοπείρους, τού γνω^ού
καλλιεργητού της Γεω γραφ ία κυρίου Προφςσορος
Φράνς, ος τις συγκείμενος εξ 20 Πινάκων, εχε*
καί μίαν σονοπτικην ερμηνείαν αυτών. Η ερμηνεία
είναι τψ όντι συνοπτική, καθώς πρέπει εις τούς, αρχα
ρίους, πλην περιέχει προσέτι καί π ερ ιττά , τά ©
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frcfa διά τη*» πρώττν διδασκαλίαν είναι πολλά λε
πτομερή. Ε κ του εναντίου δέ οί Πίνακες eivat
ελλείπει είς πολλά, τά οποία είναι δύσκολον να
άφεθώσΓν είς την δευτέραν περίοδον* ώςε είς καμμίαν περίοδον δεν είναι χρηΛμσΐ * αποσιωπώ τδ
ακατάλληλον αυτών τετράγωνον σχήμα. Ε’άν ο
Φράνς, κατά Την επιγραφήν του βιβλίου, επέμενε
μόνον είς τόν ερμηνείαν Των Πινάκων , τότε ήθελε
επιτυχή τον σκοπόν του , καί οί Πίνακες εγίνοντο πολύ βίφελιμωτεροι: επειδή θεωρούμενοι όρθώς,
ως επί τό πλεΓςον εσχεδιάσθησαν τώ όντι άναλόγως με την διδασκαλίαν των πρωτοπείρων , καί
άποδεικνύουσιν ότι ο Φ^άνς έγνώριζε την χρείαν ,
την όποιαν οί νέοι εχουσι κατά τούτο τό μέρος ,
καί Τούς έκαλλιέργησεν άρμοδίως. ’Αυτοί εχουσι μέt
γεθος προσφυές, χαραγήν έντεχνον, δεν είναι χαταπεφορτισμένοι μέ ποταμούς καί πόλεις, πλτν κα!
ούτω περιεχουσι τινάς λεπτομέρειας , αί ό ποΓαι
δεν αυάκουσιν είς την πρωτην περίοδον. Ε κ των όρέων περιέχουσι μόνον τά υψηλότατα* καί εν γένει
δεν Φαίνεται άλλο είς αυτούς, είμη πόλεις καί
π ο τα μ ο ί, καί εκ τούτου ωνομάσΟησαν ύπό τού
Φράνς ύδρογραφικοί Πίνακες. Πως αυτός Όμως
ύπέλαβεν, ότι μέ τούς ύδρογοαφικούς Πίνακας
έμελλε κατ’ εξοχήν νά ώφεληση τούς νέους, δβν
δύναμαι νά εννοήσω* είναι δυνατόν νά τό άποδωση τις είς την δόξαν τού αίώνος του, καθώς χαί ττν
είς τούς πίνακας τηυ επισώρευσιν των Πίθηκων, Των
Στρουθοκαμήλων , κα! άλλων γραφικών ςολών:
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A r αυτούς ελλείπει παντάπασιν ένα μέτρον προς
σύγκρισιν των μεγεθών *·τά ονόματα είναι έγγρα
φα , πλάν και ούτως εμειναν ετι πολλοί ποταμοί
ανώνυμοι, οΓτινβς διά τούτο επρεπε νά μη σημειωθώσι παντελώς. Δύω .τινά διακρίνουσιν ετι τούς
Πίνακας του Φράνς · πρώτον ότι προφέρει αμετατρεπτως τα ς ξένας ονομασίας, και δεύτερον, οτι περι
γράφει κατά μέρος επί της αυτής σελίδος> τα άρθρα
της εξαγωγής Των προι'όνΤων. Και τά δύω τθελον είναι· προσφ υέςατα, εάν άνέφεροντο εις -το
βιβλίον. Κ ατά δε τά άλλα θεωρούμενος, ηγγισε
πλησιεςατα εις τον σκοπόν της πρώτης περιόδου.
’Η εν τη Περλίνη εκδοθεΐσα καταγραφή της
Γηίνου επιφάνειας μέ μίαν συνοπτικήν έρμη'νεί&ν,
μετε/ειρίζετο πρότερον συχνάκις εις τά σ/ολεΓα ,
ηΐτς ίσως καί μέχρι τού νυν είναι εις χρησιν * ωςε η
*ρο ες χρόνων φανείσα έννάτη αυτής εκδοσις ,
υποδεικνύει την εκτασιν της χρησεως τούτου τού
βιβλίου ; πλάν μόνον η επιγραφή του είναι εκπλη
κτική; επειδή κατ αυτήν ποέπει οι Πίνακες νά
περίέχωσι to ουσιωδέςατον της Γεωγραφίας, της
Γενεαλογίας, της Χρονολογίας, της Ιςορίας, της
Χήμαιβγραφίάς καί Της Νομισματικής.
ΠοΓος
δύναται νά πιςεύίτη , ότι καί αυτό τό ούσιωδές&τον ταν πέντε έπιςημών — επειδή η Νομισματική
ελησμονηθη είς τούς Πίνακας — δύναται νά παρα^αθη προς τούς παΓδας χωρίς σύγχισιν , επάνω εί
κοσι Πινάκων τόσον μικρών , οί όποιοι δλοι
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χωρούνται μόνον είς «να χαλκογραφικόν Πίνακα;
πώς είναι δυνατόν νά επιςηοίζη τις την προσοχήν
των παίδων εις ενα μόνον αντικείμενου , εν ω
κείνται τόσα προ οφθαλμών . Είναι βεβαιότατου,
ότι. τόσον όλιγωτερον έπιτυχαίνει τις είς τά έπιχειρηματάτου , όσον αποβλέπει εις περισσότερα
τέλη , πλην καί ούτω φαίνονται αυτοί οί Πίνακες
μόνον διά τούτο τό ασυγχώρητου πταΓσμα , ότι
ελαβον την ύπόληψιν.
ΏΓ, πόσα πολυποίκιλα
πράγματα εχωρέθησαν είς αυτήν την μικράν έκτασιν ! πόσον οίκονομικώς την μετεχειρίσθησαν!
πόσον πλούσια είναι/ τινές νομίζουσιν , ότι μέ
τούτο τό βιβλίου θέλουν αγοράσει τό άνθος όλων
των επαριθμουμενων επίσημων * καί δεν ςοχάζονTat , ότι αί ίς-ορικαί περίοδοι, καί ο? δύω γενεα
λογικοί βλαςρί. §ίναι άκόμη πολύ ελλειπεΓς, εις
τό νά παραςησωσι το ούσιωδ«<?ατον της Γενεά*
λογίας, καί ότι αυτοί έκ τού εναντίου άτονίζονσι
την προς τά γεωγραφικά αντικείμενα προσοχήν,
καί ότι τό πλήθος τύν αντικείμενων δυσκολεύει
την παράςασιν τού τοπικού σ χή μ α το ς, καλύπτει
τά γείτονα αυτού μεοη , τά παρας-αηκά Της
αυτού θέσεως, καί κατασυγχίζει την κατάληψι>.
Πρός τούτοις καί αυτοί οί Πίνακες είναι αχρείοι:
επειδή ύπερβαίνουσι πολύ τά όρια της πρώτης π ε
ριόδου , ενασχολούμενοι υπέρ τό μετρον είς την
λεπτολογίαν * τινές δέ εσχεδιάσθησαν καί επισφαλώς, καθώς καί αύτη η τού 1785 νεωτάτη εκδοσις*
μήτε είναι χρωματισμένοι με την κατάλληλον ά~
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κρίβειαν. Το βιβλ ον είναι ενα παράρτημα των
ΙΙινάκων , συνΟεμενον κατά τον ποτέ επιθυμητόν
της κατηχησεως τρόπον. Η' 'ίςορία δ<;ν είναι
σχεδόν άλλο , ειμη ένας όνοματοπίναξ των διοι
κητών , οίτινες άριθμουνται ό εις μετά τον άλλον
εις τους παϊδας * όμ,οίως έπαριθμουνται και εις
τό βιβλίον του ou έπαρχίαι και πόλεις. Τας πε
ριόδους της 'ίσορίας ό συγγραφεύς ονομάζει Χρονο
λογίαν , και έγράφθησαν άπαραλλάκτως εις τό
βι£λίον , καθώς και εις τούς Πίνακας. Η' Γενε
αλογία εκ τού εναντίου , ητις είναι μία μάθησις
ξηρά και περιττή διά τρύς π α ίδα ς, έχει πολλάς
λεπτολογίας. Τάς ελλείπεις. περιγραφάς τών α τε
λών σημαιών τιμά ό συγγραφεύς μέ τό ονομα
της Χημαιογραφίας * τάς δε ονομασίας των κοι
νών νομισμάτων με το όνομα της Νομισματικής.
Q μεγάλη κατάχρησις τού ονόματος των επίση
μων /
Είναι εις πολλούς γνωςός ό νέος παιδικός Α*τλας
τού Κλημεντος, οστις συμπληρούται έξ 2 Πινάκων*
και εξεδόδη ηυξημένος καί επιδιορθωμένος τω ϊ /yO .
Κ ατά την γνώμην τού συγγραφέως — ητις,έληφθη κυρίως από τού περίφημου Γάλλου Μ πομ ω ν—>
πρέπει οί Πίνακες νά διαιρωνται κατά τά σύνορα
μέ μαχαίρι * και νά κολλωνται εις μακαβαν, η
σανίδι, καί νά εχωσιν όπισθεν γραμμένα τά άξιοσημοίωτα πράγματα τού τό π ο υ , καί πάλιν
νά συναρμόζωντ*ι υπό τού παιδός· ωσε διά τού*

—

9f

—

του αυτοί χρησιμεύουσι πρός βεβαιοτέραν εντύ*
πωσιν του σχήματος, καί της προσαλληλου Οεσεως
τών τόπων..Τούτο εις την πρώτην περίοδον, ως προς
τάς μεγάλας πολιτείας, βέβαια ·ίναι άξιόλογον:
θ 'τ α ν όμως είναι δυνατόν νά. εκτελεσθίί ό αυτός
σκοπός με -τρόπον άλλον εύθυνωτερα, καί ούτω
προσφυώς, τότε αυτή η τεχνική ίδέα δεν είναι αξία
της- δαπάνης ενός ακεραίου Α τλα ντο ς: επειδή
δύναται νχ επιτυχή τις τό αυτό τέλος — καθώς
συμφωνώς λεγουσιν, όσοι «καμαν τό πείραμα
καί' είς τα δύο — με τό άντισχεδίασμα εις τό
αβάκιον »ούτω καλώς, η κα^ καλητερα από τούς
Πίνακας τού Κλημεντο^. Κ ατ άρχάς δοκιμάζει
τό π^ιδίον ποτέ μέν τό εν * , ποτέ δε τό άλλο
κόμ μ α , εως ού νά επιτυχή τό άρμόζον, -χωρίς
νά φροντίζη τόσον περί τού ονόματος καί της
ποιότητος αυτού: Επειδή καταγίνεται όλως δί Ο
λου είς την τοιαύτην συναρμογην. Προς τούτοις
αυτό καταβάλλει όλίγην προσοχήν εις την τού
όλου περιφέρειαν, καί περιεργάζεται μόνον εκείνο
τό φιέρος, τού οποίου ζητεί' τον γειτονεύοντ*
τόπον. Η' μακρά γύμνασις πρόξενε? είς τό παι*
δίον κατά μικρόν μίαν μηχανικόν επιτηδειότητα^
είς τό νά εύρίσκη Ταχέως κατά τό σχημ.α τού
προκειμένου κόμματος τό επόμενόν τούτου , ως··
αγωνίζεται περισσότερον νά άποδειχΟη ικανόν είς
την «κτέλεσιν της ταχείας συνναρμογης, παρά
•ίς όλας τάς λοιπάς Γεωγραφικάς σημειώσεις.
Αυτή η γύμνασις βέβαια ελαττώνει τούς κόπους
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τσύ διδασκάλου, όμως λ· είς το ά£αχιον αντίσχ^δίασις εϊ»*( *trtoc-fiXfcc6p« ίίς τον μ α θη τή ν
#πειδη διά τούτου εντυπώνει εις την φαντασίαν
Του την συνέ/ααν τού όλου·, καί ίπιχτοτ λοιρσ6άνβι άπό την μνήμην το» εν *αθ’ εν τά. μίοη
του * πριν vor iirt^eiptefl την άντισ^βδίασιν, πο 
τά είς την φαντασίαν του ένΤ*λά>ς τά σχήμα
τού τόπου * ΐ / ά* £« το άντισχί&άζ$< , φαντά
ζεται σατως καί ζε^τίρως όλήν ττα μορφήν αύτου , oca: όταν δε4χν$ντα< βίς Λίύτό tol πταίσμα·
τ α , διόρθωνβι καί <2*οεωνε! πάνΤοΤε είς τη> φαντασίαντου τδ σ χή μ α ert ζωηρότερο*. Έ ^ τό ς τού*·
του του προτερήματος £χει ή- αντι<τ£Ε&*^«Α
μέθοδος εΤι-. καί άλλα* άνω τέρας ωφελί-ας άπό
•την συνθετικήν· μέθοδον·. Μ ετά τ η / ί/νογράφησι* τη* περίφερε ί&ς *ρθ?άτ*ουσι τούς ποίδας νά
ποοσεπισημβιωνωσι τούς π ο τα μ ο ύ ς, τά βουνά,
τά* πόλτις, τά προϊόντα *α| άλλα, οσα 0 ΙΤίναζ
«πραγματίκως περιέχει* διά τούτου*· δε-εντυπώνον
τα ι αναμφιβόλως ζωηρότιρΟν είς τήν μνήμην του
παιδός άί ονομασία*, το ρ εύ μ α , η σειρά κάί’- αί
θέσεις αύτών, παρά όταν τά βλεπη μόνον σημει
ωμένα *ι’ς τούς κατακομμ;νους Π ίνακας, η τ ά
•άναγι'/ωσκη όπισθεν αυτών * ετι θέλει είναι ώφελιμωτέρα ή, τοιαύτη μέθοδος, εάν διορισθπ ό- μ α 
θητής προς τούτοι* νά τά διδάσχη καί είς άλλους.
Λοιπόν «να μαυρον άβακιον, καί ενα καμμάτι
λευκόχωμα ( δεπεσίρι) είναι ’ίκανά νά οίκονομή«ωσι τά έξοδα ενός Α^τλαντος! θ ' τού Κλπμεν*
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τος όμως ^Γτλας εκτός τούτου εχει καί ελλείψεις,
α? όποΓαι άποδεικνύουσι δύσκολον ετι μάλλον
την χρησίντου, η τούλάχι^ον ματαίαν διά την
πρωτην περίοδον. Αι πολιτεΓαι του κατεμελίσθη*
σαν παντελώς με Τας υποδιαιρέσεις, χωρίς νά
ηναι ωφέλιμοι βίς τούς πρωτόπειρους , άλλα μάλιςα παριςάνουσιν είς αυτούς τήν μελέτην της
Γεωγραφίας δεινήν. . Ούτως η Α’γγλία είναι διηρημένη είς Κ ω μ η τά τα , η δ^ Ρ'ωσσία είς Ε παρ
χίας. Πόσον μικρά είναι τά κ ό μ μ α τ ά , καί πό
σον χονδρά τά σύνορα,, παριςάνεται είς την όρασιν * ποσον δε . ελαττώνουσι καί τά δύο την
περίφημο* αυτών ωφέλειαν, μάς τό διδάσκει η
πεΓρα. , Ε’άν δε δεν θελησ^τις νά κόψη τούς Π ί
νακας, άλλα τούς μ ε τα χ ε ίρ ισ ή , καθώς καί τους
λοιπούς, τότε τ τραχυτάτη καί χονδρή σημείωτ
•σίς τ«ίν συνόρων θέλει προξενήσει ενα πολύ εναν
τίον αποτέλεσμα* η δε εύρβσις των ονομασιών
.θέλει άποκαταςαθη -δύσκολος έχ της παχύτητος
τού χρωματισμού. Ε τ ι το ως διά ημισφαιρίου
παριςανόμενον σχήμα της Γης άπό της 6? μοίρας τού
μεσημβρινού πλάτους , έως της 8ο τού αρκτικούς
καί οί Πίνακες της Α σίας καί Α’μ«ρ*κης —
•καί εάν ησαν με την ένδςχομένην εντέλειαν
•γκεχαραγμένα — παριξάνουσι τ ό ; σχήμα της
Γίίς δυσπερηλιπτον: επειδή είς αυτούς, καθώς κα! είς
τούς λοιπούς Πίνακας ολου τού,ΑΓτλαντοί, a I μοΓραι τού μδκους π«|κςιανονΤκι-μ· foa μεγέθη, ώ*ε
ο μαθητης π ·0 * i t · δεν ευρίσκει κανένα ι'χνός
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του σφαιρικού σχήματος της Γ η ς, άλλ’ αναγκά
ζεται να Τ'^ν ύπολαμ&χνη^ καθώς την £λβ.πει εις
τους Πίνακας , - ώς^μίαν-:τετράγωνον επιφάνειαν*
Α ποσιω πώ , δ τι -η μορφ^ τών <τόπων πρβ?·τους H ό
λους διά μιάς^ >τοιαυτης^ πι*ρ*<άσεως κατασχίζβΓ
t a t * και δεν πβφιςάνεταν >ό αληθής λόγος .οτών
μεγεθών αυτών. Ε£ς οαμμΑα» ώίλλην περίςασιν
δεν* elVat· πλέον άξιοκατηγόρητόν τούτα το είδος
του γήινου σχεδιάσματος , όσον όεις τούς παιδί»·
κούς Πίνακας*,«.»«'/ **»> ''c r ^ ιγ^ λλ? vaoti. .υ *
„ ..
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*Γο βιόλίον είς-τήν πρώτον έκδοσή ητον
διά μέν -την πρώτην «περίοδον μέτριονγ.« διά «δε
τούς Πίναπ*ς^ ώ* προς τον αυτών σκοπόν, πολύ
χρήσιμον/"ίσως όμωςό συγγράφει* — παρακινού
μενος ν π ό άλλων ττνών ,« οΓτινες. · έτελείωσαν την
πρώτην περίοδον με την πρώτην εκδοσιν,-.μη γινωσχοντες πού περαιτέρω νά πραχωρησωσιν
εζετάνθη>πιραν τόυ αδέοντος ουτως ν ώ?8 καθώς
αυτός -εκφράζεται, νά ύποληφθη το σύγγραμμάτσ»
πολυώνυμόν καί βύρύχεχρον r xai τψ όνη επέτυ
χ ε τον σκοπόν* tot): επειδή ώς πολυώνυμον καί
διεξοδικόν* είναι αχρη^ον διά. τούς πρ«τοπείρόυς:
διότι άν α ύ τ ο ς ν ο μ ίζ η , οτι ό: ερα^ης· της μεθό
δου-του ώφελεΓται·, επειδή δυνατοί έλευθερωτεφον να ^ ά μ η Εκλογήν ά πά το μεγάλο* πλήθος
τών αξιοσημείωτων , εγώ όμως δεν,,δύναμαι νά
εννοήσω y πώς Θέλει- κρβφθμ.,άπό τούς,παΓδας αύτη η κακοχώνευτος πλησμονή. Ε*ςω, ότι τό βι-
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βλίον «υνβγράφη μόνο» πρό$ χρη$τν τών διδασκά
λων* άλλα xoi‘ εις τούτο .αντιλέγει ό συγγραφβύςι επειδή δικαιολογούμενος χωρίς.άνάγ*ης διά
Την κποσιώπησιν των πηγών του συγγράμματος
το υ , λέγει* οίι συΜγραψε .διά παϊ& ς καί..νέους*
άλλα τό βιβλίον τον * καθώς τώρα υπολαμβάνε
ται ως χρήσιμον διά του? παέδας t ^δέν είναι βέ
βαια TotouTOv. Ε ^ ιδ λ is κύτος κατά τό προοίμιόν του δοξάζει, „ ort ο ί Πίνοριες τού Φράνς
είναι πολύ ελλείπει? προς την διδασκαλίαν _τών
πρωτόπειρων, διά τούτο διαφέρομεν πολύ κατά
τά πρώτα αξιώματα’, της αύΐης <ύλη?. .. Μαγαίως
όμως θέλει ζητήσει τις την επιβεβαίωσή της γνώ
μης του κυρίου. Κλημεντας ,.·είς.,το περί της, πα*
ραςάαβως της γη/νου επιφάνειας συνοπτικόν
προο/μιον τού αειμνηςου. φράνς, τον οποΓο^ επιφέρει μάρτυρα.. Bis αυτό φαίνεται προφανέ^ατμ,
οτι ό Φράνς^ επρομελέτησε μ.εν νά συγγράψη
πραγματείαν τινά προς «υχερεςέραν χρησιν τών
5τινάχωντου, άλλ’ επειδή εμπο^ίσθη υπό τού θα
νάτου, αυτό -τό προοίμιο» καί η περί Των πίνα χων
πραγματεία· σννεγράφη.* ύπο Τίνος, φίλου τον , -ος
τις ηκολούθπσε τον. τρόπον, καί την ,γνώμην «κεί
νου, όσον, την ένόβι, καί μετεχβιρίσθη ^την εν
δεχομένων βραχύτητα ν διά νά μη.φαν/ί αύτη ν
τροφή άηδης καί πικρά'εις Τους πρωτόπειρους νέ
ους*. θ' ώς μάρτυς λοιπόν προβαλλόμενος νουνε
χής Φράνς ν καθ’ οσον ο φίλος του κφί συμβοη*. !.> >*>;v·’· </V
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θός τόν ενόησβ , φαίνεται, οτι εχναι μάλιςα ενάν
τιος είς την δόξαν του κυρίου Κλημεντος, και
δχι σύμφωνος*0 Διά τους νέους καί Όλους τους έρα^άς
της Γεωγραφίας εξ 24 Πινάκων συμπληρούμενος
*Ατλας, εξεδόθη νεωςέ χατά τον παρόντα χρό
νον εκ τρίτου , ό,που άποδεικνύει, οτι είναι
εις μεγάλην χρησιν. Ουτος δεν εκατασκευάσ&η
εις κανένα τεχνουργείον της Αουσμπούργης διά
εμπόρισν, άλλ\ εάν εχη και πολλά αμαρτήματα
και ελλείψεις , είναι ενα των παρ ημΓν εύρισκομενών χαλλίςων Γεωγραφικών βιβλίων. Οί Πίνακες
είναι άντισχεδίασμα'του ωραίου σχολας-ιχουΑ*τλαντος της Ολάνδας, ίου εκδοθέντος υπό του Λελίλου
τώ·ΐ77^«> τόν όποϊύν καταρχάς δεν ηθελον αποσιώ
πηση , εάν δεν ητον τόσον σπάνιος είς^την Γερ
μανίαν , καί δυσεύρετος είς τά βιβλιοπωλεία τηςν
Ο* Γερμανός εκδότης δεν έδιόρθωσε τάς
ιδ ία ς, κατά τάς οποίας ό Δελίλης συνέγραψεν ,
άλλα τάς εξέτεινε τόσον , ώς-ε τό βιβλίον καί of
Πίνακες οχι μόνον δεν eivat χρήσιμα πρός την
διδασκαλίαν τών πρωτοπείρων, άλλ’ ύπερεβησαν
τά δρια καί αύτης της δεύτερα; περιόδου. Τό
βιβλίον καί of Πίνακες είναι διμερή, τά οποία
τώρα εξετάζομεν.
Of Πίνακες έσχεδιάσθησαν καλώς ν καί ^χου«ιν ορθήν αναλογίαν τών μεγεθών * είναι καθαρώς

καί σαφώς έγχεχαραγμένοι* μόνον τά ακροθαλασ
σιά είναι πολύ συνεπισκιιασμένα, ώ«?ε at πλησί
ον αυτών νήσοι γίνονται συχνάκι,ς αμφίβολοι Λ καί
τινές παντελώς άγνωριςοι — άμαρτημα, ο^που
ιίυζήθη ε τι δια της άτεχνου έκτυπα σ δως αυτών
r · .τ α φύλλα είναι μικρά * καςί δύνανται εκ τού
του, νά συναρμοσ6ώσιν ιίς το βιβλίον. Α ν καί τό
μετρ ον αυτών είναι ανάλογου με την ευρυχωρίαν
Των φύλλων, πληνικαί ούτςος έχουν-προσφυές μέ
γεθος, ωςε διακρίνονται τά .σημειωμένα αντικεί
μενα , πλην αυτά είναι ποδλάΤ ’ Α1' “^λιτεΤαι δ*·
αίρονται. τις επαρχίας , αί · δε σημεωιθεΕσαι πόλεις
καί ποταμο; ύπερβάίνουσιτό μέτρον τη* πρώτες κμί
δευτέρας περιόδου * όθεν βπεφορτίσθησαν ίκανώςαυτο: οί μικροί Πίνακες.
Ε’πειδη. δ* ο τόπος .eivat
πο£ύ όλίγ,εκ ώς πρός-τά ονόματα
τά οποία.-οι
δ;ά την κοινήν πρόληψήν ? η Λδια το πλήθος >t*Jv
.αντικείμενων ητον. άν^γκαίΟν. νά - σημειωθώ^. —
κατήντησεν ό εκδότης κα.κη -τύχη νά φθείρη Trotyτάτψίη τουτουβ τ^ύς .ωραίους ίΐίνακας ρ. επιγράψου
_ά'<τ) των ^ νο^ ά τ^ .ς^ ι^ εία καί αριθμούς,· Οποιος
θέλει .νά έννοηβ^ την εν τούτοις βλάβτ^τ, /την 3ϋτ
«τκολίαν της Θεωρίας *\καί Λτό εμπόδιον της Ακρι
νούς πορατάσεως Τ καί νά αίσθανθη ποσον όλίγον
είναι, ίχανοί νά διεγειρωσι- την περιέργειαν* τών
παίδω.ν καί τν\ν ήδονην, φθάνει ^.oyovy καί χωρίς
νά τους ,ίδύ τις , νά παραςήβττ εις τ»ν φαντατ
/ .σίμν,.τον, / τ ι «ίς αύτούς ευρί^κονται τριών είδώ^
i ■■■Ρ'ωμφϊκ^
ν* « Μ ύ ω «ίδώ*

^Ο'χεία Ύωί\/ ούγγίων δηλουσι τά σύνορα * τά μΐ*
χρά όρθια Γοιχεΐα, τά υδατα’ τά πλάγια^ τάς δι
αίρεσε·^ των επαρχιών, αί δε επα ρ/'α ι είναι σημειωμενχι με Ρ'ωμαΓκούς αριθμούς, καί τελευταΓον α? πόλεις , καί άλλοι τόποι αε τους άοα^ικούς.
Ενας Π 'να£, όςτις μόλις είναι Γ2 ’‘τετραγωνικών
δάχτυλων, πίριεχεί σοιχεΓα · A B C , κα· a h c ,
καί ούτως c ztc/s εως τό η, κα! πάλιν π /· c εως
TO s , χα! αριθμούς I εως To X , κα! I εως τό
5 1. Αυτός Se ο τόπον λεπτομερώς περί γραφθείς
τό π ο ς, είναι ά Αρι'ςοχρατία των ενωμένων Καr
τωχωρων. ΛύναΤαι νά εννοπσπ τις ευκόλως τάν
Κροξενουμενη < ^υγ/υσιν από τά πολλά παντοδατ:r cotχε:α κα: αρΛμους, κα: πόσον δεινόν είναι
ιΓς τού; π^ωτοπε^όυς , χα! πόσή δυσκολία κα>
«ίπδ'α π?ο1;ε''εΓται fis τούς έχοντας τινάς ειδόσεις
Τ/·ς Γεων^αχίας , όταν θίλωσι νά εύοωσιν είς
* ντους τους "Πίνακας τ ίπ ο τ ε : επε^δό ε·'ς μόνας
τάς Κ«τώ^(.*ρας εΓ<Γ/·.μειωΐ)τΗ·αν { ΐ χ'ωρ:α, και
«τι S?.att α? υποδιαιρεθείς των επαρχιών σχεδόν
ιίς ού.ους τους Πίνακας σημειώνονται. Τουτοτούς
άποκαθιςα βέβαια άχρόςους καί δ? αυτά,ν τόν
δευτεραν περίοδον: διότι χα: δί a'Jr^V είναι άκαιρος μία τοσάυτη ακρίβεια καί Χεπτσμίρεία.
Ε*άν ό συγγρα'ϊεύζ είχε χεΓρα ελειΛερωτεραν, τθελε εκδωση βέβαια ενα πληρ£<ςερον
Τεωγραχικόν συγγραμα δί αυτόν τόν Α*τλανΤα*
λέγω δε τίλπρεςερον. επειδά τό βιβλίον του δεν

-
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«χει την κατάλληλον ταξι> ενός ορθού διδακτικού
βιβλίου , τό όποΓον καί ό συγγραφείς μόνος εφεύ
ρει : Irzt&r, αφιερώνει τό βιβλίον του ·ίς τούς νέ
ους, και όλους τούς εραςάς της Γεωγαφ ίας. Διά μεν
τους εραςάς περιέχει τό βιβλίον του άναμφιβολως
ίκ ανά, διά δετούς νέους περιττά* τούτο δε ομολο
γεί' καί αυτός εις τό προοίμιόν του , καί διά τού
τ ο , επειδή είναι πληροφορημένος περί της ανάγκης
Των περ/σσοτέρων περιόδων , συμβουλεύει τους δι
δασκάλους ούτω * , , νά ύπο&έττωσι βάσιν της
,,πρώτης περιόδου μόνον τινά εκλεκτά μέρη τού βι
β λ ίο υ , καί να άναφέρωσι μόνον τά ονόματα των
,,βασιλείων, τάς φυσικάς ποιότητας- αυτών , τα
,,προϊόντα, την εις τάς τέχνας επίδοσιν, τάς πρω,,τευούσας πόλεις, τούς αξιολογώτάτους ποταμούς
,,καί τά υψηλότατα βουνά
τά οποΓα καθώς μοί
·ν φαινεται, είναι τρόπον τινά ολίγα διά την ποώτην
,,περίοδον - εις δε την δευτέραν περίοδον λέγει νά
,,σημειωνωνται έτι περισσότερα εξ αυτών τών αντι,, κειμένων, καίπρός τούτοις αί μερικαί έπαρχίαι ,
,,οίκεφαλαιώδεις ποταμοί καί τά ορη του Βασιλείου,
^,ε’ς δέ την τρίτην περίοδον νά διερμηνεύηται όλον
,,τό σύγγρα μα, καί να έξαφώνται μόνον αί εκ,,κλησιαςικαί καί πολιτικαί διαταγαί, η κατάςασις
,,τώ ν έπιςημών καί τών τεχνών, η πολυανθρωπό,,τη ς τών μερικών επαρχιών καί πόλεων, τά όποΓ,,α ε’μπορούννα διδαχθώσι προσφυέςατ* πρός τούς
,,μεγάλουςμαθητάς εις την τελευταίαν επανάληψιν.
Πλην μο: φαίνεται ότι , τη πολυανθρωπότης τών

πόλεων, i n s μα? όδ*γε? vat συμπεραυωμεν τό
μέγεθος καί την άξολογότητα α υτώ ν,' και τό ou+
σιώδες της πολίτικης διοικήσεως, ανηχουσιν sis τα?'
προηγουμενας περιόδους. Λοιπόν γίνονται τεσσαρες'
περίοδοι! καί μόλις εις την Τετάρτην φαίνεται τβ β*·~
βλίον τοίλσυγγραφεως βύχρηςον , καί τω ονη "jh*
δακτικόν β-ί,Λίον.
•Εις αυτά λοιπόν τά προβλήματα τής κατά
τύχην εκλογής διά τας διαφόρους περιόδους γνω*
ρίζεται ό σκεπτικός κα: έμπειρος διδάσκαλος. Δ ιά .>
τι όμως δεν εδιαίρεσε τάς ύλας επίσ η ς; διά τί :*
άφίνει είς τον διδάσκαλον τον κόπον της εκλογής*
τάν όποιαν βέβαια αυτός δεν έπιτυχαίνει πάντοτε ; “
καϊτ: πρέπει νάκαμη ό διδάσκαλος,* πρέπει τά χα νά
υπαγόρευση εις τούς μαθητας νά τα αντιγοαψωσιν ; αλλά πόσος καιρός θέλει ματαιωθή t η ν'ά
τοΓς δωση ανά χειρας τό βιβλίον ,* αλλά ποιαν
ωφέλειαν επιφέρει τότε η εκλογή/ i περιέργεια
θέλει ερεθίζει τούς μαθητάδ νά φυλλολογωσι τό
βιβλίον, και νά συνάγωσι προ καιρού ένθεν κακεΓθεν συγκεχυμένος ιδέας της. δευτέρας περιό
δου* καί νά ύπολαμβάνωσιν * ότι έγιναν πολύμαθέ^εροι* χωρίς νά είναι * καί ούτω νά κατα-*
Φρονωσι την εκλογήν του διδασκάλου, ’ΐδού μία
αναντίρρητος απόδειξις* ότνάφεύκτως χρειάζονται
διαφορετικά βιβλία διά τάς διαφόρους περιό-

to $ — Κ αΙείς αυτήν rrg> Τετάρτην περίρδον * n .T»v oU καδημιακην παράδοσιν θέλβίπροξενησπ etS'TOV διδά
σκαλον5δυσκολίαν ήέκτασις^τουτου του βιβλίου* *α<
θέλει τον βιά σ ει, νά κάμνη μεταθέσεις. καί με·
ταβολάς κ α τά τον.σχαπσχτου*. Φεωρούμενον i f
το βιβλίον. ώςοςτ^ηρίς,^ς *£\wt μετρί<νς άζιόλογον **
εις αυτό φαίνεται προφανώς η επιμέλεια, ,τόν όποί*
αν κατεβαλεν ό συγγραφείς, νά συνάψη και να
έκφραση >εν Ατα ύ φ ί ?με"ϊνατ λακωνικόν ύφος πολλάς - είδήσεις. ωφέλιμους .·.καΚ κατά τούτο five*
άξιος τιμής* >Ο μως η, καταισχύνη του αθλίου
σχεδίου του· άποδίδοται ^ ίς εκείνους , λχάριν των
οποίων ηναγκάσθη νά τα μεταχειρισθη. Τούτο
τό σχέδιον αφαιρεΓ το ίμ ισ υ τ ίς αξιολογότ^τος
τού. βιβλίου * αυτό είναι κατ’ έρωταπόκρισιν , - εν
<ιΐ rφαίνεται σαφώς η α η δ ία , την οποίαν άδακί·
μαζεν ό <τυγγραφρυς, βέλων νά φυλάξη >τούτο
τό τρισάθλιον είδος y .x a i ί επιτήδευσή, με την
οποίας τγωνίζ*το νά τό κάμη υποφερτόν, ίϋκτούτουι
ενίοτε πολυμαθείς έρωτησδίς' δ**χ*ωδονίζόυσο άλ·
λοκότως «ίς τά -ςό μ α τα των μαθητών, ί Ε τι άθλιω τέρα, διά δό.Την χοηΛβ τ ο ίί'β ιβ λ ίο υ 'τ ω οντν
έπιβλαβεςάτη είναι -ή τά ξ ις, κ α τά Την οποίαν
ερμηνεύονται τά αξιοσημείωτα αντικείμενα V oiovr
εν T(J περί των ενωμένων Κατωχωρων κεφαλαίω ,·
εις μεν το -πρώτον τμήμα όμιλεΓ περί των συνό-*
ρων, τού μεγέθους και της θέσεω ς^ U s δε
δεύτερον περί τού εδάφους, των βουνών , των
δάτων , τού κλίματος καί των προϊόντων * είς τα

τρίτον περί ίων κατοίχων, του πολισμούς της μαθό<ηως, της πολίτικης διοίκησεως καί της θρησκείας *
ίρις το τέταρτον περί των κατά μέρος πολιτειών*
είς το πεμπτον περί των { 5 * ) αξιολογώ* πόλεων*·
καί είς το εκτοντελβυτα ϊόνπφ ί των νήσων. Το,μεγιςο* ελάττω μα τούτου του σχεδίου είναι* ότι of
πόλεις καί αί-νήσοι δεν εσημεκάθησαν ευθύς εις την
Περιγραφήν των επαρχιώ ν, είς τάς οποίας ανη κου
πών. Κ ατά τον αυτόν τρόπον περιγράφει καί τά
λοιπά μίρη τού Κόσμου * διαιρεΓ την περιγραφήν
§<»ςαυ είς τεσσαρ* τμήματα *εις τό j ) είναι μία
γενική επιθεώρησις αυτού, είς τό 2) περιγραφή των
*ατα μέρος βασιλείων καί πολιτειών, «ίς τό 3)
νήσοι, καί είς τό 4}.·*ί πόλεις αυτού * ας φ α ν τα σ ^
μόνον τις τάν’Ασίαν καί την’Αμεροιην κοιτά του^ο,
τό σχεδιον! πόση σύγχυσις! πόσα ύπερπηδημα'Τα! αξία λύπης .είναι η επιμελεια .καί η.γλαφυφότης τού σ υ γγρα φ είς; επειδή ηναγκάσθη νά εκΙεση καί τά δύο με τοιούτον «χρεΓον σχεδίασμα.
θ ' εκδότης τού εγκολπίου Α*τλαντος*>ί τού
Γεωπολιτογραφικού εγχειριδ.'ου Ολων των 4,.&·ρων,
με 4* γεωγραφικούς .πίνακας , τό όποΓον, εξεδρθη προ τινων χρόνων εν τη,. Περλίντ], απόβλεπε,
καθώς αυτός λεγει, προς τούς νέους,. — πρός τούς
> ε ο υ ς ω πόσον άπεριόριςον.! πάσης ηλιαίας νε*$υς; η τίνος ηλικίας; ω, πόσ^ν μεταβολήν πριη»
ξενούσιν, ολίγοι τινες χρόνοι είς ταύτην την περί
οδον της ζωής, κατά την όπρ/αν-άυξάνουσιν όυτω

Ταχέως' at ψυχικά: δυνάμει* , καί ό όγκος των
γνωσεων 1 λοιπόν πρός τους νέους — νά έγχειρίτη
μ ί «ν μικράν Γεωγραφίαν, ητις ·εν ταυίω περιέχει κα)
εν* *Ατλαντα εγκόλπιον, καί εύθυνότερον από
τ$ύς μέχρι τδυ νυν εκδοόέντας · Ε’πέτυχε τούτον τόν
ίτκοπόν. Αυτός’ εΣτέδωκε ένα Γεωγραφικόν διδακτι·
κόν βιβλίου , 8',που είναί μ ί ά απεραντολογία , και
ενα Γτρόν ovOjiartxov·, πλάν κα: όυτω φ ύ ε τ α ι έναν·
τίος τοδ <7χεδίόύ εις τινά μέρ^ της Γεωγραφίας
(οίον : ι''ε& τη^ Γερμ.ανίαν παρύςάνει τά είαοδημ.ατα,
'^α! Την πολεμικήν δυναμιν των διοικητών έκάς-ου κύ
κλου , κα: 'δεν τα ποοαδίοο'ίέεί κάλλιον είς την
' r Ο χεία ν , ‘προς τάν οποίαν ’άνηχοΰαι.) Η πειδη ομως αυτός δεν ετχέτθη παντελώς διά ποίαν κλάαιν
‘επρεπε να κόπιάβτ,, διά το’ίτοΓ το διδακτικόν'του
β^βλίδν διά Την πρι.ίτην πεοιόδον είναι παντε
λώς άχρ>τ*6ν, διά την δευτεραν ογκώδες', κα!
δίά'Την τρίτάν έλλειπές; επειδ/ι μόλις όμιλε: ολίγον
>ϋερ!'το’ν εμπορίου καί των έργοχείρων * άλλα δ$
τινά άςντικειρ.βνοε άποαιω πί παντελοίς. Of Πίνα
κας εάν γ vari' \ υνο1 κά! εγκολπιόι, άλλ ε?να*
κά: κάκις&'κ*! άτέχνως εαχ^διανμενοι, κα! εγκεχαραγμένΜ υπό τίνος πρωτοητείρβυ , όσης τό 
τε πρώτον έβοΛε χέΓρα είς την Χ αλκογραφ ίαν'αυ·
το: περl i y o u m μόνον υδατα καί τόπους, προΓόντ* δε κα; Ορη παντάπ*£ ι ϊ * ούτε άυτάς τ « ζ
*Α λπεις, ί τά ΠύρρηναΓα* ε?ς ο^λον τόν Α*τλαν^
τα έσημειώθηααν μόνον βουνά 4 ; ® Be<r60pt0s(,
τ\ *Αιτνη ^ το βοΰνόν του αγίου Κοδράτου χαί

το Ζίναιον * βκ του εναντίου δε πάμπολαι ονομασίαι τόπω ν, Ρω μαϊκοί καί Αραβικοί άρι&μαΐΛ
δία τ ον οποίων σημειώνονται αί β-παοχίαι' . καί
#■υχνάκις ςο ιχ ε ϊα , τα όποια δϋλούσι τον? δια
φόρους εξουσιαςάς, η τούς συνορεύοντας τόπους
Οί αριθμοί καί τα ςΌΐχεΓα ερμηνεύονται εύ&ύ$ £πν
εκάςου Πίνακος, δια τό όποΓον ματαίούται πο
λύ; το,πος, όστις εδύνατο να μ&ταχειρισΟη ωφελιμωτερον προ? εκτασιν των Π ινάκων, εάν από
βλεπε τό βιβλίον προς το ύ το , τό · όποιον βέβαια,
έπρεπε ό συγγραφεύς νά «πιΟ.υμπ: επειδή κατα
την μαρτυρίαντου αυτός έσκόπει νά φΟαση ττ>
ενδεχομενην τελειότητα . — σ/.οπός, τον όποΓον
εγώ δεν ηυχόμην να εμβιβάσω εις εν» καλώς εκτε&ειμενον σχέδιον κλασικών ΙΙινακων — πλην
Οι. Ι^νακες καθ εαυτού? δε αξίζουν τίποτε , προ,ξ^νούντε; αηδίαν.${ς την όρασιν , και την όρΟςν
αρέσκειαν * Γσ.ως, όμως τούτο δεν. είναι αμάρτημα
τουν εκδότου: επειδή έςοχάσΟη.νά έκτελόσρ τον
•υκταΓρν σκοπόν, ήτοι νά γίνωσιν εύ&υνοι οί Hiχακες. Ε’άν τούτο είναι ωφέλιμον εις. τούς νέους,
καί εάν οί πατέρες πρέπει νά μη, θξοδεύσ^σιν ολί
γον τι περισσότερον , διά ν.ά βγχβιρίζωβι προς
>ούς παΓδάς τφν >>α πράγμα -xaX w pov, ά? κρί
νουν , όσοι έχουν όρθας ιδέας περί της χρείας
τών νέων, καί τού χρέους των γονέων* τό κα*όν καί αχρη^ον, οσον ευύυνόν και αν η ναι, εί*
ναι ακριβόν.
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Τώρα «χδίδοται εν καθ’ εν φύλλον είς τ$ν
Λειψίαν εν ειδβΐ' καταλόγου μ·α via Γεωγραφική
επιθβώρησις Ολων των μερών καί τόπων τ τ,ς γήινο»
επιφάνειας, μ ε Πίνακας γεωγραφικούς, διά τούς
νέους της Γερμανίας. Ε*άν εκ της άρχης τούτου
τού πονήματος —- εις τού οποίου τα πρώτα φύλ
λα συνεΟίζουπι νά κατα^άλλωσιν of εκδόταί μίαν
ιδιαιτέραν επειμελειαν, διά να συςησωσι Το επιχείρημάτωνι, καί νά ελκυτωσιν αγοραίας
συμπεράνη τις τό όλον , 6ελει το εύριι πολλά ολίγον
ωφέλιμον διά τούς νέους της Γερμανίας. - Of
Πίνακες είναι αντισχεδίασμα τών Πινάκων τού Γάλ
λου κυρίου Μπών , ( * ) ύδρογράφΟυ μηχανικού της
ναυτικής, καί άποδεικνύουσιν , δτι εν <J αυτός άφη
σε τό ςοιχεϊόν του, δεν εμεινεν ατιμώρητος. ΕιΤτόν
Πίνακα 'Της Ευροάπης £ Λιφλανδία καί Ε'σλανδίά
ε^ήμειώθησαν ώς ιδιαίτερος τόπος , καί ώνομάσ0ησαν Κουρλάνδία * ό Πελιγράδη κεΓταΓ ?ις την
Ρ^ώσβΤπόν Ουκραίναν ’ η μικρά Τ αταρία, ωσαύτώς η
ΐνϊΒλδαέ'ία καί η Β λαχία προσδιορίζονται ώς χωρι$αίν άνεξάμτητοι Ιΐολι/τεΓαι * £ Ποουσίά rriptiχ ε ι , ως ίνας μ.υφοτατος τοπος* ενά παραθαλά#1·
σίον μέρος της Λιτβανίας καί Κουρλανδίας *η Κενιξμπέργη ^ καί όλα τά περιλαμβανόμενα <ις fr,v

' ft
*) O' χΰρ M-n®v βξβδωκβν β>α J p e io v Α τλ^ντα τ®*
τ.αρβίαλαββίων τ η ς Φ ρ α ν σ β ς, καί * ολλ·£ς βλλβυς i*
ξαιρέτους 6«λα#»ί·ι*ς ΙΓινβχ»?.

Προυσίαν, αυτού αποδίδονται εις τόν Λ εχίαν }
η Δ αλματία φθάνει εως τον Μωρβαν * αί μοΐραι τόδ
μ ή κο υ ς όχι μόνον εχαυσι τόν.αυτόν εκταστν, άλ*
λά πλησιάζουσι τόσον καί εις τό μεγεθος των μ ο ι 
ρών του πλάτους , ώίς-ε δίδαυσιν εις τους εμπερικλειομενους τόπους · ενα σχήμα κατεσχΰτμενον *
χαί παυταπασιν εις την φύσιν ακατάλληλον.,.· Α ναμφίβόλως «νόμισαν, ότι εκαμάν τι νίον καί, π α 
ράδοξον, προσδιορίσαντες άνωθεν 't o μήκος κατα
τόν μεσημβρινόν της Φερου - καθώς ο Γ*ρμα»
νός αντιγράφει άπαραλλάκτως τον Γάλλον — καί
κάτω κατά τόν Μασημβρινόν του Παρισιού. Ε *
πειδό όμως αυτοί οίδύο Μεσημβρινοί άπεχο,υσιν
ακριβώς άπ αλλόλων 2 0 μοίρας κατά την κοινόν
γνώμην, διά τούτο αυτή η διττό προσδιόρισις είναι
•ύτιλες παίγνιον καί παντάπασι περιττόν. Ο Πίναξ τής Πορτογαλλίας παριςάνει -όλίγας πόλεις ,
ίο
όποΓον είναι άξιεπαινον, πλόν ·κ του εναντίου
περισσοτέρους π ο τα μ ο ύ ς, καί εκ τούτου γνωρίζεt a i ο τ'δρογράφος. 'Η Μ πε/pa, η μεγίςη επαρχία
του Βασιλείου, φαίνεται αυτού ως ενα μέρος τής
Ε ςρεμαδούρας. Εις τούς Παιδικούς Πίνακας επρεπε τούλάχιςον νά παρατηρηται η ορθογραφία
τών ονομάτων * πλόν καί εις αυτόν εύρίσκ-οντοΑ
πολλά πταίσματα. Δυσκόλως δύναται νά πιςεύση Τ ις, ότι ό Μπών εκαμε τοιαύτα πταίσματα·
καί ίσως καί τά λοιπά επροξενηθησαν υπό του
Γερμανού άντιγραφεως. Τ ό πρώτον μέρος τού βι
βλίου περιέχει τόν πρώτον,κατάλογον, η. Τά^γ* νι
κάς ξηράς σημειώσεις όλης της Ευρώπης, καί τό πε-

ρεσσότερον . με'ρος του δευτέρου καταλόγου τ%
Πορτογαλλιας * χαί είς μεν τον πρώτον φαίνεται η
αλλόκοτος ίιαίρβσις των επίσημων Ευρωπαϊκών
Πολιτειών, αί όποϊαι εμερίσθησαν υπό του συγγραφέως βίς^ - *7 ·
Η Βοεμία επαριθμεϊται ώς
χ ω ρ ις η &ττ6 τό Γερμανικόν Βασίλειον* η Α*νω ,
Μ εσ α ία ς καί K a rty ’Ιταλία παριςάνονται ώς
τρεΤς χωριςαί ΠολιτξΓαι · η δέ Ευρωπαϊκή •Τουρ
κία eivat άδηλον ^ ά ν αύτη είναι , δέκατη όγδοη ,
η όχι.^ ιΑ.ύτ6υ δεν παρατηρεΓται κανένα άλλο
προτέρημα του καταλόγου, *παρά μόνον αί εις τά
περιθώρια των σελίδων σημειώσεις.
Τό επόμενον
κόμμα του εκδότου αποδεικνυει την ικανότητα ,
την οποίαν αυτός είχεν εις τό νά έκλέγη τά
ωφέλιμα καί αξιόλογα διά τούς νέους ,,η Ε π α ρ ,,χ ία Ε ςρεμαδουοα δεν είναι πολυάνθρωπος ^ πλην
^καρποφ όρος,καί παράγει όλα δαψιλώς, οσα βίς
,,τά ς άλλαςτ εύρίσχονται μοναδικώς — άπαοαλλά,,κτως είναι τό πρωτότυπον — η Λ ισ α β ώ ν ,,η
^πρωτεύουσα καί καθεδρική πόλις 1— καί τίποτε
,,περισσότερον — η Λ ειρίαβχβι ενα πανδιδακτη,,ρίον — περί του οποίου ούτε ό Μπίσινκ , ούτο
^,όΤ οτσ α ς, άλλ’ ούτε ό *Αχεν£αλ εχουσι τινά «?,,δησιν -ν- η Σετουβαλ πόλις οχυρά μέ λιμένα*
γο ύ το υ είναι μία ακαδημία προ^λημματικη.*4
*Αυτπ λοιπόν η φιλολογική περιττολογία της Πορτογαλλίας είναι άξιολογωτιρα διά τούς νέους της
Γερμανίας ,.π α ρ ά τά πλούτη καί τό εμπόριοντης
Λ ισ α ΐόνος, καί τό κρασί καί τό βίλας τηςΧβτου-

βαλ — επειδή ό εκδότης φ αίνετα ι, δτΐ προτιμά
την πολυπάθειαν από ολας τάς ζωοτροφίας W
και παρά την. π^ότερον ’Αχμ-άζουμαν i<£Opl#rv
’ ’Ακαδημίαν της Ιίορτογαλλίας , καί την ν*αν.’Α 
καδημίαν των επι^μ ,ω ν; της, Λισαβήνος^
Ε*να άρχαιότερον Γεωγραφικόν επιχείρημα
εις Την Λειψίαν, του οποίου εξεδίδοτο τό. βιβλί**
ον καί ο? Πίνακες καθ’ εν τετράδιο^, καί επαυσε
μετά τον κύκλον της άνω Χαζωνίας, δεν πρεπεινά
άναφέρωμεν εδω: επειδή αυτό κυρίως δεν εδίωρί»
σθη διά τους πρωτόπειρους της Γεωγραφίας ^ καί
γενικώς είναι διεξοδικώτατον ώς προς τά σχολεία*
καί πουποτε δεν εχει τι έξαίρετον.
Μ ετά την πρώτην εκδοσνν ταύτης 'της μίχράς
πραγματείας μου εφάνησαν τινά νεώτερα Γεωγρα
φικά βιβλία με χάρτας διά του'ς νέους, ,τ» οποία
δεν δύναμαι κατά τό παρόν νά παραβλεψω, άλλα
βελω τά θεωρήσει όμού και τά δ ύ ο : επειδή είναι
τόσον όμοια , οσον δύο αύ.γά. ,
Το πρώτον επιγράφεται
διδακτικόν βι*
βλίον της νεωτάτης Γεω γραφίας, διά δημόσια
και μερικά σ χο λεία , ο ν τεθ εν ελευ&βρως κατά τον
Βελιελμ Κουθρην μετά Γεωγραφικών Πινάκων π α 
ρά τού κυρίου Χότσμαν, είς δύο τμ ή μ α τα , ev ffi
Περλίνη , τω ,1794?,
95 “ το δβ δεύτερο*
Επιγράφεται ,,Γεωγραφικόν πρόχειρον σύγγραμμα*

δϊά <τθύ$ νέους χ<ά! τούς «ρα<ςάς της Γεωγραφίας,
μ ετά γεω γραφιώ ν Πινάκων , εις τμήματα 1 ,
·* ττϊ Λειψία , ν τ<Γ» *794 *
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95“
Λ

Ο συγγραψβύς τού & ϊ<$γιχθύ βιβλίου —
δεν πρεπει όμως να υπολάβωμεν. ότι είναι ό κύρ
2ίότβ·μαν, άπατώμε'νοι υπό tf c επιγραφής του βι
βλίου ^ καθώς καί είς τινάς καταλόγους τώ όντι
συνέβη-— ^ » είς τό προοίμιον, ότι επαραχινηθη
είς τούτο υπό του πονήματος του κυρίου Β;
Κουθρη * to όποΓον έδέχθη η ’Αγγλία με μεγάλην
β^ρβσκβεαν, και είς τό όποΓον ο γνωςός Γεωγοάρος
Κετσης εΟχεδίασε διαφόρους μικρούς ϊΓ νακας,
από τούς οποίους προσθέτει όμω ς, ότι έλλειπβ
παντελώς η ανηκουσα ορθοτης καί ακρίβεια. Μ ε
τά τούτο λέγει, ότι εις την καλλιέργειαν ττίς
ζητηθείσης παρ’ αυτού επίτομης υπό της εταιρί
ας τών βιβλιεκδοτώ ν , ?εύρέθη και τό τού Κουθρη σχεδιον παντελώς άχρηςον — κατά τούτο
δ ίν θέλω νά φιλονεικησω με αυτόν , όμως διά τί
τό τού Κου6ρη όνομα ■συνα'ναφέρεται είς την επι
γραφήν του βιβλίου;
και ούτω λοιπόν δεν εμείνε βέβαια νά κόμη άλλο,1 είμη νά συγγράψη
ενα νεθν Γεωγραφικόν βιβλίον εκ τού Φαβρη, τού
Νόρμαν xai τού Μπίσινκ, τό 'όποίΟν ό συγγραφεύς
νομίζει, ότι δύναταt νά άμιλλάται μέ τό ίδικόν
μου* διά τί ό χ ι; περί τούτου δεν φροντίζω τ ί
ποτε * Πλην ημεΓς δεν ηρχησαμιν όμού: επειδή
εγώ -ηρχησα προ αυτού ενα χρόνον, καί πρός

Η

τούτοι? αυτός περιπατεΓ ενα δ ρ ό μ ο ν παντελώς
άλλοιον, ίκανώς πλατύτερον χαί εκτβνέφερον, π α 
ρά εγώ , τον όποΓον, οστις υπολαμβάνει, οτι εν
δέχεται νά ίνα ι μέτριος, αυτός ας τόν έκτείνη,
πλην άς εμποδίση τον οικοδόμον από το νά £ι«ςαυρώνη πολύ τόν ηδη προκείμενον , καί νά μ π
επιχείρη πέραν τού δέοντος.
θ ' συγγραφεύς της προχείρου Γεωγραφία? υ
περασπίζεται τό επιχείρημάτου μέ τόν μαρτυρί
αν ενός των ημετέρων πρωτίςων Γεωγράφων, ος
τις λέγει δτι ,,ασαι Γεωγραφίαι ήθελαν φανώ σι,
ποτέ δεν δυνάμεθα νά εί'πωμεν, οτι είναι περιττά ι“ και πάλιν υπερασπιζόμενος λ έ γ ε ι, οτι ,,τ ό
σύγγραμμάτου δεν είναι από έχεΓνα τ ά συγγράμ α τ α ', τά όποΓα έχουσι μόνον περιγραφάς, άλλ
από τά σ υγγρά μ ατα, τά όποΓα εχουσι εν ταύτώ
και Π ίνακας, είς τούς οποίους δεν προσδιορίζον
τα ι μόνον περισχεδιάσματα, αλλά και έγγρα
φα ονόματα βουνών, π ο τα μ ώ ν , λιμνώ ν, θαλασ*
σ ώ ν , τόπων, καί πόλεων “ ’Αυτός λοιπόν υπο
λαμβάνει τά έγγραφα ονόματα είς τούς Πίνακας
του , ώς ενα τι προτέρημα αυτών * ώςε ημεΓς μα»
κρυνόμεθα πολύ ό είς από ταν άλλον , ν κατά τάς
πρώτας δόξας τών διδακτικών βιβλίων της Γεω
γραφίας.
θ ' Διορθωτής τού διδακτικού βιβλίου τού
Κουθρη "προσδιορίζει ρητώς τό Αονημάτου διά

σχολεία* ό δέ συγγράφεύς της προχείρου Γβωγραφίας δΐορ^ίζει'Το ίδικόν του διά νέους. Αυτή
τ επιγραφή ε^άί άμφί£ολος · π)0ς τί πρέπει να
τό μεΤ&χέίρισθούν of v£oV%‘' ως διδακτικόν
βι£λίθ^; εάν '$ν«ϊ πρός χρησιν Των σχολείων,
εχουσι κά! τά δυΟ ]3 ι£ λ ία , έτίίσης και τό δι
δακτικόν και τό πρόχειρον ,κ α τ ά Την γνώμην μου,
δύο επίσημα πταίσματα. Αυτά ι ) είναι ύπεοεκτεταμένα * ας φαντασθη μόνον τΙς &ά διδακτικόν βιΛ ίον, συνι^άμενον εν τριών τόμων! αυτό βέβαιά
δεν θέλει περιέχει σχεδόν μόνον έ κ ^ ο , 5,‘που4
ό διδάσκαλος δύναται νά εί'πη πρός Τούς μαθητάς τ ο υ , αλλά — μάλιςα καθώς φαίνεται έίς
την'πρόχειρον Γεωγραφίαν — Οέ?,ει περιέχει πολ
λ ά , τ ά ’οποία δεν ηβελα συμβουλεύση πο τέ-κα
νένα διδάσκαλον νά παραδώση πρός τούς μ«6ητάς του. Λοιπόν τοιαύτα βιβλία χρησιμεύουσι
μόνον είς τούς διδασκάλους, καί την κατ’ ίδιάν
μ ετά ταυτα μελέτην των μαθητών* 2 ) καί Τα
δύο ως πρός τούτο τό τέλος είναι άκριτά * οποίος
έξεύρειτά σχολεία μας, καί τόύς είς αύτά μαθητάς^
αυτός ά$ κρίνη,έάν έμπορπ νά είσαχθη είς άυτά Iνα διδακΤικόν βιβλίον,· μέ τού όποιου την τιμήν ησαν
συνειθισμένοι οί μαθηΤα! νά αγοράζουν δλα όμού
τά λοιπά διδακτικά β ιβ λ ^ ," όσα έπαοάδίδοντο
εις τά σχολεία * έν ω περιέχει μίαν τοιαύτην 8π ιςά μ η ν , ητις διδάσκεται εις τά περισσότερα
σχολεία εν παρέργω , η καί πάντάπασίν άμελεΓται. Χρησιμεύουσι λοιπόν $ίς τούς πλουσίους

1ι6 —
θητάς καί νέους, οιτινες δύνανται νά άγοράσωσιν ένα
τοιούτον βιβλίον
όχι ομως ώς διδακτικόν r —
και νά ε’ννοησωσι διάτινος καλού όδ>ΐγο|5,π<ίς πρέ
πει νά τό μεταχειρίζονται. Α λλ’ . ρ συγγραφεύς
του προχείρου βιβλίου διορίζει τό^ πόνημάτου
καί διά τούς έραςάς της Γεωγραφίας*,, ώς προς
τούτο ό προς την Γεωγραφίαν έρως των άγοραςών δεν θέλει, είναι τόσον μεγάλος,’ έάν εύχαριςτιθώσιν εις τοιούτόν βιβλίον καί Πίνακας. Ο* κριτής
αυτών νομίζει μένζέντύγενεικη φιλολογική έφημερίδιτού ΐ7 9 ^ ι άοιθ. 5 0 ') ό τι,,α υτοί οί μικροί Πίνα
κες, εάν ό συγγραφεύς έμεταχειρίζετο «ίς την πραγ
ματείαν αυτών άλλην τινά μέθοδον, ήθελαν είναι
ικανοί νά συςησώσι μίαν πληρεςάτην τοπογραφί
α ν , καί οτι of νέοι δεν εχρειάζοντα άλλους Πίνακαςςς Α’λλά διά νά κρίνη τις την πιθανότητα ταύτης της γνώμης, είναι ίκανόν νά παρατήρησή τούτο
μόνον, οτί of κύκλοι της Γερμανίας .δεν παριςάνον·
τα ι εκαςος εί$ χ ω ρ ^ ν φύλλΟν , αλλ είναι όλοι ση
μειωμένοι εις τον Πίνακα της Γερμανίας, καί ε
πομένως δεν περιεχουσι σχεδόν καμμίαν διαίρεσιν,
είμη μόνον ολίγους τίνάς τόπους* *α< ίτιι, π , χ.
είς τον Φρανκονικόν κύκλον δεν προσδιορίζονται
περισσότερον α π ό , 1 2 , πόλεις. Αέν εμπορώ νά
εννοήσω πώς ό κριτικός εζέδωκε ταύτην την γνώμην.
Αυτός προς τούτοις λέγει, ότι οί Πίνακες έχουσι την
νεωτάτην διαίρεσιν τών τόπ ω ν, καί είναι ώραίως
*γκί χαραγμένοι καί χρωματισμένοι. Η' χαλκο
γραφία είναι μέν αρκετά λ επ τή , πλην θαμβώνει

την ορασιν * οποία 5 ε εΤναι η διαίρεσις αυτώ ν,
εννοεΐτάΐ εξ εκείνου,. ο,που είπαμεν περί των
Γερμα’Λκων κύκλων:· Η- Α γγλία , ή Χκοτία και
Ιρλανδία δεν έχουσι καμμίαν διαίρξσιν * η δέ
Φράνσα e?vat εκ τού εναΐΜτ/ου πολυποίκιλος διά
τά έ^ά ύ τη σημειωθέντα 84 τμ·,ματα. θ ' αυτός
κριτικός προ^έτβι , δττ ,,δεν έξεύρει άλλο κανέ
να όμοειδές πρόχειρον βι^λίον - έδω φαίνεται
αυτός, OTt εννοεί τό έν τη Περλίνη βκδοθέν πρόχει
ρον διδακτικόν βιβλίον^ ό',που μέχρι του νυν έφάνη εις φως — μετά Πινάκων, τό όπο^ν έδυνατο νά προτίμηση από τό προρρηθέν^
Μ ετά
τούτον τόν μηχανικόν έπαινον επεται μία μακρα
σειρά «Σφαλμάτων , ητις έμπορε? πολύ περισσότε
ρον νά άυξηόη; επειδή κακή τύχη εύρίσκονται
ποιαδτα σχεδόν εις εκατόν φύλλου εξίσου καί τού
βί£λίόύν$*1 τού Αντλαντος. Πολλά ε’ξ αυτών ενδέχε
ται νάάποδοΟωσιν βίί τον έπιδιορβωτην, πλήν τά πε■ρισσότερά εις τον συγγραφέα; επειδή δεν είναι ση
μειωμένα μεταξύ των σφαλμάτων του τύπου.
©ΜΓίνακες τού Σότσμαν φαίνονται βέβαια
καλητεροι άπό τούς εν τη Λειψία Πίνακας, τών
όποιων ό σχεδιαςης δεν ε’φανέρωσε τον εαυτόν
του * αυτοί είναι ίκανως μεγαλύτεροι καί πληpe«^BpotV πλην όχΓ καί' αμέτοχοι σφαλμάτων, π.
χ* διά τι ()έλει ό κύριος Χοτσμαν. νά κάμη νήσον
exeib o τό-μέρος τη ςζη ρ ά ς, τό όποΓον διαιρεΓ την
λίμνην ’ΐμπερλίγγην άπό την όνομαζομένην κά-

τω λίμνην *·— χαθώς πλέον το επαρά^ησεν είς τον
κατ’ αυτόν πίνακα της Γερμανίας. *
Ε ν ώ βκ
Του εναντίου προχωρεί εις αυτήν την 'χερσόνησόν
ίως τών ένδον της Κωνςάντσας *> μία ράχη βου
νών αρκετού μεγέθους * -έξερχομένη από "του
Λαντγραφάτου Νελ Αμβούργου ; έχ ;· του. εναντίου
δε τό της Λειψίας πρόχειρον βιβλίο» λείνα* Ιτι
διεξοδικώτερον από' τό διδακτικόν βιβλίον της
ΙΙερλίνης * ό συγγραφεύς αύτου έπεσώρευσενενα
μεγάλον πλήθος αντικειμένων , ώς επί τό πλδίςΌν
άπερισκέπτως καί , χωρίς τίνος κριτικές ακρίβειας.
Τό διδακτικόν βιβλίον περιορίζεται εις δύο τό
μ ο υ ς, καί.περιγράφει^μόνον τόν Ευρώπην* ώς-β
διά τάς λοιπάς ηπείρους πρέπει οί διδάσκαλοι καί
ΟI μα6ηταί νά φροντίσωσι πάλιν δί άλλα -διδακτικά
καί Πίνακας *χαί προς τ ί λοιπον $ιντός 6 νέος
κόπος , εν ώδέν έλλείπουσιν ούτε διδακτικά βιβλία,
ούτε κλασικοί Πίνακες, τά όπο&χ περιγράφουσιν όλχν
την Γ η ν; Ομοίως καί τό πρόχειρον βιβλέορ^δέν
εκτείνεται περαιτέρω τος Ευρώπης. ΙΙρέπει λοι
πόν νά προσμείνωμεν, Γσως εκτελεστή καί η π ε
ριγραφή τών λοιπών μερών τού κόσμου.
Α ξ ι
οσημείωτος είναι καί η προφανής όμοιότης * tnv

Κ «ι τά Siio τα υ τβ πονήματα Sxroro exiXeiwQrjaav ,
το μ,Βν Π ο ι ν ι κ ό * S iS axtixoy pt^Xiov μ,5 βν* τρ ίτο ν
τ ό μο ν, βνβίλογον κατά τ« μεγβθος μ« τοΟς Stio tcpuT.
του* * τ* S'* τη ς Λ ειψ ία ς πρόχειρον φ^λίον i x tew
βναντίβυ μ ι Swo -κολλά όγ*ω$«*ς τομ ονς , *i$ to u t

οποίαν .βχουσι καί τά δύο ταύτα βιβλία εις πολλότα τα μέρη με τά ίδικάμου* διδακτικά Γεωγραφικά
βιβλία^ όχι μόνον εις τά τοω ιίτα, κατά τά όποϋα
^τρεπει .νά όμοιάζωσο* όλα τάΓεωγραφικά πονήματα,
ίόταν<εξαντλωνιαι άπό τά^,άοτάς πηγάς, άλλ ,ε/ς
παντελώς τχπολελυμβνα π ρ ά γ μ α τα , οίον: efc „το
σχεδόν _κατ χό*; τρόπον της εκφράσεως της εννοίας καί τωμ συλλογισμών < μ ά λ ^ α δε ό^συγγραφεύς του διδακτικού βιβλίου μεταχειρίζεται <τυχνάκις και.τάς.αύτάς λέξεις ,* μόνον με ολίγος τινάς
. μεταβολάς και μεταφεσεις, Ε γ ω , εάν.ητον αρμόδι
ος ό τό π ο ς, ημπορούσα νάέ τό άποδείξ ω διεξο
δικωτερον , πλην ίσως άλλοτε -.επιτύχω ευκαιρίαν.
Βιάζομαι άβελητως νά παραβλεψω τό~όμοειδες εξαίρετον διδακτικόν βιβλίον τού/ ’Αυλικού
σμμβδύλου κυρίου Κατερερου ,, τό εκδοθ&ν τω
I7Sy-> καί επιγραφόμενρν ,,συνοπτικό ίδεα της
Γεω γραφίας^': τούτο ί#ελε ύπερβαίνη πολύ όλα
ί ά προρρηβεντα * εάν εύδοκούσ&ν ό κυρ σύμβου^
λος Va .εκπλήρωση την- ελπίδα, την. οποίαν δη
μοσιεύει είς τό προοίμιόν του. .,,Α υτος δηλαδη
ίι&ελ# νά «κ^ίση άκριβως κ α τά^τό βιβλίον. τούς
μικρούς του Ιΐίνακας, καί τά μεγάλα του επίπε-

Τοποίους βΗίΤξβη ή Γδο&γραφί* τη ς Α τ ρ ιχ η ς , τή ς V β ίτς καί τή ς Α.’ρ.ϊριχή’ς -χολυ ί·ΐ8ξθ^ιχωτβρον ά χβ
Την Γ β ο ίτρ α φ ίβ ν τ η ς

τούς

Ε υ ρ α $ τή ς» ^ η τ ις

ήροΤ8ρους^τρίΡς τορ,ο«ς·

-τίβριβχβιται

βίς
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ημισφαίρια, διά να φαίνωνται μέ βνα βλεμ*
μα* ςσα πρεπεί "νά ϊ?εύρ>ι τις ποος βάσιν της
Γεωγραφίας4** εως τοτ« δεν εδυνηΟη να λάβη πολτ
λούς Πίνακας Χ«1 ημισφαίρια χρωματισμένα, σσα εζαρκούσαν πρδς εύχαρύτησιν των μαθητών,
του* ποος τούς οπαίους από τού 1774 τούς ίμοίραζεν ως χειρόγραφα: επειδή εχρωματίζοντο
όλοι προ οφθαλμών του* τότε όμως ηλπιζεν αύ**
το ς, πλην χωρΓς τίνος όποσχεσβως , οτι ίσως μ ε,
τά καιρόν ολίγον η&ελε δυνηθη νά δίδη προς ολους
τούς ζητούντ^ς * ). Αυτοί of πίνακ*ς είναι ωραι
ότατοι^ καί άσυγκρίτως καλητεροι από όλους
τούς ευρισκομένους όμοειδεΓς Πίνακας. Το μεγε,
6ος αυτών είναι ανάλογου με την ποσότητα τών
παριςανο μενών όπ’ «ύτών αντικείμενων , και μό
νον ολίγοι τινές * οίόν : ό της Α γγλίας καί ’Ιτα 
λίας εχραάζοντο ·τι μικρόν τινα εκτασιν* κατά
την μαθηματικόν ακρίβειαν ύπερβαίνουσι πολύ
ελβύς τούς προ αυτών όμοειδεΓς Ιΐίνακας * είναι
μέ μογάληυ άκρίβθίαν εσχεδ'ΐασμένοι, ευκρινώς καί
καΟαρώς εγκεχαραγμενοι, κα! με μίαν αξιοΟαύμα^ον προσοχήν λεπτώς καί σιγηλως χρωματισ
μένοι* δεν φαίνονται ούτε ελλειπείς, άλλ’ ούτε
καταπεφορτισμενοι παρά τον σκοπόν τού συγγρα·»
φεως, πλην τά προΐ'όντα δεν εσημειώΟησαν, Εις

·) Αυτή η iXnU ίίν ΙτίΧΐΐ^βη ζωντβς τοί «νγγρι^ρκίΔ^,
t.'/ aC μάλλον μ ι τ ά τον θάνκτο’ν τον !

βΧόυς τούς Πίνακας εσημεΐωθησαν αί όνομασίαι
+ων επαρχιών , των δε πόλεων μόνον είς fl>a,
καί των ποταμών καί βουνών εις κανένα όλα
ε&αι είς αυτούς καλώς σ ψ ^εία γμ i v a , προσδιο
ρισμένα, καί κατά τον σκοπόν εύςδχως έκτετελβσμένα, καθώς έσυνε'θιζεν ό Κατ&ρέρης, πλάν
φ ευ/ αυτοί of Πίνακες περιπλανωνται μέχρι τού
νυν χειρόγραφοι, καί Γσως μένωσιν ούτως είς Καιρόν
πολύν *,,εως τότε, λέγει ό συγγραφεύς, οςτις^έλΛ,
δυναται να μεταχειρισθη καί άλλους.Ιΐίνσκα.5, Of
οποΓοι Ομως νά μη έμποδίζωσι την έπίδοσιν της Γεω 
γραφίας διά των π#ριττων ονομασιών, μήτε δια της
ελλδίψέως πολλών αζιολόγων αντικειμένων^^ ίδβ
μέ ποίαν έπιτηδειότητα καί βραχυλογίαν, κρίνει
ευς-όχως τούς είς ημάς συνείθεις Γεωγραφικούς
Π ίνακας, πλην καί ούτως οί Πίνακες .«ύτου δεν
είναι κλασικοί, άλλ’ ούτε διορίζονται προς τού
το * — καθ 1\α φαίνεται, ότι ό συγγραφίύς τουπρο "τούτου ροθέντο; παιδικού Α*τλ*ντος ε?χ·
rpo οφθαλμών, η νά είπω όρθωτερον άντεγραψ#
τού Κατερέρου τούς Πίνακας. Ε’άν αύτη·η φι
λολογική αρπαγή έγίνετο-μέ περισσότερόν πρΟσοχην καί' έπιτηδειότητα, ήθελε βέβαια γνωρισθη
όλιγοέτερον είς τό κοινόν, διά το όποΓον μέχρι
τού νυν είναι κλεισμένη η είσοδος των Πινάκων
τού Κατερέρου. Ε’πειδη όμως ό εκδότης δεν β•ςοχάσθη, οτι οί Πίνακες τού Κατερέρου είναι
προσδιορισμένοι διά τάς ’Ακαδημίας, ηπατηθη,
καί έπισωρεύσας όλην την ^καδημίακην λεπτολο-

γίάν μετά προσθήκης β ίς τ δ ύ ς ’Αουσμπ&ιργΐκοός ·
κλασικούς πίνακας, τους διεφθαρε. Προς τούτοις
χαΐ το βιβλίον tqu κυρ συμβούλου Κατερερου,
το εντελέςατον Γεωγραφικόν σύ<ρτμα, α π ό . όσα
έξεύρω, απαιτεί &α δόκιμον' πνεύμα
γ**ί^
σιν περισσότερων γεωγραφικών ειδήσεων*' καί
όχι μόνων των αρχών* και εκ -τούτου'· είναι «κα
τάλληλον καί διά τάς δύω περιόδους: επειδή καί
αύτη ή ανάλογος συςηματικη τάξις φά.δίαίρεσις
αυγχίζαι τον αρχάριον. Η' επιγραφή \τ ο υ , ηπς
τό προσδιορίζει δί άκαδημιακήν; παραδοσίν,, καί
προς κοινωφελή γενικήν έπιθεώρησιν δλης της'Γεω 
γραφίας , άποδεικνύβι δτι δεν,είναι χρήσιμον είς
τάς δύω περιόδους.
Ε ις , την αυτήν εζβτασιν ύπόκεινται και τα
χωρίς Πινάκων διδακτικά .βιβλία * ^Τ0·»όνομα αυ
τών είναι λεγεών * πλην οςτις θελήσει μα τά έξετάση καί ν,ά.τά κρίνη λεπτομερώς, πρέπει^ νά συγ
γραφή ένα ογκώδες βιβλίον. Ε’πειδη δ ε , κατά το
προεκτεθέν ύπ εμού σχεδίον , of Πίνακες, ώς τό
ούσιωδεςατον μέρος , --είναι άφεύκτως άναγκαΓοι
εις τά διδακτικά β ιβ λ ία , καί αυτά ςερρύνται
Πινάκων, διά τούτο κατά το παρόν δεν είναι άρ*
μοδία περί^ασις νά ομιλήσω περί αυτών.. Προς
τούτοις κανείς από τους .είδήμονας δέν.θελβί επι*
χειρίσει ποΐβ νά προσαρμόσω βίς τά συνήθη παλαιά διδακτικά βιβλία Πίνακας νέους. - — Ε ά ν -δ ε
ταύτα τα μέχρι του νυν φανέντα βοηθητικά με?

π α τ ^ Γ ε ω γ ρ α φ ικ τ ς διδασκαλίας
τά ό/tota δεν
λέγω , ότι είναι παντελώς ανωφελή — δεν έχωστν ακόμη την πρόπσυσαν και ένδεχομένην τε 
λειότητα , καθώς υπολαμβάνω' οτι το απέδειξα ,
μας είναι λοιπόν αφεύκτως άναγχαΓοι νέοι Πίνακες
καί διδακτικά βιβλία προς βελτίωσιν της 7*a Pa ^oσ«ως Της Γεωγραφίας.
·■'■·., Η*με£ κατά τδ παρόν έχομ^ν τινά άπδ τά
προρρηθεντα βοηθητικά μέσα, Προς γνώσιν των
της <φύσεως προϊόντων, μάς χρησιμεύει μεγάλως
i υπό της ενταύθα συμμορίας των βιβλιοεκδοτων
έκδοθεΓσα παιδική εικονογραφία — ητις δεν εχει
πολλτν χρείαν τών επαίνων μ ο υ ; επειδή την εδεχθη
τδ κοινόν με έξαίρετον αρέσκειαν — έν τακτοί καί
προς ευκολίαν τού διδασκάλου , καί προς συντο
μίαν τού διδακτικού βιβλίου , δ,που εμπορεΓ να
παραπέμπη τον μαθητήν, είς αυτήν. Το ταμεϊον
τμν διαφόρων όρέων * τ δ τόσον ωφέλιμον πρδς
την γνωσιν των συςατικων μορίων της Γ η ς, ηυζή^η καί. μεθηρμόσθη παντάπασιν εκ νέου·'υπό τού
κυρίου Ό ’ρυχτολόγου Βουάκτου* ό διερμηνευτικδς όμως πίναξ αυτού είναι ούτω καλώς συντε
ταγμένος,, fnje δί αυτού όμπορεΓ νά διδάξη καί
ό άπειρες γης Ο’ρυκτολογίας διδάσκαλος * καί τά
δύο χω λούν^ι μ ε την πρώτην τιμήν , - χωρίς προ
σθήκης, ι ϋ ' άυτη συμμορία των βιβλίο έκδοτων
«φρόντισε προς τούτοις καί διά μίαν εύκολον,
εύθυνην · καί κατά τον σκοπδν κατεσκευασμένην

— ι* 4 —
Υ δ ρ ό γ ε ιο ν σ φ α ίρ α ν διά την πρώτην καί δευτβραν περίοδον * προ ολίγου έξεδόθη ομοίως χατα
το ζτίτημα του κοινού Χαί π σύντροφος αυτής QuράνίΟΟ ό ώ α ίο α , εΥ'ουσθΓΛΐό αυτό μέγε&ος*
Ε πειδή αυτή η μικρά πραγματεία * ίϊΦίξέν
• ν ταύτ <5 όλην την σειράν των Γεωγραφικών επι
χειρημάτων της συμμορίας των βιβλιοεκδοτών,
ας μοί συγχωρηθίί λοιπόν νά τ?ιν περε'κλείσω με
μίαν περί αυτών των επιχειρημάτων· ε?δησιν:, πορισμενην από τάς προσημειώσεις τού ηδη φανεντος καταλόγου των Γεωγραφικών πονημάτων, τά
όποια. αύτη ίξέδωκεν είς φως.
,,Κανείς δέ δυναται να άρνηθη, ότι τό με^,γα πλήθος τών νέων ανακαλύψεων, εξετάσεων
,,καί διορθώσεων,*τάς οποίας σχεδόν «ς ?λον τον
,,κόσμον προ 20, χρόνων έκαμαν of ε π ίμ ο ν ε ς ,
„επρο£*νησαν και είς
Τεωγραφια^'φβαν παν,,τά π α σ ι νέαν μορφήν, την οποίαν ομοίως άπει,,λούσαν καί 0? μεγάλοι πολιτικοί θόρυβοι τού
,,Κοσμου μέ μίαν μεταβολήν όχι όλιγώτερον άξιό,,λογον, Η' συνηθης μέχρι τού νυν Γεωγραφική
,,διδασκαλία τών σχολείων δεν ητον μεθοδική,
,,καί τά περισσότερα διδα*Υΐκά βιβλία Χαί of Πί^,νακβς έγιναν σφαλερά, ανωφελή καί ίχρ η ^ α 1. Αυ,,τ ά όλα όμού μας ε παρακίνησαν πρό δβκα χρόνων
, ?νά άποφασίσωμεν διάτων *ροσχεδιασ<!Ιεντων επι
χ ειρ η μ ά τω ν , νά σχηματίσωμεν ολίγον κ*τ ολίγον

,,ενα Γεωγραφικόν <τίςημα , τού οποίου ο σκο,,π ό ς ητον νά εκπλήρωσή όλας τάς χρεία? του
τ,κοινού διά μιας πλήρους σειράς Γεωγραφικών πονη,,μάτε*». Η μείς πλέον .έφέραμεν εις τέλος τό
,,περισσότερον μέρος της σειράς τούτου τού σχε' „£ίου το όποιον ητον συνεζευγμένον μέ διαφό' ,,ρους δυσκολίας * τό δέ κοινόν τό ηξίωσβ της
,,εύνοίας τ ο υ , χωρίς νά προειδοποίηση εκ μέρους
,·,μας διά τίνος προκηρύξεως. Αυτό τό σχεδιον
,,δέν άτον υποψία νά άφεθη: επειδή εφαίνβτο η
^,έξακολούθησις των μερών του βίς.χεΓρας τοιού,,τ ώ ν άνδρων, οΓτινες προ πολλού απέκτησαν την
,,τελείαν πίςιν διά τού? πόνους, τούς οποίους
.,κατεβαλον βίς τούτο τό είδος της μαθησεως
,,Δ ιά νά δυνηθωμεν όμωςνά εύ^αριςησωμεν
,,τό κοινόν, όσον ενδέχεται, καθ’ ολας τάς άνάγ,,κ α ς , τάς οποίας εχει είς την Γεωγραφίαν, ε·
ν,πρβπε νά φροντίσωμεν:
ΐ') διά μίαν πληρη σχολα«ςικην προπαρα*
σκευήν ,·* προς μεθοδικήν διδασκαλίαν της παλαιάς καί νέας Γεωγραφίας*
” 2 ) διά ?να πλήρες πρόχειρον Γεωγραφικόν
βιέλίον, εθίσου καί .διά διδασκάλους καί διά
τούς έρ^χςάς της Γεωγραφίας, μετά νέων, όρ6ων ϊ καί άσυγκρίτως καλητερων , έν ταΰτω δε
καί ευθυνών Γεωγραφικών λΐινάκων.

— 126
3 ) &ά δέ την μελέτην ^/ίς Γεωγραφίας, της
Πολιτογραφίας ( της Στατιςικης ) , της γνώσεως
Των τόπων καί της άνθρωπότητος, καί διά τάς
. ημερουσίους^μεταβολάς αυτώ ν, τάς ανακαλύψεις*
τά νέα φαινόμενα, τάς διορθώσεις, τάς Προόδους’
τών έπιςημών καί την ·ξ αυτών ωφέλειαν ,s βςο~ \
χάσθημεν νά έκδώσωμεν μιαν Γεωγραφικήν εφη·'
μερίδα, ένα χρονολογικόν, καί μίαν δί ενός βξε-,
τασμένου σχεδίου έκλελεγμενην καί καλλιεργώ* »
μενην συνάθροισιν τών περιηγήσεων: επειδή όλα
αυτά είναι πηγαί βοηθητικαί της Γεωγραφίας·
καί τελευταΓον εφροντίσαμεν νά φέρωμεν όλα
ταύτα τά διάφορα πονήματα είς μίαν συςηματν·
κην ενωσιν.
Αυτή η έπιθεώρησις όλου τού Γεωγραφικού
πληρώματος , ο,που διαλαμβάνεται είς τό·
σχέδιον της ρηθείσης συμμορίας τών βιέλιο· *
εκδοτών , δίδει μίαν πληρη ειδησιν·, δί όσα άυ*
τοί έκδίδουσι, η μέλλουσι νά έκδώσωσι προς εκ*
πληρωσιν τούτου τού σκοπού.
Τ έ λ ο ς .

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
Σ«λ. Χτοιχ.
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