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ΕΝ ΤΟ · Μ Ο Ν Ο Τ Α Ξ ΙΟ ·  ΚΑΙ Δ ΙΤΑΞ ΙΟ · 
Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο ·  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΟ ·

Πολλάκις ήκουσα μεμψ-.μοιρίας καί παράπονα 
δημοδιδασκάλων περί τής δυσκολίας, εις ήν έμ- 
πίπτουσι, προκειμένου περί τής συντάξεως του 
ωρολογίου τή; έν τω σχολείω έργασία·, αυτών* 
καί ήθελε τις έκ πρώτης οψεω; άπορήση πώς οί 
τοιούτοι δημοδιδάσκαλοι παραπονούνται ώς νά 
εΰρίσκοντο προ Γορδίου δεσμού, άφ' ου ωρολό
για προγραμμάτων εΰρίσκονταί ευκόλως καί προ- 
χείρως καί εις διάφορα μέν παιδαγωγικά συγ
γράμματα, άλλά καί εις αυτό τό έγκεκριμένον 
διά τά δημοτ. σχολεία αναλυτικόν πρόγραμμα, 
οπερ εί; τάς χεϊρα; όλων βεβαίως εύρηται τών 
οιδασκάλων. ’Αλλά δέν έχει οϋτω. Οί διδά
σκαλοι τό λαμβάνουσι καί αυτό ΰπ’ όψει καί 
πολλάκις έπί πολλάς ώρας έγκύψαντες εις μελέ
την αύτού καί στρέψαντες αύτό καί άναστρέψαν- 
τες μέ βεβαρημένην ήγέρθησαν τήν κεφαλήν, 
διότι ό κόμβος δέν έγκειται μόνον εις τήν έκεϊ 
οιάταςιν τών ωρών, ή τις καλώ: βεβαίως έχει 
Ιν τοΐ; πλείστοις τών οημοσιευΟέντων τοιούτων 
ωρολογίων μέ έλαφράς τινας εξαιρέσει; καί ένθα 
έχει ληφθή βεβαίως ΰπ’ όψει ό διδακτικός κα
νών «έκαστον μάθημα πρέπει νά Ιχη τήν άνά- 
λογον αΰτψ θέσιν έν τφ προγράμματι, ουδέποτε 
δέ έπιτρέπεται νά έκτείνηται ή θίσις αυτού έπί 
ζημία τών άλλων». Ά λ λ ’ ή δυσκολία έγκειται 
είς το δτι έκαστος διδάσκαλος έφαρμόζων τά έν 
χρήσει ωρολόγια, έστω καί τροποποιημένα κατά 
τά πορίσματα τή; ιδία; αΰτοϋ πείρας, πάλιν δέν 
τά βγάζει πέρα, κατά τό δή λεγόμενον, καί άνα- 
σκοπών τά οεδιδαγμενα κατά τό τέλος τού σχο
λικού ετου; μετά λύπης αΰτοϋ παρατηρεί, δτι 
δέν είνε ευχαριστημένος άπό τήν έργαοίαν του, 
«ότι πολΰ ολίγα μαθήματα ή συνήθη νά οιοάξη 
τελείως, ώ; αυτός έοχεδίαζε, τά πλεΐστα δέ 
άτελώ; ϋπό Ιποψιν ύλη-, έδίδαξε, διότι, λέγει, 
δέν τού ήρκεσαν αί ώραι τού προγράμματος, καί 
έπρεπε νά έχη περισσοτέραο διά τό δείνα μά
θημα τό πρόγραμμα, καί πάλιν σκέπτεται νά 
μεταρρύθμιση αύτό, καί τό επόμενον έτος έπϊ- 
σης, περιφερόμενος ούτως άπό έτους εις έτος εν
τός φαύλου κύκλου.

Η οέ αιτία ποια είνε :

Ή  αιτία, περί τής όποια; πολλοί τών διδα
σκάλων διστάζουσ: νά άποφανθώσιν, έσωτερικώς 
μέν ίσως αϊτιώμενοι καί εαυτούς —  μιθ’ δλην τήν 
τυχόν έπιδειχθεΐσαν έπιμέλειαν αΰτών —  σχεδόν 
δέ πάντοτε τό ώρολόγιον, ή αιτία είνε δτι εις 
τήν πρός τό Ιργον οδόν έπλανήθημεν, καί ένε- 
στερνίσθημεν μέν, δτι εις τό δημοτ. σχολεϊον 
σήμερον δέν ισχύει πλέον τό ί,ΐΊνϊυΐη, έπιόιώ- 
κεται δέ ΰπ’ αύτοϋ μόρφωσις ποικίλη καί άνά- 
πτυ;ις ποικίλου ενδιαφέροντος, ιδίως είς τά 
πραγματικά μαθήματα, άλλ’ έλησμονήσαμεν, 
Οτι τό οημ. σχολεϊον δέν είνε ούτε γυμνάσιον 
ουτε πανεπιστήμιο», καί θέλομεν έ'κσστος νά δι- 
δάξωμεν εις τά μικρά μας νήπια τά μαθήματα, 
καλά καί σώνει, δπω; ήμεΐς τά έδιδάχθημεν —  
καί άκόμη πλατύτερον όπως ήμεΐς τά ήξεύρομιν 
άπό τόν ΙΙαππαρρηγόπουλον ή άπό τά βρΐθοντα 
ποικίλα καί άκατάλ.ληλα έγχειρίδια. —  Τό νό- 
στιμον δέ είνε δτι καί τών επιθεωρητών τινες 
εοωκαν τοιαύτην τροπήν εις τό πράγμα, διότι έρ
χονται και σέ έρωτώσιν— ώς μάς έλεγε διδά
σκαλος ετέρου τινός νομού— Πότε έγεννήθη ό 
Σωκράτης ; Είς ποιαν όχθην τού ’Ασωπού ήσαν 
οί 'Ελληνες καί εις ποιαν οί Πέρσαι ; ή πού εΰ· 
ρίσκονται τά Άρφαρά ; πού τό Τσάγεζι ; Ουδό
λως δέ λαμβάνομεν ΰπ’ όψει τό σύνθημα : περι
ορισμός έν τή ύλη. Καί έχομεν μέν πάντα τά 
άλλα ίσως νοήση, οέν ένοήσαμεν δμω; άκόμη 

( τήν μορφήν, ΰφ* ήν οφείλομεν νά διδάσκωμεν 
τά μαθήματα, δτι δηλ. αϋτη ανάγκη νά είνε 
όσον τό δυνατόν άπλή, γοητεύουσα, έγερτική 
τού ενδιαφέροντος, παραγωγός είς αγαθά συναι
σθήματα ή χρησίμους γνώσεις, άλλ’ ούχί εκτε
νής καί έν πλησμονή ύλης. Άπόδειξις δέ δτι 
ούχί μόνον τό πρόγραμμα πταίει άλλά καί ήμεΐς, 
ήτοι τό σύστημα, δπερ άκολουθοϋμεν, δτι προ- 
κειμένου περί μαθημάτων μνήμης καί ολίγον τι 
δύσκολων, ώς ή ιστορία, ή γεωγραφία, ή γραμ
ματική, δαπανώμεν πολλάκις ολόκληρον τήν 
ώραν τής διδασκαλίας καί τήν ήμίσειαν τού ετέ
ρου μαθήματος, γενομένου δέ είτα καί τού σχε
τικού διαλείμματος, εΰρισκόμεθα πρό τής απώ
λειας μιάς ολοκλήρου ώρας τού επομένου μαθή
ματος. 'Ερωτώ τού; συναδέλφους, ειλικρινής νά 
μοί άπαντήσωσι, ποσάκις οί πλείστοι αυτών δέν 
περιέπεσαν είς τοιούτον άτοπον, νά θυσιάζωσι 
τά; ώρας επομένων μαθημάτων χάρον ένός μαθή
ματος ιστορίας, γεωγραφίας, αριθμητικής κλπ. 
τά όπ:ΐα θέλουσ-.,καλά καί σώνει, νά οιδάξωσιν 
έν πλησμονή ύλης, έπισκοτίζοντες μάλλον ή φω · 
τίζοντες τόν μαθητικόν νούν. ’Εγώ τουλάχιστον
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πλειστάκις παρετήρησα τοιαύτα παραδείγματα, 
εις διαφόρων ειδών σχολεία έργασθεί;.

Τις πταίει λοιπόν τό πρόγραμμα ή τό κακόν 
σύστημα της πλησμονής δτερ ά/.ολουθούμεν ; 
Καί εν τίνι δικσιώματι, άφοϋ ραία ώρα είνε ώρι- 
σμένη εν τώ προγράμματι, δαπανάς δύο'τοιαύ- 
τας έπί ζημία. άλλων μαθημάτων;

— Μα Οά έλΟη ό κ. επιθεωρητής καί πιθανόν 
νά έρωτήση τούς μαΟητάς καί διά τούτο καί οι ’ 
εκείνο καί πρέπει νά τό γνωριζωσιν ....

—  'Αλλά δύο τινά έν τοιαύτη περιπτώσει δύ 
νανται νά συμβαίνωσιν : ή τούτο καί εκείνο δεν 
πρέπει νά διδαχθώτι, καί τότε οφείλεις νά εχης 
τό θάρρος νά άναπτύξης εις τόν κ. επιθεωρητήν 
τό διατί δέν τά έοιοαξας, εκείνος δε Οά σέ άκού- 
ση, θά σκεφθή καί δυσκόλως Οά σέ έκλάβη διά 
κακόν διδάσκαλον, έάν πράγματι είσαι καλός, Οά 
λάβη μάλιστα ίσως αφορμήν καί νά σε εκτίμη
ση, ότι σέ βλέπει καί ακολουθεί; ώρισμένον σύ
στημα- ή τούτο καί εκείνο πρέπει νά διδαχθώσι, 
καί τότε,ή πρέπει \ά διαίρεσης τήν ύλην εις πολ- 
λάς μεθοδικός ενότητας, διά νά μή περιπέση; εις 
τό άτοπον νά ζημιώσης τά καΟιερωΟέντα έν τώ 
προγράμματι δικαιώματα ετέρων μαθημάτων,ή νά 
παραλείλη; τό τούτο καί εκείνο μέ όλην τήν αξίαν 
αυτών, ειτε προτιμών άλλα σπουδαιότερα καί 
καταλληλότερα διά τόν νούν τών μαθητών είτε 
καί άνευ τούτου, έάν έν τοιαύτη περιπτώσει δεν 
Οά σού έπήρκει ό χρόνος πρός διδασκαλίαν τής 
έν τώ άναλυτικφ προγράμματι ώρισμένης ύλης 
ή έάν αί γνώσεις αυται Οά απετέλουν φόρτον 
επαγθή διά τό πνεύμα τού μαθητου.

Διά τού συστήματος δηλ. τής πλησμονής οδη
γείσαι κατ’ εΰΟεΐσαν πρό τών έξης δύο άτοπων 

I I  οεν Οά σού έπαριέση ο χρόνος πρός οιδασκα- 
λίαν τού πρέποντος κύκλο" τού σχετικού μαθή
ματος (ώς λ. χ. προκειμένου περί Γεωγραφίας, 
Φυσικής πειραματικής κλπ., έξ ών πολλά χρή 
σ·μα καί βιωφελή μαθήματα Οά ύποχρεωθής νά 
παράλειψη;) ή τόν κύκλον τού σχετικού μαθή
ματος Οά διδάξη; ολόκληρον, αλλά Οά εύρεθής 
εις δυσάρεστον Οέσιν ώς πρός έ'τερα μαθήματα.

Καί τί άτοπώτερον τούτου ; νά πηγαίνητε 
εις εν πλήρες σχολεΐον με 6 διδασκάλους, νά 
πηγαίνητε καί εις έν μονοτάξιον καί νά βλέπητε 
νά διδάσκηται έν τώ αύτφ πλάτει λ. χ. ή ιστο
ρία έν έκείνω, έν τώ αύτώ καί έν τούτω ; καί 
οιά ποιας μαγικής ράβδου εινε δυνατόν νά δώαη 
έν τοιαύτη περίπτωση ό διδάσκαλο; τού μονο
ταξίου τόσην θαυματοποιόν δύναμιν εις τό ώρο- 
λόγιον τού προγράμματος του, όίστε νά τού έπαρ- 
κέση ό χρόνος πρός διδασκαλίαν τής άναλόγου 
υλης ; μήπως καί αύτός ό ,ΒΤΜ Θ’ νόμος δέν 
ορίζει, ότι έν τοΐς κοινοί; δημοτικοί; σχολείο·,ς 
οιοασκονται τά αυτά μαθήματα έν μικρότερα 
κλίμακι ;

Τί Οά ειπη έν μικροτέρφ κλίμακι ;
Πόσον δύσκολος είνε αυτή ή Γεωγραφία ή ή 

'Ιστορία ! ακούεται δημοδιδασκάλους τινάς, διότι 
θέλουσι νά διδάσκωσιν αυτήν μέ όλας τάς λεπτο- 
μ ρείας, με τάς όποιας άλλοτε έν τψ γυμνασίφ 
ή τφ διδασκαλείο) τήν είχον διδαχθή, ή ώς έκτί- 
Οεται έν τισιν έγχειριδίοις.—  Άλλ ’, αγαθέ συνά
δελφε, διατηρείς σύ τουλάχιστον έν τώ νφ τάς 
λεπτομέρειας αύτάς, τάς όποιας θέλεις νά κατα- 
στήσης κτήμα τού μικρού μαθητού σου ; Ούχί. 
Δ.ότι, έάν σέ πιάση αίφνιδίως ό επιθεωρητής καί 
σού ειπη λ. χ. δίδαξόν μου περί τού νομού Τρι- 
φυλίας ή περί τής Μακεδονίας, δίδαξον περί τού 
Έπαμεινώνδου ή του Πελοπίδου, Οά εύρεθής εις 
πολύ δόσκολον Οέσιν νά διδάξης καθ’ ο σύστημα 
ακολουθείς, καί τάς πλείστας τών υπό σού συν
ήθως διδασκομένων λεπτοτερειών θέλεις παρά
λειψη.

Πώς λοιπόν πράγματα, τά οποία σύ επί 
ΙΟετίαν ή Ιδετίαν διδάσκων δέν κατώρΟωσας νά 
κάμης κτήμά σου θέλεις έν διαστήματι ενός έτους 
νά τά κάμης κτήμα τών μικρών μαθητών σου ; 
Καί δέν είνε προφανές ότι έπιζητεϊ; πράγματα 
αδύνατα καί φανερώς αντικείμενα εις τήν φύσιν, 
έν φ έξ άλλου σεμνύνεσαι νά ισχυρίζεσαι ότι έν 
τή διδασκαλία σου άκολουΟζίς φυσικήν μέθοδον ; 
Καί ποια είνε ή φυσική μέθοδος ; Νά διδάξη; 
όσα είνε ανάλογα μέ τήν ηλικίαν καί τήν κστά- 
στασιν τού πνεύματος τού μαθητού- (πρόσΟες) 
καί μέ τόν χρόνον, όστις υπάρχει εις τήν διάΟε - 
σίν σου).

Καί ταυτα μέν γενικώς, όπως δέ σαφέστεροι 
γείνωμ.εν έρχόμεθα εις μάλλον ώρισμένα πρά
γματα.

Έχομεν τήν ιδέαν, ότι τό δημοτικόν σχολεΐον, 
καθό αυτοτελές ίδρυμα, έχει προορισμόν, ώ; πρός 
μέν τήν διδασκαλίαν τής όμιλουμένης, νά πα ■ 
ράσχη τοιαύτην σχετικώς τελείαν, τόσω μάλ- 
λον,όσω τό σχολεΐον εύρίσκεται μακράν τής πό- 
λεως, ένθα πολύ ολίγοι είνε οί άκόλουθουντες 
περαιτέρω σπουδάς εις εκπαιδευτήρια ανώτερα. 
—  Καί λοιπόν: γραμματική διδασκαλία (όχι βε'- 
βαια άπό βιβλίου γραμματικής), εκθέσεις ιδεών 
καί ασκήσεις εφαρμογής επί τού μελαν οπινακος 
τακτικώς επί μίαν καθ’ εκάστην ¿>ραν (ήμίσειαν 
εις τάς κατωτέρας τάξεις). Σύστημα κυκλικόν. 
Έναρξις τής κατωτάτης τάξεω; μετά ενδελεχούς 
μερίμνης.

€ϋ; πρός δέ τήν διδασκαλίαν τής Έλλην. 
ιστορίας, ότι αυτη δέον νά διδάσκηται υπό άπλου- 
στάτην μορφήν, έχουσαν τά ανωτέρω μνημονευ- 
Οέντα προσόντα, ώς λ. χ. εκτίθενται έν τώ 
Γεροστάθη. Μακράν αΐ λεπτομερείς περιγραφαί 
τόπων, μακράν οί αριθμοί καί αί πολλαί χρονο
λογία!, μ,ακράν πάσα λεπτομέρεια μή έχουσα 

I ηθοποιόν δύναμιν- πάντα τά έπεισόδια τά ισχύοντα
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νά έπιοράσωσιν έπί του ήθους, τά τόσον αγα
πητά κοί έγερτικά τού ενδιαφέροντος εις τά παι- 
δία. Τά δέ σχετικά εγχειρίδια νά είνε συντεταγ
μένα ούχί ώς έπιτομαί ή περιλήψεις, άλλ’ ώ: 
ίστορίαι εκτενείς, ένδιατρίβουσαι όμως, ώς είπο- 
μιν, ούχί περί αριθμούς καί λεπτομέρειας άσχε
τους μέ τήν Ιπιδιωκομενην ηθικήν μόρφωσιν, 
άλλά περί έπεισόδια καί εικόνας ήθικάς.

Ό,τωςδέ μάλλον γείνωμεν καταληπτοί,παρα- 
θέτομεν σχετικόν απόσπασμα έκ τού περί Α λε
ξάνδρου βίου τού Πλουτάρχου. «Θά παρακαλέ- 
σωμεν τούς άναγινώσκοντας, έάν δέν διεςέλθω- 
μεν πάντα, ούδ’ εμπεριστατωμένοι; έκαστην τών 
περιβοήτων πράξεων, καί αν έπιτέμνωμεν τά 
πλείστα, νά μή μάς κατηγορήσωσι, διότι δεν 
γράφομεν ιστορίαν άλλά βίους. Ούτε εις τά; έπι- 
σημοτάτας πράξεις πάντοτε δηλοΰται αρετή ή 
κακία, άλλά πολλάκις π ρ άγμα  καί λόγος βραχύς  

καί παιγνίδ ιόν τι εμφ αίνει πολ'υ μάλλον το ΐρ2ος, 
παρά  μά χα ι μυριόνεκροι, κ α ι μέγ ισ το ι π α ρ α τά 

ξε ις  καί πολιορκία ι πόλεων. Καί καθώς οι ζω
γράφοι τά; ομοιότητας λαμβάνουσιν άπό του 
προσώπου καί τών περί τήν μορφήν χαρακτήρων, 
ώφ ’ ού; εμφαίνεται τό ήθος, περί δε τών άλλων 
μερών όλιγον φροντίζουσιν, ούτως ας επετράπη 
καί εις ήμάς νά εισδύσωμεν μάλλον εις τής ψυ
χής τά σημεία...» (Πλουτάρχου ‘Αλέξανδρος 
μετάφρ. 'Ραγκαβή).

Καί ταύτα μέν περί Ιστορίας, ώ: πρός δέ τήν 
Γεωγραφίαν ιδού εγώ πώς διδάσκω αυτήν.

Διδασκαλία τής ιδιαιτε’ρας πατρίδος τού μα
θητου μέχρι μόνον τών σημείων εκείνων, ένθα 
δύναται νά φθάση τό όμμα του, χαρτογραφία αυ
τής, έννοια τού δήμου, τής επαρχίας (Πατριδο
γραφία).—  Έννοια τού νομού. Ό  νομός Κέρκυ
ρας (συνΟετικώς), τχήμα αυτού, παράστασις έπί 
τού πινακος καί έπίδειξις έπί τού γεωγραφικού 
χάρτου τής Ελλάδος.

Διδασκαλία, ότι πλήν τής ιδιαιτέρας ταύτης 
πατρίδος υπάρχει μία μεγαλύτερα πατρίς (εις 
τήν όποιαν και ή γνωστή ήδη περ·.έχεται),ή Ε λ 
λάς, τό Έλλη/ΐκόν βασίλειον. Ό τ ι τό βασίλειον 
ήμών τούτο άποτελεΐαι άπό 26 τοιούτους νο
μούς, ώς ό γνωστός ήδη (διά νά λάβωσιν έννοιάν 
τίνα όπωςδήποτε περί τού μεγέθους αυτού). Έ- 
πίδειξις αύτού έπί τού χάρτου, ει δυνατόν δέ καί 
αντιγραφή τού σχήματος αύτού άπό χάρτου τί
νος μικράς κλιμακος.

Περί τής Λευκάδος καί Ιθάκης (ότι αυται ά- 
ποτελούσι νομόν), περί τής Κεφαλληνίας, περί 
τής Ζακύνθου.

Περί ’Επτάνησου έν γένει- ιστορία Οίσις τών 
νήσων σχετικώς πρό; άλλήλας, ώ; πρός τόν ορί
ζοντα κλπ.

Περί τής ΙΙελοποννήσου· θέσε; αύτής, σχήμα, 
κόλποι, ακρωτήρια κλπ. Εις ετέρας δέ μεθοδι-

κάς ενότητα; τά διάφορα υψώματα, τά κοιλώ
ματα, τά ύδατα, οι ποταμοί, αί λιμναι, αί πεδιά
δες, τά προϊόντα κλπ. Τέλος ή διοικητική αύτής 
διαίρεσες, αί πρωτεύουσα! τών νομών καί αί δευ- 
τερεύουσαι τών πόλεων- τοποθεσία·, σχετιζόμε- 
ναι μέ άλλα μαθήματα, πληθυσμός τών νομών 
καί τής ολης Πελοπόννησου.

ΙΙερί τής Στερεά; Ελλάδος καί τής Θεσσα
λίας· θέσις, αχήμ*, όρια, κόλποι, ακρωτήρια, 
χερσόνησοι, ισθμοί, πορθμοί. Περί του Κοριν
θιακού ισθμού ιδία καί τού πορθμού τού Εύρίπου. 
Όρη, πεδιάδες, λίμναι, ποταμοί, προϊόντα κλπ. 
Τέλος ή διοικητική αύτών διαίρεσις, οι νομοί μέ 
τάς πρωτευούσας, αί δευτερεύουσαι τών πόλεων, 
τοπία ή άλλα αντικείμενα σχετιζόμενα πρό; τε 
τήν ιστορίαν κλπ. μαθήμ-ατα.

Αί νήσοι τού Αιγαίου επίσης, πρώτον φυσικώς, 
είτα υπό εποψιν πολιτικήν.

Περί τής Ελλάδος έν γένει. Φυσική και πο
λιτική αύτής διαίρεσις, πληθυσμός, όρια, πρω
τεύουσα, πολίτευμα, διοίκησες, προϊόντα, γεωρ
γία, εκπαίδευσες κτλ.

Κατά τό σύστημα τούτο νομίζω ότι ακολουθώ 
όδόν φυσικήν διότι ή φυσική όδός πρός σχηματι
σμόν τής έννοιας τοΰ όλου βασιλείου διά συνθετι
κής μεθόδου είναι : Επτάνησος, Πελοπόννησος,
Στερεά Ελλάς,Νέα*, επαρχία·.,νήσοι του Αιγαίου, 
ήτες είναι και άσυγκριτως άπλουστέρα, και ούχί 
νομός Κεφαλληνίας, νομός Ζακύνθου, νομός Ά -  
χαιας, νομός ’Ηλείας, νομός Τριφύλλια; κλπ., 
διότι ό νομός δέν είναι τι φυσικόν καί αυτοτελές, 
μηδαμώς ύπαρχον έν τή φύσει, μηδαμώς διακρι- 
νόμενον ώ; ι'ιόν τι διά τών φυσικών αύτού όριων, 
άλλά τεχνητή τού ανθρώπου διαίρεσις, αναγρα
φόμενη μόνον έν τώ χάρτη καί ίιποχειμίνη έκά- 
στοτε εις τροποποιήσεις, κατά τά; ιδέα; καί ορέ
ξεις τών κατά καιρούς κυβερνήσεων.

Διατί λοιπόν νά μή διδάξωμεν εις τόν μαθη
τή) τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεάν Ελλάδα, 
τά; νήσους τού Αιγαίου, πράγματα φυσικά καί 
πραγματικά, άλλά νά σχεδιάζωμεν έπί τού μαυ
ροπίνακας, καί νά άναγκάζωμεν τούς μικρού; 
παΐδα; εις αντιγραφήν καί άπομίμησιν σχημά
των μή υπαρχόντων έν νή πραγματικότητι, αλλ 1 
ιδανικών καί έπί τού χάρτου, έφ’ ού έχει χα- 
ραχθή ό σχετικός περί τής διοικητικής διαιρέ- 
σεως νόμος ; εις έπίμετρον δέ νά περιπλέκωμεν 
καί έπισκοτίζωμεν τόν μαθητικόν νοϋν διά τών 
πολλών καί ανυπάρκτων τούτων σχημάτων, ε.ώ 
δι’ ¿λίγων μόνον φυσικών και πραγματικών θά 
ήδυνάμεθα νά έκτελέσωμεν τό Ιργον μας ; περί 
δέ τής διοικητικής διαιρέσεως νά όμιλήσωμεν τε - 
λευταιω; ώ: περί κατά συνθήκην κρατούντο; 
πράγματος καί μεταβαλλόμενου κατά τά; πα- 
ρουσιαζομένας άνάγκας τής διοικήσεως ;

Ή  όδός αύτη είνε ή μόνη φυσική, ή φυσικω-
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τάτη, αλλά καί ή μόνη κατάλληλος διά την 
άπλήν μορφήν, ύφ' ην δέον να έπιδιώξωμεν οπω; 
τά τοιαύτα μαθήματα είσαγάγωμεν εις τά άπαλά 
πνεύματα των μικρών ημών μαθητών διότι έντό;
4 τό πολύ μηνών θα δυνηθώμεν νά καταστήσω · 
μεν αυτούς κατόχους τών αναλογών πρός τό 
πνεύμα αυτών γεωγραφικών γνώσεων- αί δέγνώ
σεις αυται δυσκόλως θά λησμονηθώσι, καί δέν θά 
εύρεθώμεν εις την λυπηράν Οεσιν νά ερωτήσωμεν 
μαθητάς του παρελθ. σχολικού έτους καί νά μεί
νω μ £ ν άνευ άπαντήσεως ή νά δεχθώμεν σφαλε
ρός τοιαύτας, δπως συμβαίνει μέ τό σύστημα τής 
κατά νομούς διδασκαλίας καί τής πλησμονής τής 
ύλης.—  Καί τί έκε'ρδισας, έάν με τοσαύτας λε
πτομέρειας έδίδαξας την δλην γεωγραφίαν, ό δέ 
μαθητής σου μετά εν Ιτος έπεσκότισεν δλας αύ 
τάς έν τψπνεύματί του καί δέν ενθυμείται πλέον 
ή άμυδρά τινα καί ¿σκοτισμένα ; Μήπως είτε εις 
ανούτερα εκπαιδευτήρια είτε κατά τόν βίον του 
δέν θά δυνηθή νά αύξηση καί πλουτίση τάς γνώ
σεις του ; έάν κατώρθωσας νά Ιμποτίσης αύτφ 
την θέρμην τού ενδιαφέροντος;—  Θά Ιχης δε εΐτα 
καιρόν, κατά τό ανωτέρω σύστημα, νά διδάξης 
γενικώτερον καί περί τών υποδούλων επαρχιών 
ώς εξής:

"Ηπειρος καί Αλβανία. Μακεδονία. Θράκη. 
Ευρωπαϊκή Τουρκία. Τά λοιπά κράτη τής 'Ελ
ληνικής χερσονήσου.

Περί τής Ευρώπης εις δύο ή τρία μαθήματα, 
ήτοι : Τά όρια, τάς χερσονήσους, τά; θαλάσσας, 
τά πελάγη, τούς κόλπους, τάς νήσους. Τά σπου- 
οαιότατα τών ορέων καί τούς μεγίστους τών πο
ταμών. Τά κυριώτερα κράτη μέ τόν πληθυσμόν 
καί τάς πρωτευούσας.

Περί τών λοιπών ηπείρων, τής θέσεω; αύτών. 
τού σχήματος, τού σχετικού μεγέθους, τού πλη 
θυσμού κτλ.

Περί τών ωκεανών. Περί τού σφαιροειδούς τής 
Γήςκλ. αναγκαιότατων τώ λαφ έκτης μαθημα- 
τικής γεωγραφίας γνώσεων.

"Εχομεν μάλιστα την ιδέαν, ότι, έπειόή αί 
τοιαύται τής μαθηματικής γεωγραφίας γνώσεις 
είνε σπουδαιότατα; υπό ειδολογικήν έποψιν καί 
μορφωτικώταται διά τόν λαόν, τό δέ δημοτ. σχο· 
λεϊον, καθό ίδιόν τι καί αυτοτελές, πολίτας άρ- 
τίως οπωσούν μεμορφωμένους προώρισται νά πα- 
ρασκευάζη, θά ήτο καλόν εκλεγόμενα', καί λεπτό 
μερώς όπωσούν καταριθμούμενα; έν τώ ά.ναλυ- 
τικώ προγράμματι νά διαιρεθώσιν εις δύο κύκλους, 
δπω; γείνη δυνατόν νά διδάσκωνται πλατύτερον 
εις τούς μαθητάς. ' Γπό τήν άπλήν δέ μορφήν, 
περί τής όποιας συνεχώς λόγον ποιούμεθα εις τήν 
παρούσαν καί ήν πάντοτε ύπ ’ οψιν εχομεν, καθο- 
ρίζοντε: ώς ν.αθορίζομεν τήν ύλην, νομίζομεν ότι 
πολλά; δυνάμεθα νά όιόάςωμεν καί έκ τών ανω
τέρω γνώσεων, όσας θά έδει νά γνωρίζη τις διά

νά όύναται νά καταριθμηθή είς τούς μεμορφωμέ
νους ανθρώπους. Καί βεβαίως είνε καί τούτο έν 
από τά μεγάλα προσόντα τού ανωτέρω ύποόει- 
χθέντος συστήματος ώς πρός τήν διδασκαλίαν τής 
Γεωγραφίας, ότι θέλει έπιτραπή εις ημάς νά δι- 
δάξωμεν πλήρη τήν γεωγραφίαν είς τούς μαθη- 
τάς μας —  τούς μή άκολουθήσοντας κατά τάς 
ανωτέρω σπουδάς, ώς είπομεν, άλλ’ άσχοληθη- 
σομένους μετ’ ολίγον είς τά. ίδια αύτών έργα —  
ώστε νά Ιχωσιν ούτοι άπλήν μέν άλλά καθαράν 
καί σαφή οπωσδήποτε ιδέαν τής πατρίδος, τού 
κόσμου έν γένει καί τής θέσεως αύτών έν τώ 
σύμπαντι- ένψ έργαζόμενοι κατά τό σύστημα τής 
πλησμονής τής ύλης, ή ατελή γεωγραφικήν μόρ- 
φωσιγ θέλομεν παράσχη είς τού; μετ’ ολίγον πο
λίτας, ή, έάν ιδιαζόντως άγαπώμεν τό μάθημα 
τής γεωγραφίας καί έπιχειρήσωμεν νά το διοάςω- 
μεν πλήρως, θέλομεν έργασθή έπί ζημίφ ετέρων 
μαθημάτων.

’Ιδού δε όποια νομίζομεν ώς μαθήματα αναγ
καιότατα έκ τής μαθηματικής γεωγραφίας, άτινα 
δύνανται νά όιδαχΟώσιν είς τά σχολεία τού λαού.

Α'. Κύκλος.

Τό σφαιροειδές τής γής.—  "Γδατα καί ξηρά. 
—  Κίνησις τής γής περί τόν άξονά της- ήμερα 
καί νύς.—  Πόλοι, ισημερινός.— Μεγάλοι καί μι
κροί κύκλοι έπί τής σφαίρας.—  Πώς εϋρίσκεταιή 
άπόστασις ενός τόπου άπό τού ’Ισημερινού, ήτοι 
τό πλάτος.—  Μέτρησις μια; μοίρας είς χιλιό
μετρα.—  Πώς εύρίσκεται ή μεσημβρία ένός τό
που.—  Πολικός άστήρ, μεσημβρινός. Ηλιακόν 
ώρολόγιον.—  Ή  διαφορά τών ώρών είς τά διά
φορα μέρη τής υδρογείου σφαίρας.—  Πώς δυνά- 
μεθα νά εύρωμεν τό μήκος ένός τόπου διά τού ωρο
λογίου.—  Παραδείγματα· ώ; λ. χ. είς πλοίαρ
χο; έν μέσω τού ώκεανοΰ, πώς ούτος διά τής εύ- 
ρέσεως τού μήκους καί τού πλάτους δύναται νά 
γνωρίζη τήν Οεσιν έπί τής όποια; εύρίσκεται.—  
Ναυτική πυξίς.—  Ή  Σελήνη (δορυφόρος). —  
Τροχιά αύτής περί τήν γην.—  Φάσεις.—  Εκ
λείψεις.

XI’. Κύκλος.

Διατί πεοί τόν ισημερινόν ή θερμότης είναι 
μεγαλύτερα, καθ’ όσον δέ άπομακρυνόμεθα εκα
τέρωθεν αύτού πρός τούς πόλους έλαττούται.—  
Λιαίρεσις τής υδρογείου σφαίρας είς ζώνας (δια- 
κεκαυμένην, εύκρατους, κατεψυγμένας) —  Περί 
τού Βορείου καί Νοτίου πολικού κύκλου. Διατί 
ό ’Ισημερινός καλείται ούτω καί διατί εις τούς 
πόλου: ή νύξ διαρκεϊ έπί έξ μήνας καί ή ήμερα 
έπίσης (κατανόησις τού αποτελέσματος τούτου 
δι’ έποπτικής διδασκαλίας περί τού πώς ή Γή 
περιστρε'φεται έτησίως περί τόν ήλιον).— Κατα- 
νόησις διά τού αύτού τρόπου πώς σχηματίζονται
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αί τέσσαρες έποχαί τού έτους. Πορεία τής γής 
κατά τήν ένιαύσιον αύτής κίνησιν πέριξ τού Ή 
λιου, ήτοι περί τής έκλειπτικής. —  Ήμερολύ- 
γιον — Ίσημερίαι. —  Ήλιοστάσια.—  'Ηλιακόν 
σύστημα.—  Αστερισμοί.— Πλανήται καί άπλα- 
νεϊ;.— Κομήται.—  Βολίδες, αερόλιθοι, διάττον- 
τες.— Τό Σύμπαν.

Εννοείται δτι κατά τό μάθημα τής Γεω
γραφίας ανάγκη νά γίνηται σκόπιμος τις προ- 
παρασκευή, δπως τό πνεύμα τού μαθητού προε- 
τοιμάζηται πρός εισδοχήν τών άνωτέρω γνώ
σεων. Τοιαύτη λ. χ. δύναται νά γίνη είς τά 
περί τού κλήματος τών διαφόρων χωρών, είς τά 
περί τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής κτλ.

Τής διδασκαλίας δέ τού Β ’ κύκλου θέλει 
προηγηθή μικρά τις έπανάληψις τών τού Α' κύ
κλου, καί ίδίφ ¿κείνων άτιν* θεωρούνται απαραί
τητα διά τήν κατάληψιν διαφόρων μαθημάτων 
περιλαμβανόμενων έν τφ Β ’ κύκλω.

Τά περί ιδιαιτέρα; δε μεθόδου πρός διδασκα
λίαν τών ανωτέρω γνώσεων άποφεύγομεν ένταύ- 
Οα, ώ; άσχετα μέ τό πραγματευόμενον θέμα, οι
κεία δέ βεβαίως είς τούς κ. συναδέλφους.

Διά του συστήματος λοιπόν τούτου δισάσκομεν 
μέν ΰπό άπλήν μορφήν, οσα καί είς τό πνεύμα 
τού μαθητού αρμόζει νά διδαχθώσιν ούτω- εχο
μεν ομως έξ άλλου καί τό έτερον πλεονέκτημα 
δτι μάς περισσεύει ώς έκ τούτου χρόνος νά διδά- 
ξωμεν καί έτέρας γνώσεις χρησιμωτάτας, ά; άλ
λως Οά ήμ·.θα υποχρεωμένοι μέ λύπην μας νά 
παρίδωμεν, ελλείψει χρόνου, καί είς ά; κατα- 
λέγονταί ού μόνον αί άνωτέρω φυσικομαθημα
τικοί καί αί απαραίτητοι τής γλωσσικής μορ - 
φώσεως, άλλά καί τής φυσική; πειραματική; 
καί άλλαι πολλαί.

Ήθέλομεν ίσως ένδιατρίψη πολύ, έάν είσηρ- 
χόμεθα είς λεπτομέρειας καί ώς πρός τά λοιπά 
μαθήματα, καί διά τούτο νομίζοντες δτι σαφώς 
έζηγήθημεν καί αρκετά είνε τά παροτεθέντα πα
ραδείγματα, δπω; έζ αναλογίας σκεφθί, τις καί 
οια τά λοιπά, κλείομεν τήν παρούσαν μέ τήν 
ελπίόα δτι ούχί άσκόπω; άπησχολήσαμεν τούς 
έκ τών αναγνωστών μας συναδέλφους, έστω καί 
οτι έν μερει έσκέφθημεν σφαλερώς.

Έ υ  Κέρκυρα .
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Ή  επωνυμία δημοτικόν  τού σχολείου τής 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως εινε άγνωστος έν Μα
κεδονία, ώς καί είς τάς πλείστας τών υποδού
λων χωρών. ’Αντί ταύτη; τά μέν δημοτικά

σχολεία τών άρρένων τά λειτουργούντα είς τάς 
πόλεις, είς τάς κώμας καί είς τινα πολυπληθή 
χωρία ονομάζονται άστικα ί οχοληί, τά δε λει- 
τουργούντα έν τοΤς μικροϊς χωρϊοις ονομάζονται 
γραμματοδ ιδασκαλεΐα . Τά σχολεία τών Οηλέων 
τά μέν πληρέστερα ονομάζονται παρθεναγω γεία, 

τά δέ ατελέστερα νηπ ιαγω γεία .

Αί άστικα ί τών άρρένων σχολαί σύγκεινται 
συνήθως έκ τάξεων εξ, αντιστοιχούσα·, περίπου 
πρός τά ενταύθα πλήρη δημοτικά σγολεια. Ά λλ  ’ 
ένίοτε είς τάς έξ ταύτας τάξεις προστίθεται καί 
έβδομη καί ογδόη, iva οί ές αύτών άποφοιτώντες 
έχωσι πληρεστέραν μόρφωσιν, ή, έάν πρόκειται 
νά καταταχθώσιν είς γυμνάσιόν τι, κερδήσωσιν 
εν ή δύο Ιτη έγγραφόμενοι είς άνωτέραν τάξιν.

Τά γραμματοδ ιδασκαλεΐα  σύγκεινται συνήθως 
έκ δύο ή τριών τάξεων καί λειτουργούσιν είς τά 
όλιγοπληθή χωρία.

Τά παρθεναγω γεία σύγκεινται τό πολύ έκ τά
ξεων έξ, άντιστοιχούντα καί ταύτα πρός τά 
παρ’ ήμΐν πλήρη δημοτικά σχολεία τών Οηλέων. 
Ά λ λ ’ ώ; συμβαίνει καί έντοϋθα, πλήρη σχολεία 
θηλέων νά μή σχηματίζωσι διά διαφόρου; λόγους 
πέμπτην καί έκτην τάξιν, τό αύτό παρατηρεΐται 
καί έν Μακεδονία. Τά πεντάτακτα λοιπόν καί 
τετράτακτα παρθεναγωγεία δέν είνε καί εκεί 
σπάνια.

Τό νηπιαγω γείον είνε δλως ιδιόρρυθμον και υτο 
τής άνάγκης έπιβαλλόμενον σχολεΐον. Λειτουρ- 
γούσ·. τοιαύτα καί είς τάς πόλεις καί είς τά. χω
ρία. Καί τά μέν λειτουργούντα έν ταϊ: πόλεσι 
περιλαμβάνουσι παϊδας έκατέρου τών φύλων μέ
χρι τού 7ου έτους, τά δέ λειτουργούντα εις μι
κρά χωρία περιλαμβάνουσιν ού μόνον παϊδας έκα
τέρου τών φύλων τής μνημονευθείσης ηλικίας, 
άλλά καί κοράσια μάλλον ήλικιωμένα, τά οποία 
πολλάκις άποτελούσι πρώτην,δευτέραν ένίοτε os 
καί τρίτην τάξιν τού δημοτικού σχολείου.

Τά νηπιαπωγεΐα είνε σχολεία τής ανάγκης, 
απαραίτητα έν Μακεδονία διά δύο κυρίως λόγους. 
Γνωστόν είνε δτι οί "Ελληνες τής Μακεδονίας 
είς άλλα μέν τμήματα τής χώρας ταύτης εινε 
ελληνόφωνοι, είς άλλα δέ βουλγαρόφωνοι. Καί 
είς μέν τούς ελληνοφώνους πληθυσμούς τά νηπια- 
γωγεϊον δέν έχει ούδένα άλλον προορισμόν ή τόν 
γενικόν, δν έπιδιώκουσι τά τοιαύτα ιδρύματα. 
Έξαίρεσιν μόνον αποτελεί είς τάς πόλεις, ένθα 
ύπάρχουσι πληθυσμοί ποικίλης έθνικότητος, ώ; 
π. χ. έν Θεσσαλονίκη, Σέρραΐς, Βιτωλίοις κλπ. 
Είς τάς πόλεις ταύτας αί ποικίλα1, προπαγάνδα1, 
πυρετωοώ; αγωνίζονται νά προσελκύωσι παϊοας 
έκ νεαρωτάτης ήλικίας, ίδρύουσαι σχολεία εις πα- 
σας τάς συνοικία:. Αί έλληνικαί λβιπόν κοινότη
τες, ΐνα άποτρέψωσι τόν κίνδυνον τούτον, περι- 
συλλέγουσι τού; παϊοας εις τά ύπ’ αύτών συστη- 
θέντα νηπιαγωγεία, είς τά όποια προσαρτώσιν
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ένίοτε καί πρώτην τάξιν δημοτικού σχολείου, 
εάν δηλ. τό παρθεναγωγεϊον τυγχάιη μαχράν πω; 
κείμενον.

Ά λ λ ’εις τούς βουλγαροφώνους πληθυσμούς το 
νηπιαγωγεϊον είνε ίδρυμα πολλώ άναγκαιότερον. 
Ό  παΐο έξερχ̂ όμενος έκ των κόλπων τής βουλ
γαροφώνου οικογένειας του όμιλεΐ μόνον την το
πικήν εκείνην γλώσσαν, ή οποία άποκαλεϊται μεν 
συνήθως βουλγαρική, άλλ1 ή όποια δέν είνε ή έν 
Βουλγαρία λαλουμένη. 'Εάν λοιπόν ό ποϊς, 
άοαής.ουτω τής ελληνικής, κατετάττετο ευθύς 
εί; τό δημοτικόν σχολεΐον, δύνατοί τις νά φαν- 
ταοθή τήν δυσχέρειαν, καθ' ής οί διδάσκαλοι θ/ 
προσέκρουον πρός όύΟμισιν τής διδασκαλίας των. 
Μεταξύ λοιπόν τής οικογένειας καί του σχολείου 
τάσσεται τό νηπιαγωγείο», τό όποιον παραλαμ- 
βάνον τούς παϊδας άπό του τετάρτου Ιτου; καί 
προπονούν αυτούς εις τήν ελληνικήν γλώσσαν 
επί δύο ή τρία έτη διαβιβάζει τούτους εις τήν 
αστικήν σχολήν ή εις τό παρθεναγωγείο», κεκτη- 
μένους υλικόν τι τουλάχιστον έκ τής ελληνι
κής γλώσσης. Τά έν βουλγαροφώνοις λοιπόν χώ- 
ραις νηπιαγωγεία έκπληρούσι διττόν σκοπό/, καί 
τήν προπόνησιν δηλ. εις τήν διδασκαλεία» τής 
ελληνικής γλώσσης καί τήν προφύλαξιν τών παί- 
?ω» από τής ξένης προπαγάνδας. Μέχρι τού 1899 
τά νηπιαγωγεία ταύτα παρά πάσαν τήν πρόθυ
μον τών διδασκουσών μέρ'μναν ήστόχουν κατά 
τό πλεϊστον τού σκοπού των ένεκα τής πλημ
μελούς μεθόδου τής έφαρμόζομένης εις αυτά. 
ΙΊαραγνωρισθέντος δηλ. τού σκοπού αύτών, αί 
νηπιαγωγοί έδίδασκον άνάγνωσίν καί κεφάλαια 
ολόκληρα εκ τής II. καί Κ. Διαθήκης καί έπέ- 
οαλλον τήν άπομνημόνευσιν μακροσκελών ποιη
μάτων καί μακροσκελεστέρων διαλόγων, "να έπι 
δείξωσι τά: μαθήτριας των κατά τήν εορτήν τώ\ 
σχολείων τελουμένην τή 30ή Ί  ανουαρίου καί 
κατά τήν πρώτην ημέραν τών έξετάσεων. Επε ι
δή δέ οί εις τά νηπιαγωγεία φοιτώντες βουλγα
ρόφωνοι παΐδες ήγνόουν παντάπασι τήν ελληνι
κήν, άπεμνημόνευον τά διδασκόμενα άσυνειδήτως, 
τά. οποία ώς φωνογράφοι στομφωοώς έξήγγελον, 
α.νευ έπ'.γνώσεως ούδεμ.άς τού περιεχομένου, 
'Επακολούθημα τής μηχανικωτάτης ταύτης δι
δασκαλίας ήτο, δτι μετά διετή καί τριετή φοί· 
τησιν εις τά λεγόμενα ταύτα νηπιαγωγεία κατε 
τάσσοντο εις τήν αστικήν σχολήν οΐ παΐδες, 
εί: τό παρθεναγωγεϊον τά κοράσια μή φέροντες 
γλωσσικόν έφόδιον ούδέ πεντηκοντάδα λέξεων. 
Ό  κύριος λοιπόν σκοπός, ή άσκησις δηλ. εις τέ 
ελληνιστί διαλέγεοθαι παρημελείτο ούχί τόσον 
διά τήν απροθυμίαν τών νηπιαγωγών, αλλά δια 
τήν Ιλλειψιν μεθόδου καί διά τήν άξίωσιν τών 
κοινοτήτων τού νά έμφανίζωνται κατά τάς ρη- 
θείσας έιρτάς τά νήπια φθεγγόμενα διαλόγου: 
καί ποιήματα.

Ά λ λ ’ άπό τού 1900 έλήφθη ή προοήκουσα 
μέριμνα πρός εύστοχον χρησιμοποίησιν πολυτίμου 
χρόνου και μεγάλων τών νηπιαγωγών μόχθων. 
Συνετάχθη δηλ. καί έδημοσιεύθη σύντομον πρό
γραμμα καί εδιθησαν βραχεϊαι έγγραφοι όδηγίαι 
εις τάς δίδασκαλίσσας, αί όποϊαι κυρίως άποέλέ- 
πουσιν εις τήν γλωσσικήν διδασκαλίαν. Κατά 
τάς οδηγίας ταύτας τό κύριον έργον τής νηπια
γωγού, καταργουμένης τής μέχρι σήμερον έπι· 
κρατούσης μηχανικής διδασκαλίας, είνε ό διάλο
γος μετά τών παίδων έπ! θεμάτων τού κοινού 
βίου. « Ό  συνεχής μετά τών παίδων διάλογος» 
έγραφεν ο συντάκτης τών οδηγιών τούτων «έπι 
θεμάτων τού κοινεύ βίου καί τής κοινής χρήσεω; 
θά έξοικειώση τούς ποίδας έξ απαλών ονύχων 
εις τήν ελληνικήν γλώσσαν, ώστε να κατασταθή 

! αύτη εις αυτούς μη τρ ικ ή . Ά λλ λ ’ ή νηπιαγωγός 
οέν πρέπει νά λησμονή, δτι ή γλώσσα τότε μό
νον εισδύει εις τήν συνείδησιν τού διδασκομένου, 
όταν αύτηδιδάσκηταιφυσικώς, ώ; δηλ. λαλεϊται,

! καί ούχί τεχνητώς, μέ έπιτετηδευμένας δηλ. λέ- 
1 ξεις καί φράσεις. Λ ί λε'ξεις δθεν ανάγκη νά λαμ- 

οάνωνται έκ τής συνήθους λαλιάς- ούδέ πρέπει 
νά άποφεύγη ή νηπιαγωγός καί ξένας τινάς λέ
ξεις, ας ή χρήσις καθιέρωσεν εις τήν ήμετέραν 
γλώσσαν, η

Έν ταϊς άστικαΐς σχολάΐς πρόγραμμα έφαρ- 
μόζεται περίπου τό αυτό, οίον καί εν τοϊς εν
ταύθα σχολείοις. Εις τά σχολεία τών βουλγαρο
φώνων χωρών ή διδασκαλία αποβαίνει έπιπονω- 
τάτη καί ιδία εί: τάς κατωτέρας τάξεις, διότι, ώς 
έλέχθη, οί μαθηταί κατατάττονται τελείως σχε
δόν άπροπαράσκευοι ε[ς τήν γλώσσαν. Εις τάς 
κατώτερα: τάξεις καί τών δημοτικών σχολείων 
παρετηρεϊτο τό αύτό ελάττωμα έν τή διδασκα
λία, οίον καί έν τφ νηπιαγωγείο). Οί παΐδες δηλ. 
έδιδάσκοντο ολόκληρα κεφάλαια έκ τής II.  καί 
Κ. οιαθήκης μηχανικώτατα, χωρίς δηλ. νά έν- 
νοώσίν ούτε τάς άπευθυνομένα; εις αυτούς ερω
τήσεις ούτε τάς κατά συνθήκην διδόμενα; ύπ’ 
αύτών αποκρίσεις. "Ενεκα τής πληυμελούς ταύ
της μεθόδου, ής τά. ίχνη έφαίνοντο καί εις τάς 
ά.ωτέρχς τάςεις, καί έπειδή ή ελληνική γλώσσα 
έδιδάσκετο ώς γλώσσα ξένη καί τεχνητώς, έλά- 
χιστα έπέδρασε γλωσσ'.κώς τό σχολεϊον εις τούς 
πληθυσμούς εκείνους. Άλλ ’ άπό τού 1900 έλή- 

ή φθη έπίση; μέριμνα περί εύστοχωτέρας κατευθΰν- 
σεως τής διδασκαλίας καί εις τά; άστικάς σχο
λάς συνταχθέντος καί δημοσιευθέντος αναλυτικού 
τών μαθημάτων προγράμματος καί δοθεισών έπαρ- 
κών έγγράφων οδηγιών. Διά τών οδηγιών τούτων 
σκοπεϊται κυρίως ή καταπολέμησις τού μηχανι
σμού. Κατεδείχθη εις τούς διδασκάλους, δτι κύ
ριος σκοπος τού σχολείου είνε ή διάδοσις τής ελ
ληνικής γλώσσης εις τούς βουλγαροφώνους πλη
θυσμούς, αΟί διδάσκαλοι τών αλλόγλωσσων με
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ρών» έγραφεν ό συντάκτης τών οδηγιών εκείνων , 
«δέον νά έχωσιν ύπ' οψει δτι ή επί πολλά Ιση 
γιγνομένη μηχανική διδασκαλία σπουδαίως παρε- 
κώλυσε τήν πρόοδον τής γλώσσης καί δτι παντί 
σθένει πρέπει νά άρθξ τό άτοπον τούτο. Έ τ ι  δέ, 
ΐνα ή διδασκόμενη γλώσσα κατασταθή μητρική 
εις τού: παΐοας, δέον νά μή διδάσκηται αύτη ψυ 
χρως, άτόνως καί ώ; τις ξένη, άλλά νά είσδύη εις 
τήν συνείδησιν αύτών.ΙΙρό; τούτο δέον οι δ'.οάσκα- 
λοι νά μή θηρεύωσι λέξεις έκ τής άγαν καθαρευ- 
ούσης, τάς όποιας ό παϊς ήλικιούμενος καί μεΟ ’ 
έλληνοφόνων άναστρεφόμενος δεν θά ά/.ούση, 
άλλά μάλλον λέξεις συνήθους χρήσεως. Πρόςτού 
το'.ς δέον νά διαλέγωνται άδιαλείπτως μετά τών 
μαθητών αύτών οί διδάσκαλοι οίκείως καί νά έπο- 
πτείωσι προσηκόντως, ώστε καί έντός καί έκτό: 
τού σχολείου νά λαλώσιν ούτοι μόνον τήν ελλη
νικήν γλώσσαν. Πλήν τέλος τών άλλων σκοπών, 
ούς επιδιώκει το σχολεϊον, ή γλωσσική πρόοδος 
δέον νά είνε τό κέντρο·/, πρός δ νά κατευθύνη- 
ή διδασκαλία πάντων τών μαθημάτων».

Έν ταϊς άστικαΐς σχολαΐς τών βουλγαροφώ
νων χωρών ώς καί έν τοϊς παρθεναγωγείο1.; έκα- 
νονίσθη νά διδάσκηται μόνον ή νέα ελληνική 
γλώσσα, άποκλεισθείσης έν ταϊς ανώτεροι; τά- 
ξεσι τής αρχαίας πρός αποφυγήν συγχύσεως. Έν 
ταΐς άστικαΐς δμως τών ελληνοφώνων χωρών 
έκανονίσθη ή διδασκαλία καί τής αρχαίας ελλη
νικής άπό τού ΙΕ. εξαμήνου τής Ε' . τάξεως.

Είπομεν ά·.ωνέρω, δτι ό κύκλος τών μαθημά
των είνε περίπου ό αύτός έν ταΐς άστικαΐς σχο
λαΐς τής Μακεδονίας οίος καί έν ταΐς ένταύθα. 
Τέ μάθημα τής γυμναστικής μόνον παραλείπεται 
πανταχού σχεδόν τού έσωτερικού τής Μακεδονίας 
δι’ εύνοήτους λόγους.

Μέλλοντες νά διαλάβωμεν περί τού διδάσκον
τος προσωπικού ανάγκη νά προπαρατητήσωμεν, 
δτι τό Ιργον τού διδασκάλου καθ ’ άπασαν τήν 
χώραν καί δή εί: τά χωρία τά κατοικούμενα υπο 
μικτών πληθυησμών είνε δυσχερέστατο ν. Καί αί 
δυσχέρειαι δέν προβάλλονται τόσον έκ τής το
πικής άρχής, ή όποια άπό αιώνων ήδη έθισθεϊσα 
εις τά ελληνικά σχολεία αισθάνεται σ.βασμόν 
τινα πρός αύτά, δσον έκ τών ξένων προπαγάνδων 
καί έκ τών λοιπών όρων, ύπό τούς όποιους ο οι- 
δάσκαλος καί ή διδάσκαλος διαβιοΐ. Τά ελληνικά 
σχολεία εις τούς βουλγαροφώνους ίδια πληθυσ
μούς είνε τό κάρφος τών όφθαύμών τών σχισμα
τικών καί ένιαχού τών σερβικών πληθυσμών. 
Κατά τών διδασκάλων καί τών ύποστηριζοντων 
τά ελληνικά έν γένεν σχολεία στρεφοντοι κυρίως 
πάσαι αί ένέργειαι τών οπαδών τού βουλγαρικού 
κομιτάτου τών κρύφιων καί τών φανερών. Τούς 
διδασκάλους ζητούσι νά έξοντώσωσι, μή απα;ι- 
ούντες νά διευθύνωσι τά οολοφόνα δπλα των καί 
κατά τών διδασκαλισσών αύτών. Εις λοιπόν κιν-

δυνος αμέσωςάπειλών αυτούς εί-ε ό έκτού άγριου 
φυλετισμού ανταγωνισμού προερχόμενος. Αλ
λα; πικρίας ποτίζονται πολλάκιοοί διδάσκει έκεΐ-
νοι καί έξ αύτών τών ομοφύλων. Αί συνήθεις το- 
πικαί Ιριδες έκοήγνυνται ούχί όλιγάκις κατά τών 
κεφαλών τών διδασκάλων. Έάν λοιπσν πρόσθεση 
τις εις ταύτα καί τάς έκ τής φύσεως τού έργου 
πηγαζούσας εις τήν χώραν έκείνην δυσχερείας, 
έάν προσθέση, δτι διδάσκουσι συνήθως έντός δικα
στηρίων άκαταλλήλων ’/αί έχουσι κατά τό πλιϊ- 
στον σπάνιν τών παιδευτικών μέσων, δηλ. τών 
καταλλήλων σκευών καί τών αναγκαίων οργά
νων τής διδασκαλίας, δύναται ιά Ιχη άμυδράν 
εικόνα τής ούχί εύαρέστου Οέσεως τών προμάχων 
έκεΐνων τών εθνικών. Ά λ λ ’ όμως καί παρά πά
σας τάς δυσχερείας ταύτας, όφείλομεν νά ομολο- 
γησωμεν, ότι έκπληρούσι κατά τό πλεϊστον πι
στότατα τήν ανατεθειμένη» αύτοΐς έντολήν, εί 
καί ή μόρφωσίς των καί ή πρός τό διδασκαλικόν 
Ιργον προπαρασκευή των δέν είνε επαρκής.

Διότι οί πλεΐστοι τών εις τάς άστικάς σχολάς 
υπηρετούν των διδασκάλων είνε απόφοιτοι τών ελ
ληνικών γυμνασίων τής Μακεδονίας- τό ο’ αίτιον 
είνε τό έξης :

Έν Μακεδονία, παρετηρήθη μεγάλη έλλειψις 
δημοδιδασκάλων. "Αλλοτε έλειτούργουν έν Θεσ
σαλονίκη καί Σέρραις διδασκαλεία τέλεια, οί 
απόφοιτοι τών όποιων άριστα πεπαιοευμένοι οιε- 
σπάρησαν άνά τάς διαφόρους τής Μακεδονίας και 
τής Θράκης πόλεις εύδοκίμω; έργαζόμενοι. Άλλά 
έκ τούτων σήμερον όλίγιστοι ύπελείφθησαν έν 
Μακεδονία, άλλων μέν τραπεντων έπ αλλα έργα 
άλλων δε άναλαβόντων άλλαχοΰ διδασκαλικήν 
υπηρεσίαν διά τό γλίσχρον τής έν τοϊς μακεδο
νικοί; σχολείοις μισθοδοσίας. Τούτων λοιπόν έπαΐ- 
σθητώς έλαττωθέντων, κατελάμβανον τάς κενάς 
θέσεις διδάσκαλοι έρχόμενοι έκ τής έλευθέρας 
'Ελλάδος. Άλλά άπό τόύ 1896, άπό τής έφαρ- 
μογής δηλ. ένταύθα τού περί δνμοτικής έκπαι- 
οεύσεως ΒΤΜΘ' νόμου, εύνόητον είνε ότι ούδείς 
σχεδόν τών διδασκάλων τής έλευθέρας Έλλάοος 
άπεφάσισε νά άνταλλάξηΟε'σινάσφαλή, βίον ελεύ
θερον καί ά-νετον, δικαίωμα συντάξεως πρός τάς 
κατά πάντα μειονοκτούσας έν Μακεδονία θεσειο, 
άφ' ού άλλως τε καί ή μισθοδοσία, ήτις ήδύνατο 
νά είνε δέλεαρ εί: τινας, δεν διαφέρει τής έν τή 
έλευθέρα Έλλάδι παρεχόμενης, πολλαχού δέ 
καί υπολείπεται. Διά τούτο όσοι διδάσκαλοι προ- 
ήλθον έκ τής έλευθέρας 'Ελλάδος άπό τού 1896 
ήταν κατά τό πλεϊστον οί διά διαφόρους λόγους 
απόβλητοι τής δημοσίας υπηρεσίας, πλήν εύαρίθ- 
μων Μακεδόνων, οί όποιοι έκπαιδευθέντες έν τώ 
διδασκαλείω Θεσσαλίας συμφέρον είχον νά ύπηρε- 
τήσωσιν εί; τήν πατρίδα των.

Τάς στειρευσάσας λοιπόν πηγάς άναπληροΰ- 
σι κατά τό πλεϊστον τά γυμνάσια, ών οί άπόφοι-
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τοι διορίζονται ευθύς δημοδιδάσκαλοι. Άλλα 
προφανές είνε δτι οί νέοι ουτοι εχουσι μέν εγκυ
κλοπαιδικήν μόρφωσιν, άλλα στερούνται παντά- 
πασι καί των αναγκαίων παιδαγωγικών γνώσεων 
καί τής προσηκούσης διδασκαλικής πείρας, άτε μή 
διδασκόμενου ούδενός παιδαγωγικού μαθήματος έν 
τοϊ; γυμνασίοις τής Μακεδονίας. Περιττόν δ’είνε 
νά λεχθή, δτι οί νέοι ουτοι, καίπερ κατά πλεϊ- 
στον φιλότιμοι καί φιλόπονοι, έν πολλοί; δμω; 
αύτοσχεδίάζουσι ταλαντευόμενοι άνά παν τής δι
δασκαλίας βήμα καί δή κατά τά πρώτα ετη.

Το κακόν δμως ή το έτι χείρον εις τά μικρά 
χωρία, δηλ. εις τά γραμματοδίδασκαλεΐα. Γραμ
ματοδιδάσκαλοι γλ'.σχρο'τατα άμειβόμενοι έλαμ- 
βάνοντο έκ τών εντοπίων έλαχίστη; ή ούδεμιάς 
μορφώσεως εύμοιρούντων.

Σκέψις λοιπόν Ιγε'νετο υπό τών αρμοδίων πρός 
θεραπείαν του κακού τούτου. Καί έκρίθη μέν ώς 
ώφελιμωτάτη ή άνασύστασις τού διδασκαλείου, 
αλλά καί ένεκα οικονομικών λόγων καί μάλιστα 
διότι ανάγκη έπαισθητοτέρα διδασκάλων ΰπήρχεν 
εις τά μικρά χωρία τής Μακεδονίας, Ινθα δεν θά 
ήδύναντονά ύπηρετώσι διδασκαλισταί μέ τόν γλίσ- 
χρον μισθόν, δν αί κοινότητες χορηγούσι, κατε- 
λείφθη μεν ή σκέψις τής συστάσεως διδασκαλείου, 
έκρίθη δ* ώφελιμωτε'ρα ή σύστασις ύποόιδασκα- 
λείου έν Θεσσαλονίκη.

Τό ύπο διδασκαλείου λοιπόν τούτο ίδρυθέν κατά 
τόν Σεπτέμβριον τού λήξαντος σχολικού έτους 
περιλαμβάνει μαθητάς τροφίμους μόνον προσελ- 
θόντας έκ τών διαφόρων τής Μακεδονίας μερών. 
Οί μαθηταί κατά τό πλεϊστον έχοντες ώριμον 
ήλι κίαν προϋπηρέτησαν ώς γραμματοδιδάσκαλοι | 
εις διάφορα σχολεία τής Μακεδονίας. Ό  εσωτερι
κός οργανισμός, τό πρόγραμμα τών μαθημάτων 
κ. λ. π. εχουσι κατά τόν αυτόν περίπου τρόπον 
ώ; καί έν τοϊς ένταύθα ΰποδιδασκαλείοις. Τό δι- 
δάσκον προσωπικόν έξελεγει έξ άοιστοβαθμίων 
δημοοιοασκάλων αποφοίτων τών ενταύθα διδασκα- 
λείω·<. Τάξεις ίδρύθησαν συγχρόνως δύο, ό δέ αρι
θμός τώ/ μαθητών υπερβαίνει τούς 50.

Οί απόφοιτοι τού ΰποδιδασκαλείου τούτου είνε 
ώ; ειπομεν, προωρισμένοι νά ύπηρετήσωσιν εις τά 
μικρά χωρία ώ; γραμματισταί. ’ Γπό τοιαύτην 
έποψιν έπλήρωσε τό ίδρυμα τούτο ανάγκην σπου
δαιότατη·/ τής χώρα; έ κείνης.

Έκ τών διδασκαλισσών άλλαι μεν είνε από
φοιτοι τών έν Άθήναις καί Κω /πόλει διδασκα
λείων τών Οηλέων, άλλαι δέ καί δή αί πλεϊσται 
είνε απόφοιτοι τών άνωτέρων τής Μακεδονία; 
παρθεναγωγίων καί μάλιστα τού τής Θεσσαλο
νίκης.

Ό  μισθός τών διδασκάλων καί διδασκαλισσών 
ποικίλλει άναλόγω; τής ευπορίας τών κοινοτήτων 
κυμαινόμενος από 20 όθ. λίρ. έτησίω; μέχρι 50,

τών δέ γραμματοδιδασκάλων κατέρχεται πολλά- 
κις καί εις 10 δθ. λίρ. έτησίως.

Έκ τού πίνακος, τόν όποιον παρατίθεμεν έν
ταύθα, καταφαίνεται ό αριθμός τών διδασκάλων 
καί διδασκαλισσών ώς καί τών μαθητών καί μα
θητριών τών δύο νομών τής Μακεδονίας. Εις τόν 
πίνακα τούτον περιελήφθησαν καί οί εις τά γυ
μνάσια φοιτώντες μαθηταί, ών άφαιρουμένων 
έζάγεται δτι εις τά ποικίλου βαθμού δημοτικά 
σχολεία άρρένων καί Οηλέων έφοίτων κατά το 
παρελθόν σχολικόν έτος 56843 μαθηταί διδασκό
μενοι ΰπό 1343 δημοδιδασκάλων, δημοδιδασκα- 
λισσών καί γραμματοδιδασκάλων. Οί αριθμοί ού- 
τοι είνε ή εύγλωττοτέρα άπάντησις εις τά ψεύδη 
τής πρό ολίγου όημοσιευθείσης βουλγαρικής στα
τιστικής, διά τής όποιας παριστάνετο τό έλλη- 
νικόν στοιχεΐον έν σμικρά μειονότητι.1
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Συχνάκις λέγουν δτι αί ώραι φεύγουν αλλά 
δεν είνε τόσον αί ώραι αί όποϊαι μάς φεύγουν, 
δσον ήμεϊς οί όποιοι τάς χαραμίζομεν. Ό  καιρό; 
δέ τόν όποιον μετεχειρίσθημεν ή έξωδεύσαμεν κα
κώς είνε χειρότερα χαμένος, παρά έάν έντελώς 
δέν τόν είχαμεν. «Έφθειρα τόν καιρόν μου, λέ
γει ό ’Ριχάρδος ό Β ’ , καί τώρα ό καιρός μέ φθεί
ρει, άφ’ ού μ ’ έκαμεν ώρολόγιόν του».

«"Οστις φροντίζει πώς νά χρησιμοποιήση τά; 
στιγμάς του, λέγει ό ’Ιερεμία; Τάυλορ, αύτός 
Οά φροντίση καί ποιαν συναναστροφήν νά έκλέξη, 
θά φροντίση έπίσης καί διά τάς πράξεις του, έκ 
φόβου μή ή κακή συναναστροφή τόν παρασύρη εις 
τήν ματαιότητα καί εις τήν άσωτείαν, έκ φόβου 
μή αί πράξεις του, ούσαι έγκληματικαί, ωθήσουν 
καί αύτόν καί τόν καιρόν του εις τήν απώλεια/ 
καί μή λογαριασθούν εις τήν αιωνιότητα».

Ή  ζωή τού ανθρώπου διαρκεϊ έβδομήκοντα 
έτη περίπου, πόσον ολίγα δμως έ; αύτών ανή
κουν εις ήμάς, πόσον ολίγα εινε εις τήν κυριό
τητα μας, έάν έξ αύτών άφαιρέσωμεν τάς όιρας 
πού έχρειάσθημεν νά κοιμηθώμεν, νά φάγωμεν, 
νά ένδυθώμεν, νά έκδυθώμεν, νά γυμνάσωμεν, 
νά περιποιηθώμεν τό σώμά μας κτλ. !

«Έζησα, ελεγεν ό Λάμπ, πεντήκοντα ονομα
στικά έτη, άλλ ’ έάν αφαίρεσης τάς ώρας τάς ό-

1 Έσειηρ'ις τήί Δημοτική; Έκσαιδίΐ/σιω;.
2 Σ ν ν έ / ε ι α ν  ϊ δ ΐ  ο ε λ .  2 1 3 .
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ποιας έζηοα διά τούς άλλους καί όχι δι’ έμέ, Οά 
ίδής δτι είμαι ακόμη πολύ νέος άνθρωπος».

Άλλά φρονώ δτι δέν πρέπει ν ’ άφαιρέσωμεν 
τάς ώρας τάς όποιας εχομεν ζήσει διά τους άλ
λους, άλλά μάλλον έκείιας, τάς συχνακις πο
λυαρίθμους, τάς όποιας δεν έχομεν χρησιμοποιήσει 
ούτε δι' ήμά; ούτε διά τούς άλλους. _ f 

«Υπάρχουν, λέγει ό Σενέκας, ώραι αι οποία-, 
μάς άφαιρούνται, άλλαι αί όποϊαι μάς κλέπτον- 
ται καί άλλαι αί όποϊαι μάς διαφεύγουν». Και 
έν ώ μέν είνε πολύ εύκολον νά τάς χάσωμεν, εινε 
αδύνατον πλέον νά τάς έπανεύρωμεν. ^

Είνε, τψ δντι,άξιον απορίας πόσας άθφας ήοο- 
νάς διασπαθίζομεν μέ απερισκεψίαν. Μία ανατο
λική παροιμία λέγει δτι ήμπορούμεν μέν ν  ̂απο· 
φύγωμεν τά κακά, τά όποια μάς στέλλει ο Ου
ρανός, άλλά δέν υπάρχει  ̂τρόπος ν’ άποφύγωμεν 
έκεϊνα τά όποια προκαλούμεν ήμεϊς οί ίδιοι.

Πρό τινων έτών είχον έπισκεφθή, μαζί με 
τόν άξιόλογον άρχαιολόγον Μόρλοτ, τάς κυριω 
τέοας άρχαιότητας τής Ελβετίας. Με απορίαν 
μου δέ ήκουσαπαρ’ αυτού, δτι τό εισόοημα του 
κάθε χρόνον δέν ύπερέβαινε τάς εκατόν λίρας, 
άπό τάς όποιας μάλιστα έξώδευεν άρκετας διά νά 
καταρτίση έν μικρόν μουσεϊον. Τόν ήρωτησα 
τότε έάν έδέχετο δημοσίαν Οέσιν ή καμμιαν άλ
λην ύπηρεσίαν, άλλά μοί άπεκρίθη : «Όχι βέ
βαια» ! Διότι έθεώρει τάς απολαύσεις και την 
έλευθερίαν του πολύ άνωτέρας άπό τόν χρυσόν 
καί άπό τά χρήματα καί δέν ήθελε νά θυσιαση 
καμμιαν άπό τάς στιγμάς του διά νά τα απο-
κτήση. ,

Ό  χρόνος είνε ιερόν αγαθόν και κάθε ημέρα 
είνε καί μία μικρά ύπαρζις. Άναλογισθήτε π.χ. 
τάς απολαύσεις μας εις τό Λονδϊνον. Όλας^ τας 
φιλολογίας τού κόσμου ήμπορούμεν νά τάς απο- 
λαύσωμεν, εις τάς Πινακοθήκας και ε% τα Μου- 
σεϊά μας ήμπορούμεν νά ίδωμεν τα ωραιότερα 
έργα τών παρελθουσών γενεών και ολων τών 
συγχρόνων μεγάλων ζωγράφων. ’Υποπτεύομαι 
μάλιστα καί δτι δέν εύρέθη άκόμη̂  άνθρωπος ο 
όποιος νά έχη ίδεϊ καί μελετήση κατά βάθος ολό
κληρον τό Βρεττανικόν Μουσεϊον. Καί δμως ιοετε 
τί περιέχει, ή καλλίτερα καί τί δέν περιέχεις 
Τά μεγαλείτερα ζώα, νεκρά ή ζωντανά, τα πλέ
ον περίεργα τέρατα τών γεωλογικών έποχών, τα 
ωραιότερα πτηνά,τά θαυμασιώτερα μαλακόστρα
κα, τά μεγαλοπρεπέστερα ορυκτά, _τάς πλέον 
ένδιαφερούσας άρχαιότητας δλων των ^χωρων, 
περίεργα καί αλλόκοτα δείγματα τών διαφόρων 
άνθρωπίνων φυλών, λαμπρούς πολυτίμους λιθ-υς, 
μέταλλα, κρυστάλλους, πορσελάνας, τά ερείπια 
τού Μαυσωλίου, τού έν Έφέσω ναού τής Αρ· ι 
τέμιδος, τών παλαιών μνημείων τής Λίγύπτου 
καί τής ’Ασσυρίας, τά άναπέργαστα και χονδρο
ειδή έργαλεϊα τών προγόνων τών Αγγλων, οταν

ήσαν άκόμη σύγχρονοι μέ τού; ιπποπόταμους και 
τούς ρινοκερωτας καί τούς μαμμούθ εις τήν χω
ράν των, τά λαμπρά έ/.εΐνα αποτυπώματα τής 
ελληνικής καί ρωμαϊκής τέχνης κτλ.

Δέν ήαπορούμεν βέβαια ν* άποφύγωμεν ενίο
τε καί τήν λύπην, άλλ* ό κατηφής καί δύσθυ
μος, έπειδή είνε τοιούτος,δέν πρέπει καί νά είνε 
άξιος συγγνώμης. Καί δμως υπάρχους καί άν·

1 θρωποι φύσει μελαγχολικοί καί απαισιόδοξοι. Ο 
Ι ταν τούς άκούης, σοί ομιλούν διά τήν μέλλουσαν 

ζωήν δτι Οά είνε καλλιτέρα, έπιμίνοντες καί κα
λά δτι δλαι αί θλίψεις καί αί λύπαι, αί όποϊαι 
ύπάρχουν έβώ κάτω, Ιλαχον μόνον εις αύτούς. 
Ό  'Αρθούρος Χέλπ πολύ όρθώς εΐπεΜ-Πώς ήμ- 
πορεΐτε νά ήσθε μελαγχολικοί, άφ’ ού δέν ήξεύ- 
οετε άκόμη τί δίδει εις τό κρίνον τήν ωραίαν του 
αορφήν, εις τό ίον τό ώραϊόν του 
όόδον τό γλυκύ του άρωμα, καί άφ’ ού δέν εμα- 
θετε άκόμη άπό τί συνίσταται τό δηλητήριον τής 
έχίδνης, ουδέ ήμπορεϊτε νά μιμηθήτε τελείως το 
χαρωπόν πλατάγισμα τών πτερών τής περιστε
ράς ; Πώς ήμπορεϊτε νά εισθε κατηφεϊς, έν φ ή 
γή, ό ουρανός καί ή θάλασσα είνε μυστήρια και 
έν’φ, δπου καί άν άπλώσήτε τάς χεΐ?«ί> οέν Οά 
ψαύσητε τίποτε,τού όποιου νά εχητε κατανοήσει 
τάς ιδιότητας, ένώ συγχρόνως ή φύσις άοιακόπως 
σάς προσκαλεΐ νά όμιλήσητε μαζί της με σοβα- 
οότητα, νά τήν μελετήσητε καί νά τήν ύποτα;η- 
'τε καί νά δεχθήτε τά ευεργετήματα της ! —  
Πήγαινε λοιπόν, ω άνθρωπε, καί φρόντισε νά μά- 
θης κάτι καί νά μή μέ όμιλής πλέον περι της με
λαγχολίας σου !
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Πολλά περιστατικά μέ κάμνουννά παραδεχθώ 
δτι ιαεταξύ δλων τών άγαθών, τά όποϊα ήσαν ά
γνωστα εις τούς προγόνου: μα; καί τά οποια^οί 
σύγχρονοί μας άπολαύουν μέ αφθονίαν, ολίγα εινε 
σημαντικώτερα άπό τά; καθημέραν πολλαπλασι- 
αζιμένα; ευκολίας, αί όποϊαι άκαταπαύστως μας 
παρέχονται δταν θέλωμεν νά ταξειδεύσωμεν. 
Διστάζω δμω; νά έκφράσω αυτήν τήν γνώμην, 
όχι τόσον διότι παραγνωρίζω τά μεγάλα αυτα 
πλεονεκτήματα, δσον διότι ε"κ»μα τήν αυτήν 
παρατήρησιν καίύπά πλείστας άλλα; ακόμη από
ψεις τού ήμετέρου βίου. ,

Όπόσους καί όποιους κόπους απητουν αλ/.οτε 
τά ταξείδια καί πόσον ήλλαξαν τά πράγματα 
εις τάς ήμέρας μας 1 „

Ενίοτε άκούω μερικού; να λέγουν οτι *αλλι- 
τερον θά ήτον, έάν έταξειδεύομεν πεζοί, καθώς 
τόν Θαλήν, τόν Πλάτωνα καί τόν Πυθαγόραν,
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καί προσθέτουν μάλιστα δτι εις την έποχήν μας 
τήν οποίαν ¿κυρίευσε πλέον ό σιδηρόδρομος,διερ- 
χόμεθα τάς χώρα; άστρταπηδόν, χωρίς νά βλέ- 
πωμεν τίποτε. Δεν αντιλέγω εις τούτο, άλλά τί 
πταίουν οί σιδηρόδρομοι εις αυτήν τήν κατάστα- 
σιν ; Αυτοί μάς παρέχουν τό άνεκτίμητον όφελος 
vi ήμπορώμεν ταχύτατα καί χωρίς κόπους να 
έπισκεπτώμεθα χώρας, αί όποϊαι άλλοτε ήσαν 
άγνωστοι καί απροσπέλαστοι εις τού: προπάτο
ρα; αας. 'Οποίον άρα εύτύχτμα τώρα οι* ημάς,δτι 
όχι μόνον αί νήσοι μας, αί χαρίεσσαι πεδιάδες 
καί τα πυκνά δάση, —  τά ήρεμα βουνά καί οί 
φαιδροί ποταμοί, αί λίμναι, οί λειμώνες καί οί 
λόφοι, οί πύργοι, ο καθεδρικός ναός καί πολλά 
άλλα αξιοθέατα μνημεία τής πατρώας ιστορίας, 
— ότι όχι μόνον ολα ταύτα, άλλά καί ό ήλιος 
καί τά νότια τής Μεσημβρίας, αί “Αλπεις, τα 
ανάκτορα ταϋτα τής φύσεως, ή γαλανή Μεσόγει
ος καί o i πόλεις τής Ευρώπης με δλους τούς θη
σαυρού; καί τάς αναμνήσεις των έγιναν εις ημάς 
τήν σήμερον προσιτά εις διάστημα ολίγων ωρών 
μόνον !

Κάνεις βέβαια έξ εκείνων,οί οποίοι ευκαιρούν, 
δεν έπρεπε νά παραμελή νά ταξειδεύη. Ό  κό
σμος άνήκει εις εκείνον,ό οποίος τόν είδεν,άλλά, 
καθώς λέγει καί ό Σενέκας, δεν άρκεί μόνον τό 
ταξείδιον νά εΐνε εύχάριστον, πρέπει καί ό ταξει- 
οε-'ω· νά είνε ευχάριστος, καί δταν εΐνε τοιούτος, 
τότε θά γίνη ευχάριστου καί εκείνο.

Υπάρχει μία παλαιά παροιμία,ή οποία λέγει: 
«ό άφοων περιφέρεται,ενψ ό φρόνιμος ταξειδεύει», 
έάν δε θέλωμεν ν ’ άκολουθήσωμεν τήν συμβου
λήν τού Βάκωνος, μεταξύ των πραγμάτων τά ό
ποια εις τά ταζείδια πρέπει νά ίδωμεν καί νά 
παρατηρήσωμεν τά κυριώτερα εινε : «αί ήγεμο- 
νικαί αΰλαί καί μάλιστα κατά τάς ημέρας τής 
υποδοχής των ξένων πρεσβευτών καί απεσταλ
μένων, τά δικαστήρια κατά τάς ¿)ρας τών συνε
δριάσεων καί αγορεύσεων, τά εκκλησιαστικά φυ- 
λακεϊα, αί εκκλησία: καί τά μοναστήρια μέ τά 
μνημεΐά των, τά τείχη καί τά οχυρώματα τών 
πόλεων καί τών άστεων, οί λιμένες, αί αρχαιό
τητες, τά ερείπια, αί βιβλιοθήκαι, τα ανώτερα 
εκπαιδευτήρια, τό εμπορικόν καί τό πολεμικόν 
ναυτικόν, τά κτίρια καί οί δημόσιοι κήποι εγγύς 
τών μεγάλων πόλεων, τά οπλοστάσια, οί ναύ
σταθμοι, αί άποθήκαι, τά χρηματιστήρια,— τά 
στρατιωτικά γυμνάσια, ή ξιφασκία, αί στρατιω
τικοί παρατάξεις καί τά λοιπά,— τά θέατρα καί 
τά θεάματα, τουλάχιστον τά εις καλήν ανατρο
φήν άρμόζοντα, οί θησαυροί τή; χρυσοχοΐας, καί 
τής κοσμηματοποιίας, τά πολύτιμα αντικείμενα 
έν γένει καί τέλος παν δ,τι θά ή το άξιοθεατον εί; 
τά μέρη, από τά όποΐα θά διήρχόμεθα.»

"Όλα ταύτα βμως έξαρτώνται κάπως καί άπά 
τόν καιρόν, τόν όποιον έχομεν εις τήν διάθεσίν

μας,καί άπό τόν σκοπόν τού ταξειδίου μας. Έάν 
είμεθα ανεξάρτητοι καί ήμπορούμεν νά μείνωμεν 
εί; εν μέρος όσον καιρόν θελήσωμεν, ή συμβουλή 
τού Βάκωνος είνε λαμπρά. Ά λ λ ' εγώ λαμβάνω 
ύπ* οψιν μου κυρίως τάς έτησίας όιακοπος, αί ό- 
ποϊαι γίνονται χάριν άναπαύσεως καί χάριν τή; 
υγείας, διά ν’ άναπνεύσωμεν ολίγον καθαρόν αέ
ρα καί διά νά γυμνασθώμεν μάλλον παρά διά νά 
έγκύψωμεν εις τήν μελέτην. Έάν όμως έχωμεν 
όφθα) μούς διά νά βλέπωμεν, καί αυτό τό βρα
χύ τών διακοπών διάστημα άρκεί διά νά ήμπο- 
ρέσωμεν ν' άποκτήσωμεν πολλάς νέας ιδέας καί 
νέαν υγείαν. Ήμπορεϊ νά έχωμεν άναγνώσει τάς 
πλέον ζωηράς καί ακριβείς περιγοαφάς, ήμπορεϊ 
νά έχωμεν κατατρίψει ολοντόν καιρόν μας έπά.ω 
εί: τούς χάρτας, εις τά σχέδια καί εις τάς εικό
να:, καί δμως ή πραγματικότης θά έμφανισθή 
πρό τών ομμάτων μας ώ; αληθινή άποκάλυψις. 
Καί αυτό τό λέγω όχι μόνον δσον άφορά τά βουνά 
καί τούς παγώνας, τά ανάκτορα καί τούς ναούς, 
άλλ* δσον άφορά άκόμη καί αύτά τά άπλούστερα 
πράγματα. ’Εγώ π. χ. είχον άναγνώσει, καθώς 
βέβαια καί δλος ό κόσμος άνέγνωσε, τάς περι- 
γραφάς καί είδον πολλάκις τάς φωτογραφίας καί 
τάς εικόνας τών Πυραμίδων. Τό σχημάτων είνε 
άπλούστατον. Άουνατώ δμως νά έκφράσω μέ 
λέξεις τήν έντύπωσιν τού πρωτοτύπου πρό τής 
θέας τού όποιου εύρέθην απαράσκευος. ”Οχι διότι 
ήσαν μεγαλεϊτεραι ούτε διότι διέφερον κατά τό 
σχήμα καί τήν θέαν ή τόν χρωματισμόν τήν 
στιγμήν, κατά τήν όποιαν τάς είδον, ήσθάνθην 
ότι ή πρώην εντύπωσές μου ή το ώχροτάτη σκιά 
τής πραγματικότητας. Ή  θέα των έκ τού πλη
σίον μού έφαίνετο δτι εδιδε ζωήν καί σώμα εις 
τήν ιδέαν. Όστις έταςείδευσεν εί; τήν 'Ανατο
λήν θά όμολογήση δτι έντό; μιάς εβδομάδας θά 
παρατηρήση εις τήν χώραν ταύτην τάς εικόνας 
τού Πατριαρχικού βίου, καθώς τάς περιγράφει ή 
’Αγία Γραφή, άνελισσομένας εις τήν πραγματι
κότητα καλλίτερον παρά εις κάθε άλλο καλει- 
δοσκόπιον. Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τήν γενικήν 
ιστορίαν. ‘Π  ιστορία τή; "Ελλάδος καί τής 'Ιτα
λίας αποκτά ζωήν καί ενδιαφέρον άνεξάντλητον 
δι* εκείνον, ό οποίος έπεσκέφθη τάς Αθήνας καί 
τήν 'Ρώμην, απαράλλακτα όπως καί ή γνώσις 
τής ιστορίας καί τής φιλολογίας τών χωρών τού
των αύςάνει ύπερβολικά τό ενδιαφέρον διά τούς 
τόπους εκείνους.

Αί καλαι περιγραφαί καί αί πισταί εικόνες μάς 
βοηθούν νά ίδωμεν περισσότεαα, παρ’ δσα Οά 
έβλέπαμεν μόνοι άνευ τών βοηθημάτων τούτων. 
Είνε μάλιστα ζήτημα, αν πολλοί δέν σχηματί
ζουν, τώ οντι, όρθοτέραν γνώμην περί άντικει- 
μένου τίνος άπό μίαν καλήν εικόνα του ή ζωη- 
ράν περιγραφήν, έξαίαουσαν τά κυριώτερα σημεία, 
παρά άπό τήν άμεσον άντίληψιν, χωρίς δμως

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η 527

κάνέν άλλο βοήθημα. Ήμπορεϊ μάλιστα ενίοτε 
νά έχη ή είκόνν περισσοτέραν ακρίβειαν εις τον 
τόνον καί εις τάς λεπτομέρειας, δσον καί άν χάνη 
ά-ό τήν ζωηρότητα. "Οπωσδήποτε δμως καί άν 
έχη, διά τούς μή δυναμένου; νά ταξειδεύσουν αί 
περιγραφαί καί αί εικόνες έχουν πολύ ενδιαφέρον, 
έ.ψ άφ’ ετέρου εις εκείνους, οι οποίοι έχουν τα- 
ξειδεύσει, παρέχουν πάντοτε άνεξάντλητον ήοο- 
νήν, επειδή αναγεννούν τήν άνάμνησιν τών ωραί
ων τόπων, τούς οποίους διέτρεςαν.

Καί δέν είνεάρέ γε άξιον απορίας πώς τόσον 
μικρόν μόνον μέρος τού θχυμασίου τούτου κοσμου 
όπου ζώμεν είνε γνωστόν εις τούς πλείστου; έ; 
ήμώ< ; Ό  Νόρμαν Κοοίψ α μοί διηγείτο ποτε 
δτι κατάπινα έπιστι μονικήν εκδρομήν εις τα 
βραχώδη όρη τής Βορείου 'Αμερικής έςεπλάγη 
δταν συνήντησε γάλλον μοναχόν και οενήμπόρεσε 
νά τφ απόκρυψη τήν εκπληξίν του. Ό  μοναχός 
τό άντελήφθη καί έν τή ρ ',μτ, τής συνομιλίας τω 
εξήγησε τήν παρουσίαν του εις τάς̂  μακρυνος 
εκείνα; χώρας. —  Παρετήρησα δτι έξεπλάγητε 
πολύ, είπε, δταν μέ συνηντήσατε έοώ. Και ο 
λόγο; εινε ό εξής. Πρό μηνών είχον ασθενήσει 
βαρέως καί οί Ιατροί είχον χάσει δλας τάς ελπί
δας. Μίαν πρωίαν είχον άπολέσει τάς αισθήσεις 
μου καί έφανταζόμην πλέον δτι είχον μεταβή εις 
τούς κόλπου; τού Θεού. Αίφνης μού έφάνη δτι 
μ" έπλησίασεν εί: τών αγγέλων του καί μέ ήρώ- 
τησεν :—  Αί, πάτερ άββά ! τί ιδέαν έχετε περί 
τού κόσμου, τόν όποιον άφήκατε ·, Τότε μού ήλ- 
θεν εις τήν ιδέαν δτι έγό> ό όποιος έπέρασα ολην 
μου τήν ζωήν σμιλών περί τού ουρανού, σεν ει 
χον ίδεϊ τίποτε σχεδόν επί τής γής, έπι τής 
όποιας είχον ζήσει, καί άπεφάσισα, έάν ή Οεια 
Πρόνοια ήθελεν ευδοκήσει νά μέ φυλάξη ακόμη 
εις τήν ζωήν, νά προσπαθήσω νά ιόώ κατι α.πσ 
τήν γήν ταύτην καί δ·.' αυτόν τόν λόγον εύρι- 
σκομαι εδώ τώρα.»

(Έ πετα ι συνέχεια).

-------- Χί'ΡίΖ--------

Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α

Η ΠΑΡΑΓΩ ΓΗ  Τ Ο Υ  Χ Ρ Υ Σ Ο Υ  ΚΑ Ι Α ΡΓΥΡΟ Υ

Κατά τάς τελευταίας ύπότής διευθύνσεως τού 
νομισματοκοπείου τή; γαλλικής πρωτευούσης δη 
μοσίευθείσας στατιστικά; πληροφορίας ή παρα
γωγή τού χρυσού καί τού αργύρου άπό τού έτους 
1493 μέχρι τού 1900 υπήρξε τό σλον φράγκων 
112 δισεκατομμυρίων καί 715 εκατομμυρίων, 
ποσόν έν τίρ όποίω ό μεν χρυσός αντιπροσωπεύε

ται διά φρ. 52,149,500,000 ό δέ άργυρος διά 
φρ. 60,565,500,000.

Ή  χρονολογία 1493 άναφέρεταί εις τό έτος 
τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής, τό έδαφος τής 
οποίας σπουδαιότατα μετέσχεν εις τήν αύξησιν 
τής δλης παραγωγή; τών δύο τούτων πολυτίμων 
μετάλλων. Οί δημοσιευόμενοι αναλυτικοί πίνα
κες καταδεικνύουσιν δτι κατά τόν ΙΕ' αιώνα ή 
Ευρώπη ήτο πτωχοτάτη εις χρυσόν καί άργυρον 
καθόσον δέν είχεν έξ αυτών εί μή αξίαν ενός καί 
μόνου δισεκατομμυρίου φράγκων.

'Π  χαρακτηριστική τού δευτέρου ήμίσεος τού 
λήξαντος αίώνος φρενΐτις τού χρυσού έπήνεγκεν 
ώς αποτέλεσμα τήν καταπληκτικήν αύξησιν τής 
παραγωγής τού πρώτου τών μετάλλων. Ούτω 
ένψ άπό τοΰ 1493 μέχρι του 1850 ή παραγωγή 
αυτού υπήρξε φρ. 16 οισεκατομμυρίω·', απο τού 
1850 μέχρι τού 1900 έφθασεν εις 36 δισεκατομ
μύρια.

Ή  παραγωγή χρυσού καί αργύρου ηύξησε σύν 
ψ χρό·.φ μετά μεγάλη; ταχύτητος. Ούτω κατά 

τόν ΙΣ Τ ' αιώνα ήτο κατά μέσον δρον 80 εκατομ
μυρίων έτησίως, κατά τόν 1Ζ' 115, κατά τόν 
Ι ΙΓ  193 καί τέλος κατά τό πρώτον ήμισυ τού 10' 
227 εκατομμυρίων φρ. κατ’ έτος. Καί ή παρα
γωγή αυξάνει όλονέν διότι έκ τού 1851 μέχρι 
τού 1875 Ιχομϊ·' κατά μέσον ορον πλέον τών 
9 ,0 εκατομμυρίων έτησίως, άπά τού 1876 μέχρι 
τού 1885 πλέον τών 1,090,000,000, άπό τού 
1886 μέχρι "ϊύ 1890 περίπου 1,340,000,000 
καί τέλος άπό τού 1891 μέχρι τού 1900 δύο καί 
ήμισυ περίπου δισεκατομμύρια φράγκων έτησίως.

Ώ ; πρός τήν παραγωγήν τού χρυσού έπί κε
φαλής έρχονται αί Ηνωμένοι Πολιτεϊαιτής ’Αμε
ρικής έξαγαγούσαι άπό τών σπλάγχνων τού εδά
φους των τη> 1899 χρυσόν αξίας 568 εκατομμυ
ρίων φρ. ’Ακολουθεί ή Ν. Αφρική μέ παραγω
γήν κατά τό αυτό έτος φρ. 409 εκατομμυρίων, 
έπεται δέ ή Αυστραλία μέ παραγωγήν φρ. 393 
εκατομμυρίων. ’Π  Ι ’ωσσία παρήγαγε κατά τά 
αυτά πάντοτε έτος χρυσόν φρ. 114 έκατομ., ό 
Καναδάς 109 κατόπιν δέ έρχονται κατά σειράν 
αί άγγλικαί ’Ινδίαι, τό Μεξικόν, ή Σινική, ή 
Κολομβία, ή αγγλική Γουϊάνη, ή γαλλική Γου- 
ϊάνη κτλ.

Τό άνώτατον ποσόν τής παραγωγής τού αρ
γύρου τηρούσιν αί ’Ηνωμένα·. Πολιτεία·, τής Α με
ρικής παραγαγοϋσαι κατά τό έτος 1899 φρ. 170 
έκατομ. Άκολουθοϋσιν ή Αυστραλία, ή Βολιβία, 
ή Ισπανία, ή Γερμανία, ή Χιλή, ή Περουβία 
κτλ. *11 Γαλλία αναγράφεται έν τή παραγωγή 
τού αργύρου διά φρ. 1,450,000 μονον.
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ΔΑΝ Ε ΙΟ Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Συμπληρούται μετ’ ολίγον είκοσιπενταετία 
άπό τη; άνακαλύψεω; τού φωνογράφου καί οί φί
λοι τού δαιμόνιου Έδισων ετοιμάζονται νά έ'ρ- 
τάσωσι τό γεγονός. Ό  πρώτο; φωνογράφος του 
’Αμερικανού εφευρέτου δέν είχε βέβαια την τε
λειότητα, ή«ς έόόΟη ακολούθως εις τό θαυμά
σιο·/ αύτό μηχάνημα, ¿χρησίμευα εν δμως μεταξύ 
άλλων εις τόν Έδισων διά νά κερδίση καί το 
πρώτον επί τής ζωής του στοίχημα.

Μίαν έσπέραν, καθ’ ήν είχε συμπληρωθή ή 
κατασκευή του μηχανήματος, ό Έάισων εύρί- 
σκετο εις τό σπουδαστήριύν του μετά τίνος φί
λου του, οστις παρετήρει περιέργως καί μέ μει
δίαμα κάπως ειρωνικόν καί πλήρες δυσπιστίας 
τόν φωνογράφον.

—  Δέχεσαι έν στοίχημα μαζί μου, τφ εΓπεν 
ο Έδισων.

—  Τ ΐ στοίχημα ;
—  Θά μοί δύσης χίλια δολλάρια, 5.ν άκούση: 

μετ’ ολίγον αυτήν έοώ τήν μηχανήν νά έπανα- 
λάβη κατά γράμμα δ,τι εγώ θά απαγγείλω.

—  Δέχομαι, δέχομαι, άπήντησεν ό Άμερι» 
κανός.

Ό  Έδισων απήγγειλε τότε δύο στροφάς, τάς 
όποιας ό φωνογράφος έπανέλαδε πιστώ; με φω
νήν ερρινον, άλλ ’ ευκρινή.

Ό  φίλος του δέν ήδύνατο νά συνέλθη από 
τήν κατάπληξιν. Έβλεπεν έκ περιτροπής τόν 
“Εδισων καί τό μηχάνημά του καί τόν θαυμα
σμόν του έξεσήλωσε διά τής επομένη: φράσεως’

—  Μά τήν αλήθειαν, φίλε μου, είσαι ένας 
διάβολος.

Γ Ν Ω Μ Α Ι

Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Ω Ν

Λ υτό τής θρησκείας τό ίερόν παράγγελμα «αγαπή
σεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» προϋποτίθησι τήν  
φυσικήν φ ιλα υτία ν , οεικνύει δέ κα ί μέχρι τίνος ορίου 
οφείλει νά προδαίνη όπως κ ατα σ τή  επαινετή' αγάπα, 
λέγει, σ εα υτό ν  ά λλ ' όπως ύφεληΟής έκ τή ς  αγάπης  
τα ϋτη ς , άγάπα κα ι τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν' ά λ 
λος τρόπος, άλλο μέσον ευδαιμονίας, οϋτε έφάνη ούδέ 
Οά φανή ποτε. Κοροήσ.

“Ε χει κα ί ό ηθικός κόσμος τάς επ ιδημίας αύτοϋ  
Οπως κ α ί ό φυσικός. ΊονΜο'ί Σ ί μ ω ν .

'  Τρόποι χαρίεντες κα ί εύγενεΐς συντελοϋσι μεγάλως 
εις τό νά έπ ιτύχη  τ ις  εις τόν [4ίον του. εις τόν όποιον 
πολλοί άποτυγχάνουσι μόνον, διότι στερούνται καλών 
τρόπων. ' Σ μ ά ϊΛ ς .

 -------

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Ί Ι  υ γ ε ία  τ ώ ν  μ ε λ λ ο νύ μ φ ω ν .

Κατά τήν επίσημον συνεδρίαν τής έπαναλή- 
ψεω: τών δικαστικών εργασιών έν Μαδρίτη ό έπί 
τής δικαιοσύνης υπουργός εις τόν νενομίσμένον 
λόγον του ώμίλησε περί τής ανάγκης δικαστικών 
τ'.νων μεταρρυθμίσεων. Μεταξύ άλλων δέ ύπέ- 
μνησεν δτι απαιτείται υποχρεωτική έπέμβασιςτού 
ιατρού εις πάσαν αίτησιν γάμου καί ή Ικδοσις π ι
στοποιητικού άναφερομενου εις τήν υγείαν ’καί 
τήν φυσιολογικήν κατάστασιν τού ζεύγους. «Δέν 
πρέπει, προσέθηκεν ό υπουργός, νά συντελώμεν 
εις νά κατακλύζωνται τύ νοσοκομεία, τά φρενο
κομεία καί τά κάτεργα έξ αιτίας ενώσεων ανάρ
μοστων καί ολέθριων, ανάγκη δέ εϊνε ό δημοτι
κός άρχων νά μή προβαίνη εις τήν τέλεσιν γά- 
μων, τούς όποιους ή επιστήμη ήθελεν υποδείξει 
ώ; επιβλαβείς. Έκ παντός τρόπου πρέπει ν’ 
άποφέύγωνται ενώσεις τοιαύται λυπηρότερα’, καί 
τής αυτοκτονίας». Είνε ή πρώτη φορά, καθ' ήν 
έπισήμως ύπό τών κυβερνητικών άρχών έν Εύ- 
ρώπη υποδεικνύεται τό κοινωνικόν τού ιατρού κα
θήκον εις τήν σύνα'}ιν τού γάμου.

Ή χύρη το ϋ  Πυρείου Πύλου.

'Ο  υποπλοίαρχος Πέαρη εσχάτως έπανέκαμ- 
ψεν εις τήν Αγγλίαν, ά.φού διέμεινεν επί τέσ- 
σαρα ολόκληρα ετη εις τάς αρκτικός Οαλάσσας. 
Κατ’ αυτόν δέν υπάρχει άήρ υγιεινότερος, άπό 
εκείνον, τόν όποιον αναπνέει τις εις τάς περί τόν 
Πόλον χώρας. Αυτός ό ίδιος Ιλαβε πολύ εύχά- 
ριστον πείραν τούτου, διότι έπανήλθεν εις τήν 
Ευρώπην υγιέστατος. Σημειωτέον ότι είχε μεθ’ 
εαυτού καθ ’ δλον τής εκδρομής τό διάστημα κοί 
τήν σύζυγόν του, ή οποία ήθέλησε νά συμμερι* 
σθή τούς κινδύνους καί τούς μόχθους του. Κατά 
τό διάστημα τούτο τό συζυγικόν ζεύγος ΙΙέαρη 
άπέκτησεν έν θυγάτριον. Κατά τήν γέννησίν του 
τό πλοϊον δέν ήδύνατο νά προχωρήση πλέον. Είχε 
περικυκλωθή ύπό τών πάγων. Ή  μικρά Πέαρη 
λοιπόν είδε τό φώς μεταξύ τών πάγων, πράγμα 
τό όποιον δέν τήν εμποδίζει διόλου νά είνε ζωη- 
ρότατον καί χαριέστατον κοράσιον. Τό πρώτον 
βρεφικόν Ινδυμά τη; έγεινεν άπό δέρμα άρκτου 
μέ μίαν μεγάλην κουκούλαν. "Από τόν αυτήν 
μηλωτήν εφόρει καί τά άλλα της ενδύματα. 
’Π  μικρά Πέαρη θά έχη τούτο τό διακριτικόν 
μεταξύ τών δεσποινίδων τής οικουμένης πλεονέ
κτημα δτι Οά είνε ή εγγύτερον πάσης άλλης εις 
τόν Πόλον γεννηθεΐσα κόρη, αληθινή κόρη τού 
Πορείου Πόλου.


