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ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΔΙΟΡΓΑΝ1ΣΜΟΪ

ΤΛΝ AIAAZKAAEIfiH ΚΑΤΑ STOY

(συνέχεια Γδ. προηγ, ψύλλον),

Β'. Περί τηρ μορφώβεως τών δημοδιδασκάλων

«Τό ζήτημα της μορφώσεως τών δημοδιδασκάλων 
είναι σπουδαιότατον διότι σπουδαιότατα προσόντα 
άπαιτούμεν νά έχωσι καί οί γνήσιοι τοϋ διδασκαλικού 
ε”ργου θεράποντες. Πάντα δέ τά προσόντα ταΰτα 
δυνάμεθα νά συμπεριλάβωμεν έν μιό£ βαρυσημάντω 
λέξει, ητις λέγεται ανταπάρνηβις.

Διότι δ δημοδιδάσκαλος ώς τοιοϋτος πρέπει νά 
ζητη νά μανθάνη καί νά διδάσκη ούχί δ,τε άρέσκει 
εις αυτόν άλλά κυρίως δ,τι χρειάζονται οί μαθηταί 
του, δ,τι ωφελεί αυτούς. Αί μελέται του εις τό έξης 
θά άποβλέπωσιν εις τούτο και μόνον, εαυτόν δέ θά 
θέση έν τελευταίη μοίρε»: δ διδάσκαλος. Τούτο δμως 
είναι άναντιρρητως μεγάλη αύταπάρνησις.

Άλλά τούτο δέν είναι άρκετόν. Διά νά γίνη δ 
δημοδιδάσκαλος καταληπτός εις τούς μικρούς, 
άνάγκη νά παύση σκεπτόμενος μέ γενικάς και άφη- 
ρημένας έννοιας, καί την μακράν, άνιαράν πορείαν 
έν τη μαθησει, ην αύτός έχει ηδη διανύση, οφείλει 

πάλιν έξ άρχης νά διανύη μετά τών μαθητών του, 
αύτός, δστες έμαθεν ηδη, πρέπει νά θεώρηση εαυτόν 
ώς μη μαθόντα, τρόπον τινά νά λησμονηση τά με- 
μαθημένα καί μετά τών μαθητών του νά μάθη πάλιν 
τά στοιχεία τών γνώσεων, ά ηδη κατέχει. Την 
κατασκευήν τών προτάσεών του έν τη γλώσση, 
δπως συνήθιζε νά έκφράζη τάς σκέψεις του, άνάγκη 
ηδη νά έγκαταλίπη καί νά κατασκευάζη προτά
σεις στοιχειώδεις καί παιδικάς συμφώνως πρός την 
άντίληψιν τών μαθητών του. "Ο,τι είναι εις αύτόν 
άναμφίβολον πρέπει χάριν τών μαθητών του νά 
τεθη ύπ’ άμφιβολίαν, καί νά άναμένη νά άντιλη- 
φθώσι τούτο οί μαθηταί πάντες καταπνίγων πάσαν 
στενοχώριαν, μάλιστα όταν μαθηταί τινες δυσκο- 
λεύωνται νά άντιληφθώσι κατά βάθος τά λεγόμενα. 
Καί εις τούς μαθητάς τούτους τούς νωθρούς, τούς 
πενιχρώς ύπό της φύσεως προικεσθέντας, οφείλει δ 
καλός διδάσκαλος νά δεικνύη ιδιαιτέραν άφοσίωσιν, 
εις αύτούς νά προσέχη καί βοηθη έπιμελέστερον, εις 
αυτούς νά δεικνύη την τέχνην του, ην παρέβαλεν 
είς τών μεγίστων διδασκάλων τού κόσμου πρός την 
μαιευτικήν. “Αν δέ είς πάντα ταύτα προσθέσωμεν 
οτι δ καλός διδάσκαλος καί κατά την πρός τούς 
μαθητάς του συναναστροφήν είναι της μέν αύθαδείας 
καί τών νεανικών σφαλμάτων τών μαθητών του σώ 
φρων κολαστης, κατά δέ της πανουργίας καί πονη
ριάς άγρυπνος φρουρός, οτι ή χριστιανική του άγάπη
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oev άότοκάμνεί νά βοηθη καί σώζη διεφθαρμένόυ; 
καί άνηθίκους παϊδας καί δτι τό καθήκον του τούτο 
άπαύστως έκτελεΐ μετά προθυμίας χωρίς νά τον 
ψυχραίνη ή αχαριστία τού κόσμου καί ή σκαιότης 
καί αγροικία πολλών γονέων, τότε έχομεν τούς κυ- 
ριωτέρους χαρακτήρας τού γνησίου διδασκάλου τού 
εύρίσκοντος την άπόλαυσιν καί ευδαιμονίαν τού βίου 
του έν τη αύταπαρνήσει.

’Εάν κατόρθωσα νά ύποιυπώσω μέ τά προσή
κοντα χρώματα τήν εικόνα γνησίου διδασκάλου, έκ
πληκτος πρέπει ενταύθα νά σταματήσω καί νά έρω- 
τήσω πώς είναι δυνατόν τοιούτο μέγα πράγμα νά 
γίνη διδακτόν ; πώς είναι δυνατόν νά εΰρωμεν διδα
σκάλους έχοντας τοιαύτην αγγελικήν ψυχήν ;

Ενταύθα δ λόγος είναι περί σκοπίμου, κατά σχέ- 
διον ώρισμένον γινόμενης μορφώσεως τών δημοδιδα
σκάλων. Ούδένα δέ λόγον κάμνομεν περί τής σοφίας 
τινών ανθρώπων, ήν πωλούσι λίαν εύθηνά, καί καθ’ 
ήν δ διδάσκαλος γεννάταε ώσπερ καί δ Λοιητής. Βε
βαίως καί ήμεΐς δμολογούμεν δτι δστις δέν συνη- 
σθάνθη έν τή καρδία του τήν ούρανίαν κλήσιν είς 
τό έργον του δέν δύναται ποτέ νά έκτελέση ορθόν 
τι ούτε ενταύθα ούτε άλλαχού. Άλλά πάλιν δέν 
λησμονούμεν καί τί δ μέγας τού Σωκράτους μαθη> 
τής άνεκήρυξεν δτι αί εύγενεϊς φύσεις τυχούσαι ορθής 
ανατροφής αναφαίνονται λαμπρότεραι. [φύσεις χρη- 
σταί τοιαύτης παιδείας άντιλαμβανόμεναι έτι βελ- 
τίους τών προτέρων φύονται ίδ. Πλατ. πολ. IV. 
494 Α.|. Ουδέ άποθαρρυνόμεθα νά έπιδιώκωμεν τό 
τέλειον, δσον καί άν άποτρέπουσιν ημάς οί λεγόμενοι 
πρακτικοί, οί ταπεινά συμφέροντα έπιδιώκοντες, λέ- 
γοντες νά μή ζητώμεν νά μεταβάλωμεν τό σύστημα 
τής ταπεινής τού λαού μορφώσεως. ’’Οχι- τό ήμέ- 
τερον Διδασκαλεΐον, ot’ δ τόσαι μεγάλαι θυσίαι γί
νονται, έχει προορισμόν νά συντέλεση νά διαδοθή 
πανταχού τό φώς τής αλήθειας, πανταχού καί εις 
τά πτωχότατα χωρία οί μαθηταί αυτού θά έκτε- 
λώσι τό ειρηνικόν αύτών έργον ώς άπόστολοι τού 
άγιου πνεύματος. Καί διά τούτο ή έρώτησις πώς 
θά δυνηθώμεν τοιούτους διδασκάλους νά μορφώσωμεν 
είναι μεγίστης άξίας και προσοχής.

Είκοσι καί πλέον έ'τη καταγίνομαι άνενδότως 
νά διδάσκω νέους καί νά κάμω παιδαγωγικά; με
λετάς, τρόπον τενά νά έξερευνώ τάς μυστηριώδεις 
πηγάς τού ψυχικού' βίου, άς δ θεός προώρισεν άε- 
νάως νά ^έωσι. Στηριζόμενος εις τό αδιάσειστου τών 
ψυχολογικών μου πεποιθήσεων, θαρρυνόμενος δέ καί 

ένισχυόμενός ύπό τών ίό^αγμάτών αύτών, ά είδθν 
είς νέους μου φίλους καί κατόπιν γενομένους συνερ- 
γάτας μου καί ά διά παντός τού βίου μου θά-ενθυ
μούμαι μετά τού ιδιαιτέρου συναισθήματος τής 
χαράς καί ευτυχίας, ανευρίσκω τρεις πηγάς ή ζώ- 
σας ουνάμεις είς τήν ορθήν τών δημοδιδασκάλων 
μόρφωσιν — ή ψυχολογία καλεϊ αύτάς ενδιαφέροντα— 
και το Διδασκαλεΐον τούτο είναι άζιον τού ονόμα
τος, δταν κατορθώση καί τά τρία ταύτα ενδιαφέ
ροντα νά έμφυτεύση είς τούς μαθητάς του καί νά 
διατηρήση και προαγάγη είς άκμήν.

Καί το μέν πρώτον καί κύριον ενδιαφέρον τού 
οιοασκάλου είναι το πρός τήν ιδίαν έαυτού άνάπτυ- 
ζιν καί μόρφωσιν. Βεβαίως ύπάρχει καί μηχανική 
παίδευσις, βαναυσία, εις κτήνη μάλλον άρμόζουσα 
ή είς άνθρώπους. Και το λυπημόν έν τοντω 
είναι δτι νπάρχονν και άήμερον ακόμη 
μοχθηροί άνθρωποι, οΐτινες δέν άρέ- 
(ίκονται νά ^λέπωάι τον λαόν και τούς 
διδαείκάλονς αντον έχοντας νψτηλοτέ- 
ραν παίδειαϊιν. Τό Διδασκαλεΐον δμως ήμών 
απαιτεί άπό τούς μαθητάς τούς θέλοντας νά κα- 
ταταχθώσιν είς αυτό καί προπαιδείαν άζίαν λόγου 
καί προς αύξησιν τής εγκυκλίου αύτής παιδεύσεως 
λαμβάνει σπουδαίαν φροντίδα. Καί πάς διδάσκαλος 
εύπαίδευτος, δστες αισθάνεται ώς καθήκον έκ τού 
θησαυρού τών γνώσεών του νά έκλέγη τάς πρόσφο
ρους καί χρησίμους είς τούς μαθητάς γνώσεις καί 
ταύτας νά μεταδίδη μεθοδικώς διά γλώσσης στοι
χειώδους προσηρμοσμένης είο τήν άντίληψιν τών 
παίδων, θά αίσθανθή άναμφιβόλως έν έαυτώ καί 
τήν άνάγκην έπιστημονικής τών πραγμάτων έρεύνης 
καί θά ποθήση νά αύςάνη τάς γνώσεις του καθ’δλον 
αύτού τόν βίον.

Δεύτερον ένδιαφέρον, δπερ τό Διδασκαλεΐον πρέ
πει είς τούς μαθητάς του νά μεταδώση, είναι τό 
ένδιαφέρον πρός τήν εξέτασιν τών έν τή ψυχή συμ- 
βαινόντων, τό ενδιαφέρον πρός συναναστροφήν καί 
διδασκαλίαν μικρών μαθητών, οπερ γίνεται διά τών 
παιδαγωγικών ασκήσεων έν τώ προτύπω σχολείω. 
Καί ενταύθα θά ίδωμεν έν δλη τή άκαταμαχήτω 
αύτού δυνάμει τήν παιδικήν άθωότητα καί χάριν 
κατακηλούσαν ήμάς καί κατακρατούσαν τής ψυχής 
ήμών. Καί πώς είναι δυνατόν νά μή έμφανισθή 
τοιαύτη δύναμις έν τή ψυχή παντός ανθρώπου, 
δστις έχει περί τού ψυχικού βίου όρθάς ιδέας, δστις 
έδιδάχθη νά άντιλαμβάνεται καί νά κρίνη όρθώς τά; 

μυστηριώδεις τής άνθρωπίνης ψυχής κινήσεις καί 
καταστάσεις ;

Τρίτον ένδιαφέρον, δπερ πρέπει τό Διδασκαλεΐον 
νά έμφυτεύση, είναι ή άγάπη καί έκτίμησις τού 
Διδασκαλικού έργου, ή περί αύτού πεποίθησις ώς 
έργου Ύψίστου, πρός ήθικοποίησιν καί έζευγενισμόν 
τής άνθρωπότητος.

Οΰτω θά παιδευθώσιν οί ήμέτεροι μαθηταί. Προ- 
φυλαγμένοι άπό τής αλαζονείας, ήτις είναι άδελφή 
τής άμαθείας, διά τής έμβριθούς καί σοβαράς εργα
σίας, θά άφιερωθώσιν έν πάση μετριοφροσύνη είς τό 
ύψηλόν αύτών έργον καί θά δουλεύωσιν αύτώ έν ει
λικρίνεια καί πίστει. Χωρίς νά είναι όργανα ψοφο- 
δεή καί άβουλα, θά έχωσι καί αυτοί τήν γνώμην 
των περί τών σχολικών ήμών πραγμάτων έν τή 
κοινωνία:, έν ή θά έργασθώσι καί ήτις πρέπει νά 
προστατεύη αύτούς κατά πάση; κακής έπηρείας καί 
παρεκτροπής. Τάς έθνικάς ιδέας καί παραδόσεις, τά 
πατρώα ήθη καί ε’θιμα. δεασώζοντες καί προστα- 
τεύοντες θά είναι εχθροί άδιάλλακτοι τών κακών 
άνθρώπων, οΐτινες ύπούλως διαταράττουσι τήν προς 
άλλήλους άρμονίαν τών πολιτών καί παρακωλύ- 
ουσιν αυτούς νά ζώσιν ώς άδελφοί. Τήν θρησκείαν 
τών πατέρων ήμών θά ύπερασπίζωσι καί μόνοι καί 
μετ’ άλλων ηνωμένοι, θά είναι δέ πανταχού καί 
πάντοτε πρός τούς έτεροδόξους φιλόφρονες, έπιεικεΐς, 
βοηθητικοί.

Άλλ’ δπως κατορθώσωμεν πάντα ταύτα άπαι- 
τούνται τά έξης '

1) οί μαθηταί νά κατατάσσωνται είς τά Διδα
σκαλεία ούχί έκ τού έλληνικού σχολείου άλλ’ 
έκ τής α’ .ή β’. τάξεως τού γυμνασίου ή τοϋ πρα
κτικού λυκείου καί έχοντες ηλικίαν 16 έτών.

2. Ή έγκύκλιος αΰτη παίδευσις, ήτις κατ’ ού
δένα τρόπον πρέπει νά θεωρηθή έπαρκής, θά συμ
πληρωθώ καί έπεκταθή έτι περαιτέρω έν τώ Διδα- 
σκαλείω. "Ωστε έν τώ Διδασκαλείω πλήν τής ειδι
κής παιδαγωγικής μορφώσεως πρέπει νά διδάσκωνται 
καί τά έγκύκλια μαθήματα.

3. Οί διδάσκαλοι πρέπει νά διδαχθώσιν έν πολλή 
έκτάσει καί τήν παιδαγωγικήν τήν θεωρητικήν 
καί έφηρμοσμένην ώς καί τάς ύπηρετικάς τή 
παιδαγωγική έπιστήμας Κατά τούτο ό κύκλος τών 
μαθημάτων έν τώ Διδασκαλείω πρέπει νά είναι 4ετής 
ή τούλάχιστον 3ετής Τό τελευταΐον δμως έτος 
πρέπει σχεδόν άποκλειστικώς νά καταναλίσκηται είς 
τήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν,

4. Τό διδασκαλικόν έργον ώς μεγίστης σπουδαιό- 
τητος απαιτεί ώρισμένην τού διδασκάλου ψυχικήν 
διάθεσιν καί άγάπην πρό; τούτο. Διά τούτο τό Δι- 
δασκαλεΐον δι’ ίδιου σχολικού βίου πρέπει νά φρον- 
τίση νά μορφώση καί τό θυμικόν τών μαθητών του. 
Συντελεστικά δέ πρός τούτο είναι ή κοινή φοίτησις 
είς τήν έκκλησίαν, ή κοινή προσευχή έν τώ σχολείφ, 
ή κοινή μετάληψις, ή κοινή χορωδία, αί κοιναί έορ- 
ταί κατά τάς έθνικάς καί βασιλικάς έορτάς, αί 
κοιναί όδοιπορίαι κλπ.»

Τάς τέσσαρας ταύτας άρχάς άναπτύσει διά μακρών έν 
τώ βιβλίω ό αοίδιμος Stoy-Χραματίσας δέμαθητής τού Stoy 
καί θαυμαστής.αύτού γενόμενος ένόμισαδτι ευεργετώ τήν πα
τρίδα ήμών μεταφέρων τόν διοργανισμόν καί τό πνεύμα τοϋ 
μεγάλου Γερμανού διδασκάλου. Ό διοργανισμό; τών Διδα
σκαλείων, συνετάχθη μετ’ ερευνάν και συζήτησιν έπί 3 μή
νας διαρχέσασαν ύπό επιτροπείας απαρτιζόμενης ύπό τώνκ. 
Δ.Πετρίδου, Χρίστου Παπαδοπούλου, Σπυρίδωνος Μωραΐτου 
καί Π Π Οικονόμου. Συμφωνότατοι δέ πρός τόν διοργανισμόν 
τούτον έδείχθησαν καί μετ’εύσυνειδησίας τιμώσης αύτούς είρ- 
γάσθησαν είς τήν πιστήν αυτού εφαρμογήν καί οί μετά ταύτα 
διορισθέντες διευθυνταί Διδασκαλείων κκ. Βλάσιο; Σκορ- 
δέλης, Γεώρ. Παπασωτηρίου, Μιχ. Σακελλαρόπουλος, Θεμ. 
Μιχαλόπουλος. "Ωστε παντες οί παρ’ ήμΐν ασχολούμενοι 
περί τά παιδαγωγικά εχουσι γνώμην δτι 3ta διδασκαλείων 
κατά τό πνεύμα καί τάς άρχάς τού Stoy διωργανωμένων 
είναι δυνατόν νά παρασκευασθώσι καλώς διδάσκαλοι άξιοι τών 
αναγκών τού έθνους καί τών απαιτήσεων τής επιστήμης- 
Μόνον εις διαφωνεί ή μάλλον δέν ήξεύρει καί αύτός τί φρο 
νεϊ ό εξοχότατος κατά τήν επιστήμην καί κρίσιν κ. X. 
Παπαμάρκου. Άλλ’ ό κύριος ουτος δέν είναι παιδαγωγικός 
ούτε κατά θιωρίαν ούτε κατά πράξιν. Είς Γερμανίαν εστάλη 
ύπό τοϋ συλλόγου τοϋ πρός διάδοσιν τών Ελληνικών γραμ
μάτων ώς ρητώς άναγράφουσι τά πρακτικά ra συμπ.Ιη- 
ρώσι; τάς φι.Ιο^ογικάΐ τον σ.τονάάς· δηλ. νά πάρη εκεί 
δι’εύνοήτους λόγου; δίπλωμα. Διέτριψεν δέ έν Γοτίγγη,ενθα 
ούδεΐς έδίδασκεν παιδαγωγικά. Τά παιδαγωγιχά έσπούδα 
σεν καθ’ οδόν έπιστρέφων είς "Ελλάδα καί έπισκεπτόμενος 
καθ’ ά έγράφη σχολειά τινα ώς Υπουργός της ΙΙαιόείας!

Άλλά και χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ οψιν τί εν Γερμανίοι 
εκαιαεν δ κύριο; ουτος, πειθόμεθα δη ούδέν έπίσταται πρώ
τον μέν έκ τών τερατωδών γνωμών, άς εκφέρει περί τών 
σχολικών ήμών πραγμάτων καί άς ούδεΐς ούδε ό ακρω δα
κτύλιο τών παιδαγωγικών γευσάμενος ήθελε τολμ,ηση να 
εί'πη, δεύτερον δέ έκ τών εργασιών του έν τοΐς Δίδασκα- 
λείοιε, δι’α,ς γελώσι καί αύτοί οί μαθηταί του, αναγκάζεται 
δέ καί ό ίδιος νά όμολογή δτι δέν ήξεύρει τοιαύτα πράγ
ματα. "Αν ποτέ άναγκασθώμεν νά δημοσιεύσωμεν λεπτο
μέρειας τής έν τοΐς Διδασκαλείοις τού κ. Παπάμ. εργα
σίας, θά είναι αδύνατον νά μή διατεθή φαιδρώς ή ψυχή 
τού αναγνώστου διά τά έκεϊλεγάμενα καί πραττόμενα. *Ε-  
χομεν πλήθος επιστολών μαθητών τοΰ κ. Παπαμ., οΐτινες 
έκθέτοφσιν ήμΐν νόστιμα πράγματα γινόμενα έν τοΐς Διδα-
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σχαλειοις, α ε’χον τήν δυστυχίαν νά εχωσι δ ευθυντήν τον 
κ. Παπ. Κα'ι δμως ή Κυβέρνησις αΰτοϋ, δστις δέν επιτρέ
πεται νά έχη γνώμην επί τών παιδαγωγικών πραγμάτων καί 
λόγω παιδαγωγικής μαβήσεως ελλιπούς χαί λόγω εργασίας έν 
τοϊς Διδασκαλείο:; στρεβλής καί ημαρτημένης καί λόγω ψυ- 
χικήςκαταστάσεως σφοδρώς ύπδ παθών τεταραγμένης,αΰτοϋ 
τάς γνώμας ζητεί νά έφαρμόση καταστρέφουσα άρδην ότι 
καλόν έγένετο έν τή’Εκπαιδεύσει έπ'ι 15 συνεχή ετη.Νομίζω 
ότι ήΚυβέρνησις καί ή βουλή τήςΈλλάδος έχουσι καθήκον 
νά λάβωσι άλλην στάσιν απέναντι τών προτεινομένων με- 
ταρρυθμίσεων.Ή μέθοδος,ήν άκολουβοϋσι νά διδάσκωνται διά 
τών παθημάτων,είναι παρακεκινδυνευμένη μάλιστα εφαρμο
ζόμενη έπ'ι δλοκλήοου τοΰ έθνους."Ο,τι ό ορθός νοϋς ευρίσκει 
πλημμελές καί άποδεικνύει τοιοΰτο διά σειράς συλλογισμών 
δέν δΰναται καί έν τή εφαρμογή νά μή είναι τοιοϋτον. Ή 
διάλυσις τών Διδασκαλείων εινέ τι τερατώδες,θά είμεθα δέ 
τό μόνον εν Ευρώπη έθνος, 3 θά διδάσκεται διά γραμματο
διδασκάλων. Άλλά τούτο εινε τό ασφαλέστατου μέσον νά 
ΐκλίπη εκ τής Ελλάδος ή αγάπη πρός τά γράμματα καί 
νά εΐσαχθή δ βασιβουζουκισμός καί έν τοϊς ήθεσι καί έν τή 
πίστει και έν τώ χαρακτήρι τών ατόμων. Ή ευθύνη τών 
τοιαϋτα βέβηλα κατά τής έκπαιδεύσεως τοΰ έθνους εργα
ζομένων εΐνε μεγάλη ενώπιον τοΰ Θεοϋ καί τής πατρίδο; 
Ή ιστορία θά στιγματίση τοιαϋτα σκότια έργα Τό δέ έ
θνος,3 μετά 60 έτών ελεύθερον βιον,παραδίδουσι δέσμιον εις 
τούς όνυχας τών γραμματοδιδασκάλων, θά δείξη κατά πό
σον είναι άςιον καλλιτέρας τύχης, ή έκείνης ήν παρα- 
σκευάζουσιν άνθρωποι οΰδέν κοινόν μετά τοΰ έθνους έχοντες·

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ
Πώς πρέπει νά άρχίση ή διδασκαλία τών μικρών 

μαθητών, οΐτινες τό πρώτον πατοϋσι τό κατώφλεον 
τοΰ δημοτικού σχολείου, είναι ζήτημα μεγάλης ση
μασίας. Διότι έκ τής καλής ή κακής ταύτης άρχής 
θέλουσε τεθή εις τούς μαθητάς τά πρώτα σπέρματα 
τής άγάπης πρός τε τό σχολεϊον καί τό βιβλίου, 
πρός τό παρατηρεϊν, ερευνάν, κρίνειν, ή τούναντίον 
ή άηδία πρός τά γράμματα, ή επιπόλαιος τών προ
σώπων καί τών πραγμάτων άντίληψες, ό περιορισμός 
τής διανοίας καί τοΰ παρατηρητικού καί ή παρεκ
τροπή τής βουλήσεως εις πράγματα άλλα άπαγο- 
ρευόμενα ύπδ τής ηθικής καί του πρέποντος. Άν τό 
γνωμικδν άρχής κακής κάκιστον έσται καί τέλος 
δεικνύεται πανταχοϋ άληθεΰον, έν τή προκειμένη 
περιπτώσει καθίσταται άναντιρρήτως άληθέστατον. 
Ό άνθρωπος καί δ μεγαλήτερος καί δ μικρότερο? 
έπιδιώκει φύσει πανταχοϋ καί πάντοτε τήν άπόλαυ - 

σιν, τήν τέρψιν. Εινε δέ αί απολαύσεις δύο ειδών 
ύψηλότεραι καί κατώτεραι, πνευματικαί καί,ύλικαί. 
Καί άν στέρησης τόν άνθρωπον τών ύψηλών, τών 
εύγενών άπολαύσεων,τότε άναγκάζεις αύτδν νά κατα- 
πέση εις τάς ταπεινάς άπολαύσεις μετά τής αυτής 
βεβαιότητος, μεθ’ ής καταπίπτει δ λίθος έίς τήν 
γήν άφινόμενος ελεύθερος. Άν θέλωμεν νά προφυλά- 
ξωμεν τούς άνθρώπους άπό τό κακόν, άπό τό χυ- 
δαϊον, άπό τήν άπειροκαλίαν, πρέπει νά έμφυτεύ- 
σωμεν εις αύτούς άγάπην πρός τό καλόν, τό εύγενές, 
τό κομψόν, τήν σωφροσύνην. "Ωστε ή μέριμνα πώ ς 
νά άρχίση ή πρώτη τών παιδιών διδασκαλία κανο- 
νικώτερον, δέν δεικνύει ματαιοσχολίαν τών διδασκά
λων ούδέ άγάπην πρός ένασχόλησιν περί μικρά καί 
ευτελή, άλλά βαθεϊαν έκτίμησιν τής σημασίας τής 
πρώτης διδασκαλίας καί τής ροπής, ήν αύτη εχί( 
εις ολον τόν μετά ταϋτα πνευματικόν τοΰ ανθρώπου 
βίον.

Πριν δέ δρίσωμεν τί πρέπει νά άναγινώσκωσιν 
οι μαθηταί τού σχολείου κατά τό πρώτον έτος τής 
εις τό σχολεϊον φοιτήσεώς των, άς έρευνήσωμεν τί 
δέχεται, τί ζητεί μάλιστα ή ψυχή τού μαθητού 
κατά τήν ηλικίαν ταύτην. Νομίζω δτι ή έποχή, 
καθ’ ήν έπεβάλλοντο εις τούς μαθητάς πρός διδα
σκαλίαν μαθήματα άζιόλογα μέν δμολογουμένως έν 
πολλοις καθ’ έαυτά θεωρούμενα, άκατάλληλα δμως 
διά τήν ηλικίαν, πρός ήν προσεφέροντο, τοιαύτη 
έποχή πρέπει νά θεωρηθή άνήκουσα πλέον εις τήν 
ιστορίαν. ’Ενθυμούμαι τάς σοφάς ρήσεις τών πινά
κων τής άναγνώσεως, άς ποτέ καί ήμεϊς παιδία έτι 
όντα έψελλίζομεν,χωρίς ούδέν νά έννοώμεν,χωρίς νά ά- 
πολαμβάνωμεν ούδεμίαν έκ τής άντιλήψεως τών πραγ
μάτων εύχαρίστησιν. Διότι όσον σοφός καί μεθοδικός 
εις τήν διδασκαλίαν καί άν θεωρηθή δ διδάσκαλος, 
ή κατανόησις γνωμικών οίον«ψυχήτής πολιτείας εΐνε 
οί νόμοι καί στήριγμα τών νόμων είναι ή καλήάνα- 
τροφή τών πολιτώνειύπερβαίνεετήν άντίληψιν δετών 
καί θετών μαθητών. Οί μαθηταί άπασχολούμενοι μέ 
τοιαύτην ΰλην ούδέν ένόουν καί ούδεμίαν ειχον εύ- 
χαρίστησιν,τήν δέ άηδίαν αύτών πρός τά μαθήματα 
έπεξέτεενον εις δλον τό σχολεϊον καί πολλά αύτών 
τά τολμηρότερα άπέφευγον τό σχολεϊον ώς πάλαι τήν 
κοινωνίαν οί κλέφται καί άρματωλοί ζητούντες νά 
ζώσι ελεύθεροι μακράν τού σχολείου καί τού βιβλίου. 
"Αν δέν άρκή ή έπανάστασις τών μαθητών,ΐνα άπο- 
δειχθή τό άκατάλληλον τής διδακτέας ύλης καί τής 
διδασκαλίας καί θέλωμεν νά πεισθώμεν περί τού 

πράγματος τούτου ζητούντες καί έκ τών ύστέρων 
αποδείξεις, τότε ή άδιαφορία τού έ'θνους πρός τήν 
άνάγνωσιν είναι σύμπτωμα, τού δποίου αί ρίζαι 
φθάνουν μέχρι τής πρώτης τών παίδων διδασκαλίας 
έν τή άναγνώσει. ’Ενταύθα τό πρώτον τίθεται τό 
δηλητήριον τής άδιαφορίας τών μαθητών εις τά 
γράμματα διά τε τής άκαταλλήλου ύλης τής διδα- 
σκομένης καί διά τής άμεθόδου αύτής διδασκαλίας.

Ώστε μεριμνώντες περί βελτιώσεως τών σχο
λείων καί περί καταλλήλου τών μικρών μαθητών 
ένασχολήσεως κατά τό πρώτον έτος τής μαθητείας 
των, οφείλομεν εις δύο πράγματα νά έπιστήσωμεν 
τήν προσοχήν μας πρώτον μέν εις τήν εϋρεσιν τής 
καταλλήλου διά τά μικρά παιδία ύλης πρός εργα
σίαν καθόλου ιδία δέ πρός άνάγνωσιν καί έπειτα εις 
τήν εύρεσιν τής μεθοδικωτέρος διδασκαλίας.

(άκολουθεϊ)

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΜΕΤΡΩΝ
Όλοι γνωρίζομεν δτι δλα τά φώτα δέν έχουσι 

τήν αύτήν φωτιστικήν δύναμιν ή όπως λέγουσιν οί 
φυσικοί δέν έχουσι τήν αύτήν έντασιν. Ή ήλεκτρική 
λυχνία, φέρ ’ είπεϊν, φέγγει λαμπρότέρον τής τοΰ 
φωταερίου καί αύτη πάλιν τής τοΰ οινοπνεύματος, 
έν ώ τούνανίον ή φλόξ τοΰ έζ έλαίου λύχνου καί τοΰ 
κηρίου είναι ή ασθενέστατη πασών. Έπ’ ίσης δέ 
είναι γνωστόν ότι λυχνία έξοδεύουσα περισσότερον 
έλαιον, οινόπνευμα ή φωταε'ριον ή έχουσα έντονώτε- 
ρον ήλεκτρικόν ρεΰμα καίει λαμπρότερου άλλης λυ - 
χνίας καταναλισκούσης όλιγώτερον ποσόν έκ τούτων. 
Τούτου δ’ενεκα εις τά μεγάλαέργοστάσια καί εις δλα 
έν γένει τά μεγάλα καταστήματα καί τά θέατρα, 
εις τάς οδούς τών μεγαλοπόλεων καί τάς δημοσίας 
πλατείας, τόν άμυδρόν λύχνον τοΰ έλαίου αντικατέ
στησε πανταχοϋ τοΰ πετρελαίου ή μεγάλη λυχνία 
καί τοΰ φωταερίου, άν μή τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός.Καί 
ακούεις πολλάκις σήμερον εις τάς πόλεις ταύτας νά 
γίνηται Ικανός λόγος περί τοΰ τοιούτου φωτισμοΰ 
καί νά συζητώσι μετά ζωηρότητας άν ή δείνα με
γάλη ’Αγγλική λάμπα τοΰ καταστήματος έχει 9 ή 
16 φώτων δύναμιν καί άν ό ήλεκτρικός φανός τής 
πλατείας ή τής μεγάλης όδοΰ έ'χει κατωτέραν τών 
500 φώτων δύναμιν.

Εις πολλούς βεβαίως θά φαίνεται παράδοξος ή 
ιδέα αύτη, δη είναι δυνατόν νά μετρηθή τό φώς,
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καί ούκ ολίγοι θά λέγουν ήδη καθ' εαυτούς διαπο- 
ροΰντες «πώς είναι δυνατόν νά γίνη τοΰτο ; μήπως 
τό φώς είναι έ'λαιον, οίνος ή ΰδωο νά τό μετρήσωμεν 
διά τής οκάς ή δι’ άλλου τινός άγγείου, ή μήπως 
είναι σώμά τι στερεόν νά τό ζυγίσωμεν διά τοΰ στα- 
τήρος ή τής πλάστιγγος ;» Καί δμως, φίλε άνα- 
γνώστα, τό φώς μετρεϊται τόσον εύκολα, όσον καί ό 
οίνος καί ό καφφές. Πώς γίνεται τοΰτο θά τό εϊπω 
εύθύς κατόπιν, άφ’ ού πρώτον έπιστήσω τήν προ- 
χήν σου εις εν άλλο πράγμα, τό όποιον πρέπει νά 
κατανοήσης καλώς. Τήν νύκτα, έάν θέλης νά παρα- 
τηρήσης καλώς έν πράγμα, είναι ανάγκη νά μετα- 
φέρη; τό πράγμα τοΰτο πλησίον τοΰ φωτός4 καί τό 
πράττεις πάντοτε τοΰτο, διότι γνωρίζεις δτι δσω 
πλησιέστερον φέρεις τό άντικείμενον, τοσούτω άφθο- 
νώτερον φωτίζεται τοΰτο καί διακρίνεις πάσας τάς 
έπ’ αύτοϋ λεπτομέρειας. ’Επ’ ίσης γνωρίζεις δτι δέν 
είναι ανάγκη νά μεταφέρης πάντοτε τό άντικείμενον 
πλησίον τοΰ φωτός, μάλιστα δταν τοΰτο είναι δυσ
κίνητου, δύνασαι νά κατορθώσης τό ίδιον· πράγμα 
πλησιάζων τό φώς εις αυτό. Δι’ ήμάς δέ είναι άδιά- 
φορον ποιον έκ τών δύο θά πράξης. Τό ζήτημα είναι 
τοΰτο νά έννοήσης καλώς ■— καί είμαι βέβαιος δτι τό 
γνωρίζεις — δτι δήλα δή ή δύναμις τοΰ φωτός πλη
σιέστερον μέν τής πηγής αύτοΰ είναι ίσχυροτέρα, μα- 
κρότερον δέ άσθενεστέρα. Τοΰτο δέν χρήζει βεβαίως 
μεγαλειτέρας άποδείζεως. Τό βλέπεις καθ’ έκάστην 
εις δλα τά μέρη, όπου ύπάρχουσι φώτα. ’Εκείνο τό 
όποιον οφείλεις ήδη νά γινώσκης, καί τό όποιον έγό> 
έ'χω χρέος νά σοϋ έξηγήσω είναι τό πόσον έλαττοΰ- 
ται τοΰ φωτός ή δύναμις άναλόγως τής άποστάσεως. 
Σοΰ λέγω λοιπόν δτι οί φυσικοί μετά παντοίας έρεύ- 
νας εύρον δτι ή έλάττωσις τοΰ φωτός είναι ίση μέ 
τό τετράγωνον τής άποστάσεως δηλ. έν κηρίου, μία 
λυχνία πετρελαίου, έν φανάριον φωταερίου κλπ. εις 
δύο μέτρων άπόστασιν θά φέγγη τετράκις άμυδρό- 
τερον άφ’ δτι, φέγγει εις ενός μέτρου, εις τριών μέ
τρων θά φέγγη ένάκις όλιγώτερον, εις τεσσάρων 
16κις καί οΰτω καθεξής. Άφ’ ού δέ τοιαύτη κα
ταντά τοΰ φωτός ή έξασθένησις άναλόγως τής άπο
στάσεως, έάν τοποθετήσωμεν δύο κηρία άνημμένα, 
τό μέν έν εις ενός μέτρου άπόστασιν άφ’ ήμών,τό δέ 
άλλο εις δύο μέτρων, είναι βεβαιωμένου δτι τό δεύ
τερον θά φωτίζη ήμάς τετράκις άσθενέστερον τοΰ 
πρώτου. Έάν δέ τό δεύτερον έκειτο εις 3 μέτρων 
άπόστασιν άφ’ ήμών, άναμφιβόλως θά έφώτιζεν ήμάς 
τότε ένάκις όλιγώτερον. "Ώστε έκ διπλάσιάς μέν ά-, 
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ποστάσεως φθάνει εις ημάς το τέταρτον της έντά- 
σεως τοϋ φωτός παρά πρότερον,έκ τριπλάσιας δέ τό 
ένατον. Άφ·ϋ δέ ούτως έχουσι τά πράγματα διά 
νά έχωμεν έκ διπλάσιάς, τριπλάσιας, τετραπλάσιας 
κλπ. άποστάσεως τό αυτό φως, όπερ εϊχομεν δι’ 
ενός κηρίου έξ άποστάσεως ενός μέτρου, είναι ανάγ
κη νά θίσωμεν 4, 9, 16 κλπ. κηρία άναλόγω; της 
άποστάσεως. ’Εάν δέ έχωμεν δύο φώτα άνίσου δυ- 
νάμεως καί θέλομεν νά μάθωμεν, ποσάκις τό έν είναι 
τοΰ άλλου ΐσχυρότερον, δέν έχομεν άλλο νά κάμω- 
μεν η νά τοποθετήσωμεν τά δυο ταΰτα άνισα φώτα 
εκατέρωθεν ένός οΐουδήποτε αντικειμένου, εις τοιαύ- 
την όιεως άπόστασεν άπό τοΰ άντικειμένου έκάτεοον, 
ώστε τό φώς άμφοτέρων νά φωτίζη τό άντικείμε- 
νον άμφοτέρωθεν μετ’ ίσης δυνάμεως. — Βεβαίως 
τό ΐσχυρότερον φώς θά τοποθετηθή εις μακροτέραν 
άπόστασιν άπό τοΰ άντικειμένου — Δέν έχομεν δέ 
τότε νά πράζωμεν άλλο η νά μετρήσωμεν τάς άπο- 
στάσεις καί τών δύο φώτων άπό τοΰ άντικειμενου. 
’Εάν δέ εύρωμεν ότι ή άπόστασις τοΰ ένός είναι 
διπλάσιά της τοΰ ετέρου, τό φώς εκείνο, όπερ έκ 
διπλάσιάς άποστάσεως φωτίζει έξ ίσου τό άντικεί- 
μενον μέ άλλο φώς ήμισείας άποστάσεως, θά έχη 
άναμφιβόλως τετραπλασίαν δύναμιν τοΰ άλλου. ’Εάν 
δέ ή άπόστασις είναι τριπλάσια θά έχη δύναμιν 9κις 
μεγαλειτέραν καί ούτω καθεξής. ’Επειδή δέ δέν δύ- 
ναταί τις διά τοΰ οφθαλμού νά διακρίντ) άκριβώς 
πότε δύο ή καί περισσότερα φώτα φωτίζουσιν έξ ίσου 
έν άντικείμενον, διά τοΰτο έπενοήθησαν ΰπο τών φυ
σικών διάφορα όργανα φωτόμετρα καλούμενα, τά 
οποία μάς προφυλάττουσιν άπό πάσης άνακριβείας 
κατά τήν καταμέτρησιν. Τοιαΰτα φωτόμετρα είναι 
τοΰ Rumford, τοΰ Wheatstone, τοΰ Bunsen καί 
άλλων. Ημείς ένταΰθα θά περιγράψωμεν τό τοΰ 
Bunsen ώς μάλλον σύνηθες καί μάλλον εΰχρηστον.

Τό φωτόμετρον τοΰ Bunsen σύγκειται έζ ένός 
φύλλου χάρτου, έπί τοΰ όποιου έτέθη κηλίς έκ λι- 
παράς ουσίας. Τό φύλλον τοΰτο τοΰ χάρτου στηρί- 
ζομεν διά τίνος μηχανήματος οΐουδήποτε κατακορύ- 
φως καί τό παρενθέτομεν μεταξύ τών δύο φώτων, 
άτινα θέλωμεν νά μετρησωμεν. Παρατηροΰμεν δέ 
τότε ότι έκ μέν τοΰ ίσχυροτέρου φωτός ή κηλίς είναι 
άμαυροτέρα τοΰ χάρτου, έν ω τουναντίον έκ τοΰ ά- 
σθενεστέρου φαίνεται λαμπρότερα τούτου. Άοχίζομεν 
τότε νά άπομακρύνωμεν ολίγον κατ’ ολίγον τό ΐσχυ
ρότερον φώς, μέχρι; ότου ή κηλίς εκατέρωθεν όλο- 
τελώς έξαφανισθή. Καί θά συμβή άναμφιβόλως 

τοΰτο, όταν μετ’ ίσης έντάσεως τό φώς προσπέσνι 
εκατέρωθεν. Τότε λοιπόν σταματώμεν καί μετρούμε*  
τά; άποστάσεις άμφοτέρων τών φώτων άπό τοΰ 
χάρτου. 'Γψόνομεν δέ κατόπιν τούς εύρεθέντας άριθ- 
μούς εις τό τετράγωνον καί μετά ταΰτα διαιροΰμεν 
τόν μεγαλείτερον διά τοΰ μικροτέρου. Τό εύρεθέγ πη- 
λίκον τής διαιρέσεως μάς δεικνύει τότε ποσάκις τό 
έν φώς είναι ΐσχυρότερον τοΰ άλλου’.

Χρίστος Π. Οικονόμου.

ΠΑΠΑΜΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΑ

Οί άναγνώσται τής Έκπαιδεύσεως έθαύμασαν έκ 
τών μέχρι τοϋδε παρατεθέντων δειγμάτων τοΰ συγ- 
γραφέως τήν δεινότητα εις τήν κατασκευήν διηγη
μάτων πρός ήθικήν μόρφωσιν τών μαθητών. Πρόί 
συμπλήρωσιν τής είκόνος πρέπει νά ϊδωσι καί τόν 
συγγραφέα περιγράφοντα άντικείμενα τής φύσεωζ 
καί τής τέχνης. Ένταΰθα υπερβαίνει πάσαν άντί- 
ληψιν τό παιδαριώδες καί μωρόν τών πραγμάτων. 
Καί δέν ήξεύρει τις τί πρώτον νά θαυμάσρ καί νά 
οίκτείρν) τό σφαλερόν τής νλώσσης ή τήν διαστρο
φήν τής άληθείας, ή τό σκαιόν τής άντιλήψεως καί 
παραστάσεως. Άλλ’ άς έλθωμεν ευθύς εις τά πράγ
ματα. "Οπου ταΰτα λαλοΰσι, έκεΐ οί λόγοι είναι 
περιττοί.

«Τήν νύκτα ό ήλιος δέν φαίνεται εις τόν ουρα
νόν. Τήν νύκτα φαίνονται εις τόν ουρανόν τά άστρα 
καί ενίοτε ή σελήνη. 'Η σελήνη φωτίζει τήν νύ
κτα» σελ. 72.

Ό συγγραφεύς φαίνεται κοιμάται ενωρίς ή συμ
βαίνει εις αύτόν πάθημά τι νά μή βλέπγι τήν σελή
νην, ήτις δέν φαίνεται ένίοτε άλλά σχεδόν κατά 
πάσαν νύκτα μέ τήν διαφοράν ότι δέν παραμένει 
πάντοτε καθ’ όλην τήν νύκτα εις τόν ουρανόν. Μό
νον όταν είναι νουμηνία δέν φαίνεται. Ό σεληνιακός 
μήν ήτοι ή διάρκεια τοΰ χρόνου άπό τής μιας νου
μηνίας μέχρι τής άλλης, ή άπό τής μιας πανσελή- 
νου μέχρι τής άλλης είναι άκριβώς 29 ήμέραι, 12 
ώραι, 44 πρώτα λεπτά καί 3 δευτερόλεπτα. Έ*

ΣΗΜ. Ώς μονάς φωτός λαμβάνεται συνήθως ό λύχνος 
τοϋ Carcel, όστις καίει 42 γραμμάρια καθαρού κράμβε- 
λαίου (huil de coha) καθ’ ώραν.

Ίου χρονου τούτου άναλογεΐ εις έκάστην φάσιν τής 
σελήνης 7 ήμέραι καί 9 ώραι. Άλλ’ ή σελήνη έμ- 
φανίζεται εις τόν ουρανόν κατά πάσας τάς φάσεις 
αυτής πλήν μιας ή δύο ήμερων τής νουμηνίας."Ωστε 
έμφανίζεται 27 ήμερα; κατά μήνα καί μόνον 1 ή 2 
ήμερα; δέν έμφανίζεται.Κατά ταΰτα έπιτρέπεται νά 
λέγωμεν ότι ή σελήνη φαίνεται ένίοτε εις τόν ούρα*  
νόν ; Άλλ’ ό συγγραφεύς δέν είναι καί πρός εαυτόν 
άκόλουθος, διότι άφοΰ λέγει ότι ή σελήνη ένίοτε φαί
νεται τήν νύκτα, πώς πάλιν διϊσχορίζεται έν τούτω 
ότι ή σελήνη φωτίζει τήν νύκτα ; Αύτό είναι αμάρ
τημα εις τό δεύτερον άξίωμα τής λογικής, εις τόν 
θεμελιώδη νόμον τής νοήσεως,καθ’ όν «τό αύτό άμα 
ύπάρχειν τε καί μή ύπάρχειν άδύνατον τφ αύτφ 
καί κατά το αύτό», ώς διατυπώνει τοΰτο ό ’Α
ριστοτέλης.

Σελ. 66.«Όταν ύψώσωμεν τήν κεφαλήν καί ίδω
μεν προς τά έπάνω βλέπομεν τόν ούρανόν. Κανείς 
άνθρωπος δεν δύναται νά άναβή εις τόν ουρανόν, 
Κανεν πτηνόν δεν δύναται νά πετάξη και νά 
φ9άοτι είς τον ουρανόν. Εις τόν ούρανόν είναι ό 
ήλιος, ή σελήνη, τά άστρα καί τά νέφη».

Ο συγγραφεύς φαίνεται ε^ζει τήν γνώμην ότι 
ουρανός είναι τό άκρότατον έκεϊνο καμαρωτόν τοΰ 
χώρου κάλυμμα, όπερ φαίνεται κυανοΰν έν άνεφέλφ 
ήμέρρι. Και διά τοΰτο διϊσχυρίζεται ότι κάνέν πτη
νόν δέν δύναται νά πετάξη καί νά φθάση εις τόν 
ουρανόν. Άλλά πώς συμβιβάζεται τοΰτο πρός τήν 
εύθύς κατωτέρω γνώμην του ότι εις τόν ούρανόν 
είναι τά νέφη ; "Ολος ό κόσμος γίνώσκει σήμερον 
ότι ουρανός είναι άπέραντος χώρος, ότι τό κάλυμμα 
τό κυανοΰν, όπερ καλείται στερέωμα, δέν είναι τι 
στερεόν, άλλά χώρος έπίσης, τό δέ χρώμα τό κυα
νοΰν είναι άποτέλεσμα τών ήλιακών άκτίνων ή κατ’ 
άλλους (Klausius) τής παρεμπτώσεως τοΰ ήλιακοϋ 
κονιορτοΰ ή τών ήλιακών άτμών, ώστε είναι φαινό- 
μενον, δέν είναι τι ύλικόν, δέν είναι τι ύπάρχον εις 
ώρισμένην θέσιν. Τών δέ νεφών, ά ό Άγγλος φυσιο
δίφης Howard δνήρεσεν εις τέσσαρας τάξεις*  εις τά 
πτεροειδή (Cirrhas), είς τά άθρόα (Cumulus), 
εις τά στρωματοειδή ( Stratus ), είς τά ζοφερά 
(Nimbus), τό μέγιστον ύψος είναι τών μέν πτε- 
ροειδών 36,000 πόδας, τών δέ άθρόων καί στρω- 
ματοειδών 10,000, τών δέ ζοφερών 5,000, άλλά 
τοΰτο σπανιώτατα συμβαίνει, συνήθως δέ ή άπό- 
στασις αύτών κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 2,000 
ποδών ύψους. “Ηδη άς έξετάσωμεν καί τό ύψος, είς 

δ δύναται νά φθάσωσε τά πτηνά διά τής πτηόεώξ 
έν τφ άέρι. Άναφέρομεν δ’ ένταΰθα χάριν συντο
μίας δύο μόνον είδη τών πτηνών τον μέγα γΰπα τών 
Άνδεων, δν βλέπει τις πετάμενον ύπεράνω τής κο
ρυφής τοΰ Κιμβοράσου τ. έ. ύπεράνω τών 7,000 
μέτρων ήτοι 22,000 ποδών ύψους ύπεράνω τής έπι
φανείας τής θαλάσσης. Ή συνήθη; αύτοϋ κατοικία 
είναι τό όριον τών διαρκών χιόνων είς ύψος 4,000 
μέτρων ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Τά δέ 
πτηνά οί ταχυπέται δύνανται νά ύψωθώσιν ύπεράνω 
τής έπιφανείας τής θαλάσσης πολύ ύψηλότερον, είς 
άπόστασιν 20,000 μέτρων καί έπέκεινα.

Τούτων ύπό τής έπιστήμης βεβαιουμένων πώς 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι τά νέφη είναι είς τόν ού
ρανόν, τά δέ πτηνά, ά δύνανται νά άναβώσι πολύ 
ύψηλότερον τών ύψηλοτέρων νεφών, δτι δέν δύναν- 
ααι νά άναβώσιν είς τόν ούρανόν. 'Ο συγγραφεύς 
δέν άνέγνωσε φαίνεται ποτέ έν τφ ψαλτηρίω τοΰ 
Δαυίδ, ούδέ ήκουσε τούλάχιστον άναγινωσκόμενον 
παρ’ άλλων- «Τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ καί τούς 
ίχθύας τής θαλάσσης». Ό ψαλμωδός ορίζει ώς κα
τοικίαν τών πτηνών τόν ούρανόν, καί τήν θάλασ
σαν ώς κατοικίαν τών ιχθύων. Ό κ. Παπαμάρκος 
δμως έχει είς όλα τά πράγματα ιδίας ιδέας καί κη
ρύττει ότι τά πτηνά δέν δύνανται νά άναβώσιν είς 
τόν ούρανόν, ένφ πάντες βλέπουσε καί τά μικρά παι
διά άκόμη ότι τά πτηνά άναβαίνουσιν είς τόν ούρα
νόν. Τότε ποΰ πηγαίνουν, όταν άπομακρύνονται είς 
τά ΰψη άπό τής γής ; Βεβαίως έκεΐ όπου είναι τά 
σύννεφα καί ύπεράνω αύτών. Άλλ’ άφοΰ και τά 
πτηνά φθάνουν έκεΐ, πώς διϊσχυρίζεσαι ότι τά νέφη 
είναι είς τόν ούρανόν τά δέ πτηνά όχι;

Σελ.31.45. Ή χιών καίει τών κυνών τάς ρίνας 
και τούς πόδας. «"Ωστε οί σκύλοι τής Αρκαδίας 
καί τής Ακαρνανίας, ένθα πίπτει άφθονος κατ’ έτο? 
χιών δέν έχουσιν οΰτε ρίνας ούτε πόδας, ή τούλά
χιστον έχουσιν αύτά κεκαυμένα.

σελ. 32. Τά ραβδία γίνονται άπό ξΰλα. «Τά 
σιδηρά, ά βλέπει καθ’ ήμέραν ό κύριος Παπαμάρ- 
κου έξω τών χαλκείων, δέν είναι ραβδία ;

σελ. 33. «Όταν βρέξη, θολώνει τό νερόν τό πο
τάμιον». Σπανίως τοΰτο συμβαίνει καί μόνον τότε, 
όταν τά ρέοντα ύπεράνω τής έπιφανείας τής γής ύ- 
δατα άναμιγνύωνται μέ τό πότιμον ύδωρ, είς πά
σας τάς άλλας περιπτώσεις δέν θολώνει.

σελ. 34. «Τά σιτηρά οίον ό σίτος, ή βρίζα, ή 
βρώμη, ή όρυζα έχουσι κάλαμον.» Όχι κάλαμον,



άλλά Χαλάμην=καλαμ1άν καί οχι καλάιζιον, Είναι ; 
διαφορά μεταξύ καλάαης καί καλάμου, χαί τοϋτο 
δέν επιτρέπεται νά άγνοη, όστις θέλει νά πέρνα ώ; 
ελληνιστής.

σιλ. 35. Οί κόρακες κλ,άξονβιν, οι όρνιθες κλώ- 
βονοι, ή νυχτέρι; έκβαίνει τήν νύκτα έκ τής φωλεας 
της καί χννϊ^γα. Ή γλαυξ κυνήγα τήν νύκτα. Ύπό 
τήν σκιάν τοϋ δένδρου ζάθηνταε τά πρόβατα, ό
ταν ό ήλιος καίη.

Οί κόρακες κράζουν ή κρώζουν, διότι κλάζουν κα; 
κλώσουν δηλοΐ κάμνουν κλοΰ, κλοΰ ώς ή κλώσσα, OJ 
κόρακες δέν έμαθον ακόμη τόν κλωσμόν. Ή νυκτε- 
ρίς δέν κυνηγά, άλλά κυνηγεϊ. Περί τών προβάτων 
ήξεύρομεν μέχρι τοΰδε ότι ίστανται ή κοιμώνται ύπό 
τήν σκιάν, άλλ’ ήδη έπροικίσθησαν καί μέ νέαν ιδιό
τητα άπό τόν κύριον τμηματάρχην νά καθηνται 
Καί διά τί νά μή καθηνται καί τά πρόβατα καί νά 
μή τμηματαρχεύουν μάλιστα καί αυτά τά αθώα 
πλάσματα. Άς δοκιμάσωμεν καί μέ αυτά τήν τύ
χην μας, άφ’ού Ικανήν πείραν έλάβομεν τής τών 
άνθρώπων διοικήσεως. Χειρότερα δέν θά ιίναι νΟμί- 
ζομεν ή διοίκησι; τών προβάτων.

(ακολουθεί)

Λεδααχχλςχός οδηγός πρός χρήσιν τών διδα
σκάλων ύπό βλχβέον Γ. ΖΕχορδέλη σελ. 
131. Έν Άθήναις παρά τώ έκδοτη Άνίΰτη 
Κωνβταυτι·νίδ(]. Τιμ. δραχ. 5.

Σύγγραμμα άξιον μελέτης έξεδόθη πρό 2 ακριβώς έ
τών ύπό τοϋ γνωστού εν Έλλάδι συγγραφέως καί άόκνου 
συνεργάτου τής Έκπαιδεύσεως κ. Β. ΣκΟρδέλη. Έν τώ 
συγγράμματι τούτω δεν ύπάρχει άπλή μετάγγισις ξένη; 
σοφίας περί τών σχολικών ήμών πραγμάτων, άλλά κα’· 
ίδια τοϋ συγγραφέως άνιίληψις καί γνώμη, δπερ εξαιρεί 
έτι μάλλον τοϋ βιβλίου τήν αξίαν. Κάλλιστα δέ είναι όσα 
λέγει δ συγγραφεύς περί δημοτικού σχολείου, περί τής πα- 
ρούσης καταστάσεως τού 'Ελληνικού λαού, περί τής αξίας 
τού διδασκάλου, περί τής αποστολής αύτού, περί προσόν
των κλπ. *0  συγγραφεύς έχων ήδη όπισθέν του μακράν 
πείραν διδασκαλικήν και ώπλισμένες δι’ ακριβούς τών πραγ
μάτων παρατηρητικότητας παρέχει συμβουλάς προς ορθήν 
τοΰ διδασκαλικού έργου έκτέλεσιν, άς ποθούμεν νά ίδωμεν 
παοά τών διδασκάλων άποδεκτάς γινόμενα; καί εφαρμοζο- 
μένας. Έκ τού βιβλίου τούτου θά δημοσιεύσωμεν κεφάλαιά 
τινα, ινα καταδειχθή αυτού έτι μάλλον ή άξια.

Περί τών πχρ' ’’Κλλησι χαιρετισμών εν 
σιχραβολ^ πρός τάς τών άλλων εθνών, 
ύπό Γ. Κ. Γαρδίκα σελ. 61. Έν Άθήναις.

Κατά τόν έπιόντα 'Οκτώβριον οί μαθηταί τού έν τώ ήμε- 
τέρω Πανεπιστήμια) διασήμου καθηγητοΰ κ. Κωνσταντί
νου Κοντού έκδηλούντες τά κατέχοντα αύτούς αισθήματα 
εύσεβείας καί εύγνωμοσύνης πρός τόν έξοχον αυτών διδά
σκαλον, θά έορτάσωσι τήν 25ετηρίδα τής άναρρήσεως αυ
τού είς διδάκτορα τής φιλολογίας έν τώ πανεπιστημίιρ τοΰ 
Λουγδούνου τής 'Ολλανδίας, ένθα έδίδασκεν δ μέγας τού 
Ελληνισμού ιεροφάντης Κάρολος Κόβητος. Κατά τάς έορ- 
τάς δέ ταύτας θά άποστείλωσιν είς τόν κ. Κόντον καί τό 
πρός τιμήν αύτού δαπάνη τών μαθητών του τυπωθέν σύγ
γραμμα,έν ω περιλαμβάνονται πραγματεϊαι πρωτότυποι μα
θητών τινων τού κ. Κόντου. Μία τοιαύτη πραγματεία δη- 
μοσιευθεΐσα καί ιδιαιτέρως είνε καί ή τοΰ καθηγητοΰ κ. 
Γ. Γαρδίκα, περί τών παρ’ Έλλησι χαιρετισμών, ήτις εί
ναι καί διά τήν ύπόθεσιν αυτής ώς καίδιά τήν επιμελή αύτής 
διεξαγωγήν λίαν διαφέρουσα.Τό βιβλίον διαιρείται είς δύο 
μέρη. Και έν μέν τώ πρώτω γίνεται λόγος περί τών παρ’ 
Έλλησι χαιρετισμών, έν δέ τώ δευτέρω περί τών παρά τοΐς 
διαφόροις λαοΐς χαιρετισμών. Ό συγγραφεύς ώπλισμένος 
μέ ακριβή γνώσιν τής Ελληνικής φιλολογίας καί πεπροι- 
κισμένος μέ οξύνοιαν ού τήν τυχοΰσαν διεξέρχεται τό θέμα 
του μετ' έμβριθείας άλλά καί μετά χάριιος καθιστώσης τό 
βιβλίον προσφιλές καί διδακτικόν αναγνωσμα.

Καί πρώτον μέν φιλοσοφεί περί τής άρχής τοΰ χαιρετι
σμού παραδεχόμενος ότι οί παλαιοί διά τών καλών λόγων 
καί καλών ευχών ήθελον νά παρασκευάσωσιν εύτυχίαν 
πρός τόν χαιρετιζόμενον- διότι έφρόνουν ότι οί θεοί αύτών 
ήσαν στρεπτοί καί καμπτοί. Έπειτα άνευρίσκει τάς λέ
ξεις τών διαφόρων χαιρετισμών π. χ. χαίρειν, χαιρετίζειν, 
άσπάζεσθαι. δεξιούσθαε, ευ πράττειν, ύγιαίνειν καί πολλών 
άλλων συνηθιζομένων έν τοΐς πότοις, έν έπιστολαϊς, πρός 
τους άπερχομένους και έρμηνεύει τήν σημασίαν αύτών διά 
πλήθους χωρίων έκ τών άρχαίων. "Αξια δέ αναγνώσεως 
μάλιστα είναι όσα λέγει ό συγγραφεύς περί τού χαίρειν 
εκθέτων τήν πρό; τούτο κλίσιν τών 'Ελλήνων καί έξετάζων 
φυσιολογικώς τήν μεγάλην τής χαράς δύναμιν είς όλων 
τών άνθρώπων τήν δράσιν. Καταλέγει δέ καί περί τά 160 
ονόματα κύρια τών άρχαίων 'Ελλήνων έσχηαατισμένα έκ 
τοΰ ρήματος χαίρειν· οίον Χάρης, Χαρίλαος, Χαρίτων, Χαι- 
ριγέτη; κλπ. ά συνέλεξεν έξ άρχαίων συγγραφέων.Ή πραγ
ματεία προϊόν έπιμελείας αξιέπαινου καί επιστημονικής 
τών πραγμάτων έρεύνης μαρτυρεί ότι δ συγγραφεύς έχει 
πάντα τά έφόδια επιστημονικής έργασι'ας. Άν δέ θελήση 
νά κάμη τών προσόντων του χρήσιν, όπεο ευχόμεθα εκ 
καρδίας,καί εαυτόν θά τιμήση καί τά γράμματα θά ώφελήση.

— Περί τών άνηκούστων παύσεων καί μεταθέσεων τών 
δημοδιδασκάλων, αϊτινες κατέλαβον 26 σελίδας έν τή Έ- 
φημερίδι τής Κυβερνήτεως, πλήν τών παύσεων καί μετα
θέσεων, αϊτινες έγένοντο άπό τής ελεύσεως τής παρούσης 
Κυβερνήσεως είς τά πράγματα, έξεπλάγη όλος δ κόσμος 
καί όλος ό τύπος καί ύπουργικός καί άντιπολιτευόμενος. 
Ημείς τόν παρόντα γενικόν έπιθεωρητήν καλώς γινώσκον- 
• ες άπεκαλέσαμεν πρό πολλού νεκροθάπτην τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως. Ώς τοιούτος δέ έκτελεΐ μετ’ εύσυνειδησίας 
καί ζήλου τό απαίσιον αύτού έργον.

Έν Άθήναις έ*  τού Τυπογραφείου ATSTEJCTH ΚίλΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1892—3039.


