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Έν Άθήναις τή 2 0 ’Οκτωβρίου 189»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ’Ιωάννης Ρουσσώ.— ΙΙερι αδιαιρέτου σχο)είου.;—Πρώτα μαδήματα τοΰ μαθητου έν τώ δημοτικώ σχολείω.— 
Ή νήσος Αίγινα.— Γνωμικόν.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΩ

Παρήλθον ήδη 20 έτη, δτε άνέγνωσα τό 
πρώτον τό παιδαγωγικόν σύγγραμμα τοΰ 
Γάλλου Ρουσσοί, τό γνοιστόν ύπό τό όνομα 
«Αιμίλιος», και ακόμη δέν λησμονώ τήν ^α
θεΐαν έντύήωσιν, ήν μοΰ έκαμεν. Γό έργον 
τής άνατροφής,^δπερ προσεπάθουν νά κατα
νοήσω έκ τών έπιστημονικών συγγραμμά
των, παρέστη έν τή φυχή μου διά τοΰ βι

βλίου τούτου έν ολη τή μεγαλοπρεπεία αύτού 
και έν δλη τή άγιότητι, και δύναμαι νά 
διϊσχυριοθώ δτι δλη ή άγάπη, ήν δεικνύω 
πρός τό διδασκαλικόν έργον καί πρός τήν 
ανατροφήν τών παίδων, καί ήν ούδεμία τής 
τύχης καταφορά, ούδεμία τών άνθρώπων 
παραγνώρισις καί μοχθηρία δύναται νά μοί 
μαράνη, οφείλεται είς τό Εύαγγέλιον τοΰτο 
τής παιδαγωγικής τοΰ Ρουσσόί. Διά τοΰτο 
έκτοτε είχον άποφασίση νά μεταφράσω τό 
έργον, ϊνα άναγνώσωσιν αυτό πάντες οί δι
δάσκαλοι καί οί μικροί καί οί μεγάλοι καί 
άντλήσοισιν έξ αύτοϋ ενθουσιασμόν ύπέρ 
τοΰ άγιοιτάτου καί ύφίστου έργου τής άνα
τροφής τών άνθρώπων, νά διδαχθώσιν έξ 
αύτοϋ τό ορθόν πνεΰμα τής άνατροφής, τό 
πνεΰμα τής ορθής μεθόδου τής διδασκαλίας, 
νά μάθωσι νά έκτιμώσι έν τώ άνατρεφομένω 
παιδί τόν άνθρωπον, νά μάθωσι νά προσαρ- 
μόζωσι τήν διδασκαλίαν των πρός τήν άν- 
τίλιιύιν τών μαθητών, νά σέβωνται αύτών 
τήν ιδιοφυίαν καί αύτενέργειαν, νά μή δι- 
δάσκωσιν άνευ ένδιαφέροντος, νά έπιμελών- 
ται τής ύγιείας αύτών καί τής σωματικής 
εύρωΟτίας καί δεξιότητος καί μυρίων άλλοιν 
άληθειών, ών γέμει τό βιβλίον. Καί ταΰτα 
πάντα πώς προσφέρονται : μέ πυρίνην 
γλώσσαν, είς ήν είναι άδύνατον νά άντι-
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στάσή τις. Ό φιλόσοφος Κάντιός, δν ούδέν 
ήδύνατο νά έμποδίση νά μή κάμνη είς ώρι- 
σμένην ώραν τής ήμέρας τόν περίπατόν του, 
έμποδίσθη άπό τόν Αίμίλιον τοϋ Ρουσσώ, 
καί άνάγινώσκων τό βιβλίον έλήσμόνησ'ε τόν 
περίπατόν του ! Ό έξοχος Γερμανός παι
δαγωγός Κάμπιος συγκινηθείς έκ τής ά- 
ναγνώσέως τοϋ Αίμιλίου τοϋ Ρουσσώ, έστη- 
σέν είς τόν συγγραφέα έν τώ γραφείω του 
τήν προτομήν του έπιγράφας «δ άγιός μου». 
Ό μέγας τής Γερμανίας ποιητής ό Γοίθιος 
έκάλεσε τόν Αίμίλιον «φυσικόν εύαγγέλιον». 
Νομίζω δτι είναι αδύνατον νά κατανόηση τις 
άπασαν τήν παιδαγωγικήν κίνιισιν τών νεω- 
τέρων χρόνων, άν δέν έχη πρότερον άνα- 
γνώση τόν Αίμίλιον. Τό βιβλίον τούτο είναι 
ό μέγας ποταμός, δστις αρδεύει τό έδαφος 
τής παιδαγωγικής και έξ ού άντλούσιν σο
φίαν καί άγάπην καί θά. άντλώσι πάντοτε οί 
μέ τό έργον τής άνατροφής ένασχολούμενοι, 
Ό Ρουσσώ έπανέφερε τήν άνατροφήν τοϋ 
άνθροίπου είς τήν φυσικήν οδόν καί έδίδαξε 
τό αληθές πνεύμα, δπερ ζωογονεί διδασκά
λους καί μαθητάς. Διά τοΰτο θεωρώ έγκλημα 
δτι δέν υπάρχει έν τή γλώσση μας τό βι- 
βλίον τούτο Καί επιχειρώ είς τήν έκδοσιν 
αύτού πεποιθώς είς τά άγνά τών δημοδιδα
σκάλων αισθήματα, οΐτινες πανταχόθεν πο- 
λεμούμενοι καί παρ’ ούδενός ποοστατευό- 
μενοι χωροΰσι άδιαλείπτως είς τά πρόσΰΐ 
τιμώντες καί έαυτούς καί ώφελοϋντες κα\ 
τό έθνος.

Τό βιβλίον τούτο θά άποτελεσθή έκ 1000 
περίπου σελίδων καί θά έκδοθή είς 4 τόμους, 
ών έκαστος θά τιμάται δραχμών τριών. Αλλ’ 
είς τούς κ. διδασκάλους, οΐτινες έπροθυμο- 
ποιήθησαν νά γίνωσι συνδρομηταί τής Έκ- 
παιδεύσεως καί οΐτινες μέχρι τοΰ προσεχούς 
Ιανουάριου θά έχωσι τήν έξάδραχμον συν
δρομήν των πληρώση θά προσφερθή έκαστος 
τόμος αντί μιας μόνον δραχμής, ήν παρακα- 
λοϋμεν νά άποστείλωσιν ήμΐν καί οί πλη- 
ρώσαντες τήν συνδρομήν των καί οί μέλ
λοντες νά πληροίσωσι. Ή μετάφρασις έγένετο 
έν γλώσση άπλή καί καταληπτή διατηρούσα 
τήν δύναμιν καί τήν ζωήν τοΰ πρωτοτύπου, 
ύπό τό κείμενον δέ ύπάρχουσι παρατηρήσεις 

διαφωτίζουσαι τόν διδάσκαλόν έπί τής αλη
θούς άξίας τών λεγομένων. Ο πρώτος τό
μος θά διανεμιιθή λίαν προσεχώς.

Έλπίζομεν δτι οί κ.κ. δημοδιδάσκαλοι μά
λιστα έκεϊνοι, οΐτινες έπιστιιμονικώς καταρ
τισμένοι τείνουσιν πάντοτε είς τήν άνάπτυ- 
ξιν αύτών καί βελτίωσιν, εύχαρίστως ,θά 
άκούσωσι τήν άπόφασιν ήμών καί θά σπεύ- 
σωσι νά στείλοισι τήν συνδρομήν των, ϊνα 
συντελεσθή έργον, δπερ θά. διαδώση ένθου- 
σιασμόν ύπέρ τής ορθής έκπαιδεύσεως καί 
θά συντελέση, νά έκτιμιιθή τό διδασκαλικόν 
έργον περισσότερον παρ ’ δσον σήμερον έκτι- 
μάται.

Οί κύριοι διδάσκαλοι δέν πρέπει νά άγνο- 
ώσιν δτι άν σήμερον ή τε πολιτεία φέρεται 
άστόργως πρός αύτούς καί ή κοινωνία δέν 
έξεγείρεται κατά, τών άδικημάτων τών γινο
μένων έκάστοτε πρός τούς δίδ,ασκάλους,τού
των αίτια είναι ή άγνοια τοΰ παιδαγωγικού 
έργου καί τής έπιδράσεως τής ιόρθής ανα
τροφής είς τόν δλον βίον τοΰ έθνους. Καί ή 
διόρθωσις τούτου ύποθέτει διάδόσιν παιδα- 
γοιγικών γνώσεων καί είς τούς άλλους άν- 
θρόίπους τούς μή έπαγγελλομένους τόν δι
δάσκαλον. Ό δέ Αιμίλιος τοϋ Ρουσσώ είναι 
ικανός νά ουγκινήμη καί πείση ιι^ίντας περί 
τής αποστολής τών διδασκάλων καί νά δι- 
δάξη τον κόσμον δτι ό Ασεβών πρός τούς 
διδασκάλους ασεβεί πρός τήν εύδαιμόνίαν 
καί τήν πρόοδον τοΰ έθνους. Πάντες ούτοι 
οί λόγοι με πείθουσι νά προβώ είς" τήν έκ- 
δοσιν τοϋ έργου, έλπίζω δέ δτι ή ίδέα θά διε
γείρει ένθουσιασμόν είς τάς εύγενεϊς φυχάς 
τών μετερχομένοιν τό ϋφιστον καί άγιώτατον 
πάντων τών έπιτηδευμάτων, άλλ’ άμα καί 
τό δυσχερέστατον.

Τό βιβλίον είναι γεγραμμένον έν εΐδ,ει μυ
θιστορήματος καί είναι καταληπτόν είς πάν
τα άνθρωπον τυχόντα παιδείας τινός. Καί διά 
τούτο νομίζο) δτι είναι καί διά τόν λόγον τού
τον πρόσφορον είς τούς "Ελληνας διδασκά
λους.Πολλοί διδάσκαλοι έπεδίωξαν νά καλλι- 
τερεύσοισι τήν τύχην των καί ήσθάνθησάνπως 
άνακούφισιν ίδόντες τήν πολιτείαν αύξάνου- 

σαν τόν μισθόν των. Αλλ' ή καλλιτέρα καί 
αναφαίρετος εύδαιμονία είναι ή κατανόησις 
καί ή όρθή τού διδασκαλικού έργου άσκησις. 
Ή έσωτερική βελτίωσις παράγει ώς καρπόν 
καί τήν εξωτερικήν, έν ω ή έξωτερική βελ— 
τίωσις, μή ύπαρχούσης έσωτερικής, καί άν 
κατορθωθή, κατακρίνεται ύπό τών πολλών 
ώς άδικία καί άφαιρεϊται. Παραδείγματα δέν 
έχομεν άνάγκην νά λάβωμεν έκ τής ιστο
ρίας. Διά τούτο δσοι διδάσκαλοι θέλουσι νά 
άνταμείβωνται ίκανώς καί νά τιμώνται άς 
φροντίσουν νά καταστήσουν έαυτούς διά τής 
μελέτης καί τής εύσυνειδήτου τοΰ καθήκον
τος έκτελέσεως άξιους κρείττονος τύχης. Βι
βλία δέ, οίος ό Ρουσσώ, είναι ώς ό ήλιος, 
δστις διαλύει τά σκότη τής νυκτός, καί θερ
μαίνει τά εύγενή σπέρματα τών άνθρώπων 
είς βλάστησιν καί καρποφορίαν. Διά τούτο 
δέν έλπίζω νά ύπάρξη διδάσκαλος, δστις νά 
μή κατανοήση. τί διά, τής μεταφράσεως τού 
Ρουσσώ έπιδίύίκομεν ύποβαλλόμενοι είς ύ- 
περμέτρους κόπους καί δαπάνας. Έλπίζομεν 
δέ δτι οί "Ελληνες διδάσκαλοι προθύμως θά 
ύποστηρίξωσι βιβλίον, δπερ προώρισται νά. 
έξάρη καί τίμηση, τό τε διδασκαλικόν έργον 
καί τούς άσκούντας αύτό διδασκάλους καί νά 
συντελέση ποικιλοτρόπως είς τήν βελτίωσιν 
τών παρ’ ήμΐν κακώς έχόντων.

Τό έργον, ώς εϊπομεν,έτιμήσαμεν είς δραχ. 
τρεις έκαστον τόμον, άλλά διά τούς*  έγγρα- 
φέντας συνδρομητάς δραχμάς δύο, διά δέ 
τούς συνδρομητάς τής « Έκπαιδεύσεως»τούς 
πληρώσαντας τήν συνδρομήν των μέχρι τοΰ 
προσεχούς Ίανουαρίου δραχμήν μίαν μόνον. 
Αΐ δραχμαί θεωρούνται διά τούς έν τώ εξω
τερικά) χρυσαϊ. Οί βουλόμενοι νά άποκτή- 
σωσι τό κλασσικόν τοΰτο καί μέγα έργον τής 
παιδαγωγικής παρακαλούνται νά έγγραφώ- 
σιν έν τή αγγελία, ήν συνάπτομεν ένταϋθα 
καί νά έπιστρέφωσιν ήμΐν εύθύς αύτήν διά 
τού ταχυδρομείου, πληρώνοντες δι’ αύτήν 
ταχυδρομικά έν λεπτόν.

Έν Άθήναις τή 18 86ρίου 1892
Ό διευθυντής τής «Έκπαιδεύσεως»

11. Π. Οιχονόμ.ος.

ΠΕΡΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΙ- ΣΧΟΛΕΙΟΓ
(Συνέχεια ίίέ φύλ. 13).

Είπομεν δτι έν τω άδιαιρέτω σχολείω εις 
μόνον διδάσκαλος θά διδάσκη συγχρόνως 
καί τάς τέσσαοας τάξεις τοϋ σχολείου. Είναι 
δέ αύτόδηλον δτι έν τοιούτω σχολείω τά 
άποτελέσματα θά ώσι μικρότερα η έν άλ- 
λοις σχολείοις, ένθα ύπάρχουσι πλείονες 
διδάσκαλοι, ένθα μάλιστα έκάστη τάξις τοΰ 
σχολείου έχει καί τόν διδάσκαλόν της. Περί 
τούτου δέν ύπάρχει διάφορος γνώμη παρά 
πάσι τοΐς άσχοληθεϊσι μέ τό ζήτημα τούτο. 
Μόνον είς τά διαβόητα Παπαμάρκεια νομο
σχέδια τής πρώτης περιόδου υπάρχει ό άδι- 
καιολόγητος διϊσχυρισμός δτι τά σχολεία 
ταΰτα μάλιστα έν πολλοΐς θά ώσι καί άνώ- 
τερα τών άλλων είδών τών σχολείων. Άλλ’ 
έκεϊ ποία γνώμη ύπήρξεν όρθή; Είς τά 
άδιαίρετα σχολεία δύναταί τις πολλά πράγ
ματα νά φέξη. Πρώτον, έπειδή ύπάρ
χουσι πολλοί μαθηταί διαφόρου Λλικίας, 
μαθήσεως, άνατροφής, ό διδάσκαλος είναι 
Αναγκασμένος νά κάμη πολλά τμήματα, ϊνα 
κανονίζη τήν διδασκαλίαν του κατά τήν 
πνευματικήν τών μαθητών κατάστασιν. ’Αλλά 
τότε κατακερματίζεται ή ένέργειά του καί 
συντέμνεται ύπέρ τό δέον ό χρόνος ό Αναγ
καίος πρός διδασκαλίαν έκάστου τμήματος. 
Καί ή διδασκαλία Α γίνεται κατ’ άνάγκην 
έπιπόλαιος κατά τό λεγόμενον «βαπτίζω καί 
μυρώνω άρα ζήση καί μή ζήση»· ή περιο
ρίζεται είς τινα τμήματα συνήθως είς τά 
άνώτερα, έν ώ τά κατώτερα είναι έγκαταλε- 
λειμμένα είς τήν τύχην των καί απασχο
λούνται Αποκλειστικώς μέ έργασίας γραφι
κός. Έπειτα έν τώ σχολείω τούτω, έπειδή ό 
διδάσκαλος έχει δλας τάς τάξεις νά διδάξη, 
μάλιστα δέ διάφορα έν τή αύτή ώρα μαθή
ματα δι’ έκάστην τάξιν, πρέπει ουτος καθ’ή
μέραν νά άναπτύσση έκτακτον ένέργειαν καί 
δραστηριότητα,νά έχη τόν νούν του κατά τόν 
αύτόν χρόνον άμα μέν εις τήν διδασκομέ- 
νην τάξιν, άμα δέ καί είς τούς έργαζομένους 
σιωπηλώς Αλλους μαθητάς, καί έν φ άνα- 
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πτύσσει προφορικώς τό μάθημα είς μίαν 
τάξιν, διά τών οφθαλμών του νά προλαμ
βάνω πάσαν άταξίαν τών άλλων μαθητών η 
νά έπαναφέρη δι’ ένός νεύματος, δι’ ένός 
ήσύχου κρότου τήν διασιλευθεϊσαν τά
ξιν, νά ύποδεικνύη είς τούς μαθητάς τους 
τελειώσαντας τόν γραφικήν εργασίαν των 
άλλην έργασίαν, χωρίς νά διακόπτη τόν 
άνάπτυξιν τοϋ μαθήματος,ήν κάμνει είς μίαν 
ώρισμένην τάξιν μαθητών. Άλλά καί κατά 
τήν μετάδασιν έκ τοΰ ένός μαθήματος είς 
άλλο δέν πρέπει νά κατατρίβηται χρόνος. Ό 
διδάσκαλος πρέπει νά είναι εύκολος είς τήν 
άλλαγήν τοϋ μαθήματος καί πρέπει εϋθυς 
νά κατατοπίζεται καί νά μή χάνηται έν τή 
ποικιλία τής έργασίας. Έπειτα καί Απει
θαρχία είναι ένταϋθα δύσκολος. ’Επειδή ό 
διδάσκαλος έν μόνον τμήμα δύναται νά δι 
δάσκη, τά δέ άλλα τμήματα εργάζονται μόνον 
γραφικός έργασίας, τά τμήματα ταΰτα δια- 
φεύγοντα τήν προσοχήν τοΰ διδασκάλου, 
ήτις είναι άποκλειστικώς έστραμμένη πρός 
τό διδασκόμενον ήδη τμήμα, δέν έργάζον- 
ται καϊ άτακτοϋσι. Άλλοι πάλιν τών μαθη
τών τών τμημάτων τούτων τελειόνουσι τα- 
χύτερον τήν ώρισμένην γραφικήν έργασίαν 
καί μή έχοντες πλέον τί νά κάμωσι θορυ- 
βοϋσι καί ταράττουσι τους έργαζομένους. 
’Έπειτα καί αί φωναί τών προφορικώς διδα
σκόμενων τμημάτων ταράττουσι τους σιω- 
πηλώς έργαζομένους Λ έλκουσι πρός τά λε
γάμενα τήν προσοχήν αύτών καί ποιοϋσι 
αύτούς άμελεϊς τοϋ κυρίου αύτών έργου. 
Ταΰτα πάντα άναγκάζουσι τόν διδάσκαλον 
νά μεταχειρισθή χάριν τής τάξεως αύστηρά 
καί σκληρά μέτρα. Ταΰτα είναι τά ελαττώ
ματα τοϋ άδιαιρέτου σχολείου. Έχει δμως 
τοΰτο καί τά πλεονεκτήματά του. Τοιαϋτα 
δέ είναι 1) δτι έχει οικογενειακόν χαρακτήρα. 
Όλοι οί μαθηταί άμφοτέρων τών φύλλων 
καί πρεσόύτεροι καί νεότεροι διδάσκονται 
όμοϋ. Ή μετριότης καί τό αΐδήμον τών κο- 
ρασίων επιδρά είς τόν μετριασμόν τής βιαιό
τατος τών άρρένων. Έπειτα οί πρεσδύτεροι 
άδελφοί, οίτινες παρίστανται κατά τήν διδα
σκαλίαν τών νεωτέρων, γινώσκουσιν αύτών 
τάς άνάγκας καί βοηθούστ κατ’ οίκον αύ

τούς· 2) δτι τά τμήματα έχουσιν όλιγωτέ- 
ρους μαθητάς ή όσους έχουσιν έν σχολείοις, 
ένθα είς διδάσκαλος διδάσκει μίαν η δύο τά
ξεις όμοϋ καί δύναται ό διδάσκαλος νά άπα- 
σχολη αύτούς προσηκόντως, έρωτών, έξετά- 
ζων, άσκών αύτούς είς τό έκφράζεσθαι ^.τ τ.
3) δτι ό διδάσκαλος δύναται ένταϋθα νά προ- 
βιβάζη μαθητάς έκ τοϋ ένός τμήματος εις 
τό άλλο, άν βλέπη αύτούς ικανούς νά πα- 
ρακολουθήσωσι τήν διδασκαλίαν τοϋ άλλου 
τμήματος καί οΰτω σώζονται πολλοί μαθη
ταί άίτό τήν άνίαν, ήτις δικαίως κατατρύχη 
αύτούς έργαζομένους έν τμήματι λίαν αύ
τών ύποδεεστέρω- 4) δτι ό διδάσκαλος τοϋ 
άδιαιρέτου σχολείου έχει μεϊζον κϋρος παρά 
τοϊς μαθηταϊς του καί άπολαύει μείζονος 
άγάπης, άφ’ ού έπί πολλά συνεχή έτη κατε- 
γίνεται μέ τούς αύτούς μαθητάς διδάσκων 
αύτούς καί μορφώνων.

Τά έλαττώματα τοϋ άδιαιρέτου σχολείου 
δύναται διδάσκαλος εύπαίδευτος καί εύσυν- 
είδητος νά μετριάση διά καταλλήλου τοϋ 
σχολικού προγράμματος διασκευής καί διά 
συνδυασμών έξοικονομούντων είς τόν διδά
σκαλον χρόνον πρός διδασκαλίαν καί μόρ- 
φωσιν τών μαθητών. Άν είναι αληθές δτ’ 
αληθινή άνατροφή δύναται νά γίνη δι’ άλη' 
θινοϋ διδασκάλου, τοΰτο ισχύει κατά μείζο- 
να λόγον λεγόμενον περί τοϋ άδιαιρέτου 
σχολείου. Καί ένταϋθα έχομεν άνάγκην δι
δασκάλου παιδαγωγικοϋ ,έν Διδασκαλείοις 
μορφωθέντος καί εί δυνατόν έκ τών καλλι- 
τέρων τοιούτων. Καί τά άδιαίρετα σχολεϊα 
είναι σχολεϊα ανατροφής, είναι εκπαιδευτή
ρια, όχι γραμματοδιδασκαλεϊα! Καί έν τοϊς 
σχολείοις αύτοϊς αί γνώσεις δέν είναι σκοπός, 
άλλά μέσα πρός μόρφωσιν. Καί τά σχολεϊα 
ταΰτα πρέπει νά έργασθώσι πρός μόρφωσιν 
χαρακτήρος. Άλλά πρός τοΰτο πρέπει νά 
μεταδώσωσι κύκλον γνώσεων πλήρη καλώς 
έπεξειργασμένων,ώστε αφορμής διδομένης αί 
γνώσεις νά μεταβάλλωνται είς βούλησιν. Καί 
τό άδιαίρετον σχολεϊον πρέπει νά έμφυτεύση 
είς τούς μαθητάς πολυμερές ένδιαφέρον. Πολ
λοί νομίζουν δτι τά τέκνα τοϋ λαοΰ δέν είναι 
ανάγκη νά λάβωσι παίδευσιν έμβριθή, είς 
αύτά άρκεϊ μόνον νά μάθουν νά άναγινώ- 

σκουν καί νά γράφουν, τά περισσότερα γράμ
ματα καθιστώσιν αύτά δυστυχή. Ή γνώμη 
αΰτη έβλαφε καιρίως τήν άνάπτυξιν τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως καί έξακολουθεϊ νά 
βλάπτη καί διά τοΰτο πρέπει νά πολεμηθή 
άδυσωπήτως. Ή άληθής παίδευσις, τό πο
λυμερές ένδιαφέρον, είναι προφυλακτικόν 
μέσον κατά τών παρεκτροπών, σωτηρία είς 
τάς καταιγίδας τοϋ βίου καί βοήθεια είς τόν 
έπί γής βίον. Καί διά τοΰτο μάλιστα έπρεπε 
διά τοιούτου δπλου νά είναι ώπλισμένα τά 
τέκνα τών πτωχών άνθρώπων, ά είναι έκ- 
τεθειμένα είς παντοίους τοϋ βίου πειρα
σμούς. Άλλά καί άλλοι λόγοι κοινωνικοί 
ύπαγορεύουσι τήν άνύφοισιν τών αδιαιρέτων 
σχολείων είς σχολεϊα έκπαιδευτικά. Ό Χρι
στιανικός βίος άπαιτεϊ άνάπτυξιν τοϋ πνεύ
ματος πρός βαθεϊαν κατανόησιν τών διδα
σκαλιών τής Λμετέρας θρησκείας, άλλά καί 
χαρακτήρα πρός έπίμονον έκτέλεσιν τών 
διατασσομένων. Έπειτα ή πολιτεία πρός έκ- 
πλήρωσιν τοϋ ύφηλοϋ αύτής προορισμού 
άπαιτεϊ παρά τών πολιτών θυσίαν καί πρό
θυμον έκτέλεσιν τών έπιδεβλιιμένων αύτοϊς 
καθηκόντων. Πάς πολίτης καί Χριστιανός 
οφείλει νά είναι μέλος ζών, ένεργόν έν τή 
κοινοινία, νά έννοή τάς άνάγκας αύτής κατά 
βάθος καί νά έκτελή προθύμως καί ανελλι
πώς τά καθήκοντά του. Άλλά πρός τόν σκο
πόν τούτον πρέπει οί άνθρωποι νά άναπτυ- 
χθώσι καί άνατραφώσιν έν τοϊς σχολείοις Έν 
αύτοϊς οί πολϊται πάντες πρέπει νά λάβωσιν 
ορθήν μόρφωσιν καί άνάπτυξιν, ϊνα ούτως 
έννοώσιν άλλήλους καί συμπράττωσιν. Ή 
βελτίωσις τής κοινωνίας ύποθέτει βελτίωσιν 
τών σχολείων, μάλιστα δέ βελτίωσιν τής δι
δασκαλίας. Καί πρός τοιοΰτον σκοπόν πρέ
πει νά έργασθώσι καί τά άδιαίρετα σχολεϊα. 
Καί αύτά πρέπει νά έπαγγέλλωνται οτι παι 
δεύουσι, δτι έξεγείρουσι πολυμερές ένδιαφε- 
ρον, οτι μορφώνουσι πρόσωπον μέ χαρακτήρα 
ήθικόν καί θρησκευτικόν. ΙΙώς δέ δύναται 
νά κατορθώσωσι τούτο, θά δηλωθη έν τοϊς 
έπομένοις.

(άκολουθεϊ)

ΠΡΩΤΑ ΜΘΗΜΑΤΑΤΟΪ ΜΑΘΗΤΟΓ
ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ζ/ευτέρα βυυάιάλεξίί.

Βλέπω οτι ήλθετε δλοι είς το σχολεϊον. Πολύ ευ
χαριστούμαι, δταν δεν λείπη χάνεις. Διότι τότε θά μά- 
θητε πολλά γράμματα χαΐ θά γίνητε χαλοί άνθρωποι 
χαι θά σάς αγαπά χαΐ θά σάς τιμά όλος ό κόσμος χαΐ 
θά χαίρετε χαΐ σείς χαί ό πατήρ σας χαί ή μήτηρ σας, 
ποΰ έχουν τοιοΰτο σοφόν παιδί χαί τά αδέλφια σας θά 
χαίρουν χαί αύτά, ποΰ έχουν άδελφδν χαλόν. Λοιπόν νά· 
έρχεσθε πάντοτε είς τό σχολεϊον καί νά μή λείπετε 
χαμμίαν ημέραν, χαί τότε θά σάς άγαπώ χαί έγώ πολύ 
θα σάς άγαπά δέ χαί ό Θεός άπό τόν ούρανόν, δςτις θέλε( 
νά έρχεσθε είς τό σχολεϊον καί νά μάθητε γράμματα 
πολλά. Οΰτω λοιπόν νά κάμνητε. Άς παραχαλέσωμε1' 
δέ τόν Θεόν νά σάς άγαπά,χαΐ νά σάς διατηρη ύγιεϊς,χαί 
νά σάς φωτίζη νά έρχεσθε πάντοτε είς τό σχολεϊον. 
Όρ-θοί. Οί μαθηταί άνίστανται καί χάμνουσι τόν σταυ
ρόν των σιωπηλώς τρις, χατά τό υπόδειγμα τοΰ διδασκά
λου, οστις δδηγεϊ αύτούς νά χάμνωσιν όρθώς τόν σταυ
ρόν των δια τής δεξιάς χειρός.. Έπειτα σταυρώνουσι τάς 
χεϊρας καί ό διδάσκαλος λέγει τήν έξής προσευχήν.

« Κύριε ήμών Ίησοΰ Χριστέ, διατήρει τούς μαθητάς 
μου πάντας υγιείς, φώτιζε τδν νοΰν αύτών νά αγαπώσ1 
πάντοτε τήν άλήθειαν, νά είναι μεταξύ των ήγαπημένοι ώς 
άδελφοί,νά έρχωνται ταχτικά είς τδ σχολεϊον, ίνα γίνωσ1 
καλοί άνθρωποι χαί καλοί Χριστιανοί. Ή χάρις τοΰ Κυ
ρίου καί Θεοΰ ήμών ειη μετά πάντων ήμών.» Αμήν.

Καθίσατε. Έφέρατε δλοι πλάκας ; Δείξατε αύτάς. 
Έφέρατε καί σφουγγαράκι; Νάΐδω και τα πονδύλιά σας1 
Ποιος έχει τδ μεγαλείτερον; Έφέρατε καί πανάκι ; 
Μένω πολύ ευχαριστημένος. Εύγε, δσα παιδιά κάμνουν 
δτι λέγει ό διδάσκαλος είναι ευλογημένα ricatBta άπό 
τδν Θεόν καί θά προκόψουν καί θά γίνουν καλοί άν
θρωποι. Τάς πλάκας καί τά κονδύλια θέσατε ύποχάτω 
τοΰ θρανίου. Καθίσατε καλώς I "Ολοι βλέπετε έμέ είς 
τά μάτια!

Σεϊς δλοι τώρα εισθε μεγάλα παιδιά χαί χαθείς έχε( 
τδ όνομά του, Γεώργιος, Δημήτριος, Βασίλειος χλπ. 
"Οταν έγεννήθητε καί εισθε πολύ μιχρά παιδάχια, τότε 
δέν είχετε όνομα. Είς μερικά μέρη ονομάζουν τά'άόάπτι- 
στα παιδάκια δ ρ ά π ο ν, καί τά κοριτσάκια δ ρ α κ ο ΰ- 
λ α ν. Τδ όνομα λαμδάνομεν, δταν βαπτιζώμεθα." Ωστε 
τδ όνομα αύτό είναι τδ βαπτιστικόν. Ποϊον είναι τδ ίδικόν 
σου όνομα τδ βαπτιστικόν ; Γεώργιος.—Τδ ίδικόν σου; 
Δημήτριος. —’Επιθυμώ νά άποκρίνεσθε οΰτω. «Τδ βα- 
πτιστιχόν μου όνομα είναι Δημήτριος.» Τδ ίδικόν σου; 
— « Τδ βαπτιστικόν μου όνομα είναι Θεόδωρος». Άλλ’ 
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έκτος τοΰ βαπτιστικοΰ ονόματος έχετε κα'ι άλλο όνομα, 
τ'ο όποιον έχουν δλοι τοΰ σπιτιοΰ σας οι άνθρωποι ώς ζαΐ 
πολλοί ^συγγενείς σας, οί όποιοι είναι τής αύτής οικογέ
νειας. ΙΙοϊον άλλο όνομα έχεις σύ ; —Δημητρακόπουλος. 
Μάλιστα, τό εύρες. Ποιον άλλο όνομα έχεις, σύ Βασί- 
λειε; — Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Σύ Γεώργιε;— Μα- 
κρής. Σύ Λεωνίδα ; Οΐκονομόπουλος. Αύτά τά ονόματα, 
Παπαδόπουλος, Μακρής, Οΐκονομόπουλος καί πλεϊστα 
άλλα ονομάζουν οικογενειακά ονόματα. "Ωστε άν σας 
φωνάξω καί μέ τό οικογενειακόν σας όνομα, καταλαμβά
νετε εύθύς. Τώρα θά σας φωνάξω μέ τά οικογενειακά 
σας ονόματα καί δστις ακούει τό όνομά του νά φωνάζη 
παρών (δηλ. είμαι έδώ). Προσέχετε! Δημητρακόπου
λος! Παρών. —Παπαδόπουλος! Παρών. —Μακρής! Πα
ρών. Λοιπόν καθείς άπό σας έχει δύο ονόματα έν βα- 
πτιστικόν καί έν οικογενειακόν. Είπέ μου καί τά δύο 
σου ονόματα!—Βασίλειος Καψορράχης.— Σύ ; Εύστάθιος 
Κοντοζωμένος. Σύ; Ζαφείριος Πλεμένος.

Έμάθετε νά κάθησθε ίσα, νά όμιλήτε δυνατά διά νά 
σάς ακούουν όλοι, όσοι είναι εις τό σχολεΐον. Τώρα θά 
σάς μάθω πώς νά άναιβάζετε εις τό θρανίον καί πώς νά 
αποθέτετε τάς πλάκα; ύποκάτω τοΰ θρανίου. Όταν 
πρωτήτερα σας είπα νά μοΰ δείξετε τάς πλάκας, έγινε 
πολύς θόρυβος καί έπέρασε πολύς καιρός, έως δτου γίνη 
τοΰτο. Έγώ θέλω νά γίνηται εύθύς, χωοίς νά ακούεται 
ούδέ δ ελάχιστος θόρυβος. ’Ιδού πώς θά γίνηται. Ό δι
δάσκαλος κάθηται είς έν θρανίον καί λέγει τάς πλάκας έπί 
τοΰ θρανίου έ ν ! πιάνει τήν πλάκα καί μέ τάς δύο χεϊρας 
καλώς' δύο! άναβιβάζει αύτήν έπί τοΰ θρανίου’ τρία! 
θέτει τήν πλακα έλαφρώς επί τοΰ θρανίου, χωρίς νά ά- 
κουσθή καθόλου κρότος. Τοΰτο έπαναλαμβάνει ό διδά
σκαλος καί δίς καί τρις. “Επειτα άνίσταται καί άσκεΐ 
είς τοΰτο τους.μαθητας. Μετά τήν άσκησιν ταύτην γυ
μνάζει τούς μαθητάς πώς νά άτοθέτωσι τήν πλάκα των 
ύπό τό θρανίον. Η άσκησις γίνεται κατά πρόσταγμα ώς 
εζήί· Τάς πλακας ύπο τά θρανία ! έ’ ν ! Έκαστος τών 
μαθητών πιάνει εκατέρωθεν καί μέ τάς δύο χεϊρας τήν 
πλάκα του καί ανυψώνει αύτήν ολίγον ύπεράνω τοΰ θρα
νίου. Δύο! οί μαθηταί φέρουσι τάς πλάκας των ύπό τά 
θρανία κρατούντες αύτάς καί μέ τάς δύο χεϊρας καί ά- 
φίνουσι έπί τής σανίδος έλαφρώς. Τρία ! οί μαθηταί 
ταχέως φέρονσιν άμφοτέρας τάς χεϊρας έπί τοΰ θρανίου 
καί συμπλέκουσι τά δάκτυλά των. Ή αύτή άσκησις έπα- 
ναλαμβάνεται πσλλάκις. Κατόπιν δ διδάσκαλος άπαγγέλ- 
λει μίαν απλήν πρότασιν π.χ. Αύτή—είναι—καθέδρα ! 
Τάς λέξεις απαγγέλλει χωριστά έκάστην σημειών αύτή*  
διά τής χειρός καταφερομένης έκ τών άνω πρός τά κάτω 
Κατόπιν άπαγγέλλουσι. καί οί μαθηταί πάντες άκολου- 
θοϋντες τόν διδάσκαλον, δστις απαγγέλλει όμοΰ καί οδη
γεί καί διά τής δεξιάς χειρό; πόσον χρόνον νά διατρίβω- 
Ίν οί μαθηταί εις τήν απαγγελίαν έκάττης -λέξεως.

Τοΰτο είναι ή έν χορφ άπαγγελία, ήτις είναι όρθώς γινο- 
μένη σπουδαιοτάτη έργασία έν τφ δημοτικφ σχολείφ- 
διότι οΰτω πολλαπλασιάζεται ή αυτενέργεια τών μαθη
τών, λαμβάνουσι θάρρος οί δειλοί μαθηταί καί ή πειθαρ
χία τών μαθητών προάγεται καί ή προσοχή αύτών όξύ- 
νεται καί κρατύνεται.

Σηκώσατε υψηλά τό χέρι, μέ τό όποϊον πιάνετε τό 
κουτάλι, δταν τρώγετε- μέ τό όποϊον κάμνετε τόν σταυ
ρόν σας. Τό χέρι τοΰτο ονομάζεται δεξιόν. Μέ τό χέρ( 
τοΰτο κρατείτε τό κονδύλι και γράψατε είς τήν πλάκα 
σας εύθύς δ,τι θέλετε. Τώρα νά σβήσετε δσα έγράψατε- 
Άλλ’δχι μέ σάλιον. Αύτό δέν είναι καλόν. Βρωμά κα
τόπιν ή πλάκα. Οί καλοί μαθηταί έχουν δεμένον είς 
τήν πλάκα των εν μικρόν σφουγγαράκι. Αύτό τό βρέχουν 
κάθε πρωί καί κάθε μεσημέρι καί μέ αύτό σβήνουν τά 
γράμματα τής πλάκας. Τώρα σφουγγίσατε αύτά μέ τ^ 
πανάκι.Λοιπόν έτσι σβήνονται τά γράμματα πρώτον μέ 
τό σφουγγαράκι, έπειτα μέ τό πανάκι. Καί τοΰτο καλόν 
είναι νά γίνηται μέ πρόσταγμα έ’ν, δύο, τρία. Λοιπόν έμ- 
πρός. Καθαρίσατε τάς πλάκας. ‘Έν. Οί μαθηταί σβή- 
νου τά γράμματα μέ τό σφουγγαράκι- δύο- οί μαθηταί 
σφουγγίζουν τάς πλάκας των μέ τό πανάκι- τρία. 
Παύει ή έργασία καί οί μαθηταί προσβλέπουν είς τόν δι
δάσκαλον. Πάσαι αί έργασίαι τοΰ σχολείου καλόν εΐνα*  
νά γίνωνται μέ πρόσταγμα’ διότι καί ταχύτερον έκτελοΰν- 
ται καί προθυμότερον καί τό σχολεΐον παρουσιάζει πάν
τοτε κανονικήν όψιν. Ό διδάσκαλος δέν πρέπει νά θεω- 
ρή ταΰτα επουσιώδη. Έν αύτοις υπάρχει μορφωτική δύ- 
ναμις μεγάλη.

Χθες σάς είπα περί τοΰ σπουργίτου καί τοΰ ντορή. 
Τί έζήτει ό σπουργίτης ; —Τί τοΰ εΐπεν ό ντορή;; Τώ
ρα θα σάς εΐπω δι’έν παιδάκι καί έν αρνάκι.

Άρνάκε κ*1  παιδάκι.

Παώάχι Τί τρέχεις προβατίνα μου
κλαμμένη, λυπημένη ; 
Τί ζητείς ; τί έχασες ; 
είπέ μου το, καϋμένη !

Προβατίνα. Παιδί, μή είδες έν αρνί 
τό ακριβό παιδί μου ; 
δυο ’μέραις έχω νά τό ιδώ 
τρελλάθηκ’ ή ψυχή μου !

Παιδάκι. Έγώ εύρηκα έν αρνί 
άσπρο, καλό αρνάκι· 
τό εχω εις τό σπίτι μας 
και τρώγει χορταράκι.

Στάσου νά σοϋ τό φέρ’ εύθύς, 
χαλά γεά νά τό ίδης, 
νά φάγη γάλα ποΰ πεινμ 
χαί πάλιν μοΰ πό δέδεις.

Βΰθύς ξανάφαναν τά δυό 
αρνί χαί τό παιδάκι- 
χαι μπέ φωνάζει ή μάννα του 
και μπέ καί τό άρνάχι.

Τό γλύφει ή μαννοϋλά του 
γάλα πολύ τοΰ δίδει 
χαί τρέχει μέ τ’ άρνάχι της 
μαζί είς τό γρασίδι.

Φωνάζει τό χαλό παιδί 
έλα έδώ άρνάχι.
Τ’ αρνάκι όμως δέν τηρμ 
χαί πάει ’ς τό γρασιδάχι.

Τί έζήτει ή προβατίνα ; Ποΰ τό εύρε τό παιδί τό αρ
νάκι ; Είς τά χωράφια μοναχό. Έκαμε πολύ καλά ποΰ 
τό έφερεν είς τό σπίτι του, διά νά μή χαθή. Άλλ’ δταν 
έπαρουσιάσθη ή μάννα του καί τό έζήτει τό έφερε καί τό 
έδωκε. Τό παιδάκι ήτο καλό, δέν ήθελε νά έχη τό ξέ
νον πράγμα. Ήγάπα τό αρνάκι καΐ ήθελε νά τό περι- 
ποιήται, νά τοΰ φέρη πράσινον χορταράκι, νά τοΰ δίδη 
νεράκι νά πίνή. Άλλά τό αρνάκι ήθελε καλλίτερα νά 
είναι μέ τήν μητέρα του καί δι’ αύτό έφυγε. Τό παιδάκι 
βεβαίως θά έλυπήθη- διότι δέν θά είχε πλέον αρνάκι, άλλ’ 
εύχαριστήθη πάλιν- διότι τό αρνάκι εύρε πάλιν τήν μη
τέρα του, ή οποία θά τοΰ έδιδε να τρώγη πολύ γάλα διά 
νά μεγαλώση γλίγωρα. Έτσι καί σείς νά αγαπάτε τά 
αρνάκια, καί νά τούς δίδετε νά τρώγουν χορταράκι, νε- 
ρόν νά πίνουν. Καί τά πρόβατα είναι τοΰ Θεοΰ πλάσματα 
καί δέν πρέπει νά τά κακομεταχειριζώμεθα’ διότι είναι 
αμαρτία.

Τόσα γράμματα τώρα άρκοΰν. "Υστερα άπό τό μεση
μέρι θά σας εΐπω καί άλλα.

Η ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ

Ή Αίγινα είναι νήσος τριγωνική, πλατεία πρός βορράν 
καί στενή πρός νότον κείμενη κατά τό μέσον τοΰ Σα- 
ρωνικοΰ κόλπου. Ό Στράβων υπολογίζει τήν περίμε
τρον ταύτης είς 180 στάδια, τ. έ. είς 33 χιλιόμετρα, 
τό δέ έμβαδόν αύτής κατά τάς νεωτέρας καταμετρήσεις 
εϋρέθη ίσον πρός 86 τ. χλμ. Μυθολογείται δ’ δτι κατ 
άρχάς ώνομάζετο Οίνώνη ώς οίνον φέρουσα και δτι ητο 
ακατοίκητος' δτι δέ κατόπιν ώνομάσθη Αίγινα παρά 
τοΰ Αίακοΰ, τοΰ υίοΰ τοΰ Διός, πρός τιμήν τής μητρός 
αύτοϋ Αίγίνης. Γενάρχης δέ καί πρώτος οικιστής τής 
νήσου φέρεται δ Αιακός δ δικαιότατος πάντων τών επί γής 
βασιλέων, δστις διά τήν δικαιοσύνην του διωρίσθη και κρι
τής τών νεκρών έν τώ "Αδη. Είς τόν Αιακόν δέ τοΰτον 
ή εύνοια τοΰ Διός, ούχί άπαξ έξεδηλώθη δαψιλής άμα 
αίτηθεϊσα. Καί πρώτον μέ*,  δτε λειψανδρία δεινή έβα- 
σίλευεν είς τήν νήσον, εύθύς ώς άνέτεινε πρός τόν ου

ρανόν τάς χεϊρας δ Αιακός ζητών οίκήτορας, ή πανΐο- 
δυναμία τοΰ Κρονίδου μετεμόρφωσεν αμέσως είς ανθρώ
πους τούς μύρμηκας τής νήσου τούς καί διά τοΰτο Μυρ- 
μιδόνας κληθέντας. Δεύτερον δέ βασιλεύοντος τοΰ Αία
κοΰ έν Αίγίνη έπίεζε τήν Ελλάδα αύχμός δεινός καί 
ούτε είς τήν Πελοπόννησον, ούτε είς τήν έκτός τοΰ 
Ίσθμοΰ χώραν έβρεχεν δ θεός, οί δέ Έλληνες άπέ- 
στειλαν είς Δελφούς άνδρας, ί’να ού μόνον τό αίτιον τοΰ 
κακοΰ μάθωσιν, άλλά καί τήν θεραπείαν τούτου συγ
χρόνως ζητήσωσιν, έρωτώντων δέ τών πρέσβεων τόν 
θεόν, ή Πυθία άπεκρίθη δτι είναι δ Ζευς κατά τών Ελ
λήνων παρωργισμένος καί δτι μόνος άνθρωπος, δστις 
δύναται νά έξιλεώση τοΰτον είναι δ Αιακός. Διά τοΰτο 
ήλθον πρέσβεις έξ δλων τών Έλληνίδων πόλεων 
είς Αίγιναν ζητοϋντες παρά τοΰ Αίακοΰ σωτηρίαν. 
Ουτος δέ συγκινηθείς έκ τών λόγων τών πρέσβεων έξ- 
ήλθε τής πόλεως καί έπί λόφου στάς καί θύσας, άνέ- 
τεινε τάς χεϊρας πρός τόν ούρανόν καί έδεήθη τοΰ Διός. 
Μόλις δέ είχε τελειώση τήν προσευχήν καί άμέσως 
έπεφάνη έπί τής κορυφής τοΰ ορούς τό πρώτον νέφος, 
δπερ έπειτα κατακαλύψαν τόν ούρανόν, άνελύθη είς βρο*  
χήν ραγδαίαν καί κατέβρεξε τήν Έλληνίδα γήν πάσαν. 
Ευγνώμων δέ δ Αιακός διά τήν θεοφιλίαν ταύτην άνή- 
γειρεν είς τόν Πανελλήνιον Δία ναόν, οΰτινος τά έρείπια 
σώζονται άκόμη. Τότε δέ κατεσκευάσθη είς περίβλεπτο·*  
μέρος τής πόλεως καί τό Αίάκειον, τετραγωνικός περί
βολος έκ λευκοΰ μαρμάρου, έντός τοΰ οποίου ήσαν έλαια 
φυτευμέναι καί βωμός μνήμα τοΰ Αίακοΰ θεωρούμενος. 
Είς δέ τήν είσοδον τοΰ περιβόλου είχον στηθη εκατέρω
θεν τά αγάλματα δλων τών Ελλήνων, δσοι ήλθον, ί’να 
παρακαλέσωσι τόν Αιακόν, δαπάνη τών Αίγινητών κα- 
τασκευασθέντα.

Πολλά δέ έτη μετά τόν θάνατον τοΰ Αίακοΰ οι Αί- 
γινήται είς τοσοΰτον άκμής καί δόξης προήλθον, ώστε 
ού μόνον άποικίας έστειλαν είς Κρήτην καί Αίγυπτον 
καί ’Ιταλίαν καί Πόντον, άλλά καί θαλασσοκράτορες 
άπέβησαν παρασχόντες, ώς λέγει ό Ηρόδοτος,, έν τη 
περιπύστφ ναυμαχία τής Σαλαμϊνος τόν μέγιστον τών 
στόλων μετά τούς Αθηναίους και άναδειχθέντες έν τώ 
άγώνι τούτφ πρώτοι καί τών Αθηναίων αύτών. Τότε δέ 
φαίνεται νά είχεν ή νήσος τόν πληθυσμόν τών 600 χιλ., 
8ν αναφέρει ό Αριστοτέλης καί τότε ύπήρξεν έκεΐ ή 
έξοχος βιομηχανία αγγείων, μάλιστα δέ χαλκών ει
κόνων, κατά τήν δποίαν διέπρεψεν δ Όνατάς. Τής 
έξοχου δέ ταύτης Αίγιναίας τέχνης έσώθη μέχρες ήμών 
σύμπλεγμα έκ 15 αγαλμάτων τοΰ αετώματος τοΰ ναοΰ 
τής Άθηνάς, τά όποια άνεΰρον άνασκάψαντες τέσσαρες 
Εύρωπαϊοι περιηγηταί καί τά όποια εύρίσκονται ήδη είς 
τό μουσεΐον τοΰ Μονάχου άνακαινισθέντα κατά τά υπο
δείγματα τοΰ μεγάλου Δανοΰ γλύπτου Τορβαλδσενίου. 
Τά αγάλματα ταΰτα είς φυσικόν μέγεθος είναι άλλα
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|*έν  ίστάμενα, άλλα 8έ κείμενα, άλλα δέ γονατισμένα 
χαί άλλα όκλάζοντα. Ό τεχνίτης φαίνεται οτι θέλει νά 
έξάρητόν ηρωισμόν τών Αίγινητών χαί εξέλεξε πρός τοΰτο 
δύο Αίγινήτας ήρωας νάπαραστήση, τόν Τελαμώνα πολε- 
μοΰντα μετά τοϋ φίλου του Ήραχλέους τόν βασιλέα τών 
Τρώων Λαομέδοντα,καί τόν Αϊαντα τόν υιόν τοΰ Τελα- 
μώνος μαχόμενον έν Τροία χατά τών Τρώων, ζητούν- 
των νά άρπάσωσι τόν πεσόντα Πάτροχλον ή Άχιλλέα. 
Έν τώ μέσφ δέ τών μαχομένων στρατών ί’σταται όρθή 
ή ’Αθήνα πάνοπλος. Έν τοΐς άγάλμασι τούτοις κατα
φαίνεται μεγάλη τής τέχνης πρόοδος κατορθούσης ήδη 
νά δίδη είς τά άγάλματα διαφόρους στάσεις χαΐ νά τηρή 
έν τή ποικιλία ταύτη τήν φυσικότητα. Άλλ’ αί κεφα- 
λαί τών αγαλμάτων στερούνται έκφράσεως, εί καΐ είς τό 
μειδίαμα τό έπιχαθήμενον έπί τοΰ προσώπου τών αγαλ
μάτων καί καλούμενον Αίγινάϊον μειδίαμα καταφαίνεται 
ή προσπάθεια τοΰ τεχνίτου νά έκφράση ζωήν καΐ αίσθη
μα, δπερ έπιτυχώς κατώρθωσεν έν ένΐ μόνω άγάλματι 
τώ τετραυματισμένφ μαχητή. Τοιαύτη ήτο μέχρι τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου ή κατάστασις τών Αίγινητών, 
δτε έξεδιώχθησαν τής νήσου ΰπό τών ’Αθηναίων ώς φί
λοι τώνΛακώνων. Καί έπανήγαγεν μέν τούτους καί πά
λιν ό Λύσανδρος έν τή νήσφ, άλλ’ ή προτέρα ακμή 
καί δύναμις δέν άνεφάνη πλέον. Παρακμή δέ καΐ κατά- 
πτωσις έπικρατήσασα έπί μακρόν κατήνεγκον τήν νήσον 
κατά τούς ’Ρωμαϊκούς χρόνους είς άφάνειαν καί ουτιδα
νότητα, έξ ής μόνον κατά τήν απελευθέρωσή τοΰ έθνους 
άνέκυψεν προορισθεϊσα ώς καθέδρα τοΰ Κυβερνήτου τής 
Ελλάδος.

Ή Αίγινα απέχει σήμερον τοΰ Πειραιώς διά τοΰ άτ- 
μσπλοίου περί τάς 2 ώρας καί συγκοινωνεί καθ’ έκάστην 
μέ τόν Πειραιά καί τό Ναύπλιον διά τής άτμοπλοϊκής 
γραμμής Πειραιώς—Ναυπλίου. Ώς μεταβαίνει δέ τις 
είς ταύτην έκ Πειραιώς βλέπει δεξιά τήν Σαλαμίνα καί 
κατωτέρω τά έρημονήσια Πεντενήσια, Πλατονήσι, Σα- 
χτερό, Υψηλήν κλπ. ’Εγγύς δέ έρχόμενος βλέπει τήν 
άνώμαλον καΐ τραχεϊαν ακτήν τής Αίγίνης μέ τάς πολ- 
λάς της υφάλους, ένεχα τών οποίων αποβαίνει δύσκολον 
νά προσπλεύση τις ταύτην. « Προσπλεΰσαι δέ Αίγινά 
έστι νήσων τών Έλληνίδων άπορωτάτη" Πέτραι τε γάρ 
ύφαλοι περί πάσαν καί χοιράδες άνεστήκασι, μηχανήσα- 
σθαι δέ έξεπίτηδες ταΰτα Αιακόν φασι ληστειών τών έκ 
θαλάσσης φόβω καί πολεμίοις άνδράσι μή άνευ κινδύνου 
είναι.» Παυσ. Ό λιμήν τής νήσου εΰρίσκεται κατά τό 
δυτικόν μέρος, ή δε πόλις Αίγινα έξαπλοΰται είς τό ά- 
κρον τούτου έπί τής αύτής ακριβώς θέσεως, έφ’ ής ήτο 
καί ή αρχαία.

Ή Αίγινα καθ’ δλους τούς διαρρεύσαντας χρόνους ού
δέποτε παρουσιάζεται είς τήν ιστορίαν γόνιμος καί καρ
ποφόρος νήσος. Τούτου δέ ένεκα οί κάτοικοι αύτής ανέ
καθεν ε'χον έπιδοθή είς τήν ναυτιλίαν καΐ τό έμπόριον. 
Καί σήμερον δέ ακόμη ή αύτή όλιγοκαρπία χαρακτηρί
ζει τήν νήσον. Οί αγροί της είναι ολίγοι καΐ τά προϊ
όντα τούτων έλάχιστα. Έκτος δέ τών ολίγων άμυγ- 
δαλών, αϊτινες όντως δίδουσιν έξαίρετα λεπτόφλοια άμύγ- 
δαλα, καί έκτος τών ολίγων συκών καί έλαιών, ή νήσος 
ούδένα άλλον άξιόλογον καρπόν φέρει. Τούτου δέ ένεκα 
οί κάτοικοι είναι κατά τό πλεϊστον έπιδεδομένοτ είς τήν 
αλιείαν. Άξιόλογον δέ κέρδος παρέχει είς τούς Αίγινή
τας ή αλιεία σπόγγων έκ τοΰ βυθοΰ τής θαλάσσης, ήτις 
τελείται ού μόνον έν ταϊς Έλληντκαϊς θαλάσσαις, αλλα 
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καί έν θαλάσσαις άπωτάταις τής Αφρικής. Έπ’ ίσης δέ 
σπουδαία ένασχόλησις τών κατοίκων είναι καί ή αγ
γειοπλαστική. Τά δέ Αίγιναϊα κανάτια, μέ τό ώχρόν 
των χρώμα, τά στενόλαιμα καί πλατύλαιμα, άπερ είναι 
καί ψυκτήρες τοΰ ϋδατος κατά τό θέρος, είναι περιζή
τητα καθ’ δλην τήν 'Ελλάδα καί τάς παραλίους πόλεις 
τοΰ Αιγαίου.

Ή Αίγινα είναι μέν ορεινή καί πετρώδης νήσος, άλλά 
τά βουνά ταύτης δέν είναι οΰτε πολύ υψηλά οδτε δασώ
δη. Ό άγιος Ήλίας μέ τό ομώνυμον μοναστήριόν του, 
δστις είναι ή ύψίστη κορυφή τής νήσου ανέρχεται είς 530 
μέτρα μόλις. Ή έλλειψις δέ όρέων υψηλών κκί ή έλ- 
λειψις δασών καί άλλων πολυπληθών δένδρων σκιερών 
συνεπάγεται άναμφιδόλως καί τήν έλλειψιν ρεόντων ΰ- 
δάτων. Διά τοΰτο δέν ύπάρχουσι πηγαί έν Αίγίνη, τά 
δέ φρέατα έν τε τή πόλει καί τή έξοχή, μάλιστα είς 
λεγόμενα Περιβόλια παρέχουσι καί τό πότιμον ύδωρ 
τών κατοίκων καί τό πρός άρδευσιν τών κήπων άναγ- 
καιοΰν.

Τήν Αίγιναν επισκέπτονται πολλοί, μάλιστα δέ τό 
θέρος, δτε ένεκα τοΰ ΰγιηροΰ κλίματός της καί τοΰ δρο
σερού θαλασσίου άέρος αποβαίνει τερπνοτάτη διατριβή 
τών Αθηναίων. Αξίζει δέ τόν κόπον νά έπισκεφθή τις 
έν Αίγίνη τά έρείπια τοΰ ναού τής Αφροδίτης παρά 
τόν λιμένα, τό όρφανοτροφεϊον τοΰ Καποδιστρίου έν τή 
πόλει χρησιμοποιοόμενον ήδη είς φυλακάς καί στρατώνα, 
τήν μονήν τοΰ προφήτου Ήλίου, τά έρείπια τοΰ ναοΰ τής 
Άθηνάς, τόν λεγόμενον τύμβον τοΰ Φώκου, τοΰ υίοΰ τοΰ 
Αίακοΰ, δν έφόνευσαν διά τοΰ δίσκου οί ετεροθαλείς α
δελφοί του Τελαμών καί Πηλεύς, τόν πρός βορραν τής 
πόλεως Δωρικόν κίονα καΐ άλλα.

Ή Αίγινα έχει σήμερον περί τάς 7 χιλ. κατοίκων, 
ών οί μέν ήμίσεις κατοικοΰσιν είς τήν πόλιν Αίγιναν, οί 
δέ λοιποί είς τά άλλα χωρία τής νήσου. Αποτελεί δέ 
μετά τοΰ άπέναντι πευκοσκεποΰς νησίου Αγκιστριού 
(Κεκρυφάλεια) τήν έπαρχίαν Αίγίνης ύπαγομένην διοι- 
κητικώς είς τόν νομόν ’Αττικής καί Βοιωτίας.

Χρίστος II. Οίκονύμου.

ΓΝΩΜΙΚΟΝ

Είς τό ώρολόγιον τής Oxford έν Άγγλίφ είναι γεγραμ- 
μενον λατινιστί Periunt et imputantur ήτοι αί ώραι πα
ρέρχονται χαί ιίμεθα διά τοΰτο ύπεύθυνοι πώς χρησιμο- 
ποιοΰμεν αύτάς. Τοΰτο δέν πρέπει νά λησμονώσί ποτέ ο! 
διδάσκαλοι τοΰ δημοτικού σχολείου.

Όσοι διδάσκαλοι δέν θέλονσι νά είναι 
σννδρομηταϊ παρακαλοΰνται νά έπιστρέψωσι 
τό ψύλλον γράφοντες έπϊ της αύτης ταινίας 
απαράδεκτο ν. "Οσοι δμως θέλονσι νά 
έχωσιν αύτό, νά μάς στείλωσι την σννδρο- 
μήν των η τούλάχιστον δήλωσιν δτι θά πλη
ρώσουν καΐ πότε. ’Έχομεν άνάγκην νά γνω- 
ρίζωμεν πόσους θά έχωμεν αληθινούς τον 
φύλλου συνδρομητάς, ϊνα μη νποβαλλώμεθα 
είς περιττάς δαπάνας. Αύτό ζητοΰμεν ώς 
χάριν παρά τών κκ. διδασκάλων.


