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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έχομεν δημοτικήν έκπαίδευσιν ;— Γράμματα και άνθρωπιά.— Διάταξις μεθοδική ένο 
παραμυθιού.—Πρόοδος έν τή Καλλιγραφία παρ’ ήμΐν.— Περί γλαυκός—Περί προσευχής.—’Ελπίς πρός το 
Θεόν.—Βιβλιογραφία. —Γραμματοκιβώτιον «Έκπαιδεύσεως».

Προς τονζ κ.κ. συνδρομητάς τής ’ Εκπαιδεύβεως !

Ή Διεύθυνσις τοΰ συγγράμματος τούτου εκ
φράζει τήν εύγνωμοσύνην αύτής προς τούς κ.κ. 
διδασκάλους, οΐτινες μετ’ ένθουσιασμοϋ άπεδέ- 
χθησαν τδ ψύλλον στείλαντες εύθύς και τήν 
συνδρομήν των. ’Ιδιαιτέρας δέ εύγνωμοσύνης 
κρίνει άξιους έκείνους των πρώ'ην μαθητών καί 
προσωπικών φίλων τοϋ κ. Π. Π. Οικονόμου, οΐ
τινες ού μόνον δι’ επιστολής των έθάρρυνον τήν 
Διεύθυνσιν εις τό έργον χαρακτηρίσαντες αύτό 
έκ τών σπουδαιοτάτων, άλλά καΐ συνδρομητάς 
πολλούς έκαμον και τάς συνδρομάς είσπράξαντες 
άπέστειλαν παραχρήμα. Ταΰτα πάντα δηλοΰσιν 
ότι τδ σύγγραμμα έρχεται έν καιρώ καΐ ότι θά 
δυνηθή τή συνδρομή τών διδασκάλων νά πράξη 

κή αύτοΰ συν
δρομή είναι έξησφαλισμένη. Οί τά πρώτα φέρον- 
Τες έκ τών παρ’ ήμών παιδαγωγών θά γράφωσι 
πρακτικά ζητήματα χρήσιμα είς τούς διδασκά
λους καί είς τήν κοινωνίαν. Άλλά πρός τή ηθική 
πρέπει νά συνυπάρξη καί ή οικονομική άσφάλεια. 
Πόροι τοΰ Περιοδικοΰ είναι ή άγάπη τών διδα
σκάλων καί ή άπότισις τής συνδρομής αύτών. 
Διό λαμάάνομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 
τούς κ.κ. συνδρομητάς νά μάς βοηθήσωσιν είς 
έργον, δπερ πρώτιστα πάντων αποβλέπει νά 
ωφελήση τούς διδασκάλους άποβτέλλοντες ήμΐν 
Συνδρομήν των. Αυτή είναι τόσον σμικρά ώστε 
νά μή φανή έπαισθητή καί είς τον πτωχότερον 

διδάσκαλον, άναγκαιοτάτη δμως εις τήν συντή- 
ρησιν τΰΰ φύλλου.

Παρακαλοϋνται οί κ.κ. όυνδρομηταί, όσοι άλ- 
λάσσουν κατοικίαν έξ οίουδήποτε λόγου, νά γνω
ρίζουν έγκαίρως τή ΔιευθύνΟει τήν νέαν αύτών 
διαμονήν, όπως μή έπέλθη σύγχυσις καί λαμβάνωσι 
τακτικά τδ ψύλλον.

(Έχ τοϋ γραφείου ΐής «Έχπαιδεύσεως»).

"Οταν λέγωμεν δημοτικήν έκπαίδευσιν παρά λαώ 
τινι έννοοϋμεν τήν ύπαρξεν σχολείων δημοτικών προς 
μόρφωσιν απάντων ανεξαιρέτως τών άνθρώπων καί 
τών άνδρών καί τών γυναικών. Έπειδή δέ σήμερον 
άποδίδεταε εις έκαστον άτομον άξια καί ή άξια αυτή 
είναι μεγαλειτέρα ή μικροτέρα άναλόγως τής μορ
φώσεως ήν έχει, διά τοΰτο πάντα τά κράτη τής Ευ
ρώπης ώς πρώτιστον αύτών μέλημα έθεώρησαν τήν 
ΐδρυσιν πανταχοΰ δημοτικών σχολείων καί έν αύταΐς 
ταϊς μικραϊς κώμαις πρός μόρφωσιν καί τών άνδρών 
καί τών γυναικών καί δι’ αύστηροτάτων μέτρων 
συνετέλεσαν, ϊνα μηδείς στερηθή τής άναγκαίας ταύ
της παιδεύσεως. Άλλ’ ή σύστασις πανταχοΰ δημο
τικών σχολείων καί δ διορισμός έν αύτοϊς δημοδιδα
σκάλων οίωνδήποτε ώς και ή ύποχρέωσις νά φοιτώσιν 
οί παϊδες καί οί άρρενες καί οί θήλεις έπί ώρισμένα
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ίτη ε’ις τά σχολεία δέν άρκοΰσι προς επιτυχίαν τοΰ 
υψηλού σκοπού, δν έπιδιώκουσι τά σχολεία σήμερον, 
πρός τόν έξευγενισμόν δηλ. καί την βελτίωσιν τού 
άτόμου. Πρός τούτο άπαιτεϊται πρό παντός άλλου 
και μόρφωσις ειδική τού διδασκάλου. Καί ιδού διατί 
έγιναν καί γίνονται Διδασκαλεία. Έν αύτοις πρέπει 
οί μέλλοντες νά γίνωσι διδάσκαλοι νά έξευγενισθώσι 
και κατά την προαίρεσιν καί κατά τούς τρόπους, νά 
έφοδιασθώσι δέ καί μέ δλας τάς γνώσεις καί τάς θρη- 
σκευτικάς καί τάς ίστορικάς καί τάς φυσικάς καί 
τάς μαθηματικάς καί τάς άλλας, αϊτινες πρέπει νά 
γίνωσι κοινόν κτήμα τού λαού. Άλλά πλήν τούτων 
πρέπει οί μέλλοντες νά γίνωσι διδάσκαλοι τού λαού 
νά γνωρίσωσι καί ίν τή πράξει τό έργον τό διδασκα
λικόν, νά μάθωσι νά διαχειρίζονται τούτο δεξιώς, 
νά διδαχθώσι καί διά της βαθυτέρας αύτού έξετά- 
σεως #®ί άντιλήψεως καί διά τού παραδείγματος 
τών καθηγητών αύτών, νά άγαπήσωσε τούτο καί νά 
άποφασίσωσι ώς άλλοι άπόστολοι νά διασπαρώσιν εις 
τάς πόλεις καί κώμας τού Ελληνικού έθνους όπως 
δεαδώσωσι τό άληθές πνεύμα τού πολιτισμού συν- 
τελούντςς εις τήν ήμέρωσιν καί εις τήν πρόοδον τού 
έθνους. Tfi<x ετη έχουσιν δρισθή *1ς  τούτο, ολίγα άνα
λόγως τού μεγάλου σκοπού, δν τά Διδασκαλεία έπι- 
διώκουσιν, άλλ’ αρκετά, ϊνα παρασκευασθώσι διδά
σκαλοι χρήσιμοι εις τό έθνος. "Ωστε σήμερον θεωρεί
ται άναγκαιότατον προσόν τού δημοτικού σχολείου 
νά έχη διδάσκαλον ειδικήν κεκτημένον μόρφωσιν, ην 
παρέχουσ^ χαλώς διωργανωμένα Διδασκαλεία, πασα 
δέ άλλη παίδευσες, οϊαν δίδωσι τά ’Ελληνικά σχο
λεία ή τά Γυμνάσια, δέν είναι ή προσήκουσα προ- 
παρασκευή διά τό διδασκαλικόν έργον. "Οταν δέν 
τηρήται ό όρος ούτος τής ειδικής προπαρασκευής τών 
διδασκάλων, τχ σχολεία τά δημοτικά άμαρτάνουσι 
τού σκοπού των καί ή δημοτική έκπαίδευσις κα
ταντά ε^ναι τότε όχι έξευγενισμός καί ήμέρωσις 
τών άνθρώπων, άλλά διδασκαλία γνώσεών τινων καί 
δεξιοτήτων άνευ βαθυτέρας τινός τού άνθρώπου μορ
φώσεως. "Αν έπαινώνται σήμερον τά δημοτικά σχο
λεία έν Εύρώπη, άν θεωρώνται ώς σπουδαιότατος 
παράγων τού πολιτισμού ένός έ'θνους, άν σήμερον 
στήνωσιν άνδριάντας εύγνωμοσύνης καί εύσεβείας είς 
τόν Κομένιον καί εις τόν Πεσταλότσην τούς δρί- 
σαντας τήν έννοιαν τών δημοτικών σχολείων καί 
ύποδείξαντας τά ορθά μέσα πρός ίπιτυχίαν τού σκο- 
σκοπού αύτών, οί άνθρωποι εκείνοι έννοούσι δημοτικά 
σχολεία άλλα ή ίκεΐνα, ά μεταδίδουσι γνώσεις δΓ 

άνθρώπων έστρατολογημένων άπό τά Ελληνικά 
σχολεία ή τά γυμνάσια. Δέν πρέπει νά άπατώμεθα 
διότι διά τής αύτής λέξεως δημοτικόν σχολεΐον δη- 
λούται καί τό εν καί τό άλλο σ;
έθνος είς τον άναδιοργανισμόν τής έκπαιδεύσεως τής 
δημοτικής, ήν άπό τινων ετών επιχείρησε, νά όρίση 
τίνα σκοπον θά έπιδεώκωσι τά σχολεία, τήν μηχανι
κήν διδασκαλίαν τής άναγνώσεως, τής γραφής καί 
τών 4 πράξεων τής άριθμητικής, ή τήν μόρφωσιν τών 
άνθρώπων. "Αν τό πρώτον, τότε δέν εΐναε άνάγκη 
Διδασκαλείων. Ή τεσσαρακονθήμερος διδασκαλία, 
ήν βλέπομεν συχνάκις έφαρμοζομένην, δύναται νά 
παρασκευάση καλάς μηχανάς. Γυμνάσια έν Έλ
λάδι λειτουργούσι πολλά παρασκευάζοντα δημοσίους 
υπαλλήλους. "Ας άνοιχθή καί νέον στάδιον τό δι
δασκαλικόν εις τούς μαθητάς αύτών. Άν δέ τό 
δεύτερον, τότε ούδείς πρέπει νά διορισθή διδάσκαλος 
μή έκπαιδευθείς είδικώς πρός τοΰτο καί διά τών 
άλλων μαθημάτων άλλά καί διά θεωρητικής καί 
πρακτικής παιδεύσεως παιδαγωγικής, οϊαν είναι 
προωρισμένα νά παρέχωσι τά Διδασκαλεία. Μού 
φαίνεται δέ ότι παρ ’ ήμΐν έπικρατεΐ σύγχυσες πρός 
τήν έννοιαν τών δημοτικών σχολείων καί έντεϋθεν 
έξηγούνται τά συγκεχυμένα μέτρα είς τόν καταρ
τισμόν τών σχολείων τούτων. ’Αλλ’όσον ταπεινήν 
άποστολήν καί άν άποδώσωμεν είς τά δημοτικά 
σχολεία, έχομεν ήμεϊς έστω καί τοιαΰτα σχολεία ; 
Έχομεν δημοτικήν έκπαίδευσιν πρός διδασκαλίαν 
τουλάχιστον τής άναγνώσεως καί τής γραφής καί 
τών 4 πράξεων τής άριθμητικής; Ή στατιστική 
δεικνύει ήμΐν αράγματα, ά προξενούσιν έθνικόν όνει
δος. Έκ 4,699 κοινοτήτων, αί 3,000 δέν έχουσι 
σχολεία! Άλλά καί τά ύπάρχοντα πώς λειτουρ- 
γούσιν ; Έχομεν λοιπόν δημοτικήν έκπαίδευσιν ; όχι. 
Καί διά τό όχι αύτό δαπαν^ τό έθνος περί τά 4 
έκατομμύρια δραχμών. Ό J. Simon είπεν ότι δ 
λαός δ έ'χων τά κάλλιστα σχολεία είναι δ κάλλι- 
στος λαός καί άν δέν είναι σήμερον θά είναι αύριον. 
Ήμεϊς δέ άντιστρέφοντες τό λόγεον τούτο λέγομεν 
Λαός, όστις έχει τά κάκιστα σχολεία ή δέν έχει κα
θόλου, είναι δ κμκοδαιμονέστατος λαός καί άν δέν 
είναι σήμερον, θά είναι αύριον. Τούτο πρέπει νά αί-, 
σθανθώσιν οί άντιπρόσωποι τού λαοΰ, νά αίσθανθή δ 
Υπουργός τής Έκπαιδεύσεως, νά αίσθανθή δ πρω
θυπουργός καί νά προθυμοποιηθώσι νά δώσωσιν είς 
τόν λαόν διδασκάλους ή νά άφήσωσι τόν λαόν νά 
μεριμνήση μόνος περί τής άνατροφής τών τέκνων του.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡίΙΠΙΑ
ΥΠΟ ΒΛ· ΣΚΟΡΔΕΛΗ

Πολλάκις έλάχιστόν ντι λείψανον άρχαίου αρι
στουργήματος, μία χειρ, είς βραχίων, τό ήμισυ προ
σώπου, περισωθέν ή άνακάλυφθέν, διδάσκει πολύ 
περισσότερα καί ορθότερα περί τής γλυπτικής τέ
χνης ή μακραί θεωρίαε καί αύθαίρετοι κανόνες άν
θρώπων μή έχόντων τήν σφραγίδα τής μεγαλοφυΐας. 
Πολλάκις ήκρωτηριασμένον τεμάχιον έχρησίμευσε 
πρός χρήσιν αινιγμάτων τής καλλιτεχνίας καί τής 
υψηλής παλλαισθησίας, τής όποιας μόνον οί ήμέτερο1 
πρόγονοι ήσαν οί μύσται καί οί λάτρεις.

Καί λείψανα μέν τοιαΰτα μικρά καί μεγάλα καί 
μέγιστα διετήρησαν πάσαι αί χώραι, όσαι ύπήρξάν 
ποτέ κοιτίδες πολιτισμού τελειοτέρου ή άτελεστέ- 
ρου. Παρά μόνω όμως τφ Έλληνικώ λαφ περιε- 
σώθησαν καί λείψανα ζώντα καθαρώς πνευματικής 
φύσεως. Καί τοιαΰτα δέν έννοούμεν τά άρτια ή 
ήκρωτηριασμένα συγγράμματα τών άρχαίων Ελ
λήνων, τά όποια είναι ή ζύμη όλου τού νεωτέροα 
πολιτισμού. Έννοούμεν ύψηλάς έννοιας καί γνώμάς, 
πορίσματα βαθείας σκέψεως καί εύρείας πείράς, αί 
δποϊαι συντριβεϊσαι και περισυντριβεϊσαι διά τού 
πλήθους τών αιώνων περιήλθον όμως έν 8λη τή 
άληθεία άύτών μέχρις ήμών, δεατηρηθεϊσαι έν τφ 
πνεύματι τής δλομελείας τού έθνους.

Πόσοι τοΐούτοι θησαυροί, πόσοι πολύτιμοι άδά- 
μαντες περιβεβλημένοι μέν σκωρίαν τινά, πάντοτε 
δμως διαλάμποντες δέν διεσώθησαν έν τή κοινή συν- 
ειδήσει τού Ελληνικού λαού; Τί είναι αί τόσαι 
σοφαί παροιμίάι τοϋ λάοϋ, τά γνωμικά του, τά πα
ραμύθια, πολλαί προλήψεις καί λέξεις μεμονωμέναι 
άκόμη : Αληθώς καί ταύτα μαρτυροϋσιν ούχ ήκιστα 
ότι δ λαός τής Ελλάδος είναι δ κληρονόμος τής 
άρχαιότητος, τού όποιου έσύλησαν μέν οί βάρβαροι 
κατακτηταί τήν έλευθερίαν καί πάντα τά έμφανή 
άγαθά- δέν κατίσχυσαν δμως ν ’ άπογυμνώσωσεν αύ
τόν έντελώς όλου τοΰ άφθονου πνευματικού καί 
ήθικού πλούτου τής κληρονομιάς του.

Πριν ή νεωτέρα έπιστήμη συλλάβη καί άναπτύξη 
τήν ιδέαν τού Humanismus, τής humanite, δα- 
νειζομένη τήν λέξιν παρά τών 'Ρωμαίων, δ εύγε- 
νής Ελληνικός λαός είχεν έν τώ λεξικώ του — τό 
όποιον λεξικόν είναι τό πνευματικόν θησαυροφυλά- 
κιον παντός λαού— είχεν έν τή άλλως πενητευσάση 
γλώσση του τήν λέξεν άνθρωπιά.

Ανθρωπιά ! μία λέξις διδάσκουσα καί πρό πάν
των εύθύς έμπνέουσα εις τήν ψυχήν πολύ περισσό
τερα διδάγματα ή δλόκληρος φιλοσοφία καί παιδα
γωγική.

Τί είναι ανθρωπιά; Πάν δ τι δύναται τις νά έν- 
νοήση, νά φαντασθή άξιον τής λογικής άνθρωπίνης 
φύσεως. ’Έχε δλα τά άγαθά, υλικά καί πνευματι
κά- τόσον χειρότερα διά σέ, έάν δέν έχης άνθρωπιά·

— Είναι πλούσιος- άλλά κρΐμά του I δέν έχει 
άνθρωπιά.

— Έχει δύναμιν καί δόξαν. Τί ώφελέΐ ; δέν 
έχει άνθρωπιά.

— Ξέρει γράμματα· άλλοίμονόν του ! άνθρωπιά 
οεν εχει.

Ούτως ύπέρτατον άγαθόν, έύγενεστατον προτέ
ρημα κρίνεται ή άνθρωπιά. Καί πολύ δικαίως. 
Πάντα τά άλλα άγαθά δέν ώφελοϋν τίποτε, έπι- 
σκιάζονται, άσχημίζουν, νδταν λείπη ή άνθρωπιά. 
Άλλά πρό πάντων τί τά θέλομεν τά γράμματα, 
έάν λείπη ή άνθρωπιά ; Τά γράμματά δά ίσα ίσα 
έπαγγέλλονται αύτήν ταύτην τήν άνθρωπιά—τόν 
άνθρωπισμόν. Φάντασθήτε συσσώρευσιν γραμ
μάτων, πολλών γραμμάτων, πο.Ιυΐάμοσΰνης έν τινι 
κεφαλή, άλλά καρδίαν κενήν, τρόπους χυδαίους, 
είτα φθόνον, πλεονεξίαν, κακολογίαν, ύποκρισίαν, 
δουλοφροσύνην, διπροσωπίαν, έλαστικότητα συνει
δήσεις είς τήν έκπλήρωσιν τοϋ καθήκοντος, ιδού 
έχετε τόν ήλων έν διαρκεΐ δλική έκλείψει οΰτε φώς 
οΰτε θερμότητα έκπέμποντα, μέ πρόσωπον ύπόχαλ- 
κον, πλήρη δέ κηλίδων. Ανθρωπιά, άνθρωπιά! Έάν 
ήμπόρεις νά κατακτήσης χώρόν τινα έν τή κεφαλή 
έκείνη έκδιώκουσα δσον δύνασαι περισσότερα γράμ
ματα έξ αύτής, πόσον θά τήν «ύεργέτεις! πόσον θά 
τήν ώράϊζες !

Ή φιλοσοφία, ή ηθική, ή παιδαγωγική, αί κλά- 
σικάί σπουδαί αύτήν δά τήν άνθρωπιά ζητούν νά 
καλλιεργήσωσι, νά έπεκτείνωσϊ, νά τήν κατάστή- 
σωσι δεσπόζουσαν τής άνθρωπότητος. ‘Όταν δέν τό 
έπιτυγχάνωσιν, είναι τεκμήριου δτι δέν έργάζονται 
καλώς, ή είναι ύποψία δτι τών σεμνών τούτων 
θεάινών έσφετερίσθησαν τά ονόματα ή ψευδοφϊλο- 
σοφία καί ψευδοπαιδάγωγική καί παράγούσι ψευδο- 
παιδέίαν, ήτις ούδέν κοινόν έχει μέ τήν άνθρωπιά.

Ανθρωπιάν, άνθρωπισμόν, ιδού τί πρέπει ώς τε
λικόν σκοπόν νά έπιδιώκώμεν έν τοϊς σχολείοις, τοϊς 
κατωτάτοις, τοϊς μέσοις, τοϊς άνωτάτοις. Αν
θρωπιά θά είπή έξευγένισις τής καρδίας, θά είπή 
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αισθήματα εύγενή καί φιλάνθρωπα, θά είπή αγά
πη, μεγάλη αγάπη τής φύσεως καί θαυμασμός τής 
τέχνης καί τοϋ καλού, θά είπή ήμερότης ήθους. 
’Ανθρωπιά θά είπή έξω αί ύβρεις, έξω ή οργή), 
αί κραυγαί, οί διαπληκτισμοί, αί μαχαιριές καί αί 
κουμπουριές.

Καί έφ’ δσον δεν βλέπομεν αυτήν τήν άνθρωπιάν 
νά προκύπτη καί δσημέραι νά προκόπτη έκ τών 
σχολείων μας, θά είπή οτι αί μηχαναί είναι χαλα
σμένα! καί δέν λειτουργοϋσι καλώς· διότι δέν παρά- 
γουσιν δ,τι πρέπει νάπαράγωσι, γεννώσι δέ τέρατα. 
Καί τότε τί τούς θέλομεν τούς κανόνας τής γραμ
ματικής ; τί τήν θέλομεν τήν άκριβολόγον ερμηνείαν 
τών συγγραφέων καί ποιητών, αύτών δηλ. τών δη
μιουργών τής άνθρωπιάς ; Τί τάς θέλομεν τάς άλλας 
γνώσεις; Τότε δέν είναι πλέον γνώσεις είναι λέξεις, 
λέξεις καί πάλιν λέξεις ! Πότε θά έλθη καιρός νά 
ε&τάζηται όχι τί έ'μαθον οί παϊδες, άλλά τί έγει- 
ναν ; Τότε ή άνθρωπιά ή διατηρηθεϊσα εις τά στό
ματα τοϋ έλληνικοϋ λαού θά κατέλθη καί θ’ άνα- 
στρέφηται μετά τών άνθρώπων έν κοινωνία κόσμια 
καί εύτυχούση. Τά σχολεία θά γείνωσιν έργαστήρια 
άνθρωπισμοϋ καί οί διδάσκαλοι δημιουργοί ήθους 
καί άρετής.

ΑΙΑΤΑΞΕ ΜΕ0ΟΑΙΚΗ ΕΗΟΖ ΠΑΡΑΜΓΒΙΟΓ
ΑΙΑ ΤΗΝ Α’ ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

I. Σχοπός. Μέγα πράγμα συνέβη είς μίαν πόλιν, 
μίά βασιλοπούλα έσωσε τόν άδελφόν της άπό τρία 
μεγάλα κακά.

II. Προπαρασχευή τοϋ μαθήματος ή ανά.Ιυσις. 
Τά σπίτια έχουσι δωμάτια πολλά, δωμάτιον νά 
κοιμώμεθα, κοιτών (θάλαμος), δωμάτιον νά τρώγω- 
μεν, τραπεζαρία (έστιατόριον), δωμάτιον νά μαγει- 
ρεύωμεν μαγειρεϊον, δωμάτιον, πού δεχόμεθα τούς 
άνθρώπους ε’ις τάς έπισκέψεις (αίθουσα ύποδοχής) 
καί άλλα. Συνηθίζομεν δέ τά δωμάτια, δταν ειναζ 
πολύ κρύον, νά θερμαίνωμεν ή μέ κάρβουνα άναμ- 
μένα είς τό μαγκάλι, ή μέ ξύλα, τά δποία καίομεν 
εις τήν θερμάστραν ή είς τό τζάκε. Είς τά χωριά 
δλοι έχουν τζάκι είς τό σπίτι των καί τόν χειμώνα 
πυρώνονται είς τήν φωτιάν, τήν δποίαν άνάπτουν 
μέ ξύλα χονδρά (κούτσουρα) εις ?ν δωμάτιον, τό 
δποϊον ώνομάζουν γωνιάν (εστίαν). Έκεϊ μαζεύονται 

δλοι καί καθήμενοι τριγύρω πυρώνονται, καμμίαν 
δέ φοράν ψήνουν καί κάστανα είς τήν φωτιάν καί 
τρώγουν. Κάθε δέ σπίτι έχει τήν σκέπην του (στέ
γην) ήτις σχηματίζεται άπό πολλά ψαλίδια, τά 
δποία στηρίζονται έπάνω είς εν χονδρόν ξύλον, δπερ 
είναι είς τό μέσον τής στέγης καί δπερ λέγεται πά- 
τερον. Αύτά τά ξύλα τά βλέπομεν είς'τά νεόκτι
στα σπίτια, πριν άκόμη κάμουν οροφήν (ταβάνια). 
Είς τά χωριά δμως συνήθως δέν κάμνουν οροφήν καί 
τά ξύλα αύτά βλέπει τις πάντοτε. ’Έξω δέ είναι 
τόπος έλεύθερος, ένίοτε δέ καί κρημνοί, καί έκεϊ 
συνάζονται τά παιδιά καί παίζουν.

III. Ntor μάθημα ή σύιθεσις. Τοιοΰτο σπίτι 
μέγα μέ πολλά δωμάτια είχε μίαν φοράν καί ένα 
καιρόν καί ένας βασιλεύς. Ό βασιλεύς ουτος, καλός 
πολύ άνθρωπος, είχε τήν γυναϊκά του καί μίαν μό
νην κόρην. Υιόν δέν είχε κάνένα. Καί ήτο διά τούτο 
καί αύτός καί ή βασίλισσα καί ή βασιλοπούλα πι- 
κραμμένοι. ’Αλλά καί δ κόσμος ήτο πικραμμένος, 
πού δέν εϊχεν δ βασιλεύς διάδοχον νά γείνη βασιλεύς, 
δταν αύτός άποθάνη.— Ήμεϊς τώρα εΐμεθα ώς πρός 
τούτο εύτυχεϊς. Έχομεν καί διάδοχον καί άλλους 5 
άκόμη βασιλόπαιδας, άκόμη δέ καί μία βασιλοπού
λαν. Μάλιστα τό πρώτον βασιλόπουλον δ Κωνσταν
τίνος ένυμφεύθη μέ μίαν βασιλοπούλαν τής Γερμα
νίας τήν Σοφίαν, άπέκτησαν δέ καί εν μικρόν βα
σιλόπουλον, τό δποϊον ώνόμασαν Γεώργιον. Ό βα
σιλεύς λοιπόν δ ίδικός μας είναι εύτυχής- διότι έχεε 
πολλά καί καλά τέκνα. Ό βασιλεύς δμως έκεϊνος 
δέν ήτο εύτυχής. Άλλ’ δ Θεός είδεν δτι ήτο καλός 
βασιλεύς καί εύλόγησε τήν βασίλισσαν, ή δποία 
έγέννησεν έν ώραιότατον βασιλόπουλον. "Ολος δ κό
σμος έχάρη διά τοΰτο καί έτρεξεν είς τήν έκκλησίαν 
νά εύχαριστήση τόν Θεόν διά τό μέγα τούτο καλόν, 
νά τόν παρακαλέση δέ νά φυλάττη άπό παν κακόν 
τό βασιλόπουλον. Περισσότερον δμως έχάρη ή βασι
λοπούλα διά τό μικρόν άδελφάκι της. Καί δέν άπε- 
χωρίζετο άπ’ αύτό καθόλου. Τήν δέ νύκτα έθετε 
το στρώμά της καί έκοιμάτο πλησίον τού άδελφού 
της. Είχε περάση ή πρώτη νύκτα καί ή δευτέρα 
πολύ καλά χωρίς νά συμβή τίποτε. Άλλά τήν 
τρίτην νύκτα κατά τά μεσάνυκτα, δτε κοιμάται δλος 
δ κόσμος, έν ώ το δωμάτιον όπου έκοιμάτο ή βασι
λοπούλα μέ τό άδελφάκι της, ήτο κλεισμένον, άκούει 
μέσα δμιλίαν. Στρέφει ήσυχα τό πρόσωπόν της είς 
τό μέρος, δπου ήκουε τήν δμιλίαν καί τί νά ΐδη ; 
τρεις γραϊαι έκάθηντο μέ λευκά φορέματα ζνδεδν- 

μέναι καί έ'λεγαν μεταξύ των τί θά πάθη τό γεν- 
νηθέν μικρόν βασιλόπουλον. Τάς γυναίκας αύτάς 
ονομάζουν Μοίρας καί λέγουν δτι είναι άπό τόν Θεόν 
έσταλμέναι νά λέγουν είς τόν καθένα τί θά πάθη· 
Ή βασιλοπούλα έφοβήθη και δέν έδειξε πώς είναι 
έξυπνη. Έβαλεν δμως αύτι διά νά άκούση τί θά 
πάθη τό άδελφάκι της. Ή μία Μοίρα είπεν- «δταν 
τό βασιλόπουλον γείνη τριών έτών, θά πέση εις τήν 
φωτιάν καί θά καή.»

— Όχι, είπεν ή άλλη, δέν θά καή, άλλά θά κρη- 
μνισθή άπό ένα βράχον, δταν γείνη επτά έτών.

-Ή δέ τρίτη είπεν- «ούτε θά καή ούτε θά κρη- 
μνισθή, άλλ’ δταν γείνη είκοσιν έτών καί είναι νά 
ύπανορευθή, τότε έκεϊ που θά κοιμάται, θά ύπάγη 
έν φεϊδι καί θά το φάγη.»

Ή βασιλοπούλα ήκουσεν δλα, δσα είπαν αί Mot- 
pat καί ήτο πικραμμένη. Ούτε έγέλα ούτε έβγαινεν 
είς τόν κόσμον ούτε φορέματα έφόρει χρυσά, άλλ’ 
έσυλλογίζετο τόν άδελφόν της καί έκλαιε καί δέν 
άπεμακρύνετό ποτέ άπ’ αύτόν. Ό βασιλεύς καί ή 
βασίλισσα τήν έβλεπον καί τήν έλυπούντο καί τήν 
ήρώτων διά τί είναι τόσον λυπημένη. Άλλ’ ή βα
σιλοπούλα δέν έλεγε τίποτε είς κανένα, διότι δέν 
ήθελε νά λυπηθώσι καί οί γονείς της, άλλ’ έβλεπεν 
είς τό άδελφάκι της καί έκλαιε. Τό βασιλόπουλον 
έμεγάλωσε καί έγινε τριών έτών. Μίαν δέ ήμέραν 
έκεϊ πού έπαιζε μέσα είς τήν γωνιάν, έπεσεν είς τήν 
φωτιάν και άναψαν τά φορέματά του. Άλλ’ ή 
άδελφή του, ή δποία συνώδευε τόν άδελφόν της 
παντού, τρέχει εύθύς καί σβήνει τά φορέματα καί 
οΰτω σώζει τόν άδελφόν της άπό τό πρώτον κακόν, 
πού είχον δρίση αί Μοϊραι.

Κατόπιν έπέρασε πολύς καιρός καί τό βασιλόπου
λον έγινεν έπτά έτών. Μίαν δέ ήμέραν έπαιζε μέ 
άλλα παιδιά. Έκεϊ δέ πού έπαιζαν έγλίστρησε καί 
έφθασεν εις τό άκρον ένός μεγάλου κρημνού. Άλλ’ 
ή άδελφή του, ή δποία έπήγαινε πάντοτε μαζί μ£ 
τόν άδελφόν της, τρέχει καί τραβά τό βασιλόπουλον 
άπο τό χέρι καί οΰτω τό σώζει πάλιν άπό τό δεύ
τερον κακόν, τό’δποϊον είχεν δρίση ή άλλη Μοίρα.

Κατόπιν έπέρασε πάλιν πολύς καιρός καί τό βα
σιλόπουλον έμεγάλωσε καί έγινεν είκοσιν έτών καί 
ενός. Τότε ύπάνδρευσαν αύτό οί γονείς του καί τού 
έδωκαν γυναίκα μίαν ώραίαν βασιλοπούλαν άπό έν 
άλλο βασίλειον. Τήν ιδίαν δέ νύκτα, καθώς έπήγε 
το βασιλόπουλον νά κοιμηθή, αίφνης πίπτει άπό 
πάνω άπό τήν στέγην τού δωματίου έν μεγάλο 

φεϊδι χονδρόν, δσον είναι τό δοκάρι καί πηγαίνει νά 
φάγη τό βασιλόπουλον. Ή άδελφή του, ή δποία δέν 
είχε λησμονήση τό κακόν, που εϊχεν δρίση ή τρίτη 
Μοίρα, τρέχει μέ τό σπαθί είς τό χέρι καί κτυπάει 
μίαν, δύο, τρεις φοράς τό φεϊοι είς τό κεφάλι καί 
τό σκοτώνει καί οΰτω σώζει τόν άδελφόν της καί 
άπό τό τελευταϊον κακόν, που είχον δρίση αί Μοϊραι. 
Έπειτα τρέχει μέ χαράν είς τούς γονείς της καί 
λέγει δτι τώρα είμαι καλά, θέλω νά φορέσω καλά 
φορέματα καί νά χαρώ πλέον καί έγώ, διότι δ 
άδελφός μου έσώθη άπό τρία κακά, πού τοϋ είχον 
δρίση αί Μοϊραι. Καί διηγήθη τί ήκουσε τήν τρίτην 
νύκτα άπο το στόμα τών Μοιρών. Οί γονείς της 
έφίλησαν τοιοΰτο καλόν κοράσιον καί τού κατεσκεύα. 
σαν καλά φορέματα καί τού έχάρησαν χίλια καλά, 
περισσότερα δμως άπό δλους τής έχάρισεν δ άδελφός 
της, που τοϋ έσωσε τρεις φοραϊς τήν ζωήν. Έπειτα 
ύπάνδρευσαν τήν βασιλοπούλαν μέ ένα ξένον βασι
λέα καί έζησεν ευτυχισμένη. ’Έτσι φέρονται οί κα
λοί άδελφοί.

IV. Έπανά.Ιηψις τοϋ μαθήματος <h' ερωτή
σεων συγχεντρωτιχων.

1. Διά τί ή βασιλοπούλα ήτο πικραμμένη ; ■
2. Πώς έσώθη τό βασιλόπουλον;

V. ’ Επεξεργασία,
1. Ό Θεός έπιβλέπει έπί τούς άνθρώπους δλους 

καί τούς δικαίους εύσπλαγχνίζεται καί παρέχει τά 
άγαθά του. Ούτως είς τόν βασιλέα έδωκεν υιόν διά
δοχον, ώς έδωκε καί είς τόν εύσεβή Αβραάμ και 
είς τήν Σάρραν.

2. Άλλά καί οί χωρικοί ήσαν καλοί άνθρωποι- 
διότι τό άγαθόν, που τούς έδωκεν δ Θεός, άναγνωρί- 
ζουν καί τρέχουν είς τήν έκκλησίαν νά εύχαριστή- 
σουν τόν Θεόν. Είναι άνθρωποι εύσεβεϊς καί εύγνώ- 
μονες.

3. Ή βασιλοπούλα είναι καλή άδελφή- δ καλός 
άδελφός πονεϊ διά τόν άδελφόν του, κοπιάζει διά νά 
τόν προφυλάξη άπό τόν .κίνδυνον, συντρέχει αύτόν 
ή μέ συμβουλάς ή καί μέ χρήματα ή καί μέ δ τι 
άλλο έχει διά νά γίνη καλός άνθρωπος. Τοϋ ’Ιωσήφ 
οί άδελφοί δέν ήσαν καλοί άλλά κακοί άδελφοί.

4. Χίλια κακά ήμπορεϊ νά πάθη κάνεις, άν άφήση 
τά πράγματα νά τρέχουν τον δρόμον τους, άν δέν 
προσέχη. Άλλ’ δταν είναι τις προσεκτικός, φιλόπο
νος, εύσεβής, δ Θεός τόν σώζει άπό τά δυστυχή
ματα, ώς βλέπομεν είς τήν βασιλοπούλαν, ή δποία 
έσωσε καί άπό τά τρία κακά τόν άδελφόν της.
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9· Ή βασιλοπούλα άγα#ϊ καί τούς γονείς τής, 
ΰβτε oei βέλει Ίά τόύς εϊπή τί ήκουσεν άπό τάς 
Μοίρας διά νά μή τούς πικράνη. Τούς γονείς μας 
δεν πρέπει νά λυπώμεν, άλλά νά χαροποιώμεν. 
Πραττόμέν δέ τοΰτο, όταν γίνωμεν καλοί άνθρωποι.

6. Αλλά καί τό βασιλόπουλον είναι καλόν, διότι 
άναγΥώρίζει τήν ευεργεσίαν καί άνταμείβει διά δώ
ρων τήν άδελφήν του. Ό άνθρωπος δέν πρεπει ποτέ 
νά λησμονή τό άγάθόν, ποΰ τοϋ κάμνουν.

VI. Εφαρμογή. Οΰτω καί σείς, παιδιά μου, νά 
μιμηθήτέ την βασιλοπούλαν καί νά άγαπάτε τούς 
αδελφούς σας, τάς άδελφάς σας, τδν πατέρα σας, 
την μητέρα σας, νά μή τούς πικραίνετε, άλλά νά 
τους χάροποιήτε μέ την έπιμέλειάν σας καί εύτα- 
ξίαν. Καί δ Θεός τότε θά σάς εύλογη άπό τόν ου
ρανόν καί θά εισθε καλά παιδιά, θά γίνήτε άνδρές 
μεγάλοι ευτυχισμένοι καί τιμημένοι άπό τούς άν- 
θρώπους καί ήγαπημένοι άπό τούς γονείς σας καί 
άπό τόν Θεόν.

«Κύριε τοϋ ελεους καί τών οίκτιρμών, σέ παρα
καλώ θερμώς συγχώρήσον δλα αύτά τά παιδάκια 
τής τάξεως αύτής, άν έκαμαν κάνένα φάλμα καί 
φώτιζε τον νοΰν των νά είναι πάντοτε φρόνιμα καί 
επιμελή οια να γείνουν και αύτά καλοί άνθρωποι.

Η χάρις τοϋ Θεού άς είναι είς ήμάς δλους. Αμήν.
---------------- X-------------------

ΠΕΡΙ ΓΛΑΥΚΟΣ
(Κ-ΟΥΚΟΐΒΑΪΑΣ)

Το πτηνδν τούτο, τδ οποίον πετ^ συνήθως τήν 
νύάτα (νυκτερόβιον) ή κατά τήν πρωίαν ή εσπέραν, 
δτέ ύπάρχει ολίγον φώς (διότι τδ φώς τδ πολύ τδ 
θαμβώνει καί δέν βλέπει) έχει κεφαλήν μεγάλην καί 
πρόσωπον στρογγυλόν άνθρωποειδές, μέ ράμφος μι ■ 
κρόν άλλά δυνατόν καί γαμψόν κρυπτόμενου σχεδόν 
ε’ις τά πτίλα, μέ οφθαλμούς μεγάλους καί στρογγύ- 
λους, ών ή μεγάλη κόρη γίνεται κατά μέν τήν εισ
πνοήν μεγάλεετέρα κατά δέ τήν έκπνοήν μικροτέρα. 
Ολη αύτή ή φυσιογνωμία- δίδει εις τήν γλαύκα 

μυστηριώδες τι. Τδ δέ κελάδημα αύτής κουκουνιάου, 
κουκουνιάού έπαυξάνέι έτι μάλλον τήν φοβεράν 
δψιν της. Καί ίσως διά τούτο έπεκράτησε παρά τώ 
λαώ νά θεωρήται τδ πτηνδν τοΰτο άποτρόπαιον καί 
άγγελος συμφοράς. Όποιος φόβος καταλαμβάνει 
μάλιστα τάς γυναίκας, είς τάς οικίας τών όποιων 
ήθελε φωνάξη γλαύξ ! Τοΰτο νομίζουσι δτι προμη- 
νύει δτι θά άποθάνη τις έκ τής οικογένειας. Και ή 

πρόληψις αΰτη είναι διαδεδομένη ού μόνον είς τάς 
"Ελληνας, άλλά καί είς τούς Ευρωπαίους. Καί διά 
τούτο Χαταδίώκόυσΐ καί φΟνεύουσι τήν γλαύκα, 
ή όποια δέν βλάπτει j άλλ’ ώφελεϊ σπουδαίως. Καί 
έπρεπε διά τούτο, νά τήν προσέχωμεν, νά τήν περι- 
ποιώμεθα, δσον περιεποιούντο αύτήν οί άρχαϊοε "Ελ
ληνες, οίτινες έθεώρουν αύτήν ιερόν πτηνδν ‘τής Άθη- 
νάς, τής θεάς τής σοφίας. Ωφελεί δέ διότι μέ τδ 
γαμψόν ράμφος της καί μέ τούς γαμψούς μεγάλους 
καί σουβλερούς όνυχάς της συλλαμβάνει καί τρώγει 
ποντικούς, οίτινες λυμαίνονται τούς άγρούς ή τούς 
κήπους, τρώγει κανθάρους βλαβερούς είς τά όπωρο- 
φόοα δένδρα. Μικρά πτηνά σπανίως τρώγει· διότι 
ταύτα κρυπτόμενα τήν νύκτα δέν άνευρίσκονται 
εύκόλως.

’Επειδή δέ αί γλαύκες έχουσι φάραγγα (κατα
πιόνα) πλατύν καί ελαστικόν, καταπίνουσι όλόκληρον 
τδ ζώον είτε ποντικός είναι, είτε κάνθαρος είτε βά
τραχος, είτε στρουθίον. Κατόπιν δέ, δταν χωνεύσουν, 
ξερνούν τδ άχώνευτον μέρος π. χ. μαλλιά, οστά, με
ταβεβλημένα είς στρογγύλους βώλους, οΐους εύρΐσκο- 
μεν έν άφθονίγ είς τά μέρη, ένθα διημερεύουσιν αί 
γλαύκες. ’Εάν δμως τδ ζώον είναι μέγα, τότε έκ- 
δέρνουν αύτό καί τρώγουν τάς σάρκας, τδ δέ ύπο- 
λειπόμενον σκεπάζουν μέ τδ δέρμα, ΐνα τδ φάγουν 
πάλιν, δταν πεινάσουν ή άν είναι εΰκολον μεταφέρουν 
αύτό είς τήν κατοικίαν των, δπου συνηθίζουν νά άπο- 
θησαυρίζουν τροφάς διά τούς χαλεπούς χρόνους. Ή 
πτήσις αύτών είναι δειλή ταχεία καί άθόρυβος καί 
πρός τδν σκοπόν τούτον τά πτερά των είναι μεγάλα 
καί λίαν μαλακά, ή ούρά των δμως είναι μικρά. 
Μεταχειρίζονται δέ κατά τήν άγραν τήν δψιν, ήτις 
είναι έπίτηδες διά νυκτερινήν άγραν προσφόρως κα- 
τεσκευασμένη, άλλά προ πάντων τά ώτα, τά 
όποια είναι όξύτατα. Γεννώσι 2 έως 5 αύγά είς 
τόπους σκοτεινούς ή καί περισσότερα, δταν είναι 
ποντικοχρονιά, δτε επωάζουν καί δίς τοΰ έτους. Οί 
νεοσοί τρέφονται μέ ποντικούς, τρώγονται δέ καί 
μεταξύ των έν ελλείψει πάσης άλλης τροφής.

Είναι δέ περί τά 150 είδη γλαυκών, άλλα με- 
γαλείτερα, ώς είναι δ βύας (μπούφος), δστις τρώγει 
καί λαγωούς, άλλα δέ μικρότερα ώς είναι δ σκώψ, δ 
αίγώλιος (γκιώνης) καί άλλα. Αί γλαύκες, μάλιστα 
αί έχουσαι καί μικρά πτερά έπί τής κεφαλής των 
έν εϊδει ώτων, δμοιάζουσι πρδς τάς γαλάς καί ονο
μάζονται γαλαϊ τών πτηνών, ώς δ ψιττακός ονο
μάζεται δ πίθηκος αύτών.

ΠΡΟΟΔΟΣΕΝ ΤΗ. ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ. ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ
"Οτι ή γραφή είναι άπαραίτητον έφόδιον τού 

βίου, τούτο είναι κοινώς παρά πάντων δμολογούμενον. 
Άλλά σήμερον,δτε δ βίος ήμών άνήχθη καί δσημέραε 
ανάγεται είς πολιτισμόν καί πρόοδον, απαιτείται 
έν παντί έργω ή γραφή νά είναι ευανάγνωστος και 
ώραϊα. Κατώρθωσαν δέ οί Εύρωπαΐοι, οΐτινες έν 
παντί κλάδω τού έπιστητού συνέτεμον τήν δδον οι’ 
εύμεθόδου διδασκαλίας προσηρμοσμένης είς τήν άν- 
τίληψιν τών διδασκομένων, καί έν τή καλλιγραφία 
νά τελώσε θαύματα. Καί βλέπομεν ήδη έν τώ πρώτω 
έτει τής φοιτήσεως τών μαθητών είς τό σχολεϊον, 
νά προσπορίζωνται οί μαθηταί γραφήν ώραίαν, καί 
σύν τώ χρόνω νά άσκώνταε καί ταχέως καί ώραία 
νά γράφωσι. Τής μεθοδικής ταύτης διδασκαλίας 
τής καλλιγραφίας ήρξατο καί παρ’ ήμϊν άπό τίνος 
χρόνου νά γίνηται έν τοϊς Διδασκαλείοις διδα
σκαλία. Άλλά νομίζομεν δτι δ κ. Α. Θεοδωρίδης, 
έκ Βάρνης, δστις έξεπαιδεύθη έν τώ έν Άθήναις 
καί έν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείω, παρουσιάζει 
άληθή πρόοδον έν τή καλλιγραφία. Έν τή Εται
ρεία τών Φίλων του Λαού ώμίλησεν μέ ένθουσιασμδν 
καλλιτέχνου περί τών καλών τεχνών καί τής καλ
λιγραφίας, έξέθηκε δέ έκεϊ τήν καλλιγραφίαν του, 
ήτις μέλλει νά έκδοθή, καί ήτις κατέκτησε πάν
των τδν δίκαιον έπαινον ύπέρ τού νέου καλλιγρά
φου. Ό κ. Θεοδωρίδης άνεύρε τάς βάσεις, αΐτινες 
ύπόκεινται είς τά γράμματα και τοιαύτα είναι 
τδ ι καί τδ ο καί είς τάς βάσεις ταύτας άσκεϊ
τούς μαθητάς. Μετά τάς άσκήσεις ταύτας ή γρα
φή τών γραμμάτων είναι καί εύκολος και ώραία. 
’Επίσης βάσεις παραδέχεται καί είς τά κεφαλαία 
γράμματα. Θαυμαστά δέ είναι καί τά κοσμηματο- 
γραφικά γράμματα ώς καί τά μονογράμματα, ά 
έπαρουσίασε. Τδ έργον τού κ. Θεοδωρίδου χαιρετί- 
ζομεν ώς πρόοδον έν τή καλλιγραφώ, μέ εύχαρί- 
στησιν δέ άναφέρομεν δτι δ κ. Θεοδωρίδης τήν πρώ
την έμπνευσιν είς τδ χρησιμώτατον τούτο έργον 
έλαβε παρά τοϋ έν Άθήναις καλλιγράφου κ. I. 
Φραντσεσκάκη, δστις καί άλλους μαθητάς άνέδειξε
τελείους καλλιγράφους. Εύχόμεθα τδ έργον τού κ. 
Θεοδωρίδου νά ιδη δσον είναι δυνατόν ταχύτερον το 
φώς.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Ό Θεός είναι ή μεγάλη δύναμις, ή σώζουσα καί 

βελτιούσα τδν κόσμον. Δυστυχία είς τούς άνθρώπους, 
οίτινες ζώσιν άνευ Θεού. Έξ αύτών λείπει δ σφυγ
μός τής ζωής, δστις τρέφει πάν ύψηλδν καί εύγενές, 
λείπει ή έλπίς, ήτις δίδει πτέρυγας είς τδν άνθρω
πον, λείπει ή καρτερία, ήτις κατορθοϊ μεγάλα, λεί
πει δ ύψηλότερος λόγος πάσης έπιχειρήσεως καί 
σκέψεως. Είς τδ σχολεϊον πρέπει δ Θεός νά είναι ή 
άρχή καί τδ τέλος τών έργασιών μας. Διά τδν 
Θεόν πρέπει νά μάθωσιν οί μαθηταί καί νά ζώσι 
καί νά άποθνήσκωσι. Καί τούτο πρέπει νά διδαχθώσι 
καί διά τής διδασκαλίας καί διά τής άσκήσεως. 
Ή δέ ήσυχος καί μονήρης λατρεία, δπου ή ψυχή 
μας εύρίσκεται μέ τδν Θεόν, είναι ή προσευχή. Έν 
αύτή ζητούμεν ή νά εύχαριστήσωμεν τδν Θεόν διά 
τά καλά, ά καθ’ ήμέραν δίδει ήμϊν, ή νά παρακα- 
λέσωμεν αύτδν νά μάς πρ^φυλάττη άπδ τά κακά 
ή νά μάς φωτίζη νά πράττωμεν πάντοτε τδ θέλημά 
του, ή άναγνωρίζομεν τδ μεγαλεϊον τού Θεού καί 
έγκωμεάζομεν τάς ιδιότητας αύτού καί τά έργα. 
Ή προσευχή δέν γίνεται χάριν τού Θεού, άλλά 
χάριν τού άνθρώπου τού προσευχομένου. Διά τούτο 
γνώρισμα τής καλής προσευχής είναι, δταν δ άν
θρωπος μετά τήν προσευχήν αίσθάνηται έαυτόν εύ- 
γενέστερον καί καλλίτερον, ώς αισθάνεται τις έαυτόν 
καλλίτερον μετά δροσερόν λουτρδν κατά τήν πρωίαν 
καυστικής ήμέρας. Διά τούτο δέν πρέπει ή προσευχή 
νά είναι άκατάληπτος, έπιδςικτική, ή νά λέγηται 
άνευ αισθήματος καί νού. Θέλω έν τώ σχολείω νά 
προσεύχωνται όχι μόνον οί μαθηταί, άλλά καί δ 
διδάσκαλος τακτικώς μέν καθ’ ώρισμένας ώρας τής 
ήμέρας, κατά πάσαν πρωίαν καί έσπέραν προ τής 
ένάρξεως τών μαθημάτων καί κατά τήν λήξιν αύ
τών, άλλά καί έκτάκτως έν πάση έποχή, ήτις προ- 
καλεϊ προσευχήν, είτε κατά τήν διδασκαλίαν μαθή
ματος είτε κατά τήν άσθένειαν μαθητού, είτε κατά 
περιστάσεις άλλας, ών ή συνδρομή τού Θεού είναι 
άναγκαία. Πρδς τοιοΰτον σκοπόν παρεσκεύασα προ- 
σευχάς, έξ ών θά δημοσιεύσωμεν ίκανάς έν τή 
Εκπαιδεύσει.

ΕΛΠΙΣ ΠΡΟΣ TQN ΘΕΟΝ

Ελπίζετε είς τδν Θεόν, τδν ποιήσαντα τόν ούρα- 
νόν, τήν γήν, τήν θάλασσαν καί πάντα τά έν



αύτη. ’Ελπίζετε ε’ις τόν Θεόν τόν φυλάττιντα αλή
θειαν είς τόν αιώνα, τόν προστατεύοντα τούς άδι ■ 
κουριένους, τόν δίδοντα τροφήν είς τούς πεινώντας ! 
Ό Θεός ελευθερώνει τούς δεσριίους ύπέρ της άλη- 
θείας. Ό Θεός ανοίγει τούς όφθαλρ.ούς τών τυφλών, 
άνορθοι τούς κεκυρτωριένους, άγαπά τούς δικαίους, 
διαφυλάττει τούς ξένους, υπερασπίζει τά ορφανά 
καί τάς χήρας, ριισεΐ δέ καί καταστρέφει τούς 
άριαρτωλούς ! ’Ελπίζετε είς τόν Θεόν καί έπικαλεϊσθε 
αύτόν προς βοήθειαν. Ό Θεός είναι πλησίον πάντων 
τών έπικαλουριένων αύτόν, πάντων τών έπικαλου- 
ρ,ένων αύτόν έν άληθεία. Έκπληροϊ ιήν επιθυμίαν 
τών φοβουρ-ένων αύτόν καΐ τής κραυγής αύτών εισ
ακούει καΐ σώζει αύτούς.

έν τώ βιβλίω. Αί δυσκολίαι έν τη ριεταφράσει έργου 
ειδικού μάλιστα έν τή γεωλογική περιγραφή τών 
νήσων ήσαν ρ.εγάλαι, ταύτας όμως πάσας έξενίκησεν 
ό συγγραφεύς καί ιδού έχομεν έν τή ήριετέρα γλώσση 
ύπόδειγρια γεωγραφικής έργασίας παρ’ ένός τών 
έπιφανών Γερριανών γεωγράφων. Τό β^λίον διήλ- 
θορκεν άπ’ άρχής μέχρι τέλους. Λυπούρεεθα δέ οτι δ 
στενός χώρος τοϋ φύλλου δέν επιτρέπει νά κάμωμεν 
τούτου ένταΰθα λεπτομερή άνάλυσιν.

ΓΡΑΜΜΑΊΌΚΙΒΩΤΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Δόξα Πατρί και Υίώ καί άγίω Πνεύματι νυν 
καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφαλληνία καί Ιθάκη. Γεωγραφία τών 
νήσων τούτων συγγραφεϊσα μέν ύπο ΙΩΣΗΦ 
ΠΑΡΤΣ, καθηγητού της γεωγραφίας έν τώ Π*νε-  
πιστημίω της Βρεσλαυίας, έξελληνισθεϊσα δέ ύπο 
Λεονιδου Γ. Παπανδρεου, καθηγητού έν Άθήναις 
μετά χάρτου, διαγραμμάτων κ,λ. Έν Άθήναις 1892. 
σελ. 276 άντί δραχ. 5.

Σήμερον οτε παρ ’ ήμΐν ή έπιστήμη τής Γεωγρα
φίας είναι άγνωστος, ή δέ διδασκαλία αύτής έν τοϊς 
σχολείοις είναι κατάλογος ανούσιος ονομάτων πόλεων 
και όρέων καί ποταμών, δτε ούδέν διαφέρον δει
κνύεται ούτε παρά τών επιστημόνων ούτε παρά τών 
σπουδαστών είς την άπόκτησιν καί άνάγνωσιν έργων 
έπιστημονικών, έρχεται ήμΐν άπροσδόκητος ή εϊδησις 
περί έκδόσεως μονογραφίας έν τόμω όγκώδει τής 
γεωγραφίας τής Κεφαλληνίας καί ’Ιθάκης. Καί διά 
τούτο νομίζω δτι δ κ. Λ. Παπανδρεου, εις τών ολί
γων καθηγητών, τών διακρινομένων διά την άγνήν 
πρός την έπιστήμην άγάπην, είναι άξιος θερμών 
έπαίνων καί εύγνωμοσύνης παρ’ έκείνων, οϊτινες περί 
πολλού ποιούνται τήν διδασκαλίαν τής γεωγραφίας. 
Άλλά και οί φιλόλογοι, οιτινες έπιθυμούσι νά μά- 
θωσί τι άκριβέστερον περί τής πατρίδος τού Όδυσ- 
σέως καί τού λαού τών Κεφαλλήνων, θά εύρωσιν έν 
γλώσση καθαρά καί σαφεί φράσει πολλά διδακτικά | 

Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου A.JSTESTM

Κ. Σ. έν ΙΙάτραις, 1. Σ. έν Σύρω, Α. Π έν Βώλω, Σαβ. 
Ζ. έν Θήρα. Αγ. Δ. έν Δημητσάνη, Γρ. Θ., I. Στ., Χαρ Κ., 
Αλ. Πρ. καί Παν. Στ. έν Κέρκυρα, ’Αν. Π. έν Μακροταντάλω, 
Χρ. Τζ. έν ’Αταλάντη, Δ. Χον. έν Γυμνώ ’Αλέας, Παν. Π. Κα
λύβια, Ν. 1Ί. Ζ. κα'ι Ιω. Κ. ένταΰθα, Άθ. A. Κ., Παν. I. Κ., 
Ν. Γ. Δρ., Ιω. Γ. Βλ., Γ. I. Κουρ. κα'ι Εύστ. ΓΙ. έν Γαλαξει- 
οίω! — Έλαβομεν ευγνωμόνως συνδρομάς ύμών. — Ό εύγενής 
ύμών ένθουσιασμδς ύπέρ τής · Έκπαιδεύσεως» μέ πείθει δτι θά 
φροντίσητε και σείς ώς και πάντες οί διδ άσκαλοι προς διάδοσιν 
αυτής. Ό πλειστος κόσμος ακούει νέον σύστημα, άλλά δέν ήξευ- 
ρει περί τίνος πρόκειται. Τόση δέ σύγχυσις έπικρατεΓ, ώστε νο
μίζουν δτι τήν νέαν παιδαγωγικήν ήμπορούν νά μάθουν έντός 40 
ημερών χασμώμενοι. Ή παιδαγωγική δέν γινώσκεται ούτε είς !, 
ούτε είς 2 ούτε είς 3 έτη, άλλ’ είναι έργον διαρκούς μελέτης κα'ι 
προσοχής. Ενταύθα δέν πρόκειται περί μικρού τίνος πράγματος, 
πρόκειται περί τής τελειοποιήσεως τού άνθρώπου, περί έργου όντος 
ύψίστου καί ευγενεστάτου, άλλά καί δυσχερεστάτου. Περί τουτου 
πρέπει νά πεισθή ό κόσμος διά τής διαδόσεως ορθών παιδαγωγικών 
ιδεών, νά ί'δη δέ τδ πράγμα καί έν τή πράξει. Διά τούτο οί πο- 
νούντες διά τήν έκπαίδευσιν τού λαού πρέπει να αφήσωσι την 
ραστώνην καί νά έργασθώσιν άκαμάτως καί λέγοντες καί γραφον- 
τες. Οί δήμαρχοι, οί έπαρχοι, οί νομάρχαι, οί ύπουργοί, οιτινες 
είναι φυσικοί τής έκπαιδεύσεως τού λαού προστάται, πρέπει νά 
φωτισθώσι νά γίνωσιν ήμών σύμμαχοι. Παλαιόν καί νέον σύστημα 
έκπαιδεύσεως διαφέρει, δσον ή ημέρα άπό τήν νύκτα. Τδ νέον 
σύστημα δέν είναι μηχανισμός, άλλ’ έπιστήμη, καί δσοι δέν εμα- 
θον αύτήν, έχουσι καθήκον νά τήν μάθωσι μελετώντες καί συμ· 
βουλευόμενοι μετ’ άλλων γινωσκόντων. Ό Stoy λέγει όστις γίνε
ται διδάσκαλος άνευ τής προσηκούσης προπαρασκευής καί θεω
ρητικής καί πρακτικής είναι άνθρωπος άσυνείδητος. Τό περιοδι
κόν τούτο είναι είδος Διδασκαλείου. Δι’ αυτού καί είς τά παιδα
γωγικά ζητήματα θά φωτισθώσιν οι διδάσκαλοι καί τήν ύλην τήν 
διδακτικήν θά γνωρίσωσι ώς καί την μέθοδον τής διδασκαλίας καί 
άγωγής. 'Όστις δέν σκέπτεται πριν μεταβή είς τδ σχολεΐον τί έξ 
έκάστου τών μαθημάτων θά διδάξη καί πώς τούτο θά διδάξη, άλλά 
καί κατόπιν μετά τήν διδασκαλίαν πού έκαμε σφάλματα καί πού 
έπέτυχεν, ούτος δέν δύναται ποτέ νά γίνη καλός διδάσκαλος. «Ή 
ανατροφή, λέγει ό Έρβαρτος, είναι έ'ν ολον μέγα άδιακόπου έργα
σίας, ήτις πρέπει νά σταθμίζηται άκριβέστατα άπό τής άρχής μέχρι 
τού τέλους. Τίποτε δέν ωφελεί, νά άποφεύγωμεν μερικά σφάλματα·».


