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Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Άπδ τής ϊδρύσεώς της ή Έφημερίς τών Κυ
ριών μάχεται ύπέρ τής χειραφετήσεως τών γυ
ναικών έν Έλλάδι καί δύναται νά καυχηθή ότι 
ή ευγλωττία αύτής δέν έμεινε πάντη άτελεσφό- 
ρητος. Ή έγγαρφή προοδευτικών κορασίων εϊς 
τό Πανεπιοτήμιον, όπως σπουδάσωσι καί άσκή- 
σωσιν έν τώ βίω κατόπιν έπιστήμην, είναι τδ 
πρώτον βήμα τής χειραφετήσεως, ΐοως δέ ο χρό
νος, έάν μάλιστα ή περί ού ό λόγος έφημερίς 
έξακολουθήση νά προτρέπη τάς γυναίκας νά 
ζητώσι ύπέρ έαυτών τά αύτά δικαιώματα καί τά 
αύτά καθήκοντα, ών άπολαύουσι καί οί άνδρες, 
θά δείξη ήμΐν καί άλλας τών γυναικών νικάς έτι 
σπουδαιοτέρας έν τώ δημοσίω βίω, όστις μέχρι 
τοΰδε έθεωρεΐτο άποκλειστικώς ό βαρύς 
κλήρος τών άνδρών. Έγώ δέν άποκρύπτω, ότι 
τήν χειραφεσίαν τών γυναικών ήτοι τήν οικείο- 
θελή έγκατάλειψιν τών ύψίστων καί εύγενεστά- 
των ύπηρεσιών, άς δύναται γυνή νά προσφέρη 
είς τήν πολιτείαν ώς οικοδέσποινα, ώς μήτηρ, 
ώς σύζυγος, ώς παιδαγωγός, ώς διδάσκαλος, ϊνα 
άνταλλάξη αύτάς πρδς τά βαρέα καί έπίπονα 
καί οχληρά καί βάναυσα πολλάκις τοΰ δημοσίου 
βίου έργα, ά καί ή φύσις αύτή καί ή φιλοσοφία 
τών αιώνων προώρισαν ώς άποκλειστικά τών άν
δρών έπιτηδεύματα, τοιαύτην χειραφεσίαν θε
ωρώ ώς τήν μεγίστην κατά τών γυναικών προσ
βολήν καί περιφρόνησιν. Καί άπορώ πώς έν 
Έλλάδι μάλιστα, ένθα αί μέν γυναίκες δέν δια- 
τελοΰσι ποσώς είς τάς αύτάς στενοχώριας καί 
στερήσεις, ύφ’ ών κατατρύχονται αί γυναίκες 

τής Εύρώπης, τά δέ δημόσια αξιώματα δέν εί
ναι άρκετά ήδη πρός άπασχόλησιν τών άνδρών, 
διότι παρ’ ήμΐν, ώς γνωστόν, είναι οΐ μνηστήρες 
πλείονες ή τά άξιώματα, άνεφάνη τοιοΰτο ζή
τημα τής χειραφετήσεως τών γυναικών, άπσβαί- 
νει δέ εις έμέ άκατανόητον πώς τοιοΰτο ζή
τημα προετάθη καί ύποστηρίζεται ύπό γυναικών 
διακρινομένων καί διά τήν παιδείαν των καί διά 
εύφυΐαν των. Ή νομίζουσιν ότι ό έν τώ οίκω 
βίος είναι ήττον σπουδαίος τοΰ έκτός βίου, τοΰ 
δημοσίου ;

Ήμεϊς Θεωροΰμεν ώς λίαν παρακεκινδυνευ- 
μένην τήν οδόν, ήν ύφηγεΐται ή Έφημερίς 
τών Κυριών, ότι πρέπει νά άκολουθήοωσιν αί 
γυναίκες τής Ελλάδος καΐ άπροκαλύπτως κα- 
λοΰμεν τό πρώτον αύτών κατόρθωμα νά έγγρα- 
φώσίν τινες τούτων έν τοΐς φοιτηταΐς τοΰ Πα
νεπιστημίου πρός σπουδήν καί άσκησιν έν τώ 
βίω έπιστήμης ώς νίκην Καδμείαν. Ή άποστολή 
καί ή δόξα τών γυναικών δέν έγκειται έν τή 
σπουδή έπιστημών, άλλ’ έν τή αποκτήσει πολυ
μερούς καί βαθείας έγκυκλοπαιδικής παιδεύ- 
σεως, όπερ άποτελεΐ τό κατ’έξοχήν άνθρώπειον 
έν τώ άνθρώπω. Ή καθολική παιδεία πρέπει νά 
είναι τό κόσμημα τών γυναικών, ή δέ σπουδή 
καί άσκησις τών έπιστημών, ήτις γεννά μονομέ
ρειαν είς τόν άνθρωπον, καί γίνεται πρός βλά
βην τής καθολικής του παιδείας, πρέπει νά είναι 
άποκλειστικόν τών άνδρών ένασχόλημα. Άς 
συνηγορήση ή Έφημερίς τών Κυριών ύπέρ τής 
βελτιώσεως τών ύπαρχόντων σχολείων τών κο
ρασίων, ύπέρ ίδρύσεως άνωτέρων παρθεναγω
γείων, ϊνα μεταλάβωσιν άνωτέρας παιδείας καί 
αί γυναίκες τής Έλλάδσς, περί τούτου ούδεΐς 
θά ύπάρχη νομίζομεν ό άντιφρονών, ήκιστα δέ
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ήμεϊς. Άλλά προς θεοϋ ! άς παύση πλέον προ- 
τρέπουσα τάς γυναίκας νά έγκαταλίπωσι τήν 
Θέσιν των, ήν μέχρι τσϋδ είχεν αύταΐς όρίση ή 
κοινωνία ύπ’ εύλαβείας καί τιμής πρός τάς γυ
ναίκας καί νά ρίπτωνται είς τάς τρικυμίας καί 
είς τούς κινδύνους τοΰ δημοσίου βίου. Μοί φαί
νεται δέ ότι εϊναι άνακόλουθον τό μέν νά προ- 
τρέπωμεν τάς γυναίκας νά μεταλάόωσι τών δι
καιωμάτων τών άνδρών, τό δέ νά συμόουλεύω- 
μεν αύτάς νά άπέχωνται έπιμελώς τών ύπσχρεώ- 
σεων άφίνουσαι ταύτας πρός έκτέλεσιν είς τούς 
άνδρας. Όστις θέλει νά άποκτήση δικαιώματα, 
πρέπει νά γινώσκη ότι αναλαμβάνει συνάμα νά 
έκτελέση καί καθήκοντα, δπερ δέν πιστεύομεν 
νά φρονώσιν οΐ τήν χειραφέτησιν τών γυναικών 
παρ’ ήμΐν συμόουλεύοντες. Άλλ’ ού αί χειρά
φετοι γυναίκες άναλαμόάνουσι νά άσκήσωσι δι
καιώματα άμα καί καθήκοντα, δέν βλέπομεν κατά 
τι έσφάλη ή φοιτήτρια τής φιλοσοφικής σχολής 
μετασχοϋσα καθήκοντος, όπερ μάλιστα τυγχάνει 
τής πλήρους έπιδοκιμασίας καί τής Έφημερίδος 
τών Κυριών, νά διαμαρτυρηθή δηλαδή καί αύτή 
μετά πάσης τής σχολής αύτής διά τήν άδικον 
άπόλυσιν ένός τών άριστων, ώς λέγεται, καθη
γητών τού ήμετέρου Πανεπιστημίου ; Άφ ’ ου 
δέ οί φοιτηταί πάντες ένέκριναν ότι ή διαμαρ
τυρία αύτών καθίσταται έντονωτέρα διά τής α
περγίας, διά παραστάσεως τοϋ άδικήματος πρός 
τήν Α. Μ. τόν βασιλέα, πρός τόν πρωθυπουρ
γόν, πρός τόν ύπουργόν τής Παιδείας, δέν ήτο 
δυνατόν ούδέ έπρεπε νά διαφωνήση αύτή καί 
νά άπόσχη τοϋ κινήματος, άφ’ ου μάλιστα μόνη 
αύτή άντιπροσωπεύει τό γυναικεΐον φϋλον έν τή 
φιλοσοφική σχολή ; Ήμεϊς φρρνοϋμεν ότι κατά 
τάς άρχάς τής χειραφετήσεως τών γυναικών, άς 
εύγλώττως άναπτύσσει ή Έφημερίς των Κυριών 
άπαιτοΰσα την ισότητα έν παντί, έάν παρέλιπεν 
ή κ. φοιτήτρια τοϋ Πανεπιστημίου νά πράξη 
τοϋτο, θά έθεωρειτο ώς έμμεσος ομολογία, ότι 
αί γυναίκες δέν έπαρκοϋσιν είς τάς ύποχρεώ- 
σεις των έν τώ δημοσίω βίω καί τό γεγονός 
τοϋτο έπρεπε νά έπισύρη τήν κατάκρισιν τής 
Έφημερίδος τών Κυριών. "Οτι δέ ή δεσποινίς 
αύτη κατώρθωσε καί έν τή δυσκόλω όντως ταύτη 
περιστάσει νά τηρήση τά όρια τής εύπρεπείας 
καί τής εύκοσμίας, τοϋτο έπρεπε νά χρησιμεύση 
ώς λόγος χαράς καί έπιδοκιμασίας είς τήν Ε
φημερίδα τών Κυριών, ούδέποτε όμως ώς λό
γος άποδοκιμαοίας. Ή δημοσιογραφία άπσδιδει 
τήν έξαίρετον θέσιν τής δεσποινίδος μεταξύ τών 
φοιτητών, ήν Θεωροϋσιν ώς «αδελφήν, ώυ σύν- 
τρβφον έν τγ Λνιυμα.τική έργασία», ε’ις τά πνευ
ματικά χαρίσματα ταύτης καί είς τόν εύγενή 
καί άφελή καί άθώον αύτής χαρακτήρα, όστις 
προκαλεΐ αύτών τήν έκτίμησιν καί τόν σεβασμόν, 
μάλιστα δέ είς τήν πρόθυμον αύτής αύταπάρ- 

νη σιν νά μετέχη άνεπιφυλάκτως τών πικριών 
τών συμφοιτητών της, άλλ’ ήμεϊς χωρίς νά άρ- 
νώμεθα τάς άρετάς ταύτας τάς περικοσμούοας 
τήν δεσποινίδα φοιτήτριαν, προσθέτομεν ότι ή 
εύγενής καί ίπποτική τών φοιτητών συμπεριφορά 
πρός συμπολίτιδα αύτών θέλουσαν νά τελειοποι- 
ήση έαυτήν δι ’ επιστημονικών σπουδών έγκειΐαι 
καί έν τώ εύγενεΐ χαρακτήρι τής έλληνικής 
φυλής, ήτις τήν γυναίκα άείποτε έτίμησε προ- 
φυλαχθεϊσα καί άπό τήν ύπερβολικήν αύτής λα
τρείαν τών ίπποτικών χρόνων καί άπό τήν άπρε
πή καταφρόνησιν αύτής, ήτις προσιδιάζει είς 
βαρβάρους λαούς. “Οτι δέ τών άρχών τής χει- 
ραφετήσεως τών γυναικών μάλλον διαδιδομένων 
θά συμβαίνωσι ένίοτε καί άτοπα πρός έλάττωσιν 
τοΰ αξιώματος τής γυναικός, περί τούτου ήμεϊς 
δέν άμφιβάλλομεν. Καί διά τοϋτο μετ’ ίδιαι- 
τέραςζχαράς άνεγνώσαμεν τήν άνακήρυξιν πε
ριορισμών έν τή χειραφετήσει τών γυναικών δη- 
μοσιευθεϊσαν έν τή αύτή έφημερίδι, ήτις έχει 
άπό πολλοϋ έν τή σημαία αύτής άναγράψη τήν 
χειραφέτησιν αύτών. Έλπίζεμεν δέ προϊόντος 
τοϋ χρενου,συνεπικουρουσης καί τής πικράς πεί
ραν, οί περιορισμοί ουτοι νά πληθυνθώσι, μέχρις

μόσιον βίον καί έπαναλάβωσι τήν θέσιν των έν 
τώ οίκω και έν τώ σχολείω, έξ ών άπειρία τών 
κινδύνων καί ταλαιπωριών τοΰ βίου καί ύπερ- 
βάλλουσα τών ιδίων δυνάμεων έκτίμησις άπέ- 
σπασαν αύτάς ρίψασαι εις τήν δημοσιότητα.Τοϋ 
Περικλέους ό λόγος1,

1 Θουχ. βιβλ. β'. 45. «Εί δέ με δει καί γυναικείας 

τι άρετής . . . μ,νησθήναι, βραχείς παραινέσει άπαν ση- 
[αανών. Τής τε γάρ ύπαρχούσης φύσεως μή γείροσι γενέ- 
σθαι ύμΐν μεγάλη ή δόξα χαί ής άν έπ’ έλάχιστον αρετής 

πέρι ή φόγου έν τοΐς άρσεσι χλέος έστί.»

«Άν δέ είναι άνάγκη νά κάμωμεν ένταϋθα 
«λόγον τινά καί περί τής άρετής τών γυναικών, 
«τότετήν περίτούτου γνώμην μου θάσυμπεριλόβω 
»συντόμως είς τήν έξής συμβουλήν. Θά εϊναι 
«μεγάλη δόξα είς σάς, έάν δέν άρνηθήτε τόν 
«χαρακτήρα, όστις αρμόζει είς τό γένος σας, 
«καί έάν κατορθώσητε όσον τό δυνατόν έλάχι- 
«στος περί ύμών μεταξύ τών άνδρών νά γίνη— 
«ται λόγος εϊτε πρός έπαινον εϊτε πρός κατη- 
«γορίαν», οστις πρό 2020 έτών ήκούσθη έν τή 
αύτή άκριβώς χώρα, έξ ής εξέρχονται καί τά 
κηρύγματα πρός χειραφέτησιν τών γυναικών, 
είναι νομίζομεν ύψιστον δίδαγμα ού μόνον τών 
άνδρών, άλλά καί τών γυναικών καί θερμώς 
τοϋτο συνιοτώμεν είς τήν έμβριθή πάντων με
λέτην.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Ό
ΥΠΟ

mmsioT αιοπππ πριακοτ
Ταχτικού καθηγητοΰ έν τώ έθνιχώ Πανεπιστημίω. 4

Παιδεία κατ θρησκεία πρέπει νά είναι 
πάντοτε φιλικώς συνδεδεμέναι διότι άιιφό- 
τερατ αΐ δυνάμεις αύται είναι έπίσης άναγ- 
καϊαι καί ωφέλιμοι είς τά έθνη, πρέπει δέ 
άμοιβαίως νά ύποστηρίζωνται δπως έπιτυγ- 
χάνωσιν άσφαλέστερον τον σκοπού εαυτών. 
Διά της παιδείας φορτίζονται τά έθνη καί 
σώζονται άπο τοϋ σκότους τής άμαθείας 
καί τών προλήφεων. Δι’ αύτής φωτίζονται 
τά άντικείμενα τών ανθρωπίνων γνώσεων, 
διαγινώσκονται αί αληθείς αίτίαι τών πραγ
μάτων καί οί λόγοι αύτών, «Ρυθμίζονται όρ- 
θώς αί νομικαί καί ήθικΆ οχέσεις τών άν
θρώπων πρδς άλλήλους καί ό έν τή πολι
τεία βίος καθίσταται έρρυθμος καί άρμονι- 
κός Ή επιστήμη δίδει τήν τελειοτέραν 
γνώσιν τών δντων. Καί’αί μέν φυσικαί έπι 
στήμαι, έν αΐς περιλαμβάνεται καί ή ίατρι 
κή, έξηγοΰσι τά φυσικά φαινόμενα καί άνευ- 
ρίσκουσι τάς άληθεϊς αιτίας καί τούς νό
μους αύτών. Αί δέ ίστορικαί έπιστήμαι μετά 
τών φιλολογικών μελετώσι τδ παρελθόν τής 
άνθρωπότητος καί παρακολουθοϋσι τήν 
ιστορικήν έξέλιξιν αύτής. Ή νομική έπι- 
στήμη έξετάζει τήν φύσιν τοΰ δικαίου καί 
τήν έννοιαν τών νόμων, δι’ ών διέπονται 
αί πολιτείαι. Ή θεολογική έπιστήμη έρευ
να τάς πηγάς, τήν ιστορίαν καί τήν ούσίαν 
τής χρηστιανικής θρησκείας. Ή φιλοσοφία 
τέλος, ή ύφίστη τών έπιστημών. άναζητεϊ 
τούς τελευταίους λόγους τών δντων, δι’ ών 
κατά βάθος γινώσκεται ό Θεός, ό κόσμος καί 
ό άνθρωπος, τά τρία ταϋτα άντικείμενα, έν 
οίς συγκεφαλαιόϋται ή άνθρωπίνη νόησις. 
Τοιουτοτρόπως προχέεται διά τής παιδείας 
τής έπιστήμης τδ φώς, οί δέ λαοί δι’αύτής 
ύύοϋνται άπδ τής τυφλής έμπειρίας, είς ήν 
άρκοϋνται οί βάρβαροι, εις τήν άνωτέραν 
καί βαθυτέραν έπίγνωσιν τών πραγμά
των, ήτις χαρακτηρίζει τούς πεποΛίτισμέ- 
νους λαούς.

Η θρησκεία άφ’ έτέρου είναι ή ύφοϋσα 
ήθικώς τους λαούς, ή έξαγνίζουσα τά ήθη 
αύτών καί ποολαμβάνουσα μέν ή περίστέλ- 
λουσα τά έγκλήματα, ένθαρούνοϋσα δέ καί 
ένισχύουσα τήν άρετήν. Ή θρησκεία εϊναι

4. ’Απόσπασμα έχ θρησκευτικού λόγου έκφωνηθέντος 
τή 30 ’Ιανουάριου ε. ε. χχτά τδ μνημόσυνο» τοΰ Πανε
πιστημίου ύπέρ τών ευεργετών αύτοΰ. 

τδ αίσθημα τοϋ άπειρου ή ή έν Θεώ ζωή.· 
είναι Λ πίστις είς τδν Θεόν τόν δημιουργόν 
τοϋ παντός· είναι ή άγάπη πρός τδν Θεόν 
ώς τδ άκρον αγαθόν, ώς τδ ήθικδν Ιδεώδες, 
είς δ δέον νά τείνη ό άνθρωπος, είς τδν 
νομοθέτην τοϋ ήθικοϋ νόμου' εϊναι ή έλπίς 
είς τδν Θεόν ώς προνοητήν τοϋ κόσμου καί 
προστάτην τοϋ άνθρωπίνου πλάσματος ή 
ώς πανάγαθον έπουράνιον ήμών Πατέρα- 
είναι ή ύπακοή είς τόν ήθικδν νόμον ώς τδ 
θειον θέλημα ή είς τάς ύπαγορεύσεις τής 
ήθικής συνειδήσεως ή τάς έντολάς τοϋ 
Θεού καί ό κατά ταύτας βίος πρδς όσημέ- 
ραι τελειοτέραν όμοίοισιν πρδς τδν Θεόν 
είναι ή άπδ καρδίας άφοσίωσις είς τόν 
^ωτήρα τοϋ κόσμου, τδν Ύΐδν τοϋ Θεού τδν 
ύπέρ ήμών θυσιασθέντα καί είς τό θειον 
αντ°ϋ εύαγγέλιον, εϊς έκεϊνον, δι’ου έσώ- 
θημεν άπό τής πλάνης τής άμαρτίας καί 
ώδηγήθημεν πάλιν εϊς τόν Θεόν καί κατηλ- 
λάγημεν αύτώ, καί ήθικώς κατ'αύτόν άνα- 
πλαττόμενοι καί άναγεννώμενοι γινόμεθα 
τέκνα καί υιοί άξιοι τοϋ Πατρδς ήμών τοϋ 
έν τοΐς ούρανοΐς· είναι ή προσκόλλησις είς 
τήν έκκλησίαν τοϋ Χριστού, ήτις συν- 
εχίζουσα τδ έργον τοϋ Κυρίου καί διά τοϋ 
Πνεύματος αύτοϋ έμφοροϋσα ήμας άγιάζει 
ήμας καί είς τήν εύθεϊαν στηρίζει όδόν εί
ναι ή προσδοκία μελλούσης ζωής καί μελ- 
λούσης κρίσεως, έν η θέλουσι πληρωθή οΐ 
ύφιστοι ήμών πόθοι καί ή μέν άρετή θέλει 
στεφθή, τδ δέ έγκλημα θέλει τιμωρηθή. Διά 
τών αισθημάτων τούτων, τά όποια ή θρη
σκεία διά τε τής διδασκαλίας της καί τής 
λατοείας της διαδίδει καί ύποθάλπει, διά 
τής έν Θεώ ταύτης ζωής, είς ήν όδηγεΐ, έ- 
ξαγνίζει, έξαγιάζει καί έξευγενίζει τδν άν
θρωπον.

Ούτως ή παιδεία καί ή θρησκεία έκατέρα 
κατά ίδιον τρόπον καί διά τών έκάστη ίδι- 
αζόντων μέσων ΰφοϋσι καί 'προάγουσι τούς 
λαούς. “Ινα δέ έπιτελέσωσι κάλλιον καί ά- 
σφαλέστερον τδ έργον των καί έπιτύχωσιν 
έκάστη αύτών τού ίδιου σκοπού, έχουσιν 
έν τή ένεργεία των άνάγκην άλλήλων. Η 
παιδεία έν τή παιδαγωγική αύτής δράσει 
έχει άνάγκην τής θρησκείας, διότι άνευ 
αύτής δέν δύναται νά έπιτύχη τής ήθικής 
μορφύόσεως τών νέων, ήτις διά τών θρη
σκευτικών αισθημάτων κυρίως κατορθοϋ- 
ται. Ή παιδεία άνευ ήθικής καταντά πονη
ριά τις ή σοφιστεία. Διά τοϋτο ή παιδεία 
πρέπει μετά τής άναπαύσεως τοϋ νού νά 
έπιδκόκη καί τήν μόρφωσιν τοϋ χαρακτή- 
ρος τών έκπαιδευομένων,'^νά σπούδάζη νά 
έμπνέη αύτοϊς ήθικάς άρχάς, νά μεταοίδη 
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αύτοϊς τό σέβας πρός τόν Θεόν, τήν άγά
πην πρός τήν άρετήν, τόν έρωτα πρός τήν 
δικαιοσύνην, τόν ένθουστασμόν πρός πάντα 
έν γένετ τά ιδεώδη άγαθά. Σχολεΐον, άπό 
τού όποιον ή διδασκαλία δέν θά είχεν ώς 
ένα τών κυρίων σκοπών του τήν έμπνευσιν 
τών άγιων τούτων αισθημάτων, θά άπε- 
τύγχανε τελείως τον προορισμού αύτού. 
Διότι ούδείς σήμερον αμφιβάλλει, δτι δέν 
είναι μόνον ό φωτισμός τού νοϋ διά γνώ ■ 
σεων ό προορισμός τού σχολείου, άλλά καΐ 
ή ήθική τής καρδίας μόρφωσις, ή ένίσχνσις 
τής θελήσεως, ή στήριξις είς τό άγαθόν, ή 
τού χαρακτήρος διαμόρφωσις. Ταύτα δέ 
είναι τή παιδεία άνευ τής βοήθειας τής 
θρησκείας άδύνατα καί άκατόρθωτα. Περί 
τούτον σνμφωνούσι οΐ μέγιστοι παιδαγωγοί 
άπό τού Πεσταλότση μέχρι τών διασημοτέ 
ρων παιδαγωγών τών ήμερών ήμών.

Άλλά καί ή θρησκεία έχει άνάγκην τής 
παιδείας. Διότι άνευ πεπαιδευμένων έκκλη- 
σιαστικών λειτουργών, άνευ πεφωτισμένων 
διά τοϋ φωτός τής έπιστήμης κληρικών 
καταπίπτει ή θρησκεία είς δεισιδαιμονίας 
καί προλήψεις, διαστρέφονται αΐ ΐδέαι αύτής ' 
καϊ καλύπτονται ύπό πλανών, καταστρέφε
ται δέ τό ύψος καί ή άγνότης τών δογμά
των τής ήθικήε καί τής λατρείας αύτϊς. Ό 
τύπος τότε άντικαθιστα τήν ούσίαν καϊ οί 
λαοί έχουσι τήν σκιάν τής θρησκείας, ούχί 
δέ αύτήν ταύτην τήν θρησκείαν. Ό χρι
στιανισμός είναι ή άπόλυτος θρησκεία τής 
άνθρωπότητος, είναι ή άγνοτέρα καί φιλο- 
σοφιχωτέρα τών θρησκειών, άλλά τότε μό
νον είναι τοιαύτη, δταν τή βοήθεια τής έπι
στημονικής έξετάσεως τών πραγμάτων έν- 
νοήται τό αληθές αύτής πνεύμα, δταν οΐ 
λειτουργοί αύτής έκπαιδευόμενοι είσδύω- 
σιν είς τήν ούσίαν αύτής καί κατανοώσι 
κατά βάθος τής άληθείας της. Ό χριστια
νισμός πολλάκις κατά τούς μέσους αίώνας 
ήσχημίσθη διά τοϋ φανατισμού καί τών προ
λήψεων τών αμαθών λειτουργών καί οπαδών 
του έν γένει. Όταν οΐ Δομινικανοί διά τών 
διαβοήτων δικαστηρίων τής ΐερας έξετάσεως 
χιλιάδας άνθρωπίνων ύπάρξεων έρριπτον 
είς τάς πυράς έν όνόματι τού εύαγγελίου, 
έδλασφήμουν φρονοϋντες, δτι έφήρμοζον 
τάς άρχάς τοΰ χριστιανισμού, τάςίδέας τοΰ 
θείου ΐδρυτού τής χριστιανικής θρησκείας, 
δστις έδίδαξε τήν άγάπην, τήν φιλανθρω
πίαν καί άνεξικακίαν καί ήθελε τους οπα
δούς του πλήρεις πραότητος καί έπιεικείας, 
άξιους υιούς τού ούρανίου Πατρός τού 
άνατέλλοντος τόν ήλιον αύτού έπί πονη
ρούς καί άγαθούς καϊ βρέχοντος έπϊ δικαίους 

καϊ άδικους. Όσον ό κλήρος άμαθέστερος 
μένει, τόσον έννοεΐ άτελέστερον τόν χρι
στιανισμόν. Όσον δέ έκπαιδεύεται καϊ φω
τίζεται διά τού φωτός τής έπιστήμης, τόσον 

^ύψοΰται εις άνωτέραν άντίληψιν αύτού.
---- - —— -

»
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχων ύπ’ όψιν μου, οτι ή έκπαίδευσις θά άνα- 
γινώσκηται καΐ ύπό τών νέων μας ιΜασκάλων, 
τών γραμματιστών, άποστέλλω πρός ίημοσίευσιν 
έν τή Εκπαιδεύσει ολίγα τινά άναφερόμενα εις 
πάντας μέν τούς διδασκάλους, άλλά πρό πάντων 
εις τούς διδασκάλους τών χωρίων καΐ δη τούς 
νεοδιοριζομένους Γραμματιστάς.

Ώς δ διδάσκαλος πρέπει νά είναι τελείως κα
ταρτισμένος πρός αποτελεσματικήν διδασκαλίαν 
τών έμπιστευομένων αύτώ μικρών παιδίων, τοιου
τοτρόπως δέον νά είναι καί τελείως μεμορφωμένος 
ώς άτομον, ϊνα χρησιμεύη ώς ύπόδειγμα τών λοι
πών μελών τής έν ή ζή κοινωνίας. Άνάγκη δ τέ
λειος διδάσκαλος νά είναι καΐ τέλειος άνθρωπος. 
"Ολως άχρηστος μοί φαίνεται εκείνος δ διδάσκα
λος, δ δποΐος άρκεΐται μόνον εις τήν άπλήν έκ- 
πλήρωσιν τών καθηκόντων του έν τώ Σχολείφ, χω
ρίς νά δίδη καΐ προσοχήν είς τήν έξωτερικήν συμ
περιφοράν του έν τή έν ή βιοϊ κοινωνί^, ή ένφ 
ή έξωτερική συμπεριφορά του είναι λαμπρά, ένφ 
καθίσταται αξιέραστος τοϊς συναναστρεφομένοις 
αύτώ, έν τούτοις ή έν τφ Σχολείφ έργασία του 
δέν είναι άποτελεσματική. Τέλος πάντων δέον νά 
μή λέγηται τό συνήθως λεγόμενον «Καλός είναι 
αύτός δ διδάσκαλος διά τά παιδιά μας, άλλ’ δ 
εύλογήμένος έκαμεν αύτό καΐ αύτό, ή, δ διδάσκα
λός μος είναι λαμπρός άνθρωπος, άγιος, άλλά μας 
έτύφλωσε τά παιδιά μας».

Άλλ’ έάν άπαντες οί μετερχόμενοι τό διδασκα
λικόν έπάγγελμα δέον νά ώσιν τελείως μεμορφω- 
μενει ώς άτομα, εϊτε έν μεγάλαις ήτε έν μικραϊς 
κοινωνίαις ζώσιν, έξαιρετικώς άναγκαιότατον εί
ναι τοΰτο ώς προς τούς έν μικραϊς κοινωνίαις 
χωρίων ή κωμοπόλεως διδασκάλους. Διότι έάν έν 
ταΐς πόλεσιν δ διδάσκαλος καθίσταται άφανής, 
και ολίγοι προσέχωσιν εις τά ύπ ’ αύτοϋ λεγάμενα 
κα'ι πραττόμενα έξω τοϋ Σχολείου, έν τοϊς χω- 
ρίοις καΐ κωμοπόλεσι δέν συμβαίνει τό αύτό.

Ό διδάσκαλος τοΰ χωρίου θεωρείται καΐ είναι 
όντως άνώτεοος τών άλλων, τό παράδειγμά του 
έχει μεγίστην έπίδρασιν, ού μόνον έπί τών μαθητών 
του άλλά καί έφ’ δλων τών κατοίκων. Έν τοϊς 
χωρίοις δ διδάσκαλος δύναται νά άποκόψη πλεί- 
στας κακίας καϊ νά γείνη πρόξενος πολλών άρετών 
εις τούς κατοίκους,ή καί τάνάπαλιν. Έν τοϊς χωρίοις 
συγχνά άκούεταν τό «άφοΰ τό κάμνει καί δ δά

σκαλος, γιατί καί έγώ νά μήν τό κάμω».Έν τοϊς 
χωρίοις δ διδάσκαλος οχε μόνον κατορθοϊ έύκολώ- 
τερον τήν σύν τή μεταδόσει γνώσεων τοϊς μαθη- 
ταϊς καί διάπλασιν αύτών, άλλά δύναται νά γείνη 
άφετηρία παντός καλοΰ έν τή μικρό£ έκείνη κοι- 
νωνίγ. Τέλος έάν τά χωρίδιά μας είχον ένα καλόν 
διδάσκαλον καί ένα καλόν ιερέα, δ Έλλην χωρικός 
δέν θά εύρίσκετο έν ή σήμερον καταστάσει. Μέγας 
δ προορισμός πάντων τών διδασκάλων, άλλά μέ
γιστος δ τών έν τοΐς χωρίοις, διότι δ διδάσκαλος 
τοΰ χωρίου είναι διδάσκαλος, όχι μόνον τών μικρών 
μαθητών, άλλά καί άπάσης τής μικράς έκείνης 
κοινωνίας.

Άλλ’ ή φράσις «διδάσκαλος μικράς κοινωνίας» 
μοί φαίνεται οτι περιέχει τοσοΰτον βάρος, ώστε 
ολίγοι νά δύνανται νά φέρωσιν αύτο έπί τής ρά- 
χεώς των. Έάν δέ είναι μέγιστον τό βάρος τοΰτο 
ώς πρός τούς άπό έτών διδασκάλους, άς φαντασθή 
έκαστος δποϊον είναι ώς πρός πάντα νεοδιοριζόμενον 
διδάσκαλον καί δή γραμματιστήν. Τούτους δ’ 
ήμεϊς έχοντες ύπ’ οψεν άπσστέλλομεν τή Εκπαι
δεύσει, τή άείποτε άγωνιζομένη πρός βελτίωσιν τών 
διδασκάλων, τήν γνώμην μας περί τοΰ ποϊός τις πρέ
πει νά είναι δ διδάσκαλος καί μάλιστα τών χωρίων. 
Μεγάλως δέ θέλομεν εύχαριστηθή, έάν γείνωμεν 
άφορμή “να καί άλλοι κρείττονες ήμών έπιληφθώ- 
σι τοΰ ζητήματος τούτου έμβριθέστερον καί έκφέ— 
ρωσι γνώμας τελειοτέρας ήμών.

Καί πρώτον έξετάζων δποΐος πρέπει νά είναι δ 
διδάσκαλος ώς πρός τά τής θρησκείας έκτίθημι 
τάς άποφευκτέας ακράτητος, αίς τινες επόμενοι 
γίνονται μεγάλως έπιβλαβεϊς έν τή έν ή βιοΰσι κοι
νωνία’ θρησκευτικά! δέ άκρότητες, νομίζω έγώ τού
λάχιστον οτι εΐσίν, άφ’ ένός μέν ή ύπερβολική 
θρησκομανία, άφ’ ετέρου δέ ή ύπερβολικη άδιαφο- 
ρία περί την θρησκείαν. Έν τίνι δέ έγκειται τό 
θρησκομανές και ή άδιαφορία περί τήν θρησκείαν 
ήτοι αί δύο άκρότητες δπως τάς έννοώ άπεικονί- 
ζεται έν τοϊς έξής δύο προσώποις, άτινα έπίτηδες 
έκτίθημι.

Αον Έγνώρισά τινα, (διδάσκαλον) δστις έφαί
νετο καί ητο όντως πιστός έκτελεστής δλων τών 
θρησκευτικών τύπων. “Οτε ήρχιζε συζήτησιν θρη
σκευτικήν άνέφερε πάντα τά θαύματα τής Σωτηρίας 
τών άμαρτωλων, τούς βίους πάντων τών άσκητών 
καΐ τόσα άλλα παράδοξα διά τήν σημερινήν έπο- 
χήν. Ή δέ παραμικρά άμφιβολία είς τά ύπ’ αύ- 
τοΰ διηγούμενα, ήτο κατ’ αύτόν έ’νδειξις άθεΐας, 
άντιχριστιανισμοΰ κακού άνθρώπου καί προωρισμέ- 
νου διά τήν αιώνιον κόλασιν. Ή άνάγνωσις άλλου 
βιβλίου έκτός τών ιερών ήτο κατ’ αύτόν ή μεγίστη 
αμαρτία. Έλεγχε τήν πολιτείαν, διότι προτιμά 
έν τή σήμερον χριστιανική έποχή τά άγάλματα 
τών άρχαίων θεοτήτων έν τφ Πανεπιστημίφ κλ. 
καί ούχί τάς εικόνας τοΰ Άγιου Αντωνίου, Όνου- 

φρίου καί λοιπών. Αί διασκεδάσεις καί αί εύθυμίαι 
είναι κατ’ αύτόν σκευάσματα τοΰ διαβόλου. Δέν 
έδίσταζε νά κηρύξη τινα άντιχριστιανικόν ένώπιον 
πολλών, έάν έπληροφορεϊτο δτι ούτος συνεζήτησέ 
πως περί Υλισμού. Τέλος δέν έκωλύετο νά μετα- 
χειρισθή καί τά αισχρότερα μέσα κατ’ έκείνου, δν 
έθεώρει άθρησκον. Άθρησκεία δέ κατ’ αύτόν είναι 
ή μή πιστή έκπλήρωσις έπουσιωδών τινων θρησκευ
τικών τύπων, ή παραμικρά άμφιβολία περί τά 
θαύματα καί έν γένει τό άνυπόκριτον.'*

Βον Έγνώρισά άλλον δστις έν τή άτελεϊ θρη
σκευτική μορφώσει του καί μαθήσει ητο ούχί μόνον 
δλως άδιάφορος περί τά θεία, άλλά φοβερός έμ- 
παίκτης αύτών. Ένώπιον άμαθών άνθρώπων πε- 
ριέπαιζε τά τής θείας λειτουργίας, περιεφρόνει τάς 
εικόνας τών άγιων, καί έν γένει έν τή σοφή κεφαλή 
του δέν έδέχετο Θεόν καί έκήρυττε τοΰτο δημοσίιγ 
έκφραζόμενος περί ύλισμου καί άλλων άλλοκότων 
άρχών. Πάς τις θά έγνώρισε τοιούτους, οϊους έξέ- 
θηκα έν συντόμφ. Άς φαντασθή λοιποί δποία θά 
είναι ή έπιδρασις ένός τοιούτου διδασκάλου έν τινι 
μικρά κοινωνικέ. 'Όσον επιβλαβής είναι ή τής παν
τελούς άδιαφορίας περί τά θεία άκρότης, τόσον είναι 
καΐ ή τής θρησκομανίας καί τής θρησκευτικής έκεί
νης ύποκρισίας, ύπό τήν όποιαν διαπράττονται τό
σα όργια. Άμφότεραι αί είρημίναι ακρότητες είσιν 
έπικίνδυνοι άκρότητες δδοΰ ε’ν ή οΐ διδάσκαλοι δέον 
νά βαδίζωσι πάντοτε τό μέσον. Πάς τις δ ’ εύρίσκει 
τό μέσον, έάν άποφεύγη τάς άκρότητας. Ήμεϊς δέ 
θά έπανέλθωμεν νά δρίσωμεν τί έννοούμεν μέσον 
τών δύο θρησκευτικών άκροτήτων δι’ έτέρας μας 
έπιστολής πρός τήν Έκπαίδευσιν άμα τή δημο
σιεύσει τής παρούσης.'Ομοίως έν τή ασθενείς μας 
θά πραγματευθώμεν καΐ περί άλλων ζητημάτων 
προκαλοϋντες καΐ τήν γνώμην τών λοιπών Συνα
δέλφων. Δέν άμφιβάλλω δέ δτι ή φίλη Έκπαίδευ-

1 Σ. Σ. Έκπ. Ό διδάσκαλος δέν πρέπει νά λησμονή μη
δέποτε δτι είναι διδάσκαλος τής ορθοδόξου ήμών πίστεως 
καΐ δτι ούδέν δικαίωμα ϊχεί θρησκευτικός αμφιβολίας γεν- 
νωμένας αύτώ έξ επιπόλαιας τών πραγμάτων εξετάσεως νά 
έκφράζη είς τούς χωρικούς,- μεθ’ ών συναναστρέφεται καΐ 
νά σκανδαλίζη αύτούς, κακούργημα δέ διαπράττει τοι- 
αύτας αμφιβολίας νά έκφράζη κατά τήν διδασκαλίαν τών 
παίδων. "Εργον τοΰ διδασκάλου δέν είναι ή καταπολέμη- 
σις τών θρησκευτικών δοξασιών τοϋ λαοΰ, άλλ’ ή ένίσχυ- 
σις καΐ δ διαφωτισμός αύτών, ίνα έχωσι τών δοξασιών 
τούτων καθαρωτάτην έννοιαν. Καί διά τοΰτο νομίζω δτι 
πρέπει νά τιμωρώνται αυστηρότατα οί κοΰφοι διδάσκαλοι 
οί ταράττοντες διά τής διδασκαλίας καί τής διαγωγής των 
τάς θρησκευτικάς τοΰ λαοΰ πεποιθήσεις. Ό διδάσκαλος δέν 
πρέπει ούδέ κατά κεραίαν νά παρεκκλίνη έκ τών διατά
ξεων τής ήμετέρας εκκλησίας είτε λέγων είτε πράττων. 
Βαθύτερα τών πραγμάτων έξέτασις πείθει πάντα δτι καΐ 
αύτά τά έπουσιωδέστατα φαινόμενα έπιδιώκουσι σπουδαϊδν 
θρησκευτικόν λόγον. "Αλλως πάσα οΐαδήποτε μεταβολή 
διατάξεως δέν είναι εργον τών διδασκάλων, άλλ’ αύτής 
τής εκκλησίας, ήν διοικεί ή ιερά Σύνοδος.
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σις θιλει δεχθή πρός καταχώρισιν, π&,ν τό δποϊον 
προέρχεται παρά διδασκάλου και είναι ορθόν.

Λάμπρος Καταφυγιώτης 
διδάσκαλος ύποδιδασκαλείου

Έν Δαδίφ τή 22 Φεβρουάριου

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Τοσοΰτον έρριζωμέναι ύπάρχουσιν εί; τόν λαόν 
ίδέαι δτι ύπάρχουσι στοιχεία, νεράιδε;, διάβολοι, 
βρυκόλακες, καλλικζντσαροι, ώστε γελώσιν πολ
λάκις άν διαβεβαίωση; αύτού; δτι πάντα ταΰτά 
είναι ψευδή, πλάσματα τής φαντασίας των. Πάς 
άνθρωπος έχει φυσικήν τινα τάσιν πρός το θαυ
μαστόν, πρός τό άκατάληπτον, προς τό μυστη
ριώδες. 'Όσφ δέ είναι αμαθέστερος, τοσούτφ καί 
μάλλον εύπιστος πρό; φαντασιοπληξίας. Εκ τοϋ 
έπομένου διηγήματος συμβάντος πρό έτών έν Χαλ
κίδι, δπερ διηγήθη ήμΐν αύτόπτης μάρτυς τής 
σκηνής, βλέπει δ αναγνώστης πώς πολλάκις θεω
ρούνται άληθεϊς, μυστηριώδεις, φαντασιοπληξίας 
αϊτινες μεταδίδονται άπό γενεάς είς γενεάν ποι
κιλλόμενα; κκί μεταμορφούμεναι έπι τό τερατωδέ- 

κεΐται είς ικανήν 
ις. Είναι πεφραγμένον 

έν τώ μέσφ δ’ εχει έκκλησίαν 
έν η άποτίθενται καί τά οστά 
Νά καταβή τις διά κλίμακος 

ταύτην καί τήν ήμέραν άκόμη 
πολύ δέ περισσότερον τήν νύ- 

έν Χαλκίδι, έν τή οίκίικ εύπό-

στερον.
Τό νεκροταφεϊον τής Χαλκίδος 

άπόστασιν άπό τής πόλεώι 
δι ’ ύψηλοΰ τείχους, έ 
άρχαιαν ύπόγειον, 
τών κεκοιμημένων. 
εις τήν έκκλησίαν 
αισθάνεται φόβον, 
κτα. Συνέβη ποτέ 
ρου τινός Χαλκιδέως,νά συνδειπνώσι φίλοι καϊ μετά 
τό φαγητόν πολλών καί διαφόρων δμιλιών γινομέ
νων ήλθεν δ λόγος καί είς τά φαντάσματα καί 
είς τά στοιχεία καί είς τού; διαβόλους. Τών δμο- 
δείπνων άλλοι μέν παρεδιχοντο τήν ΰπαρξιν αύτών 
καί διηγούντο δτι είδον καί αύτοί ή ήκουσαν παρά 
συγγενών καί φίλων των τοιαύτα μορμολύκεια, άλ
λοι δέ ήρνούντο διαρρήδην τήν ΰπαρξιν αύτών. 
Μεταξύ'δέ τών άρνουμένων ήτο καί δ Μαστροβα- 
σίλης δ Τσαγκάρης τύπος γνησίου Ελληνος καί 
άνδρό; ρωμαλέου. Τότε οΐ άλλοι οί δεχόμενοι τήν 
ΰπαρξιν τών φαντασμάτων προέτειναν είς τόν Μα- 
στροβασίλην, άφ’ ού πιστεύη δτι δέν ύπάρχουσι 
τοιαύτα, νά μεταβή είς τό νεκροταφεϊον καί νά 
φέρη έκ τής έκκλησία; τοϋ νεκροταφείου κρανίον 
ανθρώπινον. Ήτο ζρθινόπωρον καί ή νύξ συνέπεσε 
νά είναι άσέληνος, σκότος δέ βαθύ έκάλυπτε τόν 
δρόμον τόν φέροντα είς τό νεκροταφεϊον ώς καί εις τήν 
έν τφ βαθει τής γής εύρισκομένην έκκλησίαν. Ό 
Μαστροβασίλης έδέχθη τήν πρότασιν καί άναστάς 

έπορεύθη άφόβως μακράν είς τό νεκροταφεϊον, δπου 
φθάσας κατήλθεν είς τήν ύπόγειον έκκλησίαν καί 
άνοιξα; τήν θύραν είσήλθεν είς αύτήν. Έν τή έκ- 
κλησίιγ ούδέν υπήρχε φώς, άλλ’ ούδ’ αύτός είχε 
παραλαβή φώς μεθ’ έαυτού, καί διά τούτο ήρχισε 
ψηλαφών πρός τούς τοίχους τής έκκλησίας νά ζητή 
νά εΰρη κρανίον, ϊνα κομίση πρός τούς άνυπομρνως 
άναμένοντας τήν έπιστροφήν του φίλους. Άλλ ’ έν ώ 
έν τώ μέσφ τού βαθύτατου σκότους τήςύπογείου έκ
κλησίας περιέφερεν έδώ καί έκεϊ τήν χεϊρα ζητών 
ποθητόν τι κρανίον, ή χειρ αύτού ήγγισεν εϊς θερ - 
μήν σάρκα προσώπου ζώντος. Εύθύς δέ τότε ήκού- 
σθησαν φωναί καί λέξεις είς αύτόν άκατάληπτοι 
προερχόμενα; έκ τού οντος, ού κατ’ αύτήν τήν 
στιγμήν ήψατο τού προσώπου. Χωρίς δέ νά άπο- 
λέση τήν παρουσίαν τού πνεύματος δράττει καί 
μέ τά; δύο του χεϊρας τό δν, δπερ δέν ήξευρε τί 
είναι. Ύπέθεσεν έν τή άπλότητί του δτι πράγματι 
είναι δ διάβολος, ού τήν ΰπαρξιν μέχρι τής στιγ
μή; ταύτης δέν παρεδέχετο. Καί εύθύ; ήρχισε διά 
μέν τής δεξιάς χειρός νά σύρη τό ον έξω τής έκκλη
σίας, διά δέ της άριστερά; έψηλάφα έπί τού έδάφους 
νά εύρη κρανίον, ϊνα μή χάση καί τό στοίχημα. 
Εύρών δέ κρανίον καί λαβών αύτό ύπό τήν μασχά 
λην του, σύρων δέ καί τόν διάβολον έζήλθεν έκ τής 
έκκλησίας καί άνελθών τήν κλίμακα ε’φθασεν εις 
το νεκροταφεϊον καί διευθύνετο είς τήν πόλιν φέ
ρων καί τό κρανίον, άλλά καί τόν διάβολον 
αύτόν. Ό ύποτιθέμενος ούτος διάβολος άνθίστατο 
έκβάλλων γοεράς φωνάς - καί άποτείνων πρός τόν 
Μαστροβασίλην λέξεις, αϊτινες δλα; ήσαν είς αύτόν 
άκατάληπτοι. Είς πάντα ταύτα δ Μαστροβασίλης 
έλεγε- «Σιωπή, τρισκατάρατε ! Μού έλεγαν δτι 
ύπάρχει διάβολος, άλλ’ έγώ δέν τό έπίστευον μέ
χρι τής στιγμής αύτής, δτε σέ έπιασα μέ τά χέ
ρια μου. Τώρα θά σέ φέρω εις τήν πόλιν, διά νά 
ϊδω μέ τό φώς πώς είναι τό μούτρο σου !» Οΰτω 
λοιπόν δ Μαστροβασίλης σύρων μετά δυσκολίας τόν 
διάβολον άνθιστάμενον και ζητούντα νά δραπε- 
τεύση, έφθασε μετά μιάς ώρας άγώνα είς τήν πό
λιν καί σταματήσας πρό τών παραθύρων τής οι
κίας, έν ή περιέμενον αύτόν οί συνδειπνοΰντες, 
ήρχισε νά φωναζη μεγαλοφώνως- «Φώς έξω ! φέρω 
τόν διάβολον ! Ελάτε νά τόν ϊδητε !» Αί φωναί 
τού Μαστροβασίλη προύκάλεσαν τήν περιέργειαν 
δχι μόνον τών συνδαιτημόνων, άλλά καί τών άλλων 
άνθρώπων τών γειτονικών οικιών, οϊτινες πάντες 
έξήλθον κρατούντες άνά χεϊρας φώτα ! Άλλά 
ποια έκπληςις καί ποιος φόβος κατέλαβε πάντας, 
δτε είδον τόν Μαστροβασίλην κρατούντα έ’να ά- 
ράπην περιδεώς βλέποντα πρός δλους τούς άνθρώ
που; καί κρανίον άνθρώπου νεκρού ! Οί πλεϊστοι 
είσήλθον έν άκαρεί είς τάς οικίας των καί έκλείσθη- 
σαν έντός αύτών φοβηθέντες τόν διάβολον. Τινές 
δ' ε’μειναν καί ήπόρουν τί είναι τούτο. Ό Μα
στροβασίλης διηγήθη δτι συνέλαβε τόν άράπην τού

τον έν τή έκκλησία τού νεκροταφείου καί δτι ώμί- 
λει πρός αύτόν γλώσσαν, ήν ούτος δέν ένόει. Τότε 
ε’δραμον καί έφερον έκ τής οικίας του ’Οθωμανόν 
έκ τών κατοικούντων έν Χαλκίδι, δστις συνδιε- 
λέχθη τουρκιστί μέ τήν άράπισσαν, διότι αΰτη ήτο 
γυνή καί ούχί άνήρ. Αύτή ήτο ύπηρέτρια είς μίαν 
τών έν Χαλκίδι Τουρκικών οικογενειών. Θραύσασα 
δέ άγγεϊόν τι πολύτιμον έξ απροσεξίας καί φοβου- 
μένη σκληράν τιμωρίαν τών κυρίων της έκρύβη έν 
τή έκκλησίρρ, δπου άνεύρεν αύτήν δ Μαστροβασί
λης. Πάντες τούτο έγέλασαν μέ τον ύποτιθέμενον 
διάβολον, δν έστειλαν εις τήν οικίαν τού κυρίου 
της, παρακαλέσαντες αύτόν νά μη τήν τιμωρήση 
διά τήν ζημίαν, τόν δέ Μαστροβασίλην ώδήγησαν 
έν θριάμβφ είς τήν οικίαν κρατούντα τό κρανίον 
άνά χεϊρας και λέγοντα μεγαλοφώνως δτι ούτε διά
βολοι ύπάρχουν, οΰτε διαβολόπουλα, καί δτι τοι
αύτα πολλάκις συμβαίνουν,τά δποϊα δ κόσμος παρ
εξηγεί καί μεταπλαττει είς πράγματα τερατώδη. 
Ή άφοβία τού Μαστροβασίλη έκαμε μεγάλην α’ί- 
σθησιν καί έν Χαλκίδι καί σήμερον άναμιμνήσκονται 
τού γεγονότος έκείνου καί τού τρόμου, δν ένέπνευ- 
σεν είς τόν κόσμον μία πεφοβισμένη μέχρι θανάτου 
άράπισσα.

ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ
ΥΠΟ

ΓΕΩΡ. ΣΤΑΪΡΟΠΟΤΑΟΤ
δημοδιδασκάλου Αγρίνιου.

Τά παιγνίδια, ή σπουδαιότατη καί ήδίστη αΰτη 
τών παίδων ένασχόλησις, ώφελούσιν αύτούς τά μέ
γιστα- διότι α’) έξασκούσι τά σώματα αύτών καί 
προάγουσι τήν ύγείαν διά τής κινήσεως έν άναπε- 
πταμένφ τόπφ καΐ διά τής χαράς τής ένοικούσης 
είς τά παιγνίδια, ά ή φύσις τών παιδιών έγέννησε 
καί ύποτρέφει’ β’) διότι άναπτύσουσι τό πνεΰμα 
αύτών άσκούντα ποικιλοτρόπως τήν παρατήρησιν, 
τήν κρίσιν, τήν λογικήν αύτών δύναμιν, τήν φαν
τασίαν καΐ γ’ ) διότι κρατύνουσε τό θυμικόν μάλι
στα δέ τό βουλητικόν αύτών.

Ή ψυχολογία λέγει δτι ή πράξις γενν^ τήν 
βούλησιν. Διά τον λόγον τούτον μεγάλως εύχαρι- 
στήθην έκ τής έκθέσεως έν τή ’Εκπαιδεύσει τών 
παιδιών τών παλαιών Ελλήνων καί μετ' εύλα- 
βείας ύπακούων είς τό κέλευσμα τού σεβαστού 
μου διδασκάλου νά συλλέξωμεν οί διδάσκαλοι τάς 
κρατούσα; παρ’ ήμΐν σήμερον παιδιά; καί στεί- 
λωμεν εϊς τήν Έκπαίδευσιν πρός δημοσίευσιν, εύ
θύς έπιχειρώ εις τό ε’ργον.

1. ’Αμπάριζα.
Ή παιδιά αΰτη, ήτις iivat ή βασίλισσα τών 

παιδιών, γίνεται ώς έξής. Περί τούς 8 ή καΐ πλει- 
ότεροι παιδες συνέρχονται είς τό μάλλον έπίπεδον 

μέρος τού χωρίου. Ενταύθα δύο οί μάλλον ώκύ- 
ποδες καί εύφυεϊς άναλαμβάνουσι τήν διεύθυνσιν 
τού παιγνιδιού. Ούτοι εύρίσκουσι πρώτον μεταξύ 
τών παίδων χαλκούν τι νόμισμα, ϊνα λαχυίβωσι 
τους παΐδας καί χωρίσωσιν αύτούς είς δύο μέρη ίσα 
τόν άριθμόν. Πρός τούτο «πιασθήτε» φωναζουσι, 
καί οί μικροί τρέχουσιν, άλλο; άπ’ έδώ καί άλλος 
άπ’ έκεϊ νά εΰρωσι σύντροφον. Κατ’ άρχήν δέ είθι- 
σμένην εύρίσκουσιν προσωρινούς έταίρους ’ίσους κατ’ 
άξίαν, μεθ’ δ δ είς τών ήγετών κρατών διά τών 
δακτύλων έκ τής περιφέρειας πεντάραν λέγει πρός 
τόν συνάδελφόν του «μεταξύ Βασίλη καί Κωστάκη 
ποιον παίρνεις «εικόνα τόν Κωστάκη άπαντφ 
δ άλλος άρχηγός», καί ή πεντάρα περιστρεφομένη 
^ίπτεται πρό; τά άνω, ένώ έκαστος τών άρχιπαι- 
κτών εύχεται νά πέση νά πάρη αύτός τόν καλλίτε
ρον καί έκαστος τών κληρουμένων εύχεται νά ύπάγη 
μέ τό μέρος τού δεξιωτέρου αρχηγού. Τότε άν μέν 
ή ριφθεϊσα πεντάρα έχη πρός τήν άνω έπιφάνειαν 
τήν εικόνα, ήτοι τό πρόσωπον τού βασιλέως, δ εί
πών κερδίζει τόν Κ, άν δέ είναι «τά γράμματα» 
τότε παίρνει τόν Β. Πολλάκις, έλλείψει πεντάρας 
ή κλήρωσις γίνεται μέ μικράν λιθινην πλάκα, ής 
τό έτερον μέρος ξεόμενον δι ’ έτέρου λίθου λευκαί- 
νεται, ένώ τό έτερον βρέχεται διά σιάλου.Ή προσ
φώνησες τότε πρός κλήρωσιν είναι : «ήλιος ή 
βροχή»· κλπ.

Κατ ’ αύτόν τόν τρόπον χωρίζονται οί παϊκται 
είς δύο άντίθετα στρατόπεδα καί απομακρυνόμενοι 
άλλήλων περί τά 50 μ. σχηματίζουσιν έκαστος διά 
λίθων εύθεΐαν γραμμήν, ήν καλούσιν αμπάριζαν. 
’Οφείλει δέ έκαστος νά πατή διαρκώς τόν ένα 
πόδα του είς τήν άμπάριζάν του, ϊνα έχωσι κύρος 
τά έπιτυχή άποτελέσματά του έν τώ παιγνιδίφ. 
’Ισχύς τού παίκτου είναι δ λίθος έκεΐνος, παρά τού 
όποιου άναμβάνει δυνάμεις ώς άλλος Ανταίος.

Πριν άρχίση ή παιδιά, έχουσι κλείση συμφω
νίαν, πόσους πόδας μακράν άπό τήν αμπάριζαν 
πρός τό άντίθετον στρατόπεδον θά θέτωσι τούς 
σκλάβους, οΰς συνέλαβον.

Άφ’ ού ταύτα καθορισθώσιν, ό άρχηγός τής έ- 
τέρας δμάδος έναρξιν ποιούμενος έκπέμπει πρός 
τούς άντιθέτους ένα τών ύπ’ αύτόν συμπαικτόρων.

Ό έξελθών καταδιώκεται εύθύς παρ’ άλλου αν
τιθέτου προσπαθοϋντος έκ τού πλαγίου νά κυκλώση 
καί συλλαβή αύτόν. Ό άρχηγός όμως τού κινδυ- 
νεύοντος έκπέμπει ένα ή καί πλειοτέρους πρός βοή— 
θειάν του. Σημειωτέον δέ δτι έκαστος έχει δι
καίωμα νά συλλάβη μόνον τούς πρό αύτού έξελ- 
θόντας άπό τής άμπαρίζης άντιθέτους.

θεωρείται μεγάλη έντροπή νά συλληφθή τις 
σκλάβος, δπως πάλιν δ συλλαβών καθίσταται πε
ρίβλεπτος. 'Ο πολλάκις συλληφθείς, δυσκόλως 
άλλοτε γίνεται δεκτός πρός παιδιάν, ένώ δ πλεί- 
στους συλλαβών φέρεται ύμνούμενος άνά τά στό
ματα πάντων καί είναι περιζήτητος.
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Οί σκλάβοι έντείνουσι χ βϊρχς καί πόδας μόλις 
έγγίζοντες άλλήλους, ϊνα βραχύνωσι το προς τούς 
συντρόφους των διάστημα οΰς παροτρύνουσι Six τών 
βλεμμάτων νά δράμωσιν έν καιρώ καί έλευθερώ- 
σωσιν αύτούς. Ή μερίς ή έχουσα πλείονας σκλά
βους έχει καί πλείονας φροντίδας, καί αύτούς νά 
φυλάττη καί άλλους εί δυνατόν νά συλλάβη έκ 
τών άντιθέτων, ένφ ή έτέρα πρώτον καθήκον νο
μίζει νά έλευθερώση τόύς αιχμαλώτους.

Οί άρχηγοί σπανιώτερον συλλαμβάνονται, διότι 
συνήθως μένουσιν είς τήν άμπάριζαν διατάσσοντες.

Όταν όμως έξέλθη τις έξ αύτών, άμέσως έκ 
τών άντιθέτων θά έξέλθη δ όμοιος του, δ άλλος 
άρχηγός, καί τότε άρχεται τρόπον τινά μονομαχία 
δρόμου καί έπιτηδειότητος μεταξύ των.

Νά συλληφθή άρχηγός εϊναι μεγάλη έντροπή 
και είς αύτόν τόν ίδιον καί είς τούς οπαδούς του, 
είς τήν συνείδησιν τών δποίων καταπίπτει, ένφ γί
νεται συγχρόνως καί είς τούς άντιπάλους του κα
ταγέλαστος.

Έε τέλει, έκείνη ή δμάς ένίκησεν, ήτις συνέλα- 
βεν άπαντας τούς αντιθέτους. Καί άν μετά τήν 
πρώτην νίκην οί παϊκται άρκετά έκοπίασαν δια
λύονται καί ροδοκόκκινοι δμοΰ πάντες άπέρχονται.

Καθ’ δδόν δμως οί περίγελοι καί τά σκώμματα 
τών νικητών λαμβάνουσι σπουδαίας διαστάσεις 
πρός μεγίστην καταισχύνην καί άδημονίαν τών ήτ- 
τηθέντων.

Ή γονροϋνα,
Είς τό παιγνίδιον αύτό άπαιτεϊται έκαστος τών 

παιζόντων νά έχη καί μίαν ράβδον μακράν. Οΰ
τως ώπλισμένοι έρχονται όλοι οΐ συμπαίκτορες είς 
έπίπεδόν τι μέρος, όπου έκαστος κάμνει έπί τού έ- 
δάφους μικράν οπήν, είς ήν θέτει τήν ^άβδον του 
κρατών αύτήν άπό τού άλλου άκρου. Ή τοποθέ- 
τησις δέ τών παικτών γίνεται οΰτως, ώστε νά ά- 
ποτελήται κύκλος άρκετά μέγας. Έν τώ μέσφ δέ 
άνοίγεται μεγάλη, εύρεϊα οπή, ήτις καλλεϊται αλ
λαγή, καί είναι ή προσφιλής τής γουρούνας κα
τοικία. (άκολουθεΐ)

ΑΧΙΛΛΕΤΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Μ’ £ν αχ ! άπ’ τήν καρδούλα του μέσα βαθιά βγαλμένο 
πάει κ’ ή ψυχή πού πέταε... ’ψηλά ’ς τ’ αστέρια πάει . . . 
ένα χαμόγελο άφηκε ?ς άχείλι πικραμμένο, 
«ν’ ή εικόνα της αύτό σέ γέλειο πού σκορπάει.

Ψυχή σάν τοΰ Παράσχου μας δέν πρωτοπάει ’ς τ’ άστέρια. . . 
πρό τού την πάνε οί άγγελοι έπήγε αύτή μονάχη, 
ζητώντας άπό τόν Πλάστη της μέ σταυρωμένα χέρια, 
βοτάνι ’ς τής πατρίδος μας τούς πόνους γιά νά λάχη.

Φώς εϊν’ τ’ αστέρια^ φώς κι’ αύτή, μαζϊ μ*  αύτά θά λάμπγ), 
οσω ζηλεύει τά ’ψηλά ό κόσμος μας τραγούδια, 
δσω άγαπαν τή χαραυγή, καϊ τά βουνά κ’ οί κάμποι, 
κι’ δσω ποθούνε τή δροσιά, οί κρίνοι, τά λουλούδια.

έκ τού τυπογραφείον τών καταστημάτων ΔΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΔΝΤΙΝΙΔΟΥ 1895 — 3491

"Οσω δέν είνε όνειρό, σκιά τδ Μεσολόγγι’
οσω καρδιαϊς θά φλεχτουράν ’ς τού ’Ρήγα τδ δοξάρι... 
δσω θά ζοΰν τής 'Ράχωβα: οί ’ματωμένοι λόγγοι, 
θά ζήσγ) κι’ ό τραγουδιστής τ’ Άνδρούτσου. τού Κανάρη . -, .

’Άν ήν’ καρδιαϊς άναίσθηταις σαν κελαϊδη τ’ αηδόνι, 
αν κλαιη κάνεις γιατ*  εϊνε νειός, γέλα γιατ’ είνε γέρος, 
αν δέν πονή τήν άνοιξι κα'ι άγαπα τδ χιόνι.
αυτός, Οά κρυώση, άς ειπή πρδς τήνψυχήν τ’... ό £ρως.

' t

Γλυκεία βραδειά κι’ αστροφεγγιά, αύγούλα καϊ φεγγάρι, 
αγέρι, λούλουοο, δροσιά, βουνό, κλαδί κα'ι κύμα, 
αετός, σπαθί καϊ λεβεντιά, πολέμου παλληκάρι, 
κλάψατε ! τι τ’ αηδόνι σας βουβάθη μέσ’ ’ ς τδ μνήμα

"Ολα σας έτραγουδησε κι ’ αν είχε τδ άφήση 
ό Πλάστης μας είς τής ζωής τά λούλουδα, τά μύρα, 
καινούργια νειατα Οά ’καμνε χιά νά σας τραγουδήσγμ 
μέ πεώ γλυκύτερη φωνή, μέ τού Ουγκώ τή λύρα . , ,

Τώρα μας φεύγεις, ώμορφη ψυχή μέσ’ ’ς τά ουράνια, 
μ’ άν δώση ό Θώς κι’ άναστηθούν τού Μάρτη τά λεοντάρια, 
ποια δάχτυλα τής λύρας σου θά σφίξουν τήν άρφάνια, 
για νά γλυκάνουν ’ς τής χορδαϊς τ’ « ώς πότε παλληκάρια ; »

y Εγραψα cv Κοντοβαζαίνη της Γορτυνίας 

τη 28η Ίανοναρίου 1896.

Ιωανννης II. Ρηεοπουλος
έημοδιδάσκαλος

ΑΣΤΕΙΑ ΕΚ ΤΟΪ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Πολλάκις κατά τήν διδασκαλίαν αί άποκρίσεις 

τών μαθητών είς τάς έρωτήσεις τοϋ διδασκάλου εί
ναι τοσοΰτον άλλόκοτοι, ώστε καί άκων τις γελ^ διά 
τούτο. Θέλοντες νά δημοσιεύωμεν καί τοιαύτα 
πράγματα ού μόνον χάριν απλής τέρψεως τών άνα- 
γνωστών τής Έκπαιδεύσεως, άλλά καί χάριν άλλου 
ύψηλοτέρου λόγου, καθαρώς ψυχολογικού καί μεθο
δικού, παρακαλούμεν τούς διδασκάλους νά στέλλω- 
σιν ήμΐν πρός δημοσίευσιν τοιαύτας τών μαθητών 
άποκρίσεις.

— Ό διδάσκαλος διδάσκει τούς μαθητάς νά δια- 
κρίνωσι ποια σώματα λέγονται διαφανή καί ποια 
όχι. Έδίδαξε λοιπόν αύτούς ότι σώματα διαφανή 
λέγονται έκεινα, διά μέσου τών δποίων δυνάμεθα 
νά βλέπωμεν π. χ. ή ΰαλος είναι σώμα διαφανές, 
διότι καί δταν οί ύαλοπίνακες τών παραθύρων εί
ναι κλειστοί, ήμεϊς δυνάμεθα νά βλέπωμεν τί γί
νεται έξω. Άφ’ού έδίδαξε ταύτα καί έπανέλαβον 
άύτά οί μαθηταί, δείξαντες διά τών άποκρίσεών 
των ότι κατενόησαν τό πράγμα, τότε δ διδάσκαλος 
προεκάλισεν αύτούς νά εϊπωσιν πρός αύτόν μερικά 
διαφανή πράγματα, διά μέσου τών δποίων δυνά
μεθα νά βλέπωμεν. Εύθύς δ ζωηρότερος άπεκρίθη. 
Ή κλειδαρότρυπα, διότι άπ’ έκεϊ δυνάμεθα 
νά ίδωμεν μέσα είς τό δωμάτιον.


