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ΕΝ ΤΗΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΙ
Συνδρομή έτησία προπληρωτέα

ΦΡ· ΧΡ· 7
’Αποστέλλεται διά συστημένης 
επιστολής ε’ις μονόγροσσα γραμ
ματόσημα Τουρχίας (5 γρ.1 φρ.

Άριθ. 1 1. Έν Άθήναις τή 12 Λεχεμ-βρίου 18SJ-4. “Ετος Γ'.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Τά Έλληνιχά σχολεία ύπό Μ. Κ. Σ. έν Κερχύρα.—"Εν νέον μάθημα μή περιεχόμενον ιίς τό 
πρόγραμμα.—Μαθήματα Πατριδογραφίας περί δήμου.—Κρίσεις τής επιτροπείας περί τών άναγνωστιχών βιβλίων τοΰ δη
μοτικού σχολείου. — ’Ισχύς είναι ένωσις.—Σχολεία χαΐ άρχοντες.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ^ΣΧΟΑΕΙΑ

Είς των φίλων μου, τοΰ όποιου ή γνώμη εις 
τά σχολικά ζητήματα είναι σεβαστή, άναγνώ- 
σας τά δυο προηγούμενα άρθρα μου περί των 
'Ελληνικών σχολείων, (') μέ ήρώτησε διατί, έν ω 
φρονώ δτι τά Ελληνικά σχολεία δύνανται νά 
τροποποιηθώσιν έπ’ ώφελεία τής ήμετέρας έκ- 
παιδεύσεως, ώς κάλλιστα έν τώ δευτέρω άρθρω 
μου έδείχθη, έν τώ πρώτω άρθρω προέτεινα τήν 
κατάργησιν αύτών;

Eic τήν έρώτησιν ταύτην δύναμαι νά άπαν- 
τήοω είς τόν άποροϋντα φίλον δτι, ώς ζεάλλι— 
στα γνωρίζει, ή άγωγη είναι μία ένα καί τόν 
αυτόν έπιδιώκουσα πάντοτε σκοπόν, συνεπώς δέ 
έν παιδαγωγικόν καθίδρυμα έπρεπε κυρίως νά 
ύπάρχη, τό Γυμνάσιον, έν ω πάντες ανεξαιρέτως 
οί νέοι όμοιομόρφως νά άνατρέφωνται. Τοϋτο 
Θά ήτο τό παιδαγωγικώς ορθόν, μόνον δέ λόγοι 
καθαρώς πρακτικοί δικαιολογοϋσι τήν ύπαρζιν 
τοϋ Δημοτικού Σχολείου, όπερ παρέχει τό έλά- 
χιστον δριον τής άναπτύξεως είς πάντα τά τέκνα 
τοϋ λαοϋ, είς ά άποβαίνει απρόσιτος ή άνωτέρα 
καί γυμνασιακή έκπαίδευσις. Δύο είναι λοιπόν 
τά παιδαγωγικά καθιδρύματα, δύο καί όχι πε
ρισσότερα. Δύο μόνον παιδαγωγικών καθιδρυμά- 
των ή ύπαρξις πληρέστατα δικαιολογείται καί 
διά τοϋτο πανταχοΰ, όπου παιδαγωγικά ζητή
ματα κανονίζονται έπί τή βάσει ώρισμένων άρ- 
χών, δύο μόνον είδη σχολείων άναγνωρίζονται, 
τό Γυμνάσιον καί τό Δημοτικόν Σχολεϊον. 
Τρίτον είδος δέν ύπάρχει καί επομένως

(1) Βλ. Τά φύλλα τής Έκπαιδεύσεως τής 21 Μαΐυο 
χαΐ 30 Όχτωβρίου ε.ε.

δέν έπρεπε και παρ’ ήμΐν νά ύπάρχη (’).
Ώς είς τά προηγούμενα άρθρα εϊπον, τά 

'Ελληνικά Σχολεία κατά τό Διάταγμα τοΰ 1836 
σκοποϋσι τήν μετάδοσιν τών διά τόν πρακτικόν 
βίον άπαιτουμένων γνώσεων είς τά παιδία, τά 
όποια άδυνατοϋσι νά άκολουθήσωσιν άνώτερα 
μαθήματα. Λοιπόν είναι άνώτερα Δημοτικά Σχο
λεία, διότι καί τά Δημοτικά Σχολεία τούτον τόν 
σκοπόν έχουσιν. Ούδόλως δέ μεταβάλλεται ή 
φύσις τών Ελληνικών Σχολείων διά τής προσ
πάθειας, ή όποια έν τώ αύτώ Διατάγματι γί
νεται, ότι τά Σχολεία ταϋτα παρασκευάζουσι 
συγχρόνως τούς μαθητάς διά τά Γυμνάσια- δι
ότι, έφ ’ όσον τά Γυμνάσια δέν δέχονται παιδία 
έντελώς άναλφάβητα, πάντα τά Δημοτικά Σχο
λεία καί αύτά τά στοιχειωδέστατα είναι προπα
ρασκευαστικά Σχολεία τών Γαμνασίων.Ό χαρα-

\ -χ\ ~ > - Υ' Λ γ I
κτηρισμος οε ούτος του Ελληνικού 2-χολειου 
έχει ώς άμεσον συνέπειαν τήν συγχώνευσιν αύτοΰ 
μετά τοϋ Δημοτικού Σχολείου, διότι δέν είναι 
βεβαίως παιδαγωγικώς ορθόν είς καί ό αύτός 
σκοπός είς δύο διάφορα νά έπιδιώκηται καθι- 
δρύματα, καταστρεφομένου ουτω τοϋ ένιαίου καί 
τής άγωγής καί τής διδασκαλίας.

Τά ανωτέρω άρκσϋσι, νομίζω, ϊνα δείξωσιν 
ότι ή γνώμη, ήτις έν τώ πρώτω ημών άρθρω δι- 
ετυπώθη περί τής συγχωνεύσεως τών Ελληνικών 
Σχολείων πρός τά Δημοτικά, πληρέστατα δικαι
ολογείται. Ή διατύπωσις δμως τής γνώμης ταύ
της δέν μέ έμποδίζει νά έζετάσω έν τώ δευτέρω 
άρθρω ποιον πρέπει νά είναι τό πρόγραμμα τών 
’Ελληνικών Σχολείων— άφ’ ου ύπάρχουσι ταϋ-

(1) Ημείς φρονούμε» ότι πρέπει νά ύπάρχη χαΐ τρίτον 
είδος. ’Αλλά περί τούτου θά γράψωμεν έχτενώς έν έπο- 
μένω φύλλω.
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τα—· ϊνα άποφέρώσι καρπούς καλΧιτέράυς. Το 
πρόγραμμα δέ τούτο φέρει ήμάς προ μιας άλ
λης δυσκολίας ούχί πλέον θεωρητικής ,άλλά κα- 
θαρΰς πρακτικής φύσεως.

Ποιοι Θά διδάσκωσιν είς τά ήμέτερα'Ελληνικά 
Σχολεία τά έν τώ πρστεινομένω προγάρμματι 
άναγραφόμενα μαθήματα ;

Τρεις κατηγορίας διδασκάλων έχουσιν ώς 
γνωστόν τά ήμέτερα ’Ελληνικά Σχολεία, τούς 
βοηθούς, τούς κυρίως Ελληνοδιδασκάλους καί 
τούς διδάκτορας καί προλύτας τής φιλοσοφικής 
καί Θεολογικής Σχολής. Καί περί μέν τών βο
ηθών πάς λόγος μοί φαίνεται περιττός, διότι 
ούτοι δέν είναι διδάσκαλοι, μόνον δέ είς έκπαι- 
δευτικόν σύστημα καθ' ολοκληρίαν πλημμελές, 
ώς τό ήμέτορον, ήδύνατο νά άναγνωρισθώσιν ώς 
τοιοΰτοι.Οί κυρίως 'Ελληνοδιδάσκαλοι άκολουθού- 
σι έπί δύο ή καί περισσότερα έτη τά μαθήματα 
τής φιλοσοφικής Σχολής, ένώπιον τής οποίας ύφί- 
στανται κατόπιν είδικάς έξετάσεις."Εχουσιν επο
μένως οί διδάσκαλοι ούτοι μικροτέραν μέν, κατά 
τύπους τούλάχιστον, άλλ’ όπως δήποτε καθαρώς 
ακαδημαϊκήν μόρφωσιν, ήτις δύναται νά κατα- 
στήση αύτούς ικανούς διδασκάλους τής μέσης 
έκπαιδεύσεως, ούχί όμως καί τής κατωτέρας, 
είς ήν τά έλληνικά σχολεία άναμφιόόλως άνή- 
κ ουσιν. Οί διδάσκαλοι τών κατωτέρων σχολείων 
πρέπει νά έχωσι μικροτέραν μέν, άλλά πολυμε- 
ρεστέραν μόρφωσιν καί νά είναι παιδαγωγικώς 
άριστα κατηρτισμένόΓ άμφότερα όμως ταΰτα 
λείπουσιν άπό τούς ήμετέρους Ελληνοδιδασκά
λους, οϊτινες άλλης έτυχον πρσπαρασκευής καί 
ούχί τής πρός τοΰτο άπαιτουμένης. Έτι μάλλον 
ακατάλληλοί διά τήν ύπηρεσίαν ταύτην μοί φαί
νονται οί διδάκτορες καί οί ποολύται τής Φιλο
σοφικής καί Θεολογικής Σχολής. Άλλοτε πάν
τες ούτοι έτοποθετοϋντο άμέσως είς τά Γυμνά
σια ώς Καθηγηταί τών κλάδων, οΰς είδικώς έσπού- 
δασαν νεώτερος όμως νόμος, κατ’ άτυχή άπο- 
μίμησιν τών έν Γερμανία συμόαινόντων, άπή- 
τησε νά διορίζωνται κατά πρώτον σχολάρχαι 
καί μετά διετή ύπηρεσίαν είς τήν θέσιν ταύτην 
νά προόιόάζωνται είς Καθηγητάς. Έν Γερμα
νία οί έκ τών Πανεπιστημίων έξερχόμενσι διο
ρίζονται ^όι/θ-οί είς τά Γυμνάσια, άτινα έχουσι 
έννέα τάξεις, οΐ δέ διοριζόμενοι βοηθοί διδά- 
σκουσιν είς κατωτέρας τάξεις μόνον τον κλάδον, 
δν ίοπούδαβαν, χειραγωγούμενοι είς τοΰτο καί 
υπό τοΰ δαδάσκοντος τό αύτό μάθημα είς τάς 
άνωτέρας τάξεις έμπειρου Καθηγητοΰ, άν καί 
πάντες ούτοι έχουσιν έπαρκή παιδαγωγικήν 
μόρφωσιν. Παρ’ ήμΐν δέ έθεωρήθη ότι είναι 
εύκολώτερον ό διδάκτωρ τής φιλολογίας νά δι- 
δάσκη πάντα τά μαθήματα τής τρίτης τάξεως 
τοΰ Έλληνικοΰ Σχολείου ή νά διδάσκη τά Έλ
ληνικά τής πρώτης γυμνασιακής τάξεως, είς τήν 

εύδόίάμου διδασκαλίαν τών όποιων ήδύνατο νά 
βοηθήση αύτόν καί τοΰ Γυμνασιάρχου ή- έμ- 
πειρίά· έσΐίσης έθεωρήθη ότι διά τόν διδάκτο
ρα τών Μαθηματικών είναι βαρύ νά διδάσκη τά 
στοιχειώδη Μαθηματικά τών Γυμνασίων καί ότι 
είναι καλλίτερον έπί δύο τούλάχιστον έτη νφ ερ- 
μηνεύη τόν Ξενοφώντα, νά διδάσκη τάς άρχάς 
τής λατινικής καί γαλλικής γλώσσης, νά είσάγη 
τούς μαθητάς είς τά τής θρησκείας κτλ. καί έπι- 
στεύθη μάλιστα ότι διδάσκων έπί τινα έτη τά 
ποικίλα ταΰτα μαθήματα είς τό 'Ελληνικόν 
Σχολειον γίνεται έμπειρότερος Καθηγητής τών 
Μαθηματικών. Πόσον παράδοξοι ίδέαι έπικρα- 
το.ύσιν ένίοτε παρ’ ήμΐν !

Δέν είναι λοιπόν μόνον ή κακή σύνταξις τοΰ 
προγράμματος, ή όποια βλάπτει τήν έργασίαν 
τών Έλληνικών Σχολείων, άλλά καί τό ακατάλ
ληλον τών διδασκάλων, οϊτινες δύνανται νά ε- 
χωσι πολλάς καί εύρείας γνώσεις, στερούνται 
όμως τής άπαιτουμένης πρσπαρασκευής διά την 
ύπηρεσίαν τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως, είς ήν 
καΐ τά Έλληνικά Σχολεία ώς πολλάκις είπομεν 
άνήκουσιν. Οί διδάσκαλοι τής κατωτέρας έκπαι- 
δεύσεως δέν είναι άνάγκη νά είναι έπιστήμονες, 
άλλά. νά εχίύβι, διδαχ&β συβτηματίκως πάντα τά 
μαδήματα., τά δποία δά διδάξω σι καϊ νά είναι 
παιδαγωγικής κατημτισμένοι. Τοιούτους δέ δι
δασκάλους δέν παρασκευάζουσι τά Πανεπιστή
μια, άλλά τά Διδασκαλεία. Ή ιδέα αυτή νομίζω 
δέν ρίπτεται κατά πρώτον ύπ’ έμοΰ είς τήν 
δημοσιότητα, άν δέ δέν άπατώμαι, ύπεδείχθη 
άλλοτε καί ή άνάγκη τής συστάσεως ειδικού 
Διδασκαλείου πρός προπαρασκευήν Ελληνοδι
δασκάλων. Τό τοιοΰτον μοί φαίνεται άσκοπος 
καί δαπανηρά πολυτέλεια, έχω δέ τήν πεποίθη- 
σιν ότι μεταξύ τών ήμετέρων δημοδιδασκάλων 
ύπάρχουσι πολλοί δυνάμενοι νά άναδειχθώσιν 
άξιόλογοι Ελληνοδιδάσκαλοι, άρκει νά μή προ
τιμιόνται οί φίλοι τού έκάστοτε ίσχύοντος κόμ
ματος, άλλ’ οί έξέχοντες μεταξύ τών πρωτοβαθ
μίων δημοδιδασκάλων τών έχόντων ώρισμένων 
έτών ύπηρεσίαν, οΰς αύστηρά καί άμερόληπτος 
έξέτασις ήθελεν άποδείξη ικανούς διά τήν άνω- 
τέραν ταύτην ύπηρεσίαν.

Δέν ήξεύρω, άν ό φίλος μσ·υ ο άνεπιφυλάκτως 
άποδεχθείς τό πρόγραμμα τών Έλληνικών σχο 
λείων τό περιεχόμενον είς τό δεύτερον άρθρον 
μου άποδέχεται καί τά έν τώ άρθρω τούτω έκ- 
τιθέμενα περί τοΰ διδακτικού προσωπικού. Άν 
δέν άποδέχεται ταΰτα, έχομεν ώριαμένον τό ση
μεΐον τής διαφωνίας, έπί τοΰ όποιου δύναται έν 
εύθέτω χρόνω νά γείνη εύρυτέρα συζήτησις. Άν 
όμως άποδέχεται αύτά, τότε δύναμαι άντιστρέ- 
φων τήν έρώτησιν νά είπω καί έγώ πρός αύτόν, 
άφ’ ου. δέχεσαι ότι είς τά Έλληνικά Σχολεία 
πρέπει νά διδάσκωνται τά αύτά μαθήματα, τά 

όποια άλλαχοΰ διδάσκονται είς τάς άνωτέρας 
τάξεις τών Δημοτικών Σχολείων, άφ’ ου δεχεσαι 
ότι τά μαθήματα ταΰτα πρέπει νά διδάσκωνται 
ύπό έμπειρων δημοδιδασκάλων, νομίζω δέ οτι 
πρέπει νά δεχθής τό δεύτερον, άφ’ σύ έδέχθης 
τό πρώτον, διατί επιμένεις νά μένωσι κεχωρι- 
σμένα τά 'Ελληνικά Σχολεία άπό τών Δημοτι
κών ή μάλλον διατί έπιμένεις νά μένωσι κεχω- 
ρισμέναι άπ’ άλλήλων αί τάξει ςένός καί τοΰ αύ
τοΰ Σχολείου;

Έν Κερκύρςι τή 12 Δεκεμβρίου 1894.

Μ. Κ. X.

ΕΝ ΝΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τό σχολειον μορφώνει νέους άνθρώπους, οΐτινες 

αύξηθέντες θά γίνουν πολϊται καί θά μετάσχουν 
τής διοικήσεως τής πολιτείας είτε άμέσως είτε εμ
μέσως. Καθήκον δέ τοΰ διδασκάλου είναι νά έφο- 
διάση αϊτούς μέ τας αναγκαίας γνώσεις περί τοϋ 
σκοποΰ τής πολιτείας καί τών καθηκόντων, τά ό
ποια έχουν οί πολϊται νά έκτελέσουν ώς τοιοΰ- 
τοι, ΐνα ευδοκίμηση ή πολιτεία καί εύδαιμονήση. 
Βεβαίως μάθημα ιδιαίτερον πρός τόν σκοπόν αυτόν 
δέν είναι δυνατόν έν τφ δημοτικώ μάλιστα σχο
λείω νά προστεθή. Άλλά τοΰτο δέν θά εΐπη δτι 
δέν πρέπει νά διδαχθοΰν καί αί άπαιτούμεναι είς 
πάντα πολίτην είδικαί γνώσεις τοΰ μηχανισμού τής 
πολιτείας καϊ τών καθηκόντων καί δικαιωμάτων 
τών πολιτών. Αφορμή πρός τήν διδασκαλίαν τοι
ούτων γνώσεων δίδει ή ιστορία καί ή γεωγραφία, 
άλλά καί επίκαιρα γεγονότα έν τώ πολιτικώ βίω 
τοΰ έθνους δέν πρέπει δ διδάσκαλος νά άφίνη 
άμνημόνευτα. Οΰτω π.χ. ή πτώσις ύπουργείου καί 
δ σχηματισμός νέου δίδει άφορμήν εις τόν διδά
σκαλον να άνακοινώση είς τούς μαθητάς του πόσοι 
βουλευταί είναι έν ολφ, πότε τό ύπουργεΐον άναγ- 
κάζεται νά παραιτηθή, ποιον ύπουργεΐον διαδέχε
ται τό παραιτηθέν, ποίαν σημασίαν έχει ή διαλυσις 
τής βουλής, ποΐα τά δικαιώματα χαί τά καθή
κοντα τοΰ λαοΰ κατά τάς έκλογάς τών βουλευ
τών κ.τ.λ.

Καί ού μόνον τών έν τώ βασιλείφ ήμών γινομέ
νων τά σπουδαιότερα πρέπει νά άνακοινώνη προς 
τούς μαθητάς του δ διδάσκαλος, άλλά και άλλα 
είς άλλα έθνη συμβαίνοντα. Μέγα δέ γεγονός έν 
τφ βίφ τών έθνών κατά τοΰτο τό έτος είναι δ πό
λεμος τών Σινών καί ’Ιαπώνων έν τή άπωτάτη 
ανατολή. Διδάσκαλος ώς πρέπει εύθύς άμα τή έκ- 
ρήξει τοΰ πολέμου θά άνήγγελλε τοΰτο είς τούς 
μαθητάς του καί θά έδείκνυε έπί τοΰ χάρτου τά 
δύο άντιπολεμούμενα κράτη. Έπί τή εύκαιρίρι δέ 

ταύτη καί πρός διέγερσιν τοΰ ένδιαφέροντος θά διη
γείτο είς αύτούς έκ τοΰ βίου άμφοτέρων τών 
κρατών τά μάλλον ενδιαφέροντα καί διδακτικά, 
θέλοντες δέ νά έγκαινίσωμεν έν τοΐς σχολείοις το 
νέον τοΰτο μάθημα έκθέτομεν ένταϋθα έν συντομίφ 
δσα νομίζομεν δτι πρέπει νά άνακοινωθοΰν είς τούς 
μαθητάς καί περί τών Σινών καί περί τών ’Ια
πώνων.

α'.) Περί Σινών.

Ή χώρα ή καλουμένη Σινική αύτοκρατορία 
έχει άπέραντον ε'κτασιν. Είναι τό βασίλειον αύτό 
μεγαλείτερον άπό δλα τά βασίλεια τής Εύρώπης 
δμοϋ λαμβανόμενα. Ή έκτασις αύτοΰ είναι ίση 
πρός τήν Ευρώπην δλην, προστιθεμένης άκόμη 
άλλην μίαν φοράν τής έκτάσεως τής Γαλλίας, Γερ
μανίας, Αύστρίας καί ’Ιταλίας. "Έχει δέ καί πλη
θυσμόν μέγαν 402 έκατομμύρια. Ή Εύρώπη δλη 
έχει 328 έκατομ. Ώστε ή Κίνα εχει 74 έκατομ. 
περισσότερον τής Εύρώπης.

Ή ’Ιαπωνία δμως είναι μικρά, μικροτέρα καί 
αύτής τής Ιταλίας, δ δέ πληθυσμός αύτής είναι 
μόλις 40 έκατομμύρια.

Καί δμως ή μικρά ’Ιαπωνία ένίκησε τήν άπέ
ραντον Κίναν. Συμβαίνει καί έδώ δ,τι πάλαι συν
έβη μέ τήν μεγάλην Περσίαν καί μέ τήν μικράν 
'Ελλάδα.

Άφορμήν τοΰ μεγάλου αύτοΰ πολέμου, δστις 
άπό 4 μηνών γίνεται είς τήν Κίναν καί άκόμη 
σήμερον έξακολουθεΐ, έδωκε τό βασίλειον τής Κο
ρέας, συνορεΰον πρός τήν Κίναν. Τήν Κορέαν θέ
λουν νά προσαρτήσουν είς τό Κράτος των οί ’Ιάπω
νες,άλλά τοΰτο θέλουν καίοίΚινέζοι καί έκαστος τών 
λαών τούτων φροντίζει ύπουργοί έν Κορέιη νά γίνων
ται φίλοι των,νά παύωνται δέ αί κυβερνήσεις αί έχ- 
θρικαί. Καί διά τοΰτο δσάκις έγίνετο Ύπουργεΐον 
Ίαπωνίζον οί Κινέζοι έφρόντιζον νά πέση τοΰτο καί 
νά διορισθή άλλο φρονούν τά τών Κινέζων. Τό αύτό 
δέ έποίουν καί οί’Ιάπωνες μέ ύπουργεΐον φρονούν τά 
τών Κινέζων. ’Εσχάτως ή Κίνα έβαρύνθη τό παι- 
γνίδιον τοΰτο τό οχληρόν, καί έσκέφθη νά έπέμβη 
τολμηρότερον καί άποτελεσματικώτερον είς τά τής 
Κορέας.Τοΰτο δέν ε’δέχθησαν οί’Ιάπωνες καί έκήρυ- 
ζαν τόν πόλεμον κατά τών Κινέζων. Ή ’Ιαπωνία εινε 
νήσοι.Διά νά πολεμήσουν δέ τούς Κινέζους έκόμισαν 
διά πλοίων οί ’Ιάπωνες στρατεύματα είς τήν Κορέαν 
άντικρύ. ’Ενταύθα ένίκησαν τά στρατεύματα τών 
Κινέζων, οΰς έδιωξαν έξω τής Κορέας. Μή άρκε- 
σθέντες δέ είς τοΰτο είσέβαλον έκ τής Κορέας είς 
τήν Κ’-ναν καί καταλαμβάνουν τήν μίαν πόλιν 
μετά τήν άλλην, μέχρις δτου κατα) άβουν καί τήν 
πρωτεύουσαν τής Κίνας το Πεκϊνον. Οί Κινέζοι 
τώρα ζητούν ειρήνην, καί άν συμφωνήσουν, θά 
παύση δ πόλεμος αύτός, δστις πολύ έτίμησε τούς 
’Ιάπωνας, έξευτέλισε δέ τούς Κινέζους.

Οί Κινέζοι έχουν μέτριον άνάστημα, οί όφθαλ 
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μοί των είναι "λοξοί χαί μικροί, έχουσι μύστακα 
αραιόν, τρίχας της κεφαλής χονδράς, χρώμα μαυ- 
ρόκίτρινον (περκνόν), οστά τοϋ ζυγώματος εξογκω
μένα, γένεια δέν έχουν. Ανήκουν άρα εις τήν Μογ
γολικήν φυλήν.

Θεόν έχουν τον ούρανόν, δ δέ βασιλεύς αύτών 
θεωρείται υιός του ούρανοΰ, καί ώς τοιοϋτον οφεί
λουν πάντες νά τιμωσι καί νά ύποτάσσωνται.

Πρώτον καθήκίν αύτών είναι ή ύπακοή. Τά 
τέκνα οφείλουν τυφλώς να ύπακούουν είς τούς γο
νείς, οί πολϊται είς τούς διοικητάς αύτών, οί όποιοι 
ονομάζονται Μανδαρίνοι. Παϊς άσεβήσας πρός τούς 
γονείς του'καταδικάζεται, είς θάνατον

’Ασχολούνται είς τήν γεωργίαν καί είς τό έμ- 
πόριον. Δίδει δέ τό καλόν παράδειγμα είς τήν καλ
λιέργειαν τής γής αυτός ό βασιλεύς, δστις μίαν 
φοράν τόν χρόνον μέ τούς πρίγκιπας καί υπουργούς 
εξέρχεται καί άροτρια τήν γήν καί αύτός καί πάν
τες οί πρίγκιπες. Καλλιεργούν δέ τήν δρυζαν, 
ήτις είναι καί τό κύριον αύτών φχγητόν. Έκ τής 
όρύζης κατασκευάζουν καί τό κρασί των, τό όποιον 
καλοϋσιν καμσοϋ. “Επειτα δ.έ καλλιεργούν τό δ- 
πιον, τό όποιον καπνίζουν μέ τσιμπούκια καί ναρ- 
κοϋνται. Τοΰτο καταστρέφει τήν ύγείαν αύτών καί 
δμως κάμνουν τούτου χρήσιν, διότι οί Κινέζοι 
είναι λαός απολαυστικός. Καί τοΰτο βλέπει τις 
καί εις τήν μεγάλην κοιλίαν, ήν έχουν οί Κινέζοι. 
Προϊόν δέ τής Κίνας σπουδαϊον είναι καί ή μέταξα. 
Έκ τής Κίνας κατά τό έτος 533 καλόγηροι οδι
κοί μας κατώρθωσαν μέσα είς τάς ράβδους των νά 
κρύψουν ολίγον κουκουλόσπορον καί νά φέρουν είς 
Κωνσταντινούπολή, δπόθεν κατόπιν διεδόθη καί 
είς τάς άλλας τής Εύρώπης χώρας.

“Αλλο ώσαυτως όιαδεδομένον ποτόν πανταχοϋ 
τής Εύρώπης είναι τό τσάι ή τέΐον, μικρά φυλλά- 
ρια εύώδη μικρού θάμνου τής Κίνας, τά όποια 
συνάζουν οί Κινέζοι καί πωλοϋν είς τούς Εύρω- 
παίους. Ή όκά σήμερον πωλείται έν Έλλάδι 28 
δραχμάς.

Εχουν οι Κινέζοι άλλοκοτα έθιμα, ών άναφέρο— 
μεν ενταύθα ολίγα-

1. Θεωρούν ώραϊον πράγμα τά πόδια τών γυ
ναικών νά έχουν τό σχήμα ποδών 'ίππου. Διά 
τούτο άπό τής μικράς ήλικίας περισφίγγουν αύτά, 
καί καταντούν τά δάκτυλα τών ποδών πλήν τοϋ 
μεγάλου νά γυρίσουν ύποκάτοι τοϋ πέλαατος. Καί 
τά ουστυχή πλάσματα ύποφέρουν τούς πόνους διά 
νά γίνουν ώραϊαι.

2. Ξυρίζουν οί άνδρες τήν κεφαλήν καί άφίνουν 
έμπρός μόνον είς εν μέρος τά μαλλιά των, τά 
όποια πλέκουν είς μεγάλην πλεξίδα. Έπειδή δέ ή 
πλεξίοα αΰτη δμοιάζει πρός τής γάττας τήν ού- 
ράν, διά τούτο άποκόπτουν τάς ούράς τών ναττών.

3. Ξυρίζουν τά όφρύδιά των, διότι τούτο νομί
ζουν ώραιότητα.

4. Ωραιότητα θεωρούν καί τό νά είναι τις πο
λύσαρκος.

5. Κάθηται ό Κενέζος πάντοτε έχων είς τό αρι
στερόν τόν ξένον, ό'στις τόν επισκέπτεται. Καί αν 
'τύχη νά σηκωθή δ ξένος, σηκώνεται εύθύς και ό 
Κινέζος καί κάθηται ώσαύτως, έάν καθίση και ό 
ξένος.

6. ΙΊένθιμον χρώμα είναι τό λευκόν. Διά,τούτο, 
δταν άποθάνη δ βασιλεύς των, 100 ήμέρας πρέ
πει οί αύλικοί καί πάντες οί ύπάλληλοι νά φορέ
σουν λευκά φορέματα.

7. “Οταν άστράπτη καί βροντά, νομίζουν δτι 
ήλθεν είς τήν χώραν των ώργισμένος δ Θεός. Ό

' κεραυνόπληκτος άνθρωπος θεωρείται ώς μέγας κα
ι κοϋργος.

8 Είς τήν άμαξαν των έμβαίνουν άπό τό έμ
προσθεν μέρος, δπου είναι έζευγμένοι οί ήμίονοι. 
Διά τούτο, δπου θέλουν^ νά καταβούν, πρέπει νά 
άποζευχθούν οί ήμίονοι.

9. Τήν οικοδέσποιναν οί ύπηρέται δέν συγχω- 
ρεϊται νά βλέπουν είς τό πρόσωπον. Διά τούτο, 
δσάκις αυτή διαβαίνει, αύτοί στρέφουν εί; αύτήν

ί τά νώτα.
10. Τά έπισκεπτήρια τών Κινέζων τυποΰνται 

έπί ερυθρού χάρτου.
1 ί. Τά φαγητά τω*  άρτύνουν μέ ριτσινέλαιον 1
12. “Οταν αΰξάνη τό κρύον, ό Κινέζος φορεϊ 

κοντά φορέματα.
13. Χαιρετούν, κρατούντες τάς χεϊρας συνεσφιγ- 

μενας είς πυγμήν πρό τού στήθους.
14. Οί έμποροι κατά τάς διαπραγματεύσεις 

των κάθηνται πλησίον άλλήλων. ”Αν δέ ή τιμή 
τού εμπορεύματος είναι μεγάλη, άναπηδ^ ό Κινέ
ζος καί εκβάλλει φωνήν, καί κάθηται πάλιν.Τούτο 
δηλοϊ ότι είναι μεγάλη ή τιμή.

Τοιαύτας άλλοκότους συνήθειας έχουν οί Κινέ
ζοι.Είναι δμως άνθρωποι φιλόπονοι καί καρτερικοί. 
'Ως έμποροι δέ είναι έπιτηδειότατοι ύπιρβαίνον · 
τες καί αύτούς τούς Εβραίους. Διά τούτο ξενη- 
τεύονται πανταχοϋ καί εις τήν ’Αμερικήν καί είς 
τήν Αύστραλίαν, καί άφ’ ού άποκτήσουν χρήματα 
έπανέρχονται είς τήν πατρίδα των, τήν όποιαν 
πολύ άγαπούν. (άκολουθεϊ).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΣ
(Συνέχεια ΐδε Έκπαιδεύσεως φυλ. 3. 1894).

§ «
Ό δήμος — φαινόμενα τοϋ άέμος.

Περιγραφή, α’). Ό χάρτης ούτος παριστάνει 
δλον τόν όήμον ήμών, δηλ. τήν χώραν, είς τήν 
όποιαν είναι ή πόλις δείνα καΐ τό χωρίον δεϊ^α' 

Κατά τίνα κλίμακα έγένετο δ χάρτης ούτος; Τις 
είναι μεγαλέ'.τέρα κλϊμαξ τοϋ χάρτου τοϋ δήμου ή 
του χάρτόυ τοϋ χωρίου; Πόσον μεγάλη είναι ή 
χώρα, ήν δ χάρτης ούτος παριστάνει; Ποϊαπράγ- 
ματα δέν είναι- δυνατόν νά δηλώνται έπί τοϋ χάρ
του τούτου ; Διά τίνων σημείων δηλοϋνται έπί τοϋ 
χάρτου τούτου αί πόλεις, τά χωρία, τά ΰδατα, τά 
σύνορα.

Ό δήμος περιλαμβάνει συνήθως μίαν πόλιν καί 
πολλά χωρία. Κυβερνάται δέ ύπό τής δημοτικής 
άρχής, ήτις περιλαμβάνει τόν δήμαρχον καί τό δη
μοτικόν συμβούλιον. Έχει δέ δλη ή Ελλάς 440 
δήμους, οΐτινες διαιρούνται είς τρεις τάξεις άνα
λόγως τού πληθυσμού αύτών. Καί οΐ μέν έχοντες 
πληθυσμόν όχι μικρότερον τών 10 χιλιάδων είναι 
δήμοι πρώτης τάξεως καί ώς τοιοϋτοι έχουσι δή
μαρχον, τρεις-δημαρχικούς παρέδροϋς καί 18 συμ
βούλου^ οί δέ δήμοι οί έχοντες πληθυσμόν όχι όλι
γώτερον τών 2 χιλιάδων είναι δήμοι δευτέρας τά
ξεως, έχούσι καί ούτοι δήμαρχον, τρεις δημαρχι
κούς παρίδρους, άλλά μόνον 12 συμβούλους· οί 
δέ έχοντες πληθυσμόν όχι μικρότερον τών 300 κα
τοίκων είναι δήμοι τρίτης τάξεως καί έχουσι καί ού- 
τοι δήμαρχον,καΐ τρεις πάοέδρους, άλλά συμβούλους 
μόνον οκτώ. Εκλέγεται δέ ή δημοτική άρχή ΰπό τοϋ ! 
λαοϋ κατά πάσαν τετραετίαν κατά τήν πρώτην Κυ- | 
ριακήν τοΰ ’Ιουλίου, άναλαμβάνέι δέ τά καθήκοντά ! 
της τή I Σεπτεμβρίου. Είναι δέ είς πολλούς δη- I 
μους και εν Είρηνοδικεϊον, δπου δικάζονται πταί
σματά ή διάφορά', άλλαι τών πολιτών. Τό Είρηνο- 
δικεϊον τούτο άπαρτίζουσιν ό Εΐρηνοδίκης καΐ δ 
γραμματεύς αύτού. Πόσας πόλεις καΐ πόσα χωρία 
έχει ό δήμος; Πόσοι είναι δλοι οί κάτοικοι τού δή
μου ; Πόσου; έχει ή πρωτεύουσα τού δήμου ; καί 
πόσους τά χωρία; Τίνα επιτηδεύματα άσκοϋσιν όί 
κάτοικοι ; Τίνα προϊόντα παράγει δ τόπος ; Ύ- 
πάρχουσιν έν αύτφ έργοστάσια ; 'Αμαξιτοί, σιδη
ρόδρομοι; Πόσον άπέχει ή πρωτεύουσα τού δήμου 
άφ’ ήμών ; Πόσον τά χωρία ;

β'). Πλησίον τής πόλεως ήμών δέει ποταμός. 
Πόθεν πηγάζει ; πού χύνεται ; Τό ΰδωρ πίπτει ές 
ούρανού ώ; βροχή ή χιών, (χάλαζα, δρόσος) καί 
άλλο μέν διεισδύνει είς τήν γήν, άλλο δέ ρέει έπί 
τής έπιφανείας αύτής κάτω. Τό ΰδωρ δέ, τό δποϊόν 
είσδύνει είς τήν γήν, έκρέει πάλιν είς μέρη, τά 
όποια καλοϋμεν πηγάς (μάννα τοϋ νεροϋ, κεφαλό- 
βρυσον, βρύσις). Τά ΰδατα τής πηγής καθώ; καί 
τής βροχής καταφερόμενα διασκάπτουσι τήν γήν καί 
σχηματίζουσι τό ρεϊθρον τών γευμάτων ή τών πο
ταμίων ή τών ποταμών. Όταν τά ^εϊθρα ταΰτα 
όρύττωνται ύπό τών άνθρώπων, δπως ρέωσι δι’ 
αύτών τά ΰδατα μακράν ή τών πόλεων, ή τών 
κτημάτων, τότε λέγονται τάφροι, λέγονται δε καί 
διώρυγες, δταν χρησιμεύωσι πρός έ'νωσιν δύο ποτα
μών ή θαλασσών ή καΐ κοθόλου ύδάτων.Πολλά πο
τάμια ένούμενα σχημ,ατίζουσι ποταμόν, τον όποϊον 

είς ώρισμένα μέρη, είς τόν πόρον,ή είς τήν δϊάβασιν, 
ένθα δ ποταμός εύρύνεται, δύναται τις νά διαβή,. 
Συνήθως δμως περαιοΰταί τις έκ τής μιας όχθης 
τοϋ ποταμοΰ είς τήν άλλην διά γέφυρας. Μέγας 
ποταμός είναι πλευστός διά μικρών ή μεγάλων 
πλοίων άναλόγως τής βαθύτητο; τοϋ ρείθρου καί 
τής άφθονίας τοϋ ΰδατος. ’Επειδή δέ οί ποταμοί 
είναι σπουδαία μέρη συγκοινωνίας, φροντίζευσιν νά 
καθιστώσιν αύτούς πλευστούς κάθάρίζοντες κάΐ βα- 
θύνοντε; τό βεϊθρον. Όταν ποταμός ή καί περισ
σότεροι ποταμοί χόνωνται είς ένα ποταμόν, τότε 
οί ποταμοί ούτοι καλούνται παραπόταμοι.

Συμβαίνει, ΰδωρ πολύ νά συνάζεται είς τόπους 
χαμηλούς καί νά μένη ένταΰθα έπί τής έπιφανείας 
τής γής. Τά μένοντα ταΰτα ΰδατα καλούνται 
λί’Λνη. Έάν δέ είς τήν λίμνην ταύτην φύωνται καί 
παντοϊα φυτά, τότε καλούνται τέλματά, ελη, βάλ
τος. Αί λίμναι ένδέχεται άλλαι μέν νά έχωσιν ύ- 
δρορρόην, άλλαι δέ όχι. Αί άφανεϊς ύπό τήν γήν 
ύδρορρόαι τών λιμνών καλούνται καταβόθραι.

Καί τά δεύματα καΐ τά ποτάμια καί οί ποτα
μοί ^έοντες διορύττουσι τήν γήν σχηματίζοντες αύ
λακα πλατείαν καί βαθεϊαν, ήν καλοϋμεν ρεϊ
θρον τοΰ ρεύματος ή τοΰ ποταμού. Διακ'ρίνομεν 
είς έκαστον ρεϊθρον δύο όχθας, τήν δεξιάν καί τήν 
άριστεράν όχθην. Καί δεξιά μέν όχθη καλείται ή 
ούσα πρός τήν δεξιάν ήμών χεΐρα, δταν ήμεϊς εϊ- 
μέθα έστραμμένοι πρός τό μέρος, προς ο βέει το 
ΰδωρ, άριστερά δέ ή ούσα πρός τήν άριστεράν ήμών 
χεΐρα. Τό £εϋμα δέ ή δ ποταμός ένδέχεται νά 
χύνωνται κατ’ ευθείαν είς τήν θάλασσαν, δτε 
τό άκρον αύτοϋ τό πρός τήν θάλασσαν καλείται 
στόμα ή έκβολαί. Συμβαίνει δμως νά χύνεται εις 
άλλο ^εΰμα ή ποταμόν καϊ τότε ή άκρα αύτοϋ ή 
πρός τόν άλλον ποταμόν καλείται θνμβολή. Ή 
περιοχή τοϋ ποταμού μέ δλα τά ρεύματα καί πα
ραποτάμια καλείται ποταμία.

Το ΰδωρ ζητεί νά έλθη πάντοτο είς τόπον χα- 
μηλότερον. Καί διά τούτο ή πηγή otvat τό ΰψιστον 
σημεΐον τοϋ ρείθρου, τό δέ στόμα τό χαμηλό τατον. 
'Ρέει δέ μέ πολλήν ορμήν, δταν ύπάρχη καί πολλή 
κατωφέρεια τοΰ δείθρου (ισχυρόν ρεύμα), δηλ. δταν 
ή διαφορά τοϋ ΰψους μεταξύ δύο θέσεων τής έπι
φανείας τοϋ ΰδατος είναι μεγίστη. Τήν διαφοράν 
ταύτην καλοϋμεν καταφοράν. Πότε δέ σχηματίζε
ται καταρράκτης ;

Κατά τό όρος δ ποταμός ρέει τάχιστα, είς δέ 
την πεδιάδα βραδέως. Τό μέρος τοϋ ρείθρου τοϋ 
ποταμού έπί τοϋ όρους καλοϋμεν άνω ρεϊθρον, το 
δέ μέοος αύτοϋ έν τή πεδιάδει κάτω ρεϊθρον. Τό
πος παρά τόν ποταμόν κεΐται κάτω άλλου τόπου, 
δταν τό ΰδωρ έρχηται έκεϊθεν, άνω δέ δταν τό 
ΰδωρ έκ τοϋ τόπου τούτου ρέη προ; τον άλλον.

'Η χώρα, έξ ής ρέουσιν είς τόν ποταμόν τά ΰδατα 
τής έπιφανείας τής γής ώς καί πάσα πηγή ΰδατος 
καλείται περιοχή τοΰ ποταμού ή κάλλιον ποτά-
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μία. To St χωρίζον Sui γειτονικούς ποταμούς μέρος, 
δπερ συνήθως είναι ύψώματα, καλείται ύδροκρίτης, 
δταν δέ δ ύδροκρίτης είναι ασήμαντος, τότε δύνα
ται νά συμβή ό θίγόμενος διχασμός τοϋ ποταμού, 
καθ’ δν βράγχιων τις τοϋ ποταμού χύνεται εις άλ
λον ποταμόν. Ένούμεν δέ ποταμούς ανήκοντας είς 
διαφόρους ύδροκρίτας διά διωρύγων.Άν δέ ύπάρχη 
διαφορά ώς πρός τήν επιφάνειαν τών ποταμών αί
ρεται αΰιη διά φρακτών. Όσφ δέ μεγαλειτέρα 
υπάρχει διαφορά, τόσφ και περισσότεροι φράκται 
πρέπει νά γίνωσι.

Τό ύδωρ γονιμοποιεϊ τήν γήν, ύγραΐνον αυτήν. 
Και Slit τοϋτο παρά τάς όχθας τών ποταμών ακμά
ζει ή βλάστησις. Εντεύθεν δήλον δτι δσφ περισσοτέ
ρους ποταμούς έχει χώρα τις, τοσούτφ και γονιμω Χ 
τέρα είναι.Πας δέ τις κατανοεί τίνα σημασίαν εχου- 
σιν οί ποταμοί είς τόν πληθυσμόν μιας χώρας καί 
τίνα ή λειψυδρία αύτής. Οΐ ποταμοί δέ πλήν τής 
άρδεύσεως τών αγρών χρησιμεύουσιν καί ώς δύνα- 
μις κινητική τών ,μύλων, καί ε’ις τήν ποταμο
πλοΐαν. Ώφελοϋσι άρα καί είς τήν βιομηχανίαν καί 
είς τήν συγκοινωνίαν.Τά άγώγια τών πλοίων είναι 
πολύ εύθηνότερα τών σιδηροδρόμων. Καί δικαίως οί 
ποταμοί καλούνται φλέβες τής χώρας ζωογονούσαι 
καί άναψύχουσαι αυτήν.

Έν τφ δωματίφ τού σχολείου βαδίζομεν χωρίς 
νά καταβαίνωμεν καί νά άναβαίνωμεν, διότι είναι 
τό πάτωμα δριζόντιον. "Αν δέ καί ή επιφάνεια μιας 
χώρας είναι Οριζόντιος κατά τό μάλλον καί ήττον, 
τότε καλείται πεδιάς. Καί άν μέν ή πεδιάς αυτή 
κεΐται είς τό αυτό επίπεδον μέ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης,ή καί ολίγον τι ύψηλότερον,τότε καλείται 
βα&νπεδον ή άλίπεδον δταν κεΐται παρά τήν θά
λασσαν,δτανδμως ή πεδιάς κεΐται ε’ις χώραν υψηλήν, 
ώστε είναε άνάγκη νά δδοιπορήση τις έπί πολλάς 
ώρας διά νά άναβή έκεϊ, τότε αΰτη καλείται ύψίπε- 
δον ή όροπέδιον. Έν τφ σχολείφ, άν τό πάτωμα 
θεωρήσωμεν βαθύπεδον, τό γραφεϊον τής καθέδρας 
τού διδασκάλου θά δηλοΐ τό ύψίπεδον.

Σπανιώτατα δμως άπαντρί τις έπί τής γής χώ
ρας οριζοντίους καί δμαλάς. Συνήθως αΰται έχου- 
σιν υψώματα. Καί τά μέν μικρά ύψώματα κα- 
λοϋσιν λόφους, ών τό ύψος δύναται νά φθάση μέχρι 
160 μέτρων, δσα δέ ύψώματα είναι άνω τών 160 
μέτρων καλούνται όρη. Καί τό μέν κατώτατον 
μέρος τών όρέων καλείται υπώρεια, πρόποδερ, 
τό δέ άνώτατον κορυφή. Μεταξύ δέ τής κορυφής 
καί τής ύπωρείας είναι τά πλευρά, ή αί κλιτύες 
τοϋ όρους.

Η πεδιάς άν έχη μικρά ύψώματα διεσκορπισμένα, 
καλείται πεδιάς κυματοειδής, άν δέ τά ύψώματα 
ταϋτα είναι λόφοι ή όρη, τότε καλείται ή χώρα 
ορεινή ή λοφώδης. Συμβαίνει δέ συχνάκις οί λό
φοι ή τά όρη νά συνδέωνται πρός άλληλα οΰτως, 
ώστε νά άποτελήται σειρά λόφων ή όρέων, καί τότε 
καλείται λοφοσεερά ή οροσειρά. Αί κορυφαί τών 

όρέων έν τή οροσειρά καλείται ^άχις, άν δέ είς τι 
μέρος ή ράχις αΰτη χαμηλούται, ώστε νά σχημα
τίζεται διά τής κοιλάδας ταύτης πέρασμα, τότε 
καλείται τό μέρος τούτο πύλαι, ζυγός, διάσελον.

(άκολουθεΐ).

ΚΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΠΕΡΙ TOM Α»ΔΓJtQSTIKOS ΒΙΒΑΙβΝ 

ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ XPHEIN ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Συνέχεια ίδέ προηγούμ. ψύλλον)

"Αν δ έκ δούλων καταγόμενος Αίσωπος προετίμα 
νά λέγη συγκεκαλυμμένην τήν αλήθειαν καί μά
λιστα πρός τούς Ισχυρούς, καθ’ δν χρόνον οί άλλοι 
τής Ελλάδος σοφοί έδίδασκον αυτήν φανερά, τά 
'Ελληνικά σχολεία τού έλευθέρου βασιλείου ούδένα 
έχουσι λόγον νά περιβάλλωσιν αυτήν διά τού κά- 
λύμματος τών μύθων. Καί όρθώς (ώς αναφέρει δ 
Πλούταρχος έν βίφ Σόλωνος | 28).

Ότε ό Αίσωπος «ψ Σόλων, έψη, 
τοΐς βασιλενσι δει ώς ήκιστα 
ή ώς ήδιστα όμιλειν».

«Λίά ζΓ, εΐπεν ό -Σόλων, άλλ' wg ήκιστα ή ώς 
άριστα.»

“Ορα καί Κοραή μύθων Αίσ. συναγωγής σελ. δ’.
Επίσης δ έν σελ. 86η εκτιθέμενος 37ος μύθος 

«Χελώνη καί Αετός,» διδασκόμενος ε’ις παϊδας, 
βλάπτει μάλλον αύτούς διά τοϋ κακού παραδείγ
ματος τοϋ άετού, λίαν σκληρώς τιμωρούντος τήν 
άνοησίαν τής χελώνης· ήδύνατο δέ διά τοϋτο νά 
έπιγραφή μάλλον «θάνατος ε’ις τούς άνοήτους». 
Μείζων δέ είναι δ κίνδυνος τοϋ ν’ άναπτυχθή έν 
ταϊς τρυφεραΐς τών παίδων ψυχαίς ^οπή τις πρός 
σκληρότητα μάλλον ή πρός άποχήν άπό άνοήτων 
άπαιτήσεων.

Ό 41ος μύθος «Λέων καί Άλώπηξ» μέλλει 
νά διδάξη τούς παϊδας ένθεν μέν τήν πρός τούς * 
άνωτέρους καί τάς πράξεις καί τούς λόγους αύτών 
δυσπιστίαν, ένθεν δέ τήν πονηριάν, τόν δόλον, τήν 
άπάτην, τήν εύδοκιμούσαν άδικίαν καί έν γένει 
τό πώς δύναται rig νά τρέφηται χωρίς κανένα 
κόπον (δρα σελ. 91 § 5—6) ώς καί θά ήδ ύνχτο 
εύστο/ώτερον νά επιγραφή δ μύθος ούτος. Διά τοϋ 
έν σελ. 100—103 έκτιθεμένου 45ου μύθου «Κόραξ 
καί Άλώπηξ» οί παϊδες ήμών θέλουσι διδαχθή 
μάλλον τήν χαμέρπειαν, τήν κολακείαν, τήν ύπο- 
κρισίαν, τόν έγωϊσμόν καί έπί τέλους τήν αναί
δειαν. Διά δέ τοϋ άπό σελ. 113—122 έκτιθεμέ- 
νου μύθου μύθου «Λέων καί Άλώπηξ καί "Ελα- 
φος» μέλλουσι νά διδαχθώσι τά άθωα παιδία τα 
έε αύτώ έπιμελώς περιγραφόμενον άτιμον έργον 
τής άλώπεκος, δπερ αποτροπιάζεται τις καί νά 

©αντάζηταε καί τό όποιον δ συγγραφεύς ούδέ κάν 
τιμωρούμενου παριστά έπί τέλους, ώς ώφειλε νά 
πράξη, ακολουθών στοιχειωδέστατον παιδαγωγικόν 
κανόνα. Θέλουσι προσέτι διδαχθή τοϋ λέοντος τόν 
δόλον καί τήν άπάτην, τήν δποίαν δ συγγραφεύς 
έπίσης δέν παριστ^ έπί τέλους τιμωρουμένην, τού- 
ναντίον δ’ εκφέρει καί γνώμην, πώς καλλίτερου θά 
ήδύνατο δ λέων νά διεξαγάγη τό αισχρόν αύτοΰ 
έργον καί μονονουχί μέμφεταε αύτόν έπί άδεξιό- 
τητι κατά τήν πρώτην έμφάνισιν τής έλάφου. 
z/έν περιε’μενε πρώτα νά ελ9η πληβίον τον ι) 
ΐλαφος καί έπειτα νά προσπαθήση νά τήν συλ- 
λάβη, άλλ’ ώρμησεν εναντίον της, ενώ αΰτη ήτο 
άκόμη μακράν αύτοΰ καί τής έβχιόε μόνον όλίγον 
τά αντία μέ τούς όνυχάς του· δέν τήν συνέλαβε 
(σελ. 116-117).

Τί δ’ έχουσι νά διδαχθώσιν οί παϊδες έκ τού 
μύθου 21ου «Χελιδόνες καί κύκνοι» ή άνόητον φι- 
λοψογίαν καί μικρολογίαν καί κακολογίαν ; Τί έκ 
τών λόγων τών χελιδόνων ; τί έκ τών πρός αύτάς 
άπαντήσεων τών κύκνων ; είναι οί λόγοι τών κύ
κνων ορθοί ; τότε πώς θά συμβιβασθώσι πρός τά 
έν σελ. 173 —174 περί χελιδόνων λεγόμενα δλως 
αντίθετα τούτοις ; έάν δέ οί λόγοι τών κύκνων εινε 
εσφαλμένοι καί άδικοι, τότε τί άλλο διδάσκουσιν 
ή απλώς τήν κακολογίαν καί τήν χυδαίαν τής α
λήθειας διαστροφήν ;

Τό έν τφ Αΐσωπείφ μύθφ «Λάρος και ’Ικτίνος» 
μετά παιδιάς μάλλον εΐρημένον «Άξιά γε σύ πέ- 
πονθας, δτι πτηνός γεννηθείς έπί θαλάσσης 
τήν δίαιταν έποιιύ» άγωνίζεται σπουδαιολογών δ 
συγγραφεύς ν' άποδείξη ώς πραγματικήν αλήθειαν. 
Οΰτω δέ δσα έν 18 δλοις στίχοις άναγκάζεται ν’ 
άνκπτύξη προς τούς μαθητάς περί τού λάρου ώς 
πτηνού (δρα σελ. 45 — 46) πάντα ταύτα άντι- 
φάσκουσιν ού μόνον πρός τά πράγματα καί κατ ’ 
άκολουθίαν πρός δσα δ παϊς θά διδαχθή κατά τήν 
διδασκαλίαν τής φυσεκής ιστορίας περί λάρου, άλλά 
και πρός δσα δ διδάσκαλος θ’ άναγκασθή ν’ άνα- 
πτύξη κατά τήν διδασκαλίαν τού ποιήματος τής 
επομένης παραγράφου δ «Γλάρος» § 20 σελ. 47.

Ή θάλασσα, τά κύματα, ή μπόρα είναι ή 
ζωή μου' άκούραστος πετώ μαζί μ’ έκεϊνα πάντα 
καί μέ φόρα στά άγριεμένα κύματα βουτώ, καί 
σύ υιού λές τά κύματα ν' άφήσω ; . . . μακρυά 
τους δέν μπορώ στιγμή νά ζήσω- Θαλασσινό πουλί, 
θά ξεψυχήσω άμα κλειστώ μιά μέρα στήν στερηά».

Ό πιθανώς ύπό μοναχού τίνος τού μέσου αίώ - 
νος συντεθειμένος μύθος α Άλέκτορες», δ όποιος 
κατά τόν σοφόν Κοραήν «μάς παρασταίνει μέ τής 
ίεράς γραφής μαρτυρίαν τήν πολυγαμίαν ή άλη- 
θέστερον τήν κτηνώδη επιμιξίαν ώς άμοιβήν διδο- 
μένην άπό τόν Θεόν είς τούς ταπεινόφρονας» ούδ’ 
ούτος δ αύθος άπεκλείσθη άπό τοϋ άναγνωσματα- 
ρίου. «Καί παρευθύς αετός καταπτάς ήρπασεν αύ
τόν· δ δέ έν σκότφ κεκρυμμένος άδεώς έκτοτε θη- 

λείαις έπέβαινεν.» Ό μύθος δηλοΐ OTt «Κύριος ΰ- 
ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοϊς δέ δίδωσι 
χάριν.» Καί είναι μέν άληθές, δτι δ συγγραφεύς 
παρέλιπε ν’ άναπτύξη τήν τελευταίαν φράσιν 
τοϋ μύθου, «Ό δ’ έν σκότφ κλπ.» δέν παρέλιπεν 
δμως ν' άποδώση καί τήν έν έπιμυθίφ αύθις άν- 
τανακλωμένην ιδέαν ταύτην τοϋ ήθικολόγου μυ- 
θογράφου διά τών έξής :

«Ό Θεός εϊνε τεχνίτης 
τούς μεγάλους ταπεινόνει 
και τούς ταπεινούς ύψονει.»

(δρα σελ. 123 § 54) δτι ένταϋθα καί ή ταπεινο
φροσύνη κακώς εννοείται καί ή ύπό τού Θεού ένερ- 
γουμένη άνύψωσις τών ταπεινοφρόνων έτι χείρον, 
είναι φανερόν.

Αμφιβόλου ήθικής άξίας είναι καί δ μύθος 80. 
«Γεωργός καί Πελαργός». Ό δέ μύθος 9ος «Κα- 
ρακάξα» καί δ 36ος «Σκύλοι πεινώντες» περιέχου- 
σιν ούχι κυρίως διδασκαλίαν τινα ήθικήν, άλλά 
μάλλον παραίνεσιν χρήσιμον πάσι τοΐς έπιδιώκουσι 
τήν έπίτευξιν οίουδήποτε σκοπού είτε πονηρού είτε 
άγαθού.

Ό δέ μ,ύθος 18ος «Πίθηκος καί άλιείς» άπο- 
τρέπων άπό παντός δ,τι δέν έδιδάχθη τις, κατα
πνίγει συγχρόνως καί έπιχειρηματικόν πνεύμα καί 
πάσαν φιλοπρόοδον ορμήν τών νέων. Τό δέ συμπέ
ρασμα αύτού «τί ήθελα έγώ νά γίνω αλιεύς, άφού 
ποτέ δέν ε’μαθον τήν αλιευτικήν» ένθυμίζει ήμΐν 
τό τού σχολαστικού.....................................................

(άκολουθεΐ).

ΙΣΧΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ
Πάντες άνομολογούμεν δτι ή δημοτική έκπαίδευ- 

σις βαίνει δσημέραι έπί τό χείρον,πάντες έκπληττό- 
μεθα διά τοϋτο, πάντες άγανακτοϋμεν διά τήν άκη- 
δίαν τών διευθυνόντων τό έκπολιτιστικόν τούτο 
φυτώριου, δπερ εχει μεγίστην ^οπήν, ώς πάντες 
δμολογούσι έπί τής κοινωνίας. Έν τοΐς σχολείοις 
διαμορφούνται οί πολϊται, ένταϋθα ^ίπτονται τά 
σπέρματα τής αρετής, ένταϋθα άποκαθαίρεται καί 
κρατύνεται ή θρησκευτική πίστες τοϋ ανθρώπου, 
ή αγάπη πρός τήν πατρίδα, ενταύθα ή άπλαστος 
ούσία διαπλάττεται είς καλλιτεχνικόν άγαλμα 
καί έγκαλλώπισμα φωτιζόμενη εις τό τί είναι κα
λόν καί έθιζομένη νά πράττη τοϋτο, νά άποφεύγη 
δέ τό κακόν. Έν τοΐς σχολείοις έκαστος λαμβάνει 
τό πρόγραμά του, δπερ μέλλει νά έφαρμόση έν τφ 
βίω.Τοιαύτη είναι ή αποστολή τής δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως, πρός ήν άρχοντες καί άρχόμενοι τοιαύτην 
διικνύουσιν αδιαφορίαν. Δέν βλέπουσι τί πράττουσι 
ώς πρός τούτο άλλοι λαοί, τιμώντες, άνταμείβον-
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τες, θαρρύνοντες φωτίζοντες,βελτιοΰντες τούς διδα
σκάλους; Ημάς όμως δέν άφίνουσι, καί άν τις θέλη 
έν τώ μέσω τοΰ έξευτελισμοΰ καί τής πείνης νά 
έκτελέση τό καθήκον του, νά πράξη τούτο. Μία 
μικρά δυσαρέσκεια παντοπώλου, λεμβούχου, άγω- 
γιάτου κατά τοΰ διδασκάλου, διότι δέν προμη
θεύεται τά τρόφιμά του παρά τοΰ πανταπώλου 
αύτοΰ ή διότι δέν ε’καμε χρήσιν τής λέμβου τοΰ 
λεμβούχου καί τά παρόμοια,άοκεΐ νά μάς άφαρπά- 
ση έκ τοΰ σχολείου καί τών μαθητών ήμών καί 
νά μάς στείλη όπου βαστάξη ή καρδία τών πολι- 
τευομένων.

Νομίζομεν ότι νΰν είναι καιρός νά συνέλθωμεν 
οί διδάσκαλοι πάντες είς ήμάς αύτούς. Ούδέποτε 
άλλοτε ύπήρξεν έπικαιρότερον ή νΰν τό εϊ τι άγα- 
θόν θέλεις, παρά σεαυτοΰ λαβέ. ’Επειδή δέ έκεΐνο, 
όπερ θά ζητήσωμεν, δέν άποβλέπει τό προσωπικόν 
συμφέρον τών διδασκόντων, άλλά τών μαθητών, 
τής κοινωνίας άρα αύτής, δέν άμφιβάλλω ότι ή 
κοινωνία,ής καί ήμεϊς εϊμεθα τέκνα, θά άναγνωρίση 
τά δίκαιά μας καί θά μάς συνδράμη είς τοΰτο.

Θά ζητήσωμεν δέπαρά τής πολιτείας νά τιμωρή- 
ση,νά παύση τούς άνικάνους,τούς άμελεϊς διδασκά
λους, νά εύλαβηθή δμως τούς ικανούς, τούς εύσυ- 
ν-ιδήτους, τούς ήρωας έν τφ άγώνι τής ζωής πρός 
έπικράτησιν τής άρετής. Καί πρός τοΰτο &ς παρα- 
καλέσωμεν τό νομοθετικόν σώμα νά προστατεύση 
διά νομοθεσίας μή δυναμένης εύκολα νά νοθεύηται, 
τούς καλούς διδασκάλους, ΐνα ούτοι όντες ήσυχοι 
ότι δέν τρέχουσι καθ’ έκάστην στιγμήν τόν κίνδυ
νον νά παυθώσι, άσχοληθώσι μετά ζήλου είς τό 
ε’ργον των, διαμένοντες έπί μακρόν χρόνον έν ένί 
τόπφ, ΐνα οΰτω δυνηθώσι νά φέρωσι άποτελέσματα.

Ή έπιθυμία ήμών αΰτη είναι δικαιότατη καί 
θά είσακουσθή. Άλλά πρός τοΰτο άπαιτεΐται έ'νω- 
σις, ΐνα φανώμεν καί ήμεϊς δύναμις. Διά τοΰτο 
προτείνω πάντες οί δημοδιδάσκαλοι Αθηνών καί 
Πειραιώς, οί διευθυνταί Διδασκαλείων καί καθη
γηταί αύτών χρηματίσαντες ή έν υπηρεσία δια- 
τελοΰντες νά συντάξωσι άναφοράν πρός τήν Α. Μ. 
τόν βασιλέα ήμών καί πρός τήν βουλήν ίκετεόοντες 
νάετεθή τέρμα εις τοιαύτην κατάστασιν τοΰ διδα
σκαλικού κλάδου. Έάν δέ μηδαμόθεν ε’λθη ήμΐν 
βοήθεια, τότε νά συμφωνήσωμεν πάντες νά άπά- 
σ/ωμεν ύπηρεσίας διά γενικής άπεργίας δηλοΰν- 
τες οΰτω ότι εϊμεθα άζιοι καλλιτέρας τύχης.

Γ. ΠαπαματΟαΙου.
- —- -—·— ------------

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
Έκπληξιν άληθώς προξενεί ήμΐν ή πρός τε τό 

δημοδιδασκαλικόν ε’ργον καί τούς έργάτας αύτοΰ 
ψυχρά άδιχφορία, ήν δεικνύουσιν αί προϊστάμεναι 
τών σχολείων άρχαί άπό τοϋ έπιτοπίου έφορου αύ
τών μέχρι τής άνωτάτης σχολικής άρχής. Ούδεΐς 
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πονεϊ τούς δημοδιδασκάλους -ούδέ- συγκινοΰσί τινα 
τά παθήματα αύτών. Καί έν τή θέσει αύτών δέν 
είναι άσφαλεϊς, καί μετακινούμενοι άπό τόπου είς 
τόπον άνευ λόγου, ΐνα ίκανοποιηθώσι κομματικαί 
αξιώσεις, δέν λαμβάνουσιν άποζημίωσιν τών έξό- 
δων τής μεταθέσεως, ώς πρότερον έγένετο, καί άνε- 
ξαρτησίαν είς αύτούς ούδεμίαν άναγνωρίζουσι, διότι 
έπιβάλλουσι διά πλαγίων έκφοβιστικών μέτρων, 
μάλιστα δέ διά τοΰ λεγομένου τών βιβλίων διαγω
νισμού νά διδάσκωσι βιβλία, ά είναι όλως αντί
θετα πρός τάς ιδέας, άς έδιδάχθησαν έν τοΐς Διδα- 
σκαλίοις καί άς ού μόνον αύτοί, άλλά καί ή ύγιής 
κοινωνία όλη άποδοκιμάζει. Άλλά μήπως τούλά
χιστον πληρώνεται τακτικά δ μισθός αύτών, ΐνα 
πληρώνωσι τό ένοίκιον έκ τοΰ μισθού των, άφ’ ού 
έστερήθησαν καί τής εύεργετικής διατάξεως τοΰ 
παλαεοΰ νόμου νά δίδηται αύτοϊς άνέξοδος κατοι
κία ; Βαθεϊα μελαγχολία καταλαμβάνει ήμάς ά- 
νατρέχοντας είς τό παρελθόν, δ είναι ύπό τήν έ'πο- 
ψιν τής πατρικής πρός τούς διδασκάλους μερίμνης 
τών αρχόντων χιλιάκις κρεϊττον τοΰ παρόντος. Ό 
πρώτος τής Ελλάδος Κυβερνήτης δ αοίδιμος Ίω. 
Καποδίστριας δέν έθεώρει ταπεινωτικόν νά παρα- 
κάθηται είς τήν διδασκαλίαν τοΰ δημοτικού σχο- 
λείον Άργους καί νά άνταμείβη τόν καλόν διδά
σκαλον τοΰ σχολείου διά τοΰ χρυσού του ώρολογίου, 
όπερ έχάριζεν είς αύτόν, θλίβων πατρικώς τήν 
χεϊρα καί έπαινών καί έμψυχών αύτόν. Έπι τής 
βασιλείας τοΰ Έλληνος τήν καρδίαν Όθωνος έ· 
θεωρείτο έγκλημα μέγα ή παΰσις τοΰ διδασκάλου, 
ή δέ μετάθεσις ήτό τι σπάνιον. Έν τή πατρίδι 
μου τφ Ζυγοβιστίφ ένθυμοΰμαι διδάσκαλος ήτο 
κατά τούς χρόνους έκεΐνους έπί δέκα ε’τη δ κ. Κ. 
Σταυρόπουλος, δν ισχυρός τής έπαρχίας πολιτευό
μενος έζήτει νά έκτοπίση άναβαίνων συχνάκις τήν 
κλίμακα τοΰ 'Υπουργείου. Άλλ’δ μακαρίτης Ίω. 
Κοκκώνης γενικός επιθεωρητής τών σχολείων άντέ- 
τασσεν αύτφ τό ΠΟΠ pOSSUIBUS, δέν δυνάμεθα.

Καί μόνον δτε έξώσθη δ βασιλεύς, κατώρθωσεν 
δ πολιτευόμενος έκεΐνος νά τόν μεταθέση. Τί δέ 
συμβαίνει σήμερον ; Οί διδάσκαλοι μετεβλήθησαν 
είς νευρόσπαστα τοΰ Χόλδεν, κινούμενα έπι δεξιά ή 
έπ’άριστερά κατά τό παιγνίδιον, όπερ παρασκευάζε
ται έν τώ άνωτάτφ τής παιδείας καί τής τύχης 
τών διδασκάλων μεγάρφ. Δέν θά μεταβληθώσι τά 
πραγματα; Έγώ άδιστάκτως φρονώ Ναι. Μεταξύ 
τών πολιτευόμενων ύπάρχει άνήρ, όστις κατανοων 
τήν μεγαλειότητα 
θά λάβη ύπό τήν 
θέση τέρμα εις τήν 
λασίαν. Διά τοΰτο ύπομείνατε, φίλοι διδάσκαλοι, 
άκόμη ολίγον, ταχ ’ αύριοι» εββετ’ αμεινον. Σεϊς 
δέ εξακολουθείτε νά διδάσκητε μετά ζήλου τούς 
παΐδας δεικνύοντες ότι έμπνέεσθε υπο καλλιτέρων 
άρ/ών ή οί προϊστάμενοί σας καί ότι ειαθε άξιοι 
καλλιτέρας τύχης.

Έκπαιδεύσεως 
αύτήν καί θά 
εις τήν άκο-

της δημοτικής 
προστασίαν του 
αυθαιρεσίαν καί


