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Διδάκτορος τής Φιλοσοφίας, χαί ιΐίιχως τής παιδαγωγι
κής, πρώην γενικού έπιθεωρητοϋ τών δημοτικών 

σχολείων τοϋ Κράτους, μέλους τακτικού τοϋ έν 
Γερμανία συλλόγου τοϋ πρός διάδοσιν τής 

έπιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.
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ΟΧΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ, ΑΑΑΑ 
ΣΥΜΠΑΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΙΚΩΝ 

ΣΧΟΑΕΙΩΝ

>ον και ο χρονος ο 
;ηθή κατά έν άκόμη

Έν τοΐς φύλλοις 12. 14 της «Έκπαιδεύ- 
σεως» έπραγματεύθημεν δτι τά Ελληνικά 
σχολεϊα ούδαμώς είναι περιττά, άλλά τού
ναντίον σχολεϊα αναγκαιότατα, ούδαμώς δυ- 
νάμενα νά λείπωσι έκ ιού έθνους. Είπομεν 
δτι καϊ τδ πρόγραμμα τών σχολείων τούτων 
πρέπει νά γίνη διάφθ| 
σχολικός αύτών νά αύ·
έτος. Υπολείπεται δέ σήμερον νά είπωμβν 
έν τό ών ούκ άνευ τής διορθώσεως τών σχο
λείων καί τοΰτο είναι ή παιδαγωγική προ- 
παρασκευή τών Ελληνοδιδασκάλων. Όσον 
σοφά προγράμματα καϊ άν παρασκευασθώσι, 
δσω περισσότερα έτη καϊ άν προστεθώσιν είς 
τά Έλληνικά σχολεϊα, τά πάντα θά γίνων
ται μάτην, τά πάντα θά ώσιν έν αύϋοΐς νε
κρά, έν δσω έξ αύτών λείπει ό καλός διδά
σκαλος ήτοι ή ψυχή Λ τά πάντα ζωογονού
σα καϊ αύξάνουσα. Έπειδή δέ καλός διδά
σκαλος είναι ούχι μόνον ό γινώσκων τί 
πρέπει νά διδάσκη, άλλά καϊ πρδς τίνα σκο
πόν τοΰτο διδάσκει καϊ πώς πρέπει τοΰτο 
νά διδάσκη, ϊνα μορφώνη τόν μαθητήν, ά
νάγκη περϊ τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου 
πράγματος νά ληφθή ταχίστη πρόνοια έν 

τώ Πανεπιστημίφ. Γίνεται δέ τοΰτο διά τής 
ΐδρύσεως ίδίας έδρας παιδαγωγικής, καϊ 
διά τής ΐδρύσεως παιδαγωγικού προτύπου 
σχολείου πρός πρακτικήν παιδαγωγικήν ά- 
σκησιν τών διδασκάλων τής μέσης έκπαι- 
δεύσεως. Τά έξοχα ύπό πάσαν έποψιν άπο
τελέσματα τής λειτουργίας τοιούτου διορ - 
γανισμοΰ έν τοΐς Πανεπιστημίοις τοΐς Ίέ
νης καϊ Λειψίας είναι δχι μόνον έγγύησις 
περϊ τής άποτελεσματικότητος τοιούτων 
σχολείων, άλλά καϊ παρακέλευσις πρός τάς 
Κυβερνήσεις τών πεπολιτίσμένων Κρατών, 
ά διά τών σχολείων έπιδιώκουσι συστημα
τικήν καϊ λελογισμένην μόρφωσιν τών πο
λιτών, νά ίδρύσωσι πάραυτα τοιαΰτα σχο- 
χεϊα. Τήν γνώμην ήμών περϊ τούτου άνε- 
πτύξαμεν διά μακρών έν τή έπιστημονική 
έταιρεία, έδημοσιεύσαμεν δ ’ έν τοΐς φύλλοις 
15. 16 καϊ 18 τής « Έκπαιδεύσεως» έτους Α'. 
τί φρονοΰμεν δ,τι δέον γενέσθαι, έκθέσαντες 
άμα καϊ περϊ τούτου τήν γνώμην τοΰ με
γάλου παιδαγωγού Stoy, δν έκάλεσαν συμ- 
βουλευθεϊσαι περϊ τοΰ πράγματος αΐ Κυβερ
νήσεις, τής Αύστρίας, 'Ολλανδίας καϊ ’Αγ
γλίας. Είς τήν γνώμην ήμών έπίκουρος 
προσέρχεται νΰν έκ τών παρ’ ήμΐν Παιδαγω
γικών καϊ ό κ.Δ. Ζαγγογιάννης, διευθυντής 
τοΰ Διδασκαλείου Θεσσαλίας, δστις έν τώ 
βιβλίω αύτοΰ «Ή μεταρρύθμισις τών γυ
μνασίων έν Γερμανία κλπ.» σελ. 19 ίδοΰ τί 
γράφει σχετικώς πρός τδ ζήτημα τούτο-

« Ή δευτέρα γενική άπαίτησις τών νέων 
προγραμμάτων τών έν Γερμανία γυμνα
σίων, τό νά έπιζητήται δήλα δή διά τής δι-
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δασκαλίας Λ καθόλου μόρφωσις νοΰκαί χα- 
ρακτήρος τών μαθητών τών γυμνασίων, 
αΰτη, λέγω, Α άπαίτησις προύποτίθησι 
θεωρητικήν καί πρακτικήν διδακτικήν καί 
καθόλου παιδαγωγικήν μόρφωσιν τών έν 
τοϊς έκπαιδευτηρίοις τούτοις διδασκόντων. 
"Ανευ τοιαύτης δύναται τις βεβαίως νά λέγη 
περί καθόλου τοΰ νοϋ καί τοϋ χαρακτήρος 
μορφώσεως διά τής διδασκαλίας ώς τοΰ κυ
ρίου σκοποΰ ταύτης ήτοι περί παιδαγωγοΰ- 
σης διδασκαλίας, άλλά σαφή συνείδησιν τής 
τοιαύτης διδασκαλίας δέν δύναται νά έχη· 
ταύτης δέ τής συνειδήσεως έλλειπούσης, 
άληθώς παιδαγωγούσα διδασκαλία δέν είνε 
δυνατόν νά γίνηται, διότι μόνον σαφής τέρ
ματός τίνος γνώσις έξασφαλίζει τήν όρθήν 
έκλογήν'τών μέσων, & πρός τδ τέρμά άγου 
σι, καί τήν όρθήν τούτων χρήσιν. Άλλά 
τοιαύτην παιδαγωγικήν μόρφωσιν ούτε οί 
άρχαιότεροι τών καθηγητών καϊ έλληνοδι- 
δασκάλων έχουσιν, ούτε οΐ νεώτεροι έπαρ- 
κώς κτώνται, άν δλως κτώνται, διότι ούδέ 
ποτέ περί τούτου ή δέουσα φροντίς έγένετο. 
Είνε άληθές δτι έν τώ ήμετέρω Πανεφίστη- 
μίφ διδάσκει ό μέν κ. X. Παπαδόπουλος 
γενικήν παιδαγωγικήν, ό δέ κ. Ί. ΓΙαντα- 
ζίδης, γυμνασιακήν άλλ’ έν πρώτοις δέν 
γννώσκω έγώ τούλάχιστον, άν τά παιδαγω
γικά ταΰτα άναγνώσματα γίγνωνται οΰτω, 
ώστε πάς φοιτητής, φιλόλογος, μαθηματι
κός, φυσικός, θεολόγος, νά δύνηται κατά, τήν 
τετραετίαν τής φοιτήσεώς του νά άκροάται 
άμφοτέρων εΐτα, καί άν αΐ παιδαγωγικοί 
αύται παραδόσεις είνε οΰτω διατεταγμένοι, 
πόσοι τών άρτι μνημονευθέντων φοιτητών 
άκροώνται, άκροώμενοι δέ καί μελετώσι τά 
μαθήματα, άτε ούκ δντες ύπόχρεοι είς έξέ- 
τασιν ; Ώστε περί παιδαγωγικής μορφώ
σεως καί θεωρητικής μόνον, καί τών νΰν 
έκ τοΰ Πανεπιστημίου έξερχομένων καθη
γητών έν γυμνασίοις ούδέ λόγος πρέπει νά 
γίνηται. ’Αλλά μή τούλάχιστον έγένετο Λ 
δέουσα πρόνοια περί τοΰ ζητήματος καί διά 
τοΰ έσχάτως ψηφισθέντος νόμου περί τών 
έν τώ Πανεπιστημίω εδρών τών καθηγητών; 
Δέν ήτο δυνατόν νά έλαττωθώσι κατά μίαν 
αΐ έδραι τής ιστορίας, καί νά όρισθή μία 
έδρα τής παιδαγωγικής, ής ό καθηγητής νά 
διδάσκη παιδαγωγικήν ψυχολογίαν, γενικήν 
παιδαγωγικήν καί διδακτικήν καί ιστορίαν 
τής παιδαγωγίας; Δέν πιστεύομεν δ’ δτι 
luxus διά τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον θά 
θεωρηθή ή άπαίτησις ήμών αΰτη, άφοΰ 1α- 
xus δέν έθεωρήθη ό καθορισμός πέντε τής 
ιστορίας εδρών, δν άριθμόν δέν πιστεύομεν 
ούδέ τό τοΰ Βερολίνου Πανεπιστήμιον νά 

έχη. ’Αλλά περί τοΰ νόμου τούτου ικανά 
ύπ’ άλλων έγράφιισαν έν έφημερίσι- διό καί 
ήμεϊς έπανερχόμενοι εις τό νΰν ζήτημα 
ήμών λέγομεν δτι διά τού καθορισμού είδι 
κής έδρας τής παιδαγωγικής τελειότερον 
μέν αΰτη θά έδιδάσκετο, πάντων τών μερών 
αύτής διδασκομένων καϊ κατά, τήν πρόσή- 
κουσαν τάξιν, πλατύτερον δέ καί ή φιλοσο
φία θά έδιδάσκετο, άπαλλασσομένου τοΰ 
ταύτης καθηγητοΰ της διδασκαλίας τής γε
νικής παιδαγωγικής, ένώ νΰν είς στενόν κο- 
μιδή τά τής διδασκαλίας τοΰ μαθήματος 
τούτου παρ’ ήμΐν εΰρηνται, νΰυ, δτε πολ- 
λαχόθεν έν Γερμανία ζητείται κρείττων τών 
έν τοϊς γυμνασίοις καθηγητών φιλοσοφική 
μόρφωσις.»

Τούτων οΰτως έχόντων νομίζομεν δτι οί 
αρμόδιοι καθήκον έχουσι άντί νάσκέπτων- 
ται περί διαλύσεως τών Έλληνικών σχο
λείων, δτι θά ποάξωσι πράγμα κάλλιστον 
καϊ συμφωνότατον καϊ πρός τήν έπιστήμην 
καϊ πρός τάς άνάγκας τοϋ έθνους νά αύξή- 
σωσι μέν κατά μίαν έτι τάξιν τά Ελληνικά 
σχολεία,, νά ΐδρύσωσι δέ έν τώ ήμετέρω Πα- 
νεπιστημίω ίδιαν όδραν Παιδαγωγικής πρός 
παιδαγωγικήν μόρφωσιν τών Ελληνοδιδα
σκάλων καί τών καθηγητών τών γυμνασίων, 
ώς ήμεϊς πρό 15 έτών εΐπομεν καί έγράψα- 
μεν, ώς λέγουσι καί άνδρες λόγιοι διαπρεπή 
έχοντες θέσιν καί αρμόδιοι νά έχωσι έπί 
ζητημάτων τοιούτων τήν νικώσαν γνώμην.

ΠΕΣΤΑΛΟΤΖΗ
ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΓΕΡΤΟΥΔΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

Έπιότολη δεντέρα.
(συνέχεια ίδί ιροηγούμ-ίνον φύλλον).

Έγώ δμως έξηκολούθησα τόν δρόμον μου 
καί ό Κρούσιος μέ ένίσχυεν έτι-μάλλον ΐ- 
στάμενος παρά τό πλευράν μου.

Αΐ κυριώτεραι ίδέαι, άς ούτος ταχέως άπε- 
δέχθη καί υΐοθέτιισεν ώς ίδίιις πεποιθήσεις, 
αϊτινες δμως δέν ένεφανίσθησαν εύθύς ώς 
άσάλευτοι παιδαγωγικοί άλήθειαι, άλλ’ ώς 
προκαταρκτικοί γνώμαι, αϊτινες προϊόντος 
τοΰ χρόνου καθίσταντο μάλλον καί μάλλον 
ώρισμέναι παιδαγωγικοί άρχαί, είναι κυρίως 
αΐ έξής·

1. Ότι διά τής γνώσεως τών ονομάτων, 
δταν ταΰτα κατά τάξιν καί καλώς άπομνη- 
μονευθώσι, δύνανται νά τεθώσιν αΐ βάσεις 
πρός πάντα τά είδη τών γνώσεων καί οΰτω 
δύνανται καί μαθηταί καί διδάσκαλος καί 

όμοΰ άμφότεροι καί έκαστος χωριστά κατά 
μικρόν, άΛ,λ’ άσφαλώς, νά φθάσωσιν είς εύ- 
κρινεϊς έννοιας έπί πάντων τών μαθημάτων.

2. "Οτι διά τών ασκήσεων τών παίδων μέ 
γραμμάς, μέ γωνίας καί μέ τόξα, άς τότε 
είσήγαγον, άποκτώσιν αΐ έποπτεϊαι μονιμό
τητα καί οΐ παΐδες έχουσι άνά χεϊρας μέσον, 
δι’ ού κατορθούσι δ,τι περιπίπτει είς τήν 
περιοχήν τών αισθητηρίων των νά γίνηται 
σαφές καί κατά μικρόν καί εύκρινές.

3. Διά τής άρχής, τά πρώτα στοιχεία τής 
άριθμητικής νά διδάσκωμεν τούς μαθητάς 
διά πραγμάτων συγκεκριμένων ή τούλάχι 
στον διά σημείων άναπληρωτικών τών 
πραγμάτων τούτων, τίθενται άσφαλώς τά θε
μέλια τής λογιστικής καθ’ δλην αύτής τήν 
έκτασιν καί έξασφαλίζεται αύτής ή πρόοδος 
άπό πάσαν πλάνην καϊ σύγχυσιν.

4. Αί περιγραφαί, άς οΐ μαθηταί, έμάνθα- 
νον άπό στήθους περί τοΰ βαδίζειν, περί 
τοΰ ϊστασθαι, περί τοΰ κοίτεσθαι, περϊ τοΰ 
καθίζειν κτλ. κατέστησαν είς αύτόν φανεράν 
καϊ τήν σχέσιν τών πρώτων άρχών πρός 
τόν σκοπόν, δν δι’ αύτών έπεδίωκον, καί 
πρός τήν κατά μικρόν διευκρίνησιν πασών 
τών έννοιών. Καί εύθύς ένόησεν δτι άνα- 
γκάζοντες τούς παϊδας νάκάμνωσι περιγρα
φήν άντικειμένων, τά όποια είναι αύτοϊς 
οΰτω σαφή, ώστε ούδέν πλέον νά δύναται 
νά καταστήση αύτά σαφέστερα, ένθεν μέν 
προφυλάττομεν αύτούςάπό τήν κουφότητα νά 
θέλωσι νά πεοιγράφωσι πράγματα, τά όποια 
δέν γινώσκουν, ένθεν δέ θαρρύνομεν αύτούς 
νά περιγράφωσι πράγματα, άπερ όντως γι- 
νώσκουσι, καί οΰτω διευκολύνομεν αύτούς 
νά δίδωσιν είς τάς γνώσεις των ενότητα, 
άκρίβειαν, συντομίαν καί σαφήνειαν.

5. Λέξεις μέν τινας, άς ποτέ έγώ έξέφρα- 
σα περί τής δυνάμεως τής έμής μεθόδου 
κατά τών προλήψεων, έποίησαν αύτώ μεγί
στην αίσθησιν. Ειχον δήλα δή είπη δτι πάσα 
άλήθεια πηγάζουσα έκ τής πείρας καθιστά 
περιττούς καϊ τούς πολλούς λόγους καί τάς 
πολλάς ύπέρ τής άληθείας ένεργείας, αϊ
τινες σχεδόν έχουσι τόσην δύναμιν κατά 
τής πλάνης, δσην έχει ή κωδωνοκρουσία 
κατά τοϋ κινδύνου τής θυέλλης, καί. δτι 
τοιαύτη άλήθεια γεννά έν τώ άνθρώπω δύ· 
ναμιν, ήτις άποκλείει πάσαν πρόληψιν καΐ 
πλάνην νά είσδύση είς τήν ψυχήν. Άλλά 
καϊ άν διά τής άδιακόπου τών άνθρώπων 
στωμυλίας φθάσωσί τινες τούτων μέχρι τών 
ώτων ήμών, ή άλήθεια καταλείπει ταύτας 
τοσοΰτον μεμονωμένος, ώστε αυται ούδα- 
μώς άσκοΰσιν τοιαύτην ένέργειαν, οϊαν βλέ
πομεν είς τούς κοινούς άνθρώπους τής επο

χής ήμών, είς οΰς άλήθεια καί πλάνη, άμ- 
φότεοα ομοίως άνευ έμπειρίας, μόνον δι’ 
έπαγωγών λέξεων, ώς διά μαγικού φανού 
(ίίπτονται είς τήν φαντασίαν των.

Τοιαύτη ίδέα έγέννησεν είς αύτόν τήν πε- 
ποίθησιν δτι ήδυνάμεθα ίσως περισσότερα 
νά κατορθώσωμεν κατά τής πλάνης καί τών 
προλήψεων κατά τής μεθόδου μου σιωπών- 
τες ή δσα κατωρθώσαμεν διά τής άπεραντο- 
λογίας, ήν μετεχειρίσθημεν κατ’ αύτών ά- 
ξιοκατακρίτως.

6. Μάλιστα δέ Λ συλλογή φυτών, ήν έκά- 
μομεν κατά τό τελευταϊον θέρος, ώς καί ή 
ομιλία περί φυτών, διήγειραν πρός αύτόν 
τήν πεποίθησιν δτι πάσαι αΐ γνώσεις, αΐ 
διά τών αισθητηρίων παραγόμεναι, έξαρ- 
τώνται έκ τής προσοχής ήμών πρός τήν 
φύσιν καί έκ τής έπιμελείας είς τό συλλέ- 
γειν καί διατηρεϊν δ,τι αΰτη έμφανίζει πρός 
γνώσιν ήμών.

Πάσαι αΐ ίδέαι αυται, μεθ’ ών συνεδέετο 
καϊ ή άνάγκη ή όσημέραι γινομένη σαφε- 
στέρα νά φέρω είς αρμονίαν πρός άλληλα 
πάντα τά μαθήματα καί πάντα τά διδακτικά 
μέσα, έπεισαν αύτόν δτι είναι δυνατή Λ 
ΰπαρξις μεθόδου διδασκαλίας, έν η νά εύ- 
ρίσκωνται οΰτως ήνωμέναι αί βάσεις πάσης 
γνώσεως καί πάσης πράξεως, ώστε ό διδά
σκαλος νά μανθάνη μόνον τήν μέθοδον τής 
έφαρμογής, δπως διά ταύτης καί έαυτόν καί 
τούς μαθητάς φέρη πρός πάντας τούς σκο
πούς, οϊτινες έπιδιώκονται διά τής διδασκα
λίας καϊ έν τή μεθόδω τούτη δέν άπαιτεϊ- 
ται πολυμάθεια, άλλά μόνον νοϋς ύγιής καί 
άσκησις, ϊνα καϊ είς τούς μαθητάς τεθώσι 
τά θεμέλια πάσης γνώσεως, καί οΐ γονείς 
καί ό διδάσκαλος διά τής άσκήσεως καί 
τούτων έν τή διδακτέα ταύτη ΰλη άνυψω- 
θώσι πρός ψυχικήν αύτενέργειαν αύτοϊς 
ωφέλιμον. , <

Ώς εΐπομεν, ήτο ό Κρούσιος έξ έτη δι
δάσκαλός έν δημοτικώ σχολείω χωρίου έχον- 
τι πολλούί μαθητάς πάσης ήλικίας. ’Αλλ’ 
εί καί πολύ έκοπίαζε, έν τούτοις ένταΰθα 
ούδέποτε είδε τούς μαθητάς οΰτω άναπτυσ- 
σομένους, ούδέποτε είδεν αύτούς έχοντας 
σταθερότητα, βεβαιότητα, δεκτικότητα, έλευ- 
θερίαν, ήν είχον έν τφ έμώ σχολείω·

Διά τούτο άνεζήτησε τήν αιτίαν τού φαι
νομένου τούτου καϊ άνεύρε τούτων πολλάς.

Πρώτον είδεν δτι Λ άρχή νά άρχίζωμεν 
άπό τό εύκολώτατον καί τούτο νά γίνηται 
καθ’ολοκληρίαν κτήμα τών μαθητών, πρίν 
προβώμεν είς άλλο τι, κατόπιν δέ νά προσ- 
θέτωμεν είς τό κάλλιστα ήδη μεμαθημέ- 
νον ολίγον τι άκόμη καϊ οΰτω ή πρόοδος
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νά γίνηται βαθμηδόν, δτι τοιαύτη πορεία 
έν αρχή μάλιστα τής μαΟήσεως, άν δέν διε 
γείρη πεποίθησιν είς τούς παίδας καί συνεί- 
δησιν τής δννάμεώς τ&)ν, διατηρεί δμως έν 
αύτοϊς ζώσαν τήν τρανοτάτην ταύτην άπό- 
δειξιν τής μή καταδαλλομένης φυσικής δυ- 
νάμεώς των.

Έν τή μεθόδω ταύτη, λέγει, δέν έχει ά
νάγκην τις νά βιάζη τούς μαθητάς, άλλά 
μόνον νά χειραγωγή αύτούς. Πρότερον είς 
πάν μάθημα, δπερ έδίδασκε, έλεγε πρός τούς 
μαθητάς· Σκέφθητε πώς γίνεται ! Ποΰ έχε
τε τόν νούν σας;

Δέν Αδύνατο άλλως νά πράξη. Π· χ. έάν 
κατά τήν διδασκαλίαν τής αριθμητικής Α- 
ρώτα πόσας φοράς περιέχεται τό επτά είς 
τό έξήντα τρία ; ό μαθητής δέν είχε κατά 
τήν άπόκρισιν αίσθητόν τι έδαφος νά στη 
ριχθή, καί ώφειλε διά της σκέφεως μετά κό
που νά εύρη τό ζητούμενον. Νυν δμως κατά 
τήν νέαν μέθοδον βλέπει πρό τών οφθαλμών 
τον έννέα φοράς έπτά πράγματα καί μαν
θάνει νά προσθέτη αύτά ώς έννέα έπτάρια, 
τά όποια είναι τό έν πλησίον τού άλλου. 
Επόμενον δέ εϊναι νά μή σκέπτηται πλέον 
είς τήν έρώτησιν έκείνην τό παιδίον έξ έ
κείνου, δπερ έδιδάχθη, γινώσκει άκριβώς 
τί τώρα έρωτάται, εί καί πρώτην φοράν, δτι 
δηλ. τό έπτά περιέχεται εις τό έξήντα τρία 
έννέα φοράς. Ούτω γίνεται καί είς πάντα 
τά άλλα μαθήματα.

Όταν π. χ. πρότερον έγύμναζε τούς μα
θητάς νά γράφωσι τά αρχικά γράμματα τών 
ούσιαστικών όνομάτων μέ κεφαλαΐον γράμ
μα, ουτοι έλησμόνουν πάντοτε τόν κανόνα 
τοΰτον, δν ώφειλον νά άκολουθώσι. Τώρα 
δμως, όπόταν δίδη είς τούς μαθητάς φύλλα 
τινά τοϋ μεθοδικού ήμών λεξιλογίου νά ά- 
ναγνώσωσι, οί μαθηταί οίκοθεν άναλαμβά- 
νουσι νά συνεχίσωσι τό λεξιλόγιον προσθέ · 
τοντες κατ’ αλφαβητικήν σειράν τά γνωστά 
αύτοϊς ούσιαστικά ονόματα, ή δέ έργασία 
αύτη προϋποθέτει τελείαν γνώσιν της δια
φοράς τοΰ είδους τούτου τών λέξεων άπό 
παντός άλλου. Καί είναι όρθότατον τό λε
γόμενον, δτι ή μέθοδος είναι διά τόν παΐδα 
είς πάν μάθημα άτελής,έφ’δσον ουτος όπως- 
δήποτε έχει άνάγκην τής προτροπής πρός 
σκέφιν, έφ’ δοον δέν προκύπτει οίκοθεν καί 
άνευ βίας τινός ώρισμένη άσκησις έξ δσων 
ό παϊς ήδη γιγνώσκει.

Παρετήρησε δέ προσέτι δτι αΐ λέξεις καί 
αί είκόνες, άς έπεδείκνυον είς τούς μαθη
τάς κατά τήν διδασκαλίαν τής άναγνώσεως 
χωριστά, έπενήργουν είς τήν ψυχήν αύτών 
δλως διαφόρως τών συνθέτων φράσεων, δι' 

ών τρέφει αύτούς Α συνήθης διδασκαλία. 
Έξετάζων δέ άκριβέστερον τάς φράσεις ταύ
τας εύρισκεν αύτάς τοιαύτας, ώστε ήτο α
δύνατον έκ τούτων νά άποκτήσωσιν οί μα
θηταί ίδέαν σαφή περί τής φύσεως έκάστης 
λέξεως χωριστά, δτι έν τή συνθέσει τών λέ
ξεων τούτων δέν βλέπουσι μέρη απλά, γνω
στά είς αύτούς, άλλά κυκεώνα άκαταλήπτοιν 
συνθέσεων αγνώστων πραγμάτων, καί ζη- 
τοΰσι παρά τών παιδιών έναντίον τής παι
δικής φύσεως καί πέρα τής δυνάμεως τών 
παίδων νά έμβαθύνωσιν είς σειράς έννοιών, 
αϊτινες ού μόνον είναι άλλότριαι πάντη είς 
τήν φύσιν αύτών, άλλά διατυποϋνται καί 
είς τεχνικήν γλώσσαν, ής αύτά δέν έκαμον 
άκόμη άπόπειραν ούδέ τά στοιχεία νά μά- 
θωσι. Ό Κρούσιος έβλεπεν δτι έγώ τόν κυ
κεώνα τοΰτον τών σχολικών γνώσεων άπέρ- 
ριπτον καί δτι προέβαλλον είς τά όμματα 
τών μαθητών μου άείποτε έν πράγμα, ώς 
ποιεί ή φύσις είς τούς βαρβάρους, καί κα
τόπιν έζήτουν τοΰ πράγματος τούτου τό 
όνομα μόνον. Έβλεπεν δτι τό άπλοΰν τοϋτο 
τής διδασκαλίας δέν παρήγεν οΰτε κρίσεις 
ούτε συλλογισμούς, διότι ένταΰΘα ούδέν 
έδιδάσκοντο ούτοι έν προτάσει ή όπωςδή- 
ποτε συνδεδεμένον μέ άλήθειαν η πλάνην, 
άλλά τά πάντα μετεδίδοντο είς αύτούς ώς 
ύλικόν έποπτείας, ώς βάσις κρίσεων καί συλ
λογισμών έν τώ μέλλοντι, ώς όδηγός, ύφ’ού 
κατόπιν αύτοί μόνοι χειραγωγούμενοι καί 
χρησιμοποιοΰντες παρελθοΰσαν καί μέλλου- 
σαν αύτών πείραν θά έτελειοποιοΰντο μόνοι 
περισσότερον.

Ώς δέ ό Κρούσιος κατά μικρόν κατενόησε 
τό πνεύμα τής μεθόδου, δπερ συνίστατο έν 
τούτω, έν παντί μαθήματι νά άνευρίσκωμεν 
τά πρώτα στοιχεία τής μαθήσεως καί ταϋτα 
πρώτον νά διδάσκωμεν, σύν τώ χρόνω δέ 
νά προσθέτωμεν είς ταϋτα έκάστοτε μικρόν 
τι ποσόν νέων γνώσεων καί είς ταύτας άλ- 
λας καί ούτω νά προβαίνωμεν συνεχώς κατά 
μικρόν καί άνευ αλμάτων, άπό ήμέρας είς 
ήμέραν έγίνετο ίκανώτερος νά συνεργάζη- 
ται μετ’ έμοΰ κατά τό πνεύμα τής μεθόδου 
ταύτης καί συνέπροξε νά παρασκευάσωμεν 
πίνακας συλλαβισμού καί αριθμητικής, έν 
οϊς έτηροΰντο μάλιστα αί άρχαί αύται.

(ακολουθεί).

ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

"Εν μάθημα έν τΛ Δ’, τάξε».
I. Περί κορέου (οί παλαιοί έλεγον δ κόρις του 

κόρεως).
II. Όλοι γνωρίζετε τό σικχαμερόν εκείνο έντο

μον, τόν κορέον, δστις είναι οχληρός όχι τόσον, 
διότι μυζφ τό αίμα ήμών κυρίως δταν κοιμώμεθα 
τήν νύκτα, ούδέ διά τόν κνισμόν (φαγούραν), τόν 
δποϊον προξενεί δπου δαγκάση, διότι τό σιάλιον 
αυτού είναι φαρμακερόν, δσον διά τήν φοβέραν δυ
σωδίαν, ήν τό έντομον αύτό εχει, μάλιστα, δέ άν 
συλλαβόντες διά τών δακτύλων συνθλίψωμεν αύτό. 
Διά τούς λόγους τούτους ή διανυκτέρευσις άνθρώ
που έντός οικίας κοριώβηο είναι βασανιστήριον 
μέγα. Πολλά μέσα μεταχειρίζονται πρός έξάλειψιν 
αύτών καί πάντα ωφελούν κατά τό μάλλον καί 
ήττον. Τοιαύτα δέ είναι'

1. Βραϋτ'ον νερόν, τό δποϊον χύνομεν εις όπάς, 
είς χαραμίδας τού πατώματος, είς αρμού; κλινών.

2. Ή ίντομοφόνος xdvig, ήτις ύπό τοιούτο 
όνομα πωλείται εις τά φαρμακεία. Έντός τών χα- 
ραμίδων τών σανίδων τού πατώματος ή καϊ έντός 
άλλων οπών, δπου ύποτίθεται δτι ύπάρχουσι κορέοι 
χύνεται τοιαύτη κόνις καϊ άφίνεται έπί πολύν χρό
νον. Ή κόνις αΰτη θανατώνει τούς κορέους.

3. Βενζίνη ή πετρέλαιον ή καλλίτερον φαινικόν 
όξύ, δπερ πωλείται είς τά φαρμακεία. Διά μικρού 
τίνος πινέλου, τό δποϊον βουτώμεν είς τό ύγρόν, ά- 
λείφομεν τήν κορεοφωλεάν καί αί κόνιδες ψοφούν, 
οί δέ κορέοι ή ψοφούν και αύτοί ή έξέρχονται έκ 
τής όπής καί συλλαμβανόμενοι θανατούνται.

“Αν δέ ύπάρχουν έν τφ δωματίφ παλαιά άρμά- 
ρια ή κιβώτια ή άλλα σανίδινα πράγματα με κο 
ρέους, καλλίτερον είναι ταύτα νά έξαχθώσιν είς τό 
ύπαιθρον καί νά πλυθώσι καλά μέ βραστόν νερόν, 
νά άλειφθώσιν δέ αΐ όπαί καί αί χαραμίδες μέ 
φαινικόν όξύ.

Μέ τήν πρώτην ταύτην κάθαρσεν δέν πρέπει 
νά μείνωμεν πλέον αδιάφοροι καί αμέριμνοι, διότι 
οί κορέοι πολλαπλασιάζονται τάχιστα, εις δέ, έάν 
έχη μείνη, δύναται πάλιν νά γεμίση τήν οικίαν. 
Οί κορέοι γεννούν τόν Μάρτιον, Μάϊον, ’Ιούλιον 
καί Σεπτέμβριον καθ’ έκαστον μήνα άπό 50 περί
που κόνιδας, αϊτινες έν όλίγω χρόνω γίνονται τέ
λειοι κορέοι. Διά τούτο πρέπει νά προσέχωμεν, 
δσάκις παρουσιασθή κορέος, νά συλλάβωμεν καί ά- 
φανίσωμεν αύτόν. Ή συχνή τών τοίχων κονίασι; 
(άσβέστωμα) καί τήν ύγείαν προάγει καί τούς κο
ρέους βλάπτει. Καί διά τούτο δέν πρέπει αί οι
κοδέσποινα; έν τοΐς χωρίοις μάλιστα, ένθα διά τήν 
άκαθαρσίαν καί αδιαφορίαν τών κατοίκων, αύξά- 
νουν συνήθως καταπληκτικώς τά έντομα, νά άμε- 
λώσι τήν κονίασιν τών οικιών. Περίεργον δέ είναι

ε συντομεύουν τον ορο- 
όροφής άκριβώς έπί τής 
,θρώπου. Πολλάκις δέ,

δτι δ βρωμερός κορέος δύναται νάζήση άνευ τροφής 
εξεως έννέα μήνας, δτε μένει μόνον τό πετσί, άλλ’ 
αναλαμβάνει τάχιστα καί πρήσκεται εύθύς ώς μυ- 
ζήση αίμα, άλλ’ ούδέ τό ψύχος βλάπτει αύτόν. 
Εισέρχεται είς όπήν καί έκεϊ μένει μέχρις οΰ έλθη 
ή ζέστη, δτε έμφανίζεται, ϊνα ^οφήση αίμα. Ύπάρ
χουν δέ καί άνθρωποι, οΰς δέν τρώγουσι κορέοι, 
ούδέ πλησιάζουσι. Φαίνεται οτι σοβεί αύτούς ή 
ιδιόρρυθμο; τών άνθρώπων τούτου όσμή. Διότι οί 
κορέοι φαίνεται δτι έχουν λίαν λεπτήν δσφρησιν 
δυνάμενοι έξ αύτής νά δδηγηθώσιν τήν νύκτα ά- 
σφαλώς είς τό μέρος, ένθα κοιμάται άνθρωπο;. Εί
ναι δέ έντομα νυκτερόβια, άποφεύγοντα τό φώς, 
καί λίαν πονηρά. Εύθύ; ώς ιδωσι φώς, τρέχουν 
άλλος έδώ καί άλλος έκεϊ μέ δλην τήν δύναμιν 
των νά σωθούν. Συνήθως δέ καταφεύγουν είς τούς 
τοίχους τού δωματίου καί- άνέρχονται ύψηλά μέχρι 
τής οροφής, ϊνα σωθούν. Τήν δέ νύκτα ή κατα
βαίνουν τόν τοίχον ή ένίο· 
μον των πίπτοντες έκ τής 
κλίνης τού κοιμωμένου ά
έν φ άναβαίνουν έπί τού τοίχου, ϊνα φαίνεται άπα- 
τήσουν τού; άνθρώπου; δτι δέν εϊναι κορέος, παρά 
άπλή κηλίς μαύρη έπί τού τοίχου, ϊστανται άκί- 
νητοι έπί τινα χρόνον. Έάν δέ ιδουν δτι άπλούται 
χειρ, ϊνα συλλάβη αύτούς, τότε δρομαίως τρέχουν 
πρός τά άνω.

Τοιαύτα κάμνουν οί κορέοι. "Ας έξετάσωμεν δέ 
τώρα πώς είναι τό σώμα αύτών.

III. Τό χρώμα των είναι βαθύ καστανούν, τό 
δέ σώμα των εϊναι κυκλοτερές. Πτερά δέν έχουν. 
Διακρίνομεν δέ ε’ις πάντα κορέον τρία μέρη τήν κε
φαλήν, τόν θώρακα, καί τήν κοιλίαν. 'Ώστε έχει 
δύο έντομάς, καί διά τούτο λέγεται καί δ κορέος 
έντομον. Τοιαύτα έντομα εϊναι ό μήρμυξ, ή μέλισ
σα, ή σφήξ, ό κώνωψ, ή άκρίς, διότι πάντα ταύτα 
έχουσι έντομάς Έχει δέ πόδας έξ, ών οί μέν τέσ- 
σαρες άνά δύο έν έκάστη πλευρά φύονται έκ τής 
κοιλίας, οί δέ δύο άλλοι έκ τού θώρακος είς έξ έ
κάστου μέρους. Είς το στόμα διακρίνομεν τήν προ
βοσκίδα του ή προνομαίαν του. Είναι δέ αΰτη 
στόμα προεξέχον μέ τρίχας έφωδιασμένον, δπερ εύ- 
κόλως διατρώγει τό δέρμα τού άνθρώπου καί μυζφ 
τό αίμα. Έν τή κεφαλή έχει καί δύο κεραίας ώς 
καί τούς οφθαλμούς αύτού.

IV. 1. Έπειδή οί κορέοι έχουσι δύο έντομάς 
πώς καλούνται μέ άλλο όνομα ;

2. Είπέ μοι καί άλλα έντομα.
3. Εϊναι δ κορέος ωφέλιμος είς τόν άνθρωπον ή 

βλαβερός ;
4. Γνωρίζεις κάνέν άλλο έντομον ώφέλιμον ; (ή 

μέλισσα).
5. Πόσους πόδας έχει δ κορέος; πόσας πτέρυγας;
6. Πώς κατορθοϊ νά βυζάνη τό αίμα ;
7. Ήξεύρεις καί άλλα έντομα μυζώντα τό αίμα 

ήμών ; (δ ψύλλος, ή ψείρα, δ κώνωψ).
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8. Τις ήξεύρει σκώληκα μέγαν, δν μεταχειριζό- 
μεθα έπίτηδες, προς άπομύζησιν αίματος; (βδέλλα).

9. Πώς εξαλείφονται έκ τών οικιών οί κορέοι ;
10. Πώς λέγονται τά μικρά αυγά τών κορέων;
11. Τίνα άλλα-έντομα γεννώσε κόνιδας ;
12. Πόσας κόνιδας γενν$ είς κορέος έντός ένός 

έτους ;
13 ψοφούν τόν χειμώνα οί κορέοι ;

ΙΔΡΥΕΙΣ ΤΟΠΙΚΏΝ ΑΓΩΝΩΝ
Έάν έκαστος τών διδασκάλων τών χωρίων μας 

άπεφάσιζε νά έξοδεύη 20 δραχμάς κατ’ έτος τήν 
εορτήν τοϋ Άγιου Γεωργίου, έφαρμόζων εις τούς 
χωρικούς μας, τήν πολύτιμον αυτήν εθνικήν ίλην 
άλλ’ άκατέργαστον άτυχώς, πάν δ,τι έν τώ κα- 
τωτέρφ άσματί μου συνιστάται προσ/εδιάζων 
καταλλήλως αγώνας τοπικούς, σπουδαίαν καί ποι
κίλων σημασίαν έχοντας διά τήν πατρίδα ήμών, 
άς είναι βέβαιο;, δτι ήθελε διαπράξει ε’ργον, ουηνος 
ή άξια δέν ήθελεν ούδέ κατ’ έλάχιστον ύπολείπε- 
ταε τής άξίας ένός οίουδήποτε μαθήματος τοϋ 
σχολείου, δσον σπουδαϊον τούτο καί άν θεωρήται. 
Ή μόρφωσις προϋποθέτει συγκίνησιν τής ψυχής, 
κλονισμόν αύτής, ένδιαφέρον. Κατά ποικίλους δέ 
τρόπους κατορθοϋται τούτο, είς δέ τούτων είναι καί 
οί αγώνες. Οί παλαιοί, ών ή έμπνευσις έν παντί 
ε'ργφ, είναι απαράμιλλος διά τήν ανθρωπότητα 
διδασκαλία, έχουν καί κατά τούτο ήμΐν παρά
δειγμα πρός μίμησιν καταλίπει. "Ας ποιήσωμεν 
τοπικούς άγώνας προς έθνικήν μόρφωσιν τοϋ Ελ
ληνικού λαοϋ.

‘Έν ζεύγος τσαρουχίων, 1 όκά πυρίτιδος, 3 μαν- 
δήλια μεταξωτά, φέροντα τήν μάρκαν «Τώ VI- 
κητΛ τον δρόμον» π. χ. 1 ζεύγος πε.ικνη- 
μίδων διδόμενα ώς βραβεία εις τούς νικητάς τής 
δισκοβολίας, τής σκοποβολής, τού άλματος, τοϋ 
δρόμου, κτλ. θά ήσαν άρκετά τιμητικά ελατήρια, 
θά ήσαν ο έξ ελαίας διδόμενος είς τούς Όλυμπιο- 
νίκας στέφανος έν σμικρώ, δπως ήλεκτρίσωσι τήν 
πασίγνωστου εύγενή άμιλλαν καί φιλοτιμίαν τών 
Ελλήνων, καί έκγυμνάσωσι τά εαυτών σώματα, 
λύοντες διά τής προσθήκης καί άλλων ολίγον κατ ’ 
ολίγον άσκήσεων τόν μέγαν σκοπόν «Mens Sana 
in COrpore Sana» δν σύν τώ έθνικώ έπιδιώκει ή 
Γυμναστική.

Είναι δέ πλέον ή πιθανόν, δτι σύν τώ χρόνφ 
ήθελον εύρεθή πολλοί τών εύπορων χωρικών προσ- 
φέροντες καί άλλα τιμητικά βραβεία τοΐς νικηταΐς, 
καί οΰτως οί τοιοΰτοι άγώνες θά έλάμβανον χώ
ραν ούχί άπαξ, άλλά δίς καί τρις τοϋ έτους.

Τό κατωτέρω τραγούδι έγραψα καί χάριν τών 
σχολείων τοϋ λαοϋ, άλλά καί χάριν τής πανηγύ- 
ρεως τοΰ Άγιου Γεωργίου, δπερ δέον νά άδηται 
ύπό τών άγωνιστών.

Έπί τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου εθνικού ζητή
ματος τών τοπικών αγώνων, ίσως έπανέλθωμεν 
μετ’ ού πολύ.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(διά τά σχολεία καί τδν λαόν). ‘.,

Κατά τόν γνωστόν ήχον τοΰ δημώδους
« Κάτω 'ς τον Βάλτον τά χωριά...»

άδόμενον.

Λεβέντες, πού είσθε ’ς τά χωριά 
τής 'Ρούμελης και τοϋ Μωριά,

Σείς τοϋ 'Ρήγα οί πατριώτες, 
καί δελφίνια μας νησιώτες, 

Βγάτε μεγάλοι καί μικροί, 
τό ’ξωκκλησάκι καρτερεί,

γύρω του τά δένδρ’ άνθίζουν 
καί τά πλάγια πρασινίζουν. 

Πανηγυρίστε τ’ Άγιωργιοϋ 
μέ τά λουλούδια τ’ Άπριλιού

’ς τής δροσιές καί ’ς τά χορτάρια, 
γειά χαρά σας παλληκάρια. 

Λιανίστε 'ς τά χλωρά κλαδιά 
τούς Άγιωργίτες σας, παιδιά

κι' δλοτρόγυρα καθίστε, 
κάμετε Σταυρό κι’ άρχίστε.

Φέρτε καί τής τυρόπητες, 
κΓ άπόκοντα γαλόπητες, 

φάτε, πιέτε καί γλεντάτε, 
καΐ τό κλέφτικο βροντάτε.

ΚΓ δλοι στερνά χειροπιαστά 
μέ μανδηλάκ^α κεντιστά, 

τό χορό σας ’ς τά χορτάρια, 
στήστε νηές καί παλληκάρια.

Καί σάν σχολάστ’ άπ’ τό χορό, 
διόλου μή χάνετε καιρό,

’ς τήν τρεχάλα, ’ς τό λιθάρι, 
φαίνεται τό παλληκάρι.

Κι’ δποιος άπ ’ δλους πάει μπροστά 
τσαρούχια πέρνει κεντιστά,

καί κοντά τό βράδυ βράδυ 
βάλτε τό σουβλί σημάδι. 

Γιά νά ξυπνήσ’ ή λαγκαδιά, 
γειά σας λεβέντικα παιδιά,

κι’ οΰτινος πιτύχη βόλι 
’ς τήν ύγεοά του πιέτε δλοι.

Καί μιά Νεράίδ' άπ’ τό βουνό
’σάν τάστρι πούν 'ς τόν ούρανο

θά κεντήση νά τοϋ στείλη 
καλαματιανό μανδήλι.

1)......................... '........................

Γ· ’Ιω. Π. 'Ρηγόειουλος.

1) Τρεις στροφαΐ παρελείφθηιαν.

ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡ’ ΗΜ1Ν
ΥΠΟ

Γ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
δημοΜασχα,Ιου Π-Ιατατου

1. Βλαότομηλίά.— Ή παιδιά αΰτη γίνε
ται ώδε. Όμάς παίδων συνάγεται έν δμαλώ τό- 
πω, έ.θα διχάζεται εις δύο ισάριθμα μέρη, καλού
μενα στρατόπεδα. Εί; δέ τούτων λαμβάνει πέτραν, 
ής τήν έτέραν τών έπιφανειών καθιστά ύγράν διά 
σιάλου καί προσφωνεί τοΐς άντιπάλοις τί ποθοϋσιν 
«βροχήν ή ξαστεριάν·’ αΰτη βεμβικίζουσα άναρ- 
ρίπτεται καί κατά τήν πτώσιν οί άποτυχόντες σχη- 
ματίζουσιν έν άπεριορίστω μέρει κύκλον, καθ’ δν 
έφαπτόμενοι άλλήλων, κλίνουσιν ολίγον τήν κεφα
λήν πρός τά έμπρός, περί τό αύτό κέντρον, καί έπι- 
θέτουσιν άλλήλοις τάς χεϊρας έπί τών ώμων τούτο 
δέ καλείται «/Μαστομηλ,ιά».

Έκ τούτων δ’ είς, κρατών διά τής χειρός του 
τό εν άκρον σχοινιού μήκους δύο περίπου μέτρων, 
περιστρέφει ταύτην άνωθεν τών κεφαλών τών δμο- 
κΰκλων του κατά τήν διεύθυνσιν τοϋ σχοινιού’ τό 
δ ’ έτερον έχει άλλος έκ τής ιδίας μερίδος δ έπιδε- 
ξιώτατος, καλούμενος φύλαξ, δστις βαδίζων κυκλο- 
τερώς καί συμπλησιάζων ή άφιστάμενος τών συνε
ταίρων του; έπί τοσοΰτον έφ ’ δσον έξικνεϊται τό 
σχοινιον καί τούτου πέραν ή τάσις τοϋ ποδός, πει- 
ράται νά κωλύη, ή νά θίξη τινά διά τής χειρός ή 
τοϋ ποδός του έκ τών άντιπάλων του, οΐτινες παν- 
τοιοτρόπως φροντίζουσι νά πηδήσωσιν έπί τής ψά- 
χεως τών άποτελούντων τόν κύκλον άποφευγοντες 
τήν ψαϋσιν, δπότε νικώνται. Ό πηδήσας έπί τής 
^άχεως τών τοϋ κύκλου ζώνεται ελαφρώς διά τοϋ 
σχοινιού ύπό τοϋ φύλακος, δστις περιβλέπει μή ύπεκ- 
φύγη’ έν έναντίφ: δέ περιπτώσει, σπεύδει νά τύψη 
τούτον έντός τών δρίων τής περιοχής του.

Έκεΐνος δέ άξιοϋται επαίνων, δστις δυνηθή νά 
πηδήση έπί τοϋ φύλακος, δν κατακρίνουσι.

Μετά τήν λήξιν τοϋ παιγνιδιού κάθηνται είς τι 
μέρος, ένθα συζητούσι περί τής έκβάσεως τοϋ παι
γνιδιού καΐ άπονέμουσι τφ άναδειχθέντι έπιδεξίω 
μυρίας τιμάς, δν έν μελλούση παιδιά προτιμώσι 
πάντες φιλονικοϋντες περί τοϋ τίς τών μερίδων νά 
προσλάβη αύτόν σύντροφον.

Πορτοκαλιά. — Ή παιδιά αυτή έχει 
ώδε. Οί παϊκται συνέρχονται έν εύρεΐ καί ίσοπέδω 
χώρω, ένθα φωνασκοϋντες έκλέγει έκαστος σύντρο
φον, χωριζόμενοι είς ζεύγη (ό είς όπισθεν τοϋ άλλου) 
καί σχηματίζοντες δύο κύκλους. Έκάτερος δέ τού
των άπέχει δύο περίπου μέτρων.

Είς, έστω έκ τών σχηματιζόντων τόν έσωτερε- 
κόν κύκλον εισέρχεται έντός τοϋ κύκλου, κρατών 
άνά χεϊρας πέτραν, ής τήν έτέραν τών έπιφανειών 
διαβρέχει, προσφωνεί τοΐς άντιπάλοις (τοΐς τον 
εξωτερικόν κύκλον άποτελοϋσι), οΰτω «βροχή

ή ξαστεριά», καί τοιουτοτρόπως, ώρίζεται ποιοι 
θ’ άποτελώσι τόν έσω κύκλον καΐ ποιοι τών έξω. 
Μετά ταύτα δ κείμενος όπισθεν δρισθέντος ζεύγους, 
καλύπτει διά τής άριστεράς χειρός τούς οφθαλ
μούς τοϋ πρό αύτοϋ αντιπάλου του, καί γεγωνυί^ τή 
φωνή λέγει «λεμονιά πορτοκαλιά πόσα φύλλα σ’ 
τό δενδρί» ύψών άμα τούς δακτύλους τής δεξιάς 
χειρός, 2, 3 ή 5 κλπ. Ύποχρεοϋται δέ έκεΐνος νά 
μαντεύση τόν άριθμόν, δν δηλοϋσιν οί ύψωθέντες 
δάκτυλοι, καί έάν μέν έπιτύχη, οί έσω πηγαίνου- 
σιν έξω καί τάνάπαλιν, άλλως δέ έκαστος καβα- 
λικεύει τόν πρό αύτοϋ, δστις τόν μεταφέρει είς τήν 
θέσιν τοϋ πρός τά δεξιά ζεύγους. Τούτο επαναλα
μβάνεται κατά σειράν.

3. ΙΙαιδάκι. — Κατά τήν παιδιάν ταύ
την,οί παϊκται συναθροίζονται έν ίσοπέδω τό- 
πφ, ένθα κάθηνται όκλαδόν έν σχήματι κύκλου, 
καί διά σκοινιού δένουσιν ένδυμά τι, δπερ καλοΰσι 
«/7αιδάκι. Τούτων δ’ είς ονομαζόμενος «μάκα», 
λαμβάνει τούτο καί μεταβαίνει είς συλλογήν ξυ- 
λαρίων, έναποθέτων είς τι μέρος, μή όρώμενον^δήθεν 
ύπό τών παικτών- τότε κρυφίως τις άρπαζει τούτο 
καί έπιστρέφει είς τήν θέσιν του. Έπανακάμπτου- 
σα ή μήτηρ και μή εύρίσκουσα τό τέκνον της, είς ήν 
θέσιν τό έγκατέλιπεν, έρωτά τούς παρευρισκομένους 
συμπαίκτορας, οΐτινες νύν ^ίπτουσιν τούτο άπό χεϊρα 
είς χεϊρα αστραπηδόν αΰτη δέ παρακολουθούσα 
τούτο προσπαθεί νά τό άναλάβη. Είς οντινα δέ 
άρπάση τό τέκνον της, ούτος ύποκρίνεται εις το 
έξής τήν μάναν.

Ή παιδιά αΰτη είνε λίαν εύχάριστος, καί ίδίως 
παίζεται παρά τών μικρών παίδων, οΐτινες καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τής παιδιάς έκρήγνυνται εις 
άσβεστον γέλωτα.

ΤΠΟ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΧΑΤΖΑΚΗ

(δημοδιδασκάλου Κερασόβου Ευρυτανίας.)

Οό Κλέφταο. Ή παιδιά αυτή γίνεται 
έξής· Σονέρχονται 10—15 παιδες εί; ~ 2_!~

ώς 
εϊς τι επίπεδον 

μέρος τοϋ χωρίου των καί έκεϊ είς έξ αύτών λαμ- 
βάνων τόσα κεραμίδια, δσοι είναι οί παιδες καί 
άπομακρυνόμενος τών άλλων χαράσσει έπί δύο ή 
τεσσάρων κεραμιδιών σταυρόν, έπί δέ τών λοιπών 
πολλάς γραμμάς παραλλήλους. Κατόπιν τοποθε
τεί τά κεραμίδια ταύτα οΰτως ώστε ή έπιφάνεια 
έφ’ ής έχαράχθη ό σταυρός ή αί γραμμαί νά εύ
ρίσκεται κεκαλυμμένη, καί καλεΐ έκαστον παϊδα 
όνομαστί, άρχόμενος έκ τοϋ μεγαλειτέρου τήν ήλι
κίαν, νά λάβη έν κεραμίδιον. Έάν τό ληφθέν κε- 
ραμίδιον φέρη κεχαραγμένον σταυρόν, δ λαβών 
παϊς άνακηρύσσεται κλέφτης, έάν δέ γραμμάς στρα
τιώτη. Οί άνακηρυχθέντες κλέφται άπομακρύνον- 
ται έκεϊθεν περί τά 200 μέτρα καΐ κρύπτονται. 
Άμα κρυφθώσι καλώς, τότε διά συρίγματος είδο-
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ποωϋσι τούς στρατιώτας, ότι είναι καιρός νά δρά- 
ριωσι πρός καταδίωξιν και σύλληψιν αύτών. Οί 
στρατιώται έκλέγοντες τον μεγαλείτερον ώς άρχη
γόν τοέχουσι πρός καταδίωξιν τών κλεφτών, έγ- 
κατάλείποντες δύο πρός φύλαξιν τοϋ μέρους, ένθα 
εύρίσκονται τά κεραμίδια, ϊνα μή έ’λθωσιν οί κλέ- 
φται καί πτύσωσι, έν ή δέ περιπτώσει τών κλε - 
φτών τις πτύση μένει ελεύθερος, έάν δέ τις συλ- 
ληφθή, άφ’ οΰ δεθώσιν αί χεΐρές του διά σχοινιού, 
προσάγεται έκεΐ κα'ι δικάζεται. Ή τιμωρία δέ ε’ναι 
άνάλογος τών πράξεων τοϋ συλληφθέντος.Συνίστα- 
ται δέ είς ^αβδισμούς τών χειρών καί τών ποδων.

Ή τροχο'ϋλα. Ή παιδιά αΰτη γίνεται ώς 
έξής1 Περί τούς 10 —12 παϊδας συνέρχονται είς 
τι έπίπεδον μέρος τοϋ χωρίου των καί έκεΐ χω
ρίζονται είς δύο μερίδας, έκατέρας τών όποιων η
γείται δ μάλλον εύκίνητος, ώς άρχηγός. Κατόπιν 
είς παϊς έκ τής μιάς μερίδος λαμβάνων κεραμίδων 
ποιεί τήν κλήρωσιν τίς τών δύο μερίδων θά σχη
ματίσω τήν άψΐδα (καμάραν), βρέχει τήν μίαν 
επιφάνειαν τοϋ κεραμιδιού διά σιάλου, έρωτα τον 
άρχηγόν τής έτέρας μερίδος τί θά πέσγι ήλιος ή 
βροχή καί μετά τήν άπάντησιν ρίπτει τό κεραμί
δων ύψηλά. "Αν ή έπιφάνεια τοϋ πεσόντος κερα
μιδιού προεγνώσθη, ή μερίς ή εύνοηθεΐσα ύπό τής 
τύχης είναι ή νικήτρια, ή δέ έτέρα ποιεί τήν α
ψίδα. Ό άρχηγός τής ήττηθείσης μερίδος λαμ- 
βάνων σχοινίον μήκους τριών περίπου μέτρων, δί
δει τό έν άκρον είς τόν ύψηλότερον τών συντρόφων 
του, τό δέ έτερον κρατών αύτός περιέρχεται τήν 
άψΐδα έρωτώμενος ύπό τών τής άντιθέτου μερίδος 
έάν έψήθη, αύτός δέ θά εΐπη ναι ή όχι. Καί έάν 
μέν είπή ναί, τότε οί τήν άντίθετον μερίδα άπο- 
τελοϋντες παΐδες, άπομακρυνόμενοι ολίγον προφυ- 
λάττονται, μήπως τους κτυπήση διά τών χειρών 
ή τών ποδών καί καιροφυλακτοϋσι νά καβαλικεύ- 
σωσι τούς άποτελοϋντας τήν άψΐδα, καί ιδίως 
αύτόν τόν άρχηγόν, δταν δέ αύτός καβαλικευθή, 
τότε εύκολώτατα καβαλικεύουσι καί τούς άλλους· 
δ δέ άρχηγός πρέπει νά προφυλάσση τούς συντρόφους 
του νά μήν τούς καβαλικεύσωσι. Έάν δέ κτυπήση 
τινά, τότε ή μερίς έκείνη ήττάται καί σχηματίζει 
αΰτη τήν άψΐδα, έπαναλαμβανομένων τών ιδίων.

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΡΙΑΣ 
(διαλογτκδς μύθος)

ΣΚΗΝΗ Α'
ΒΟΡΙΑΣ

Κατέόα, "Ηλιε λαμπερέ, 
νά ίδώ τη δύναμί σου !

ΗΛΙΟΣ

Φύσα, βοριά, άγριε καιρέ, 
μέ δλη τήν όρμή σου, 
κ’ έγώ άπό τόν ούρανό 
’ς τη γή μου φώς θά ρίξω.

ϋ τοΰ τυπογραφείου των καταστημάτων ΔΝ]

ΒΟΡΙΑΣ

Καί ’γώ άπ’ τό ψηλό βουνό 
’ς τόν κάμπο θά φυσήξω 
καί δτ’ είμαι γώ πλειό δυνατός 
'ς τη Γη θέ νά σοΰ δείξω.

ΗΛΙΟΣ

Λοιπόν, Βοριά, νά ό καιρός » 
τη δύναμι νά δείξης,
Σύ, πούσαι τόσ’ όρμητικύς 
και είμπορεΐς νά πνίξης 
νά ρίξης δένδρα καί κορμιά, 
καϊ δλα νά κάνης έρημιά' 
βλέπεις αύτόνε μακρυά 
τόν άνθρωπο έκεΐ πέρα ;
Σέ θέλω, κρυερέ Βοριά, 
τρομακτικέ άέρα, 
μέ φόρα νά φυσήσης, 
Γυμνό νά τόν άφήσης.

ΒΟΡΙΑΣ

Γιαύτό δέν θέλω ούτε στιγμή 
νά βάλω δύναμι καί όρμή !

ΗΛΙΟΣ

’Εμπρός λοιπόν ! Ξαπλώσου, 
τεντώσου καί φουσκώσου !

ΣΚΗΝΗ Β'
ΗΛΙΟΣ

Χάχαχαχα ! Τυλίγεται 
ό άνθρωπος και τρέχει 
χαμπάρι δπου έχει !
Λοιπόν Λ δύναμι σου 
δέν είμπορεϊ έναν άνθρωπο 
αδύνατο νά γδύοη 
δσο καί νά φυσήση !

Ίδές λοιπόν καί μένα 
ρίχνω τό φώς μου άπάνω του 
μέ μάτια φλογισμένα : 
Κύτταξε άέρα βιαστικέ, 
κύττα τον, ξεκουμπώνει 
τό σάκκο του· ιδρώνει· 
σκουπίζεται- τό βγάζει· 
μέ τό®πουκαμισάκι 
έμεινε τώρα· τρέχει 
σ’ αύτό τό ποταμάκι· 
τήν κεφαλή του βρέχει 
καί πάλι άκόμη σκάζει· 
μά πλέον δέν αντέχει 
δέν είμπορεϊ νά δροσισθή 
καί πέφτει μέσα νά λουσθή ! 
Λοιπόν, βοριά μου, πάψε, 
καί τήν όρμή σου κλάψε!

[Αίσωπος] Α. Γ. Γι«ννοΟ«ος
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