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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ (;) ΑΓΩΝΕΣ

Έν τφ μέσφ τής ξηρότητος τών καθημερινών εφη
μερίδων άνέλαμψαν κατ’ αύτάς αί δύο φαειναί λέ
ξεις, αί πλήρεις ΰψους καί μυστηρίου: «’Ολυμπιακοί 
αγώνες !» — καί ένόμισέ τις οτι νέα άριστουργή- 
ματα τοϋ Πραξιτέλους, τοΰ Φειδίου, τοϋ Παιωνίου 
προΰκυψαν εις φώ; διά τής φιλεργοϋ σκαπάνης εν
θουσιώδους τινός άρχαιοδιφήτορος, μετ’ εύνοήτου 
δέ συγκινήσεως άνέγνω τήν ιΐδησιν δ άναγνώστης- 
μετ’ οίκτράς δμως διαψεύσεως τής έλπίδος ειδεν 
οτι δέν προΰκειτο περί αρχαιολογικής τέχνης καί 
βίου αρχαίου εύρημάτων, άλλά περί συστάσεως 
διεθνών άγώνων, τελεσθησομίνων έν Παρισίοις ή 
έν Άθήναις, καί οΰτω δή καλουμένων «’Ολυμ
πιακών !»

Πόσα όνειρα,πόσαι φιλοδοξίαι, πόσαι ελπίδες χρυ 
σοπτέρυγοι δέν ε’ξεγείρονται έπί τή ΐδέφ ταύτιιι τής 
συστάσεως τών άγώνων έκείνων I Καί δμως τό 
πράγμα ίστορικώς καί φιλοσοφικός εϊνε άδύνατον.

Έν τή εξελίξει τής άνθρωπότητος έκαστον ση- 
μεϊον αύτής φέρει και ίδιον, αύτφ μόνφ προσή
κοντα, χαρακτήρα καί χρωματισμόν τό ιδανικόν 
αύτοϋ έγκειται έν τούτφ δλως ιδιαζόντως ιδιόρ
ρυθμον, έτι δέ καί τό μέσον, έν ω ήτο δυνατή, 
πιθανή καί σχεδόν βεβαία a priori ή ΰπαρξις αύ
τοϋ, το έν τώ άμέσφ μέλλοντι είναι αύτοϋ. "Ανευ 
τών δρων τούτων, άνευ τοϋ ίδιάζοντος έκείνου μέ
σου καί τοϋ τούτφ συμπαρομαρτοϋντος καί άρρή- 
κτως αύτοϋ έχομένου ιδεώδους, τό άπλοϋν έκεΐνο 
είναι θά άπέβαινέ τι δλως αινιγματώδες, εν θαϋμα, 
δηλαδή άδύνατόν τι φιλοσοφικώς. "Ομοίως δέ οΰτω 

θαυμασία θά ήτο καί ή καθόλου ταυτότης αύτοϋ 
μεθ’ ετέρου τινός σημείου τής έξελίξεως εκείνης. 
Φέρωμεν παράδειγμα έκ τών γνωστότερων τής ιστο
ρίας, έν φ παοαδόξως συμπίπτουσιν άλλήλοις καί 
τόπος καί φρόνημα άνδρών καί πλήθος σχετικόν 
πολεμίων καί καταγωγή τούτων καί δμοιότης σκο
πού καί δραματικής λύσεως· λέγω δή τά δύο θε- 
σπέσια έργα : τό τοϋ λέοντος τών Θερμοπυλών 
καί τό τοϋ ήρωος τής ’Αλαμάνας. Οϊα σύμπτωσις ! 
οϊα δμοιότης ! καί δμως έν τφ βάθει ύπολανθάνει 
ή διαφορά εδραία, ακύμαντος. Ό βαθύτερον άψά- 
μενος φιλοσοφίας καί ιστορίας οιδεν δ λέγω. Δέν 
λέγομεν δέ δτι οί διεθνείς ούτοε άγώνες θά ύστε- 
ρώσι λαμπρότητος καί ποικιλίας- ή λαμπρότης 
δμως αΰτη έσεται δλως άλλοία, διότι άλλοϊον εινε 
καί τό πλαστικόν κάλλος καί τό καθόλου πνεύμα 
τών καθ’ ήμάς χρόνων καί τών τό παμφεγγές όνο
μα «’Ολύμπια» φερόντων. Μή συμφύρωμεν καί 
έν τούτφ τώ έγχειρήματι, ώς συνήθως, ονόματα 
καί πράγματα ! Οΐ κυοφορούμενοι ούτοι άγώνες 
οΰτε νά ταυτισθώσιν ixtivobc οΰτε ώς συνέχεια 
αύτών νά θεωρηθώσιν εινε δυνατόν" διό διά τής 
λέξεως «’Ολυμπιακοί» διαπράττεται φιλοσοφικός * 
καί ιστορικός σολοικισμός. Τελέσατε άγώνας διε
θνείς, ή δπως άλλως θέλετε νά καλέσητε αύτούς, 
μόνον όχι «’Ολυμπιακούς!» ’Αγνοώ, ή μάλλον 
καλώς γινώσκω, διατί τό όνομα τοϋτο τά μέν έργα 
ύμών, οίαδήποτε ταϋτ’ έσονται άγώνες ή διαδη- 
λωτικ'ο γλιντι, θέλει περιβάλη ώς διά γελοίου 
πλαισίου, τοϋτο δ’ αύτό το πράγμα θέλει έκπέση 
ολίγον έν τή τοϋ καλού ιδανική αίσθήσει τοϋ αρ
χαιοδίφου καί τοϋ καλλιτέχνου, περιβληθέν άχλύν 
νεωτέρας πεζότητος. Τά πράγματα θά καταδεί- 
ξωσι τήν αλήθειαν ταύτην, έπί τής επιστήμης 
έρειδομένην.
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Πού νΰν εν τι ύγιές, έχυρόν δρμητήριον, φ κα- 
ταρξόμεθα τοιούτων έργων ; Οί Τεγεάται λ. χ. 
■ηγον άγώνας, όνομάζοντες αύτούς «Άλαϊα» άπο 
της Άθηνάς, άλλους δέ «Άλώτια» : οτι Λακε
δαιμονίων το πολύ ίν τή μάχη ζώντας είλον.» 
Ήμεϊς νΰν, ώς έχουσι τά ήμέτερα καί μάλιστα 
τά της άγωγής καί παιδείας, έπί τίνι θά τελέ- 
σωμεν τοιούτους άγώνας, ώστε τά ονόματα : ’Ο
λυμπιακοί, Όλυμπικοί, ’Ολύμπια κτλ. νά δύνων- 
ται δπωσούν εΰπροσώπως, άν όχι έχόμενα άλλή- 
λων τουλάχιστον έν παραλλήλφ τινί σχίσει νά 
έφαρμοσθώσιν, άπηλλαγμένα οΰτω τοϋ γελοίου ; 
Θά άρκεσθώσιν άρά γε οί ήμέτεροι διεθνείς ολυμ- 
πιονΐκαι είς έπαθλα, οΐα ησαν ό κότινος, θ φοϊνιξ 
(έν Όλυμπίφ), ή πίτυς (έν Ίσθμώ), τά σέλινα 
(έν Νεμέες), ή δάφνη (έν Δελφοϊς) ; Σήμερον ή 
δάφνη εινε άγαθη πρός παρασκευήν πνικτών (στου- 
φάτου), τά δέ σέλινα μετά χοιρείου μάλιστα 
κρέατος εινε εύστομώτατον έδεσμα' διότι έν ταΐς 
ήμέραις ήμών τό κέντρον τής ηθικής καθόλου βα- 
ρύτητος μετετέθη άπό τοϋ μετώπου είς τον στο- 
FaZ0V· ............................................

"Ην ποτέ χρόνος καί καιρός προς τούτο, μετά 
τήν άποκατάστασιν τοϋ έθνους ήμών' υπήρχον οε 
καί οί άνδρες, κάν δύο έστω, οί άπό τε φύσεως και 
άπό μορφώσεως έπιτυχώς όπωσοϋν δυνάμενοι ν’ 
άναλάβωσι τό όντως βαρύτατον τούτο έργον όχι 
τής συνεχείας, διότι τούτο έπιστημονικώς, ώ; ει- 
πομεν είνε άδύνατον, άλλά τοϋ παραλληλισμού 
τών άγώνων έκείνων, μετά τήν διά τοϋ Χριστια
νισμού καί τής νεωτέρας έπιστήμης μετάπλασιν 
τής 'Ελληνικής φυλής. Άλλ’ ή έποχή έκείνη ά
καρπος έν τούτφ παρήλθεν, οί δέ άνδρες έκεϊνοι 
ωχοντο. Νύν έν έτέροις σημεΐοις έγκειται το κέν
τρον τής έθνικής έργασίας.

Νύν είς τιμήν τίνος Θεμιστοκλέους νά έπαναστή 
τό έν τοϊς άγώσι θέατρον, είς τίνα εθνικόν πατέρα 
νά άπίδη τό 'Ελληνικόν, έπισημαινόμενον τφ κρό- 
τφ καί φέρον είς έκείνους τούς άνδρας φσματα, οία: 
ΚΛίίΥοτ ε·1ινβ(ρίας τινχων μέγαν Έ.12άδι κόσμον ;

Ποΰ νΰν οί καλλιτέχναι, δέν λέγω τής δυνάμεως 
τού Φειδίου καί τού Πραξιτέλους, τού Ζεύξιδος καί 
τού Παρρασίου, άλλά καί τών έσχάτων αύτών 
μαθητών ; Πού δέ νύν δ πολιτικός άνήρ τής αίγ- 
ληέσσης εκείνης περιωπής τού Περικλέους ;—Λει
ψανδρία—άχρηματία ! ’Ιδού τό έπιτύμβιον καί 
τού ζητήματος τούτου. "Οταν συμπληρωθή τό έρ
γον τής έθνικής άποκαταστάσεως καί εύπορήσωμεν 
χρημάτων καί μάλιστα άνδρών, τότε καιρός καί 
τούτου τού έργου, έκ μικρών έστω άρχομένου. Διότι 
διά πόρων, ώς έκ τών όποιων κινδυνεύει νά είπω- 
σιν ήμΐν τό γνωστόν : «μέ ξένα κόλλυβα ...» δέν 
πρέπει νά γείνη, ούδέ πρωτοβουλίφ ξένων, ήκιστα 
δέ τών Γαλατών. Δέν φαίνεται ήμΐν παράδοξον 
νά πρωτοστατήσωσιν έργου τοιούτου απόγονοι έκεί

νων, οΐτινες είσβαλόντες εις τήν Αιτωλίαν ; «γέ
νος μέν γε πάν έξέκοψαν τό άρσεν, καί δμοίως γέ- 
ροντάς τε καί τά νήπια έπί τών μητέρων τοΐς μα- 
στοϊς έφονεύετο' τούτων δέ καί τά ύπό τοϋ γά
λακτος πιότερα άποκτείνοντες, έ'πινόν τε οί Γαλάται 
τοϋ αίματος, καί ήπτοντο τών σαρκών. Γυναίκες 
δέ καί οσαι έν ώρφ τών παρθένων, οσαι μ ον φρο
νήματος τι αύτών ειχον, έαυτάς έφθησαν, ώς ηλί- 
σκετο ή πόλις, διεφγασμέναΓ τάς δέ έτι περιούσας 
ές ιδέαν ύβρεως πάσαν μετά άνάγκης ηγον ίσχυ- 
ράς, άτε Ισον μέν έλέου, ίσον δέ τάς φύσεις καί έ
ρωτος άπέχοντες’ καί οσαι μέν τών γυναικών ταΐς 
μαχαίραις τών Γαλατών έπετύγχανον, αυτοχειρία 
τάς ψυχάς ήφίεσαν ταΐς δέ ού μετά πολύ υ— 
πάρξεεν τό χρεών ε”μελλεν ή τε άσιτία καί ή άϋ 
πνία, άστοργων βαρβάρων έκ διαδοχής άλλήλοις 
ύβριζόντων οί δέ καί άφιείσαις τάς ψυχάς, οί δέ 
καί ήδη νεκραϊς συνεγίνοντο όμως» 1 ;

(ΓΙανσ. Φωχ. β. X, x. XXII.)
Ά. Δ Γραφειάδης.

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΪΣΕΩΣ
Γ' - ΓΝΠΜΗ Π· π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

«Άλλά πριν άπαντήσω είς τό έρώτημά σας, 
Κύριε Συντάκτα τής « Άκροπόλεως,» έπιτρέ- 
ψατέ μοι νά σάς έρωτήσω, άν γνωρίζετε δτι 
πρό δύο έτών ή ύπό τού Νόμου 1834 όριζομίνη 
7ετής δημοτική έκπαίδευσις περιωρίσθη είς 4ετή 
μόνον άν γινώσκετε οτι τό ήμισυ τούλάχιστον 
τών υπαρχόντων δημοδιδασκάλων εινε έντελώς 
άπροπαράσκευον είς τό έργον, δπερ άσκεΐ' άν γι- 
νώσκετε δτι διαλύονται τά Διδασκαλεία, δτι περί 
τάς τρεις χιλιάδας χωρίων δέν έχουσι διδασκάλου., 
ούδέ σκέπτεται ή πολιτεία νά ίδρύση έν αύτοις 
σχολεία- άν γινώσκετε δτι έκ τών λειτουργούντων 
σχολείων πολλά δέν έχουσι θρανία καί δτι ίν αύ- 
τοϊς κάθηνται σταυροποδητί οί μαθηταί επί τοϋ 
έδάφους καί άλλα τοιαύτα. Άν πάντα ταΰτα 
ύπάρχουσι, τότε ή μέριμνα τής πολιτείας καί τής 
κοινωνίας νομίζω δτι κατά πρώτιστον λόγον πρέπει 
νά στραφή πρός τάς έπειγούσας ταύτας ελλείψεις.

Απορώ δέ πώς ό τύπος δέν έξανέστη μάλιστα 
κατά τού άσυνέτου μέτρου τού περιορισμού τής 
μαθητείας έν τοϊς δημοτικοϊς σχολείοις εις τέσσαρα 
μόνον έτη, άφ’ού άλλαχοΰ, δπου δέν νομοθετούσιν 
άταλαιπώρως, ορίζεται οκταετής δ χρόνος τής μα
θητείας ύποχρεωτικής είς πάντας άνεξαιρέτως τούς 
πολίτας άμφοτέρων τών φύλων. ’Εντός τής τετρα
ετίας ούδέν άπολύτως καλόν δύναται νά κατορθωθη 
έν τοϊς σχολείοις, δέν είναι δυνατόν ούδέ ή άνά- 
γνωσις καί ή γραφή καί ή στοιχειώδης άριθμητεκή 
νά διδαχθή, ώς πρέπει, μαθήματα άπαραίτητα 
είς τόν βίον. Καί νομίζω δτι τό πρώτον καθήκον 

τής δημοσιογραφίας καί τής κοινωνίας είνε νά 
συντέλεση νά άρθώσι τά προσκόμματα τής προ
όδου τών σχολείων, άπερ ή πολιτεία κάκιστα φιλο
σοφούσα παρενέβαλε καί καθ' έκάστην παρεμβάλ
λει είς αύτά. Δύο οκάδες ΰδατος δέν χωρούσιν 
είς φιάλην όκάς, καί άν στενοχωρήσης τό πράγμα 
διαρρήγνυται ή φιάλη καί άπόλλυται καί αύτή 
καί το ΰδωρ. Τό αύτό συμβαίνει καί είς τό πνεύμα 
τοϋ άνθρώπου. Θέλετε νά διδάξητε τούς μαθητάς 
πολλά μαθήματα, θέλετε νά είσαγάγητε καί τέχνας 
είς τά σχολεία, έχετε άνάγκην χρόνου.

Δει δή χρόνου, ώ άνδρες Αθηναίοι, καί άνευ 
τουτου, ουδέν έστι τών δεόντων γενέσθαι. Λέγω 
μόνον χρόνου, διότι παραδέχομαι δτι έχομεν τό 
προσωπικόν καλώς παρεσκευασμένον. Όπου δμως 
και τούτο λείπει, ώς συμβαίνει ώς έπί τό πολύ 
παρ ήμΐν, τότε είνε ματαιοπονία πάσα περί βελ
τιώσεως τών σχολείων σκέψις. Άλλ’ ήμεϊς έδώ 
άς παραδεχθώμεν δτι έχομεν πάντα ταύτα, άπερ 
δέν έχομεν, ίνα ίδωμεν άν πρέπει νά είσαχθή είς 
τά δημοτικά σχολεία καί ή τεχνική διδασκαλία.

Ή τεχνική μόρφωσις τών μαθητών δύναται 
τριχώς νά νοηθή ή νά μεταβληθώσι καθ’ ολο
κληρίαν τά σχολεία ήμών είς σχολεία πρακτικών 
τεχνών, ή νά ίδρυθώσι πρός τοϊς σχολείοις τοϊς ύ
πάρχουσι καί σχολεία τεχνικά, εις ά οί μαθηταί 
μάλιστα τών άνωτέρων τάξεων τού σχολείου νά 
φοιτώσιν, δπως μάθωσι πρακτικώς τέχνην τινά, ή 
νά προστεθή είς τά σχολεία άκόμη εν νέον μά
θημα, δπερ καλοϋμεν τεχνικάς έργασίας. Νομίζω 
δτι αΐ δύο πρώταί περιπτώσεις πρέπει νά άπορρι- 
φθώσι, νά διατηρηθή δέ μόνον ή τρίτη περίπτωσις, 
ή προσθήκη δηλ. είς τό πρόγραμμα τών σχολείων 
καί τών τεχνικών έργασιών.

Η ιδέα αΰτη εν τή παιδαγωγική έπιστήμη 
δεν εινε νέα. Έν τφ προγράμματε τοϋ Ακαδη
μαϊκού Διδασκαλείου τού Τ. Ziller έν Λειψίο: είνε 
άναγεγραμμένη ήδη άπό τοϋ 1862, τί δέ έγί
νετο κατά τό μάθημα τούτο εύρίσκεται έν έκτάσει 
έκτιθέμενον έν τφ βιβλίφ τοϋ Barth καί Niederley, 
τών διδασκάλων τοϋ ’Ακαδημαϊκού Διδασκαλείου 
τό έπιγραφόμενον «τδ χειροτεχνικόν βιδλίον 
τοϋ Γερμανόπαιδος», δπερ ήδη άριθμεϊ πολλάς 
έκδόσεις. Τού ’Ακαδημαϊκού τούτου*  Διδασκαλείου 
έχρημάτησα καί έγώ μαθητής καί δύναμαι νά σάς 
αναφέρω τί έπί δύο ώρας καθ’έβδομάδα είργά- 
ζοντο οί μικροί μαθηταί τοϋ δημοτικού σχολείου 
άπο τοϋ έβδομου έτους μέχρι τοϋ 14. Αϊ τεχνικαί 
έργασίαι ήσαν μεθοδικώς διατεταγμέναι. Καί εις 
μέν τάς κάτω τέρας τάξεις ήσαν τοϋ Frobel αϊ έρ- 
γασίαι τής διά ταινιών χάρτου πλεκτικής, τού διά 
τρυπήματος βελόνης σχηματισμού διαφόρων σχη
μάτων, καί τών άλλων εργασιών τού νηπιαγωγείου. 
Εις δέ τάς άνωτέρας τάξεις ήτο ή πηλοπλαστική, 
ήτοι δ διά πηλού σχηματισμός διαφόρων οπωρών 
ως και ζώων έν μικρώ σχήματι, ή γυψοτυπία ήτοι 

ή αποτύπωσις έπί γύψου τύπων φύλλων, νομισμά
των, καρπών κλπ. ή γαλβανοπλαστική, ή τορνευ- 
τική, ή βιβλιοδετική, ή ξυλουργική καί εί τι 
τοιοϋτον.

Είσήγαγε δέ δ Ziller τό μάθημα τούτο τής 
τεχνουργίας ή τής χειροτροβικής ώς έκάλεσεν αύτό 
έν τή δμωνύμφ πραγματείας του δ κ. Αριστοτέλης 
Γραφειάδης, ούχί ώς έφόδιον τών μαθητών έν"τ<ή 
μετά ταύτα βίφ, πρός πορισμόν τών άλφίτων, άλλ’ 
ώς μάθημα έπιτήδειον πρός τελειοτέραν δοαμόρ— 
φωσιν τής χειρός. Ρητώς δέ έν τή Παιδαγωγική 
του αναγράφει σελ. 196 δτι <αί τεχνικαΐ έρ- 
γασίαι έπιδιώκουσι κυρίως την μόρφωσιν 
της χειρός, εί καί συντελοϋσιν ώσαύτοις 
καΐ είς την διαμόρφωσιν τοϋ παρατηρητικοϋ 
ώς καΐ τοϋ καλλαισθητικοϋ τοϋ άνθροίπου. 
Καί πρέπει νά έπιδιωχθή ή διαμόρφωσις τής χειρός. 
διότι εις αυτήν οφείλει δ άνθρωπος τήν ύπεροχήν 
του έπί τών λοιπών ζώων ώς καί είς τήν γλώσ- 
σάν του». Ο Αναξαγόρας τήν θαυμασίαν τής 
χειρός κατασκευήν έχων ύπ’ό'ψει έκάλεσε τόν άν
θρωπον τό τελειότατον τών πλασμ.άτων, δ δέ Ά- 
ριστοτέλης*έκάλεσε  τήν χεΐρα τδ δργανον τών 
οργάνων. Πρός δεξιωτέραν τής χειρός χρήσιν 
είνε άνάγκη νά γυμνασθή δ άνθρωπος άπό τής 
μικράς ήλικίας καί είναι έλ,λειψις τών σχολείων δτι 
δέν έπέστησαν είς τούτο τήν προσοχήν των. Τό 
πρόγραμμα τών σχολείων πρέπει νά πλουτισθή καί 
διά τού νέου μαθήματος τής χειροτριβικής. Πρός 
τοΰτο πρέπει έκ διαφόρων τεχνών νά έκλεχθώσιν 
έκεΐνα, ά καί εύκόλως έκτελοϋνται καί μορφωτικά 
είναι τής χειρός. Νομίζω δτι ώς πρός τούτο πρέπει 
νά δεορισθή επιτροπεία έξ ειδικών παιδαγωγικών 
καΐ φιλοτεχνικών άνδρών, ϊνα προπαρασκευάση τό 
πρόγραμμα τών διδακτέων μαθημάτων.

Ταύτα, κύριε συντάκτα, ένόμισα καλόν νά σάς 
εΐπω μετά τίνος λεπτομέρειας, διότι παρετήρησα 
μετά λύπης είς τάς γνώμας τών ειδικών παιδαγωγι
κών, άς έδημοσιεύσατε, πολλάς πλάνας, άς οφείλω 
δι’ δλη; τής δυνάμεώς μου νά άποκρούσω ώς λίαν 
βλαβεράς είς τά σχολεία.

Ό κ. Παπαμάρκος έν τή μετ’ αύτού συνεντεύξει 
ύμών εκφράζει τόν θαυμασμόν του πρός τό ’Αγγλικόν 
σύστημα. Άλλά τό Αγγλικόν δημοτικόν σχολεΐον, 
κύριε συντάκτα, είναι τό άλληλοδιδακτικόν είναι 
το σύστημα τών ερμηνευτών, δπερ έπί τόσα έτη 
έμάρανε τόν Ελληνικόν λαόν, ώστε ούτος δέν δύ
ναται άκόμη, εί καί παρήλθεν εικοσαετία, νά συν- 
έλθη, καί έν φ ή συμφορά ήμών είναι πρόσφατος, 
τό νά ποθώμεν τήν επάνοδον αύτού, είναι άνα- 
χρονισμός άσύγγνωστος.

Έπειτα διατί τό σύστημα τό Γερμανικόν, τό 
δποϊον σημειωτέον άναγεωρίζεται καί παρά τών 
Άγγλων καί παρά τών Γάλλων καί παρ’ όλου τοϋ 
κόσμου ώς άριστον προς μόρφωσιν τού άνθρώπου 
σύστημα, είναι δι ’ ήμάς ακατάλληλον, άφ’ ού 
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έκεΐνο, ώ; ήμεϊς θέλομεν, τείνει νά μορφώση κατ’ 
έξοχήν άνθρώπους, οϊτινες νά ζώσι καί νά άποθνή- 
σκωσιν ύπέρ τών ιδεών τής πατρίδος, τής θρη
σκείας καί των τοιούτων ; Άλλ’ δ λόγος ούτος δέν 
είναι νά μισώμεν τό δημοτικόν σχολειον τών Γερ
μανών, άλλά νά άγαπώμεν αύτό καί νά τείνωμεν 
άεί νά προσεγγίσωμεν είς τόν τέλειον αύτοΰ τύπον.

Έπ’ ίσης θεωρώ ούχί όρθήν και τήν γνώμην 
τοΰ κ. Βρατσάνου, καθ ’ ήν πρέπει νά είσαγάγω- 
μεν είς τά δημοτ. σχολεία τεχνικάς έργασίας, νά 
άνακονφίβωιιεν δέ τδ πνεύμα αύτών άπο τών 
λοιπών μα&ημάτων διότι φρονώ οτι ούδέν έκ τών 
έν τώ νόμφ άναγεγραμμένων μαθημάτων διά τά 
δημοτικά σχολεία δύναται νά παραλειφθή, ούδέ 
ισοφαρίζει ή μόρφωσις, ήν αί τεχνικαί έργασίαι 
δίδορσι πρός τήν μόρφωσιν και τοΰ μικροτέρου τών 
μαθημάτων τοΰ δημοτικού σχολείου. Καί νομίζω 
δτι καί δ κ. Βρατσάνος ώς άνήρ παιδαγωγικός δέν 
δύναται νά έχη άλλην γνώμην. Δύναται νά συνη- 
γορή ύπέρ τής τεχνικής παιδεύσεως, άλλ’ούχί μέ 
θυσίαν ή κολόβωσιν ούδενός μαθήματος.

Έπιτρέψατέ μοι, Κύριε Συντάκτα, νά σάς προσ
θέσω ένταϋθα δτι οί αγώνες τής έφημιφίδος σας 
πρός πλουτισμόν τών σχολείων διά νέου μαθήμα
τος, καθ’δν χρόνον διαλύονται τά διδασκαλεία, ή 
πηγή αΰτη τής διορθώσεως τών σχολείων, έρχον
ται δλως παράκαιροι. Δύνασθε νά σώσητε τά δι
δασκαλεία; έργάσθητε διά τών μέσων, άτινα έχετε 
είς τήν εξουσίαν σας. Τοΰτο είναι μέγα κατόρθω
μα, καί πρώτον έργον. Τά λοιπά συνδέονται μέ 
τήν ΰπαρξιν τών διδασκαλείων.»

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΪΔΕΪΣΕΩΣ
ί. Μ 21 ΣΚΟΡΔΕΛΗ

«Τό δημοτικόν σχολειον είνε έργαστήριον ήθικής 
μορφώσεως και διανοητικής άναπτύξεώς τών τέ
κνων τοΰ λαοΰ, τά δποία οφείλει τοΰτο νά παρα— 
σκευάση διά τον βίον ώς πολίτας χρησίμους είς 
έαυτούς, είς τήν κοινωνίαν καί είς τήν πολιτείαν. 
Ούτως έννοοΰσι τήν δημοτικήν παίδευσιν πάντες 
καί παιδαγωγοί καί κοινωνιολόγοι καί νομοθέται 
τών πεπολιτίσμένων έθνών, ώς έκαστος δύναται 
νά βεβαιωθή, έάν άπλώς άναδιφήση τάς σελίδας 
οίασδήποτε ίστορίας τής παιδαγωγικής καί τοΰ πο
λιτισμού. Ούδέ δύναται νά ύπάρξη δευτέρα γνώμη 
περί τούτου.

Έργον λοιπόν τοΰ δημοτικού σχολείου είνε νά 
καλλιεργήση μεθοδικώς τό πνεύμα τών παίδων έν 
τή μικρρί ήλικία, κατά τήν δποίαν άκριβώς είνε 
επιτήδειον εις τοΰτο. Μέ ποιαν δέ δύναμιν διά τόν 
πρακτικόν έν γένει βίον έφοδιάζομεν τούς παΐδας, 
έάν τφ όντι κατορθώσωμεν κατά τήν ήλικίαν έκεί

νην ν’ άναπτύξωμεν τό πνεύμά των, είνε περιττόν 
νά έξάρωμεν. Λαός άνευ πνευματικής άναπτύξεώς 
δέν δύναται εις ούδέν νά εύδοκιμήση είμή είς τήν 
δουλείαν καί τήν είλωτείαν. Ταύτοχρόνως δέ μέ 
τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καί έν μέρει δι’ αύτής 
τό δημοτικόν σχολειον θεμελιόνεε καί προάγει τήν 
έθνικήν μόρφωσιν, τήν διάπλασιν τής καρδίόςς· λέ
γομεν δέ έν μέρει δι’ αύτής, διότι ή τού ήθους 
μόρφωσις δύο έχει παράγοντας, τήν έξιν καί τήν 
διδασκαλίαν. Τήν έργασίαν δέ ταύτην παρακολου
θεί ή τοϋ σώματος επιμέλεια διά τής καθαριότητος 
καί τών γυμναστικών άσκήσεων.

"Οταν τά δημοτικά σχολεία χώρας τινός κα- 
τορθώσωσι ν’ άπολύωσι λεγεώνας μικρών πολιτών 
έφωδιασμένων μέ τάς άπαραιτήτους γνώσεις, πε
προικισμένων μέ το πνεύμα τής παρατηρητικότη- 
τος καί έρεύνης, τεθωρακισμένων μέ τάς ήθικάς 
άρχάς, έστηριγμένων είς τον φόβον τού Θεού καί 
είς τό συναίσθημα τής τιμής, συνάμα δέ πολιτών 
ύγιών τό σώμα καί εύρώστων, ή χώρα έκείνη κέ- 
κτηται ήδη τό άριστον τών δσων δύναται τις νά 
εύχηθή.

Έκ τούτων δέ καί έκ τού ορθού λόγου έπεται 
δτι τό δημοτικόν σχολειον οΰτε πρέπει οΰτε δύνα
ται νά είνε σχολειον ειδικόν, σχολειον επαγγελματι
κόν, (fach-schule). Διότι πλήν άλλων λόγων ούδέ 
ή ήλικία τών έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις φοιτώντων 
είνε ή κατάλληλος πρός διδασκαλίαν οΐας δήποτε 
βιοτεχνίας. Καί περί τούτου μέν νομίζω δτι ούδέ 
λόγος είνε δίκαιον νά γίνεται' διότι ποιας τινάς 
τέχνας π. χ. θέλετε νά είσαγάγωμεν είς τό δημο
τικόν σχολειον ; τήν ύφαντικήν ; τήν σιδηρουργίαν; 
τήν ξυλουργίαν ; τήν οινοποιίαν ; τήν άρτοποΐίαν ; 
ή τήν γεωπονίαν, τήν μελισσουργίαν, την κτηνο
τροφίαν, τήν μαγειρικήν, τήν ραπτικήν ; Αύτά 
είνε έξ έκείνων, τά δποία λέγονται μόνον διά νά 
φαίνεται, οτι κάτι καινοφανέστερου λέγεται, τά 
δποία δμως ούδέ τήν έλαχίστην εφαρμογήν δύναν
ται νά έχωσι καί μάλιστα έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν 
τά ίδικά μας δημοτικά σχολεία, τών δποίων πλεΐ
στα ούδέ μαυροπίνακα έχουσιν ούδέ θρανίον. Έάν 
δέ ποτέ ήθελε πραγματοποιηθώ τοιούτον τι, ήξεύ- 
ρετε ποιον θά ήτο τό αποτέλεσμα ; Οί ολίγοι τε- 
χνϊται καί γεωπονικοί ν’ άφήσουν τάς έργασίας των 
καί νάτρέψωσιν εαυτούς είςδιδασκαλίαν έν τοΐς σχο
λείοις χάριν τού μισθαρίου ! Θά έφοίτων τινες εις 
τάς γεωργικάς σχολάς όχι διά νά γείνωσι γεωργοί, 
άλλά διδάβκαλοι δή&εν τής γεωργικής έν τοΐς 
σχολείοις !

Περί τοιαύτης λοιπόν διαρρυθμίσεως τών δημο
τικών σχολείων ούδέ λόγος πρέπει νά γίνεται. 
Πολύ μάλλον άξιον είνε νά έξετασθή πώς είνε δυ
νατόν τό δημοτικόν σχολειον νά έκπληροΐ τον σκο
πόν του, δστις είνε δ φυσικός καί άληθής αυτού σκο
πός, πώς θά έπιτυγχάνη τήν πνευματικήν άνά- 
πτυξιν τών παίδων καί τήν ήθικήν μόρφωσιν αυτών.

Είς το ερώτημα τούτο δέν είνε άνάγκη ν’ άπαν- 
τήση υψηλή φιλοσοφία· δ κοινός νοΰς δίδει τήν μό
νην όρθήν άπάντησιν. Έάν θέλωμεν τό δημοτικόν 
σχολειον νά έπιτυγχάνη τόν σκοπόν του, άνάγκη 
είνε νά παρασκευάσωμεν έν διδασκαλείοις δσον οιόν 
τε τελειοτέρους διδασκάλους. Έάν θέλωμεν ν’άπο- 
λαύσωμεν έκ τής δημοτικής παιδεύσεως τινά τού
λάχιστον τών αγαθών, δσα άφθόνως άλλοι έξ αύτής 
καρποΰνται, άνάγκη νά καταστήσωμεν τά διδα
σκαλεία μας τελειότατα. διά νά προμηθεύωσιν είς 
τό έθνος διδασκάλους άληθεΐς, εύπαιδεύτους καί 
καλώς παρεσκευασμένους είς τό έργον των, τό δ
ποϊον είνε ή ύψίστη λειτουργία έν τή πολιτεία, 
πρός δέ τούτοις ν’ άσφαλισθή καί νά βελτιωθή ή 
θέσις τοΰ δημοδιδασκάλου, ν’ άποπεμφθώσι δέ έκ 
τών σχολείων είς τούς άγρούς άπαντες συλλήβδην 
οί λεγόμενοι γραμματοδιδάσκαλοι, νά οΐκοδομη- 
θώσι βαθμηδόν σχολεία άνθρωπινά, νά είσαχθή τα
κτική έπιστημονική έπιθεώρησις τών δημοτικών 
σχολείων καί τέλος νά κατασταθή ή δημοτική παί- 
δευσις έργφ υποχρεωτική. Οΰτε διά προγραμμά
των οΰτε δΓ άρθρων έν έφημερίσιν είσάγονται καί 
ένισχύονται βιοτεχνίαι, διά τάς τέχνας χρειάζον
ται ιδιαίτερα σχολεία βιοτεχνικά. Διατί ή πολι
τεία διατηρεί περί τά 40 γυμνάσια, άγοντα δλα 
είς τό Πανεπιστήμιον ;

Άντί νά ζητώμεν τά άδύνατα, προτείνοντες νά 
είσαχθώσιν είς τά δημοτικά σχολεία τέχναι, δέν 
είνε πολύ φυσικόν καί λογικόν νά περιορίσωμεν τόν 
άριθμόν τών γυμνασίων, καί άντ’ αύτών νά συ- 
στήσωμεν τεχνικάς τινας και πρακτικάς σχολάς ; 
Ζητοΰμεν άπό τά δημοτικά σχολεία τώρα καί 
τέχνας, άφοΰ γνωρίζομεν δτι ούδέ άνάγνωσιν μαν- 
θάνουσιν οί παιδες είς πλεΐστα σχολεία ένεκα τής 
άθλιας των καταστάσεως.

Τό έπιστημονικώς ώργανωμένον δημοτικόν σχο- 
λεϊον έχει υίοθετημένην τήν έργασίαν τής χειρός 
παραλλήλως μέ τήν έργασίαν τού πνεύματος· διότι 
άναγνωρίζον τήν σημασίαν αύτής, έχει τήν ιχνο
γραφίαν, τήν καλλιγραφίαν, τάς γυμναστικάς ά- 
σκήσεις, τάς έν τώ κήπω έργασίας ξυλουργίας, 
πλεκτικής, πλαστικής. ’Αποδέχεται δμως τάς έρ
γασίας ταύτας έπί τφ διπλφ σκοπώ τοΰ νά έμ- 
πνεύση τήν άγάπην πρός τήν έργασίαν καί ν’ ά- 
ναπτύξη τήν φυσικήν δεξιότητα τών παίδων. Ήμεϊς 
πρώτοι έφηρμόσαμεν τάς τοιαύτας έργασίας έν τφ 
προτύπφ τφ προσηρτημένφ είς τό διδασκαλεΐον τής 
Πελοπόννησου τφ 1881, όχι όμως μέ τήν άξίωσιν 
τοΰ νά διδάσκωνται αΐ τέχναι έν αύτφ.

Υψηλή άποστολή τοΰ δήμοτικοΰ σχολείου μένει 
πάντοτε ή διανοητική άνάπτυξις καί ή ηθική μόρ- 
φωσις τών παίδων. Άλλά τό δημοτικόν σχολειον 
δέν είνε, οΰτε κοσμοπολιτικόν, οΰτε άθρησκον’ αί 
ίδέαι αύται είνε πολύ ύψηλαί, ώστε δέν χωρούν 
είς τό ταπεινόν σχολειον τοϋ λαού, τό δποϊον θέλει 
νά έχη πατρίδα, διά νά τήν άγαπέ£, καί Θεόν διά 

νά τον προσκυν^. Τό δημοτικόν σχολειον συνδέει 
τά τέκνα τού λαού μέ τό ιερόν έδαφος τής πατρίδος 
δΓ άρρηκτων δεσμών άγάπης καί θαυμασμού, μέ 
τούς περιπάτους του, μέ τάς έκδρομάς, μέ τά άσμα
τά του, μέ τάς ίστορίας, μέ τάς παραδόσεις τάς 
έθνικάς.

Είνε περίεργον, δτι κατά τούς τόσον ύλιστι- 
κόύς τούτους χρόνους, δλαι αί έκπαιδευτικαί νο- 
μοθεσίαι τής δυτικής Εύρώπης, τής ’Αμερικής, 
■πύτής τής ’Ιαπωνίας, τονίζουσιν ειπέρ τι άλλο τήν 
National bildung (έθνικήν μόρφωσιν). Τίς άγνοεϊ 
μέ πόσον ενθουσιασμόν, μέ ποιον σχεδόν φορτικόν 
κόμπον οί Γερμανοί έξαιρουσι τά έθνικά των κατορ
θώματα, μέ ποιους διθυράμβους γαργαλίζουσι καθ’ 
έκάστην τό εθνικόν φρόνημα τής νεότητος ; Χθές 
άκόμη δέν συνέθετεν άσμα φανατικόν ό ένθουσιώ- 
δης αύτοκράτωρ τής Γερμανίας διά τό ναυτικόν 
του ; Ήμεϊς μόνοι νομίζομεν, δτι δέν δυνάμεθα νά 
έπιδοθώμεν είς τήν βιομηχανίαν, είς τήν γεωργίαν, 
έάν πρό τούτου δέν άρνηθώμεν τό Μεσολόγγιον, 
τόν Καραϊσκάκην, τό 21, τόν ’Ρήγαν, τόν Κολο- 
κοτρώνην, τά πάντα. Παράξενος άύτή ψύχωσις στε- 
νοκεφαλιάς ! ,'Ο ’Αγγλος δμως καλλιεργεί τούς 
άγρούς, άναπτύσσει θαυμασίως τήν βιομηχανίαν 
του, άλλ’ υπερήφανος πάντοτε καί φανατικός με- 
λετμ τήν θαλασσοκρατορίαν τοΰ κόσμου, αδων τό 
rule Britannia ! Αύτό θά είπή νά βλέπη είς λαός 
ολίγον παρέκει άπό τήν μύτην του καί νά μή νο
μίζη, δτι πρέπει ν’ άρνηθή καί πατρίδα καί ιστο
ρίαν διά νά κατορθώση νά κλώθη νήματα ή νά 
καλλιεργή γογγύλια !

ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΑΛΑΙΟΙΣ
(Συνέχ. ίδέ ®ύλλ. Έκπαιδεύσεως 7).

14. Έποϋτρακιϋμός. Ή παιδιά αΰτη καί 
σήμερον γινομένη έχει ώδε1 Λαμβάνουσι οί παιδες 
όστρακον, κομμάτι κεραμίδας, ή πλάκα μικράν 
λιθίνην καί έπιτηδείως ρίπτουσιν αύτήν έπί τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης ή λίμνης, ώστε αΰτη μό
λις νά έγγίζη τήν έπιφάνειαν καί νά μή βυθίζη- 
ται εύθύς, άλλ' άφ’ ού κάμη πηδήματά τινα έπί 
τοϋ ΰδατος. Νικφ δ’ έκεΐνος, ούτινος τό όστρακον 
έξικνεΐται μακρότατα καί τάς πλείστας έπί τοϋ 
ΰδατος έποιήσατο άναδύσεις καί καταδύσεις. Ο 
Πολυδεύκης οΰτω περιγράφει τήν παιδιάν (IX. 
319); Ό δ’έποστρακισμός, όστρακον τών θαλατ- 
τίων κατά τού ΰδατος έπιπολής άφιάσιν, άριθμοϋν- 
τες αύτοΰ τά πρό τού καταδύναι πηδήματα έν 
τή ύπέρ τό ύδωρ επιδρομή· έκ γάρ τοΰ πλήθους 
τών αλμάτων ή νίκη τώ βάλλοντι.

15. Έφετίνδα. Περί τής παιδιάς ταύτης δ 
Πολυδεύκης γράφει τάδε (βιβλ. IX. 117' Ή δέ 
έφιτίνδα, ώς έστιν είκάζειν, όστρακον έφέντα είς 
κύκλον έχρήν συμμετρήσασθαι, ώς έντός τοΰ κύ
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κλου στή. Ό St Ησύχιος έν λέξει έφετίνδοε γρά
φει τάδε· Έφετίνδα’ είδος παιδιάς, όταν σφαίραν 
προτείνοντες άλλαχή βάλλωσι, καί πεποίηται παρά 
τό φενακίζει». Ό Si Ευστάθιος έν Όδυσσείας . 
115 γράφει τάδε- Σκοπητέον δέ είπερ ή κατά σφαί
ραν αΰτη παιδιά ή λεγομένη έφετίνδα έστί. Τοιαύ- 
τη δέ λέγεται παρά τοΐς παλαιοϊς, όταν άλλφ 
προσδείξαντες την σφαίραν, άλλφ έφώσιν. *Η  
δ’ αύτη καί φεννίς έλέγετο. Έστι γάρ φκσι φεν- 
νίς παιδιά διά σφαίρας, όπηνίκα έτέρφ προδει- 
κνύντες, είτα άλλφ άφιάσι τήν σφαίραν, ώσπερ 
φενακίζοντες. Κατά ταϋτα φαίνονται δύο είδη 
παιδιάς τό μεν δΓ οστράκου, τό St διά σφαίρας 
γινόμενον. Καί ή μέν δΓ οστράκου παιδιά συνί- 
σταται έν τούτφ νά βάλγ δ παίζων τό δστρακον 
έντός κύκλου έπί τής γής σεσημιιωμένου, ή δέ διά 
σφαίρας νά κτυπήση δΓ αυτής τόν άντιμέτωπον 
έξαπατήσας αύτόν οτι άλλον θέλει νά κτυπήση.

16. Στρεπτίνδα. Ή στρεπτίνδα είναι παι
διά, καθ ’ ήν έζήτουν ή νόμισμα διά νομίσματος ή 
όστρακο» δΓ οστράκου νά άνατρέψωσι. Τό τοιοϋτο 
περιγράφει δ Πολυδεύκης (IX. 117) ώς έξής· Ή 
δέ στρεπτίνδα όστρακον όστράκφ, ή νόμισμα νο- 
μίσματι τφ βληθέντι τό κείμενον έστρεφαν.

17. Εις ώμιλοεν. Ή ώμιλλα είναι παι
διά, καθ’ ήν οί παϊδες κυκλοτερή πράγματα π. χ. 
κάρυα, αστραγάλους, βώλους ερριπτον είς κύκλον 
οΰτως, ώστε ταϋτα νά μείνωσιν έντός αύτοϋ. Ό 
έν τφ κύκλφ μένων έλάμβανε το επαθλον.

18. Τρόπα- Ή τρόπα (γραπτέον ίσως ορθό
τερου τρύπα) είναι παιδιά, καθ’ ήν οί παϊδες έξ 
άποστάσεώς τίνος ^ίπτουσιν εις βόθρον μικρόν επί
τηδες πεποιημένον ή αστραγάλους ή πεσσούς ή 
βαλάνους. Ή παιδιά αΰτη σώζεται καί παρ’ ήμΐν 
καλουμένη τροϋπα ή λάκκος ή γουβίτσα.

19. Φρυγίνδα. Ή δέ φρυγίνδα είναι παι
διά, καθ’ ήν λεία όστρακα ή λ'θάρια ή κυάμους 
πεφρυγμένους έλάμβκνον οί παϊδες μεταξύ τών δα
κτύλων τής άριστεράς καί διά τής δεξιάς έπέκρουον 
αύτά. «Ή δέ φρυγίνδα όστρακα τών λείων με
ταξύ τών τής άρ·στεράς χειρός δακτύλων διαθέν- 
τες έπικρούουσι τά όστρακα τή δεξιφ κατάρυθμόν.»

20. ΧαλκιΟμός. Ό χαλκισμός συνίστατο 
ε’ις τοϋτο, νόμισμα ορθόν, όπερ συντόνως περιέστρε - 
φον νά σταματήσωσι διά τοϋ δακτύλου, πριν τοϋτο 
καταπέση. Τό παίγνιον τοϋτο λέγουσιν ότι ητο 
προσφιλές εις τήν Φρύνην τήν έταίραν.

21. Πεντάλιθα. Ή διά πέντε λιθαρίων παι
διά έν χρήσει καί σήμερον ούσα γίνεται ώς έξής- 
Διασκορπίζονται καί τά π^ντε λιθάρια κατά γής, 
έπειτα λαμβάνει δ παίζων έν τούτων δια τής δε
ξιάς χειρός και ^ίπτων άνω οφείλει νά άνασηκώση 
έν τώ χρόνφ τούτφ ταχέως καί εν τών κατά γής 
λιθαρίων διά τής αύτής χειρός, νά δεχθή δέ έν τή 
αύτή χειρΐ καί το άνερριμμένον λιθάριον, καί νά 
μή άφήση νά πέση κατά γής, οπερ είναι ήττα 

αύτοϋ. Τό αύτό δέ έξακολουθεϊ νά πράττη καί 
μέ τά άλλα λιθάρια. Κατόπιν δέ λαμβάνων καί 
τά πέντε λιθάρια εις τό κοϊλον τής χειρός δια
σκορπίζει πάντα έπιτηδείως άνά δύο, διότι νϋν αναρ- 
ρίπτων πάλιν τό έν οφείλει νά άνασηκώνη διά τής 
δεξιάς χειρός άνά δύο λιθάρια, νά δεχθή δέ έν τή 
αύτή χειρί συγχρόνως καί τό άνερριμμένον»^.ιθά— 
ριον. Κατόπιν δέ σπορπίζει πάλιν τά πεντάλιθα 
κατά τρία καί έν καί άνασηκώνει καί αύτά δια 
τής δεξιάς χειρός, ώς καί προηγουμένως. Έπειτα 
δέ καί τά τέσσαρα δμοϋ. Κατόπιν ρίπτει καί τά 
πέντε λιθάρια έπάνω, ά δέχεται διά τής οεξιάς 
χειρός πρανούς προσέχων νά μείνωσιν πάντα επ 
αύτής, ά πάλιν άναρρίπτει καί δέχεται διά τής 
αύτής χειρός ύπτιας. Μετά τήν έργασίαν ταύτην 
έρχεται καί τό τελευταϊον στάδιον. Ο παίζων 
στηρίζει κατά γής τούς δύο δακτύλους τής αρι
στερά; χειρός τόν μέγαν καί τόν δείκτην ούτως, 
ώστε νά άποτελήται καμάρα, κατόπιν πάλιν διά 
τής δεξιάς ύπέρ τήν άριστεράν χεϊρα διασκορπί
ζονται τά πεντάλιθα, καί οφείλει τώρα καθ δν 
χρόνον ρίπτει τό έν λιθάριον ύψηλά νά οιαπερφ 
διά τής αύτής χειρός ύπό τήν καμάραν έκαστον 
τών λιθαρίων. ’Αφ ’ ού δέ κατορθώση τοϋτο τότε ή 
παιδιά είναι ε’ις τό τέλος.

Υπάρχει δέ καί άλλο είδος παιδιάς διά πεν- 
ταλίθων, καθ’ ήν δ μέν είς τών παιζόντων θέτει 
τήν χεϊρα κατά γής μέ διατεταμένους δακτύλους, 
είς τό άκρον τών δποίων τίθεται καί ανά έν λιθα- 
ptov, δ δέ έτερος λαμβάνει έκαστον τών λιθαρίων, 
δ έχει καί ίδιαν ονομασίαν π. χ. καλείται κόπα
νος, ξύστρα, σπάθαοης, τσίμπικας, μάλακας και 
^ίπτων αύτό ύψηλά κοπανίζει τήν χεϊρα, Π ξυστρί
ζει, ή κτυπά μέ τά πλάγια ή τσιμπά η χαϊδεύει 
αύτήν, λέγων : Καλός τόν κόπανον, ποϋ κοπανίζει 
καί ’στερνά τό φαρμακίζει κλπ.

Ό Πολυδεύκη; περιγράφει άλλο ειοος παιδιάς, 
όπερ δέν ήξεύρω άν τοϋτο παίζεται και σήμερον 
έν Έλλάδι. Έχει δέ τοϋτο ώς έζής"

Τά δέ πεντάλιθα, ήτοι λιθιδιαή ψήφοι τι αστρά
γαλοι πέντε άνερριπτοϋντο, ώστ ’ έπιστρέψαντα 
τήν χεϊρα δέξασθαι τά άναρριφθέντα κατά τοϋ 
όπισθέναρ ή εί μή πάντα έπισταίη, τών επιστάν- 
των έπικειμένων αναιρεϊσθαι τα λοιπά τοις οα— 
κτύλοις. (άκολουθεΐ).

ΙΕΡΕΙΣ ΕΦΒΜΕΡΙΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΑΙΛΑΣΚΑΑΟΓ)
Τά τών προγόνων η(ΐών αρχαίων τε χαί νεωτέ- 

ρων κλασικά και ίησ.ώίη λόγια, ώς Ιζν)γ|χενα κα
τόπιν παιζ-πόλλων δμοίων ε’ς δμοίας περιστάσεις

(1) Tg άρθρον τούτο δημοσιεύομεν, ινα δοθη αφορμή εις τούς 
κληρικούς δημοδιδασκάλους νά έκθέσωσι και αυτή τα πλεονεκτή
ματα της ένώσεως τών δύο επαγγελμάτων εν τω αυτω προσωπω 
και ούτως άναλάμψη ή αλήθεια προς οφελος των σχολείων, οπερ 
και μόνον έχει ύπ’ ό'ψει ό γράψας τό άρθρον. 

γεγονότων καί επομένως ώ; φέροντα τήν σφραγίδα 
τής άληθείας καί τοϋ κύρους είναι άξιώματα, άπερ 
κατά την ύποκειμενεκήν ήμών κρίσιν όφείλομεν έν 
παντί νά έχωμεν ώ; τόν μάλλον ακραιφνή και 
άλάνθαστον δδηγόν καί πρωρέα τών τε σκέψεων 
καί πράξεων ήμών ε’ις διόρθωσιν ένίων έκ τών κα
κώς κειμένων. Ή τοϋ λαού σοφωτάτη φήσις «ή 
παπά; παπάς, ή ζευγάς ζευγάς,» έν σχέσει πρό; 
τούς περί δύο έπαγγέλματα έν τφ αύτφ χρόνφ 
άσχολουμένους διακηρύσσει αλήθειαν, ής τά καλά 
δέον έν τφ παρόντι νά μή παρίδωμεν. Ίερεύς έφη- 
μέριος καί έν ταύτώ δημοδιδάσκαλος έν ένεργείερ 
δεν δύναται ουδέ καί πρέπει σήμερον νά έννοηθή· 
ίσως ίσως ή φαινομενική όψις τών δύο τούτων ύψη- 
λών λειτουργημάτων ώς έκ τή; σχέσεως αύτών νά 
είναι καθ’ήμών, άλλ’ ή ούσία, ή πραγματική όψις 
είναι καί έσται ύπέρ ήμών. “Ισω; ή άμφίεσις τοϋ 
ίερέως δημοδιδασκάλου νά φέρη έκ τών προτέρων 
ώς έξησφαλισμένον τόν πρός διδάσκαλον όφειλόμε- 
νον σεβασμόν, άλλά μήπως καί δ μή ών ίερεύς 
δημοδιδάσκαλος δέν δύναται εύθύς έξ άρχής νά 
έξασφαλίση τούτον ; Άλλά μήπως δ σεβασμός 
κτάται διά τής τοιαύτης ή τοιαύτης μόνον άμ- 
φιέσεως ; Πλήν δμως άπέναντι καί τοΰ παραδε
κτού τής προϋποθέσεως ταύτης- ότι δ ίερεύς δημο
διδάσκαλος έχει ασφαλίσει ύπέρ αύτοϋ έκ τών προ
τέρων τον τών μαθητών του καί τής κοινωνίας 
εν η ζή σεβασμόν, δ δέ μή ίερεύς θα άποκτήση 
τούτον έν τφ μέλλοντι διά τών διδασκαλικών του 
προσόντων έχομεν πληθύν άλλων μειονεκτημάτων 
διά τούς πρώτους, ών τήν άπαρίθμησιν καίτοι γνω 
στην καί επομένως πάντη περιττήν έν στενοτάτφ 
δρίφ θά έπιχειρήσώμεν. Καί έν πρώτοις είναι τοΐς 
πάσι γνωστόν οτι οί τοιοΰτοι τάς πλείστας ώρας, 
καθ’ ας το σχολεϊον έργάζεται, καταγίνονται είς 
τά τής έφημερίας των καθήκοντα ίερουργοϋντες 
τούτέστιν ε’ις έξωκκλήσια, εύχάς είς άσθενεϊ; καί 
λεχούς άναγινώσκοντες, βαπτίζοντες ή τά; κη
δείας συνοδεύοντες καί έν γένει πάντοτε είς σχε
τικά τον πλεϊστον χρόνον καταναλίσκοντες. Ού'τω 
οε καταπεπονημένοι προσέρχονται καί κάπποτε είς 
το σχολεϊον, ϊνα έκεϊ έπί τής αψύχου καθέκλα; 
λάβωσιν άναψυχήν έκ τοϋ καμάτου καί έκτελέ- 
σωσι τούς διδασκαλικού; τύπους, έτοιμοι πάντοτε 
νά άφήσωσι καί τούτους έν ένδεχομένη νέα προσ- 
κλήσει. Τοιουτοτρόπως δέ γίνονται πρόξενοι τών 
έξής κακών. Ιον έκάτερον τών δύο λειτουργημάτων 
κατ’ άνάγκην ύφίσταται κολόβωσιν κατά τό ήμεσυ, 
άφοϋ, ώς έρρέθη, επέρχεται δ διχασμός τοϋ χρόνου 
καί τής σωματικής πρός έργασίαν δυνάμεως. Οΰτω 
οε σκεπτόμενοι όφείλομεν νά παραδεχθώμεν ότι έν 
τφ αύτώ προσώπφ οΰτε δημοδιδάσκαλος άλλ ’ ούδέ 
και ίερεύς αποτελεί κατ’ ούσίαν τελείαν έννοιαν, 
ειμη κατά τό ήμισυ ήτοι οΰτω έχομεν Vj δημο
διδάσκαλον καί '•/j ίερέα. 2ον Ή κατά τό ήμισυ 
προς τούς λοιπούς δημοδιδασκάλους έργασία τοϋ 

ίερέως έφημερίου δημοδιδασκάλου είναι καί κατά 
πολύ έλαττωματική, διότι καί ούτος άποκάμνει 
έκ τής προτέρας έργασίας έφημερεύων καί οί παϊτ 
δες άναμένοντες, παίζοντες καί θορυβοϋντε; έντός 
τής διδασκαλικής αιθούσης. Άλλείμονον δέ έάν 
παράκεινται τάξεις καί διδάσκουσιν άλλοι διδά
σκαλοι, εύρισκόμεθα πρό ένσεσαρκωμένης χάβρας!

3ον ’Ελλείψει χρόνου δέν γίνεται ή δέουσα έκ 
μέρους τών τοιούτων προπαρασκευή διά τά καθη
μερινά μαθήματα καί επομένως τά ολίγα διδασκό
μενα φέρουσι τόν τύπον τοϋ πιθανού καί ούχι τοϋ 
βεβαίου.Διδάσκαλος μή κάτοχος τοϋ διδαχθησομέ- 
νου δμοιάζει πρός αρχάριον φυσικόν πειραματίζοντα. 
4ον Έν ω σχολείφ ύπηρετεϊ ίερεύς εφημέριος ώς 
δημοδιδάσκαλος έκεϊ άμιλλώνται καί οί λοιποί δη
μοδιδάσκαλοι περί τήν άμέλειαν καί λογομαχίαν, 
οί δέ ολίγοι έρασταΐ τής έργασίας φθίνουσιν έξ άπο- 
γοητεύσεως. — Πλεϊστα δέ άλλα ήδυνάμεθα νά 
γράψωμεν, άλλ’ έκ σεβασμού πρός τήν τάξιν αύ
τήν τών κ. κ. συναδέλφων τά παραλείπομεν. Ό
φείλομεν δμως νά δηλώσωμεν ότι ώρμήθημεν νά 
γράψωμεν ό,τι ανωτέρω έγράψαμεν νομίζοντες ότι 
έν τφ μέτρφ τών δυνάμεών μας ύπηρετοϋμεν τάς 
άνάγκας τοϋ σχολείου, ύπέρ τοϋ όποιου δέον καί ό 
οβολός τής χεϊρας νά προσφέρηται. Έάν άλλοτε 
ύπήρξεν άνάγκη, ήτις εδωκεν αύτοϊς τό προνόμιον 
τοϋ διδασκάλου, ή άνάγκη αΰτη ήρθη σήμερον, 
άφ ’ ού, ώς είναε γνωστόν, καθ ’ εκατοντάδας εξέρ
χονται νέοι δημοδιδάσκαλοι έκ τών 4 διδασκα
λείων τοϋ κράτους. Νομίζομεν δέ οτι άνάλογος 
παροχή συντάξεως είς έκαστον τών τοιούτων καί 
άπομάκρυνσις αύτών έκ τή; ενεργού καταστάσεως 
τών δημοδιδασκάλων θά ήτο έργον εύχής καί 
προόδου.

’α. ’Α. Αεμπερότουλος
Διίαίυντής τοϊΑ’.ίημ» σχολιί·« Φιλιατρών.

ΤΟ ΑΛΙΑΙΡΕΤΟΝ ΊΙ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΝ ΣΧΟΛΕΪΟΝ

Διδάσκαλος έκ τών μορφωθέντων έν τοΐς Διδα- 
σκαλείοις γράφει ήμΐν περί τής άμηχανίας, είς ήν 
εύρίσκεται μή δυνάμενος νά έπαρκέση μόνος διά 
τήν διδασκαλίαν πασών τών τάξεων έν τώ μονο- 
ταξίφ σχολείφ καί παρακαλεϊ νά έλθωμεν αύτώ 
έπίκουροι συμβουλεύοντες τί πρέπει νά κάμη, ϊνα 
ώφελή έτι μεϊζον τούς μαθητάς του. Πρός τόν εύ- 
συνείδηταν καί έπιμελέστατον τούτον καί καλόν 
διδάσκαλον άποκρινόμεθα τά έξής·

Πρό έτους έδημοσιεύσαμεν ίδιον βιβλίον δδηγόν 
τοϋ δημοδιδασκάλου'τοΰ έν σχολείφ άδιαιρέτφ έρ- 
γαζομένου. Έπράξαμεν δέ τοϋτο, διότι ήθέλομεν 
νά δείξωμεν ότι ή έπιτυχία τοϋ σχολείου τούτου 
έξαρτάται κατά μέγα μέρος έκ τοϋ καλού διοργα- 
νισμοϋ καί έκ τοϋ καλού προγράμματος τών μα-
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θημάτων. Ένομίζομεν δέ δτι τό βιβλίον τοΰτο θά 
έπέσπα τήν προσοχήν τών διδασκάλων μάλιστα 
δέ έκείνων, οΐτινες φοιτήσαντες εις Διδασκαλεία 
εχουσι, ώς είναι επόμενον, καί ικανότητα καί έν
διαφέρον μεγαλείτερον τών άλλων νά έννοώσι τά 
λεγάμενα καί γραφόμενα καί φιλοτιμίαν νά κά- 
μωσί τι λόγου άξιον ώς διδάσκαλοι τών παίδων. 
Καί δμως ολίγοι σχετικώς τοϋ βιβλίου τούτου έκα
μαν χρήσιν. Διά τοΰτο αναγκάζομαι άφορμήν λαμ- 
βάνων έκ τής επιστολής τοϋ καλοΰ διδασκάλου νά 
παραπέμψω πάλιν είς τό βιβλίον έκεΐνο, δπερ δια
φωτίζει λεπτομερώς πάντα καί χειραγωγεί τόν 
διδάσκαλον είς τήν διδασκαλίαν έν άδιαιρέτω σχο
λείω, ού ό μηχανισμός λίαν πολύπλοκος ών δέν 
αύτοσχεδιάζεται ύπό τοϋ τυχόντος. Ό τίτλος τοϋ 
βιβλίου είναι Ό διοργαυιβμος τον αδιαιρέτου 
δημοτικού βγο λείου ύπό Π. Π. Οικονόμου, ή δέ 
τιμή αύτοϋ δραχ. 1,50. Άποστέλλεται δέ είς 
πάντα ταχυδρομικώς, δστις ήθελεν έμβάση ήμΐν 
τό άντίτιμον αύτοϋ.ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διδάσκαλος έκ τών έγκριτων γράφεε δτι ύπό βα- 
θυτάτης κατέχεται μελαγχολίας ύποχρεωμένος ών 
νά διδάσκη διά τών έγκριθέντων αναγνωστικών βι
βλίων τούς μαθητάς γνώσεις, άς προσφυώς δύναται 
τις νά όνομάση γραών άθλους. Διήλθον δλόκλη- 
ρον τεΰχος έκ τών έγκριθέντων τούτων αναγνωστι
κών βιβλίων καί συμφωνώ πληρέστατα μέ τόν δι
δάσκαλον τόν μελαγχολήσκντα άμα τή άναγνώσει 
αύτών, διότι οΰτε τέρψις, οΰτε ώφέλιμός τις γνώ- 
σις οΰτε έξευγενισμός τοϋ ήθους είναι δυνατόν νά 
προκύψη έκ τοιούτων αθλίων διηγημάτων. ’Αλλά 
τί νά εϊπωμεν εις τούς Κυβερνήτας ήμών, οΐτινες 
μετ’ ενθουσιασμού άζίου καλλιτέρας ύποθέσεως, 
περιθάλπουσι πάσαν μωρίαν, πολεμοϋσι δέ άδυ- 
σωπήτως πάσαν καλήν τών σχολείων διοργάνωσιν 
καί λειτουργίαν, καταδιώκουσι δέ πάντα ικανόν δι
δάσκαλον, δστις δέν εννοεί νά έζαπατφ καί νά 
άγυρτεύη,τό δέχείριστον έζηφάνισαν σύστημα εθνι
κόν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, δπερ ήτο τό κό
σμημα τής νεωτέρας 'Ελλάδος. Διά τούτο αποτείνο
μαι πρός τούςκαλούς διδασκάλους συμβουλεύων αύ
τούς νά έπιστήσωσιν ήδη περισσότερον τήν προσοχήν 
αύτών είς τά ίερά μαθήματα, χ πρέπει νά θεωρώσιν 
καί ώς άντιφάρμακον κατά τής πεζότητος καί χυ- 
δαιότητος τών γνώσεων, δι’ ών μολύνεται δ νοϋς 
τών μαθητών τών ζώντων καί άνατρεφομένων μέ 
ιδέας τών άναγνωσματαρίων ! Είς τήν Παλαιάν 
καί Καινήν Διαθήκην άς ζητήσωσι διδάσκαλοι καί 
μαθηταί παρηγοριάν καί έλπίδα, έν τφ μαθήματι 
τφ ίερφ άς κατανοήσωσιν δτι οί λαοί οί έκκλίνοντες 
έκ τής δδοϋ τοϋ θεού δυστυχούσε καί άπόλλυνται. 
Κατά θείαν δέ οικονομίαν τά μαθήματα ταύτα διε- 
σώθησαν αλώβητα έκ τής λαιμητόμου τών νέων 

Έκ τοΰ Τυπογραφείου τών ΚαταστημάτωνΑΝΕΣΤΗΚΩΝΣΤΑΝΉΝΊΔ0Υ·—^94 —303ί

τής 'Ελλάδος μεταρρυθμιστών ή νεκροθαφτών. Εις 
αύτά &ς ζητήσωσι καταφυγήν, μέχρις δτου παρέλθη 
ή οργή τοϋ Κυρίου. Αύτήν τήν συμβουλήν δίδω 
είς τόν φίλον διδάσκαλον καΐ είς τούς άλλους οϊ
τινες είναι ήμΐν δμόφρονες.

ύπό <Ι»ελίππαν Λ. Οικονομ.εδου.
1894. 'Λ&ήναις.

Τεμή δραχμής.
Συλλογή είκοσιτεσσάρων ποιημάτων, έν οίς αν

τικατοπτρίζεται τοϋ ποιητοϋ ή ευσέβεια καί δ εν
δόμυχος θαυμασμός πρός τά μυστήρια τής φύσεως 
καί πρός τά άλυτα αιωνίως μένοντα προβλήματα 
τοϋ κόσμου, ώς καί δ διακαής πόθος αύτοϋ έν τή 
πατρίδι του νά ϊδη τήν αρετήν θριαμβεύουσαν. 
Τίνα δέ γνώμην Γχει περί τής αποστολής τής ποιη- 
σεως δ κ. Οίκονομίδης, άς άκούσωμεν αύτοϋ τοϋ 
ίδιου λέγοντος περί τούτου τά έξής· (σελ. 20).

Οί ποιηταί μετά τον θειον 
είναι ατενώς συσχετισμένοι 
ώς νόες ένθονσιασμένοι 
ώς ίσχνρόταται ψνχαί ■ 
Διό καί κάλλιον τών άλλων 
καί τά παρόντα καθορώσι 
καί μέλλοντα προδιορώσι 
καί κρίνονσι τό παρελθόν. 
Μετά τής φύσεως άπάσης 
τών θαυμαστών δννάμεών της 
τών μνστικών ένεργειών της 
συγκοινωνεί τό πνεύμ’ αύτών. 
Άνταποκρίνεται §αθέως 
καί Λ εύαίσθητος καρδία 
καί Λ όργώσα φαντασία 
πλέον ή δσον τις θαρρεί . . . 
Τούς ποιητάς λοιπόν μέν πάντες 
ανεξαιρέτως αγαπάτε, 
καί σέβεσθε όμοΰ τιμάτε, 
φοδεΐσθε δέ οί πονηροί.

’Εκ τοιαύτης θεωρίας περί τής αποστολής τοϋ 
ποιητοϋ προέκυψαν τά Βαοων φύλλα, ά συνι- 
στώμεν είς τή'Ζ άνάγνωσιν τών διδασκά'λων.

'Αγία Γραφή ήτοι ίστορίαι ίεραί διδασκαλίαι έκ τής 
Καινής Διαβήκης ύπο Π. Π. Οικονόμου. Έν Άθήναις 
παρά τω εκδότη Άνέστη Κωνσταντινίδου. Έκδοσις δεύ
τερα 4895 σελ. 160. Τιμή χονδρικώς λεπτ. 75.

Το βιβλίον τοΰτο έγράφη, ίνα καταδειχδή δποϊον πνεύ
μα θρησκευτικόν πρέπει νά πνέη είς τά σχολεία και αν
τιπροσωπεύει τοΰ συγγραφέως τάς παιδαγωγικάς γνώμας 
έν τή διδασκαλία τών ιερών μαδημάτων. Ή έν βραχεί 
χρόνω έξάντλησις τής πρώτης έκδόσεως μαρτυρεί ότι τοιαΰ- 
τα βιβλία είναι περιζήτητα ύπο τών εϋπαιδεύτων δήμο - 
διδασκάλων, οΐτινες τά ίερά θεωροΰσιν ώς τήν βασιλίδα 
τών_μα6ημάτων.


