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ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α

Είς το Β. Διάταγμα τοΰ 1836 τδ περί τοΰ 
κανονισμού τών Ελληνικών σχολείων, τδ έπέ- 
χον θέσιν νόμου αναγράφεται μέν ώς «π ρ ώ- 
τ ιστός σκοπός τών Έλληνικών σχολείων 
ν ά προετοιμάζουν διά τ ά γυ
μνά σ ι α, άλλά συγχρόνως ή έν. αύτοϊς έκ- 
παίοευσις πρέπει νά άποτελή καί αύθύπαρκτόν 
τι δλον καί νά είναι ή πρώτη βαθμίς έπιστη
μονικής μορφώσεως τής νεολαίας, άμα δέ νά 
έφοδιάζη καί τδν νέον μέ τάς γνώσεις, ό'σαι 
είναι άναγκαϊαι διά τδν βίον», άλλ’ άν άπο- 
βλέψωμεν είς τδ πρόγραμμα πειθόμεθα δτι κυ
ριαρχεί έν αύτώ ή αύτοτέλεια τών Έλληνικών 
σχολείων, ά είναι μικρά γυμνάσια, βαθμός τις 
μικρότερος άλλά πλήρης έπιστημονικής μορ
φώσεως, ο δέ σύνδεσμος αύτών πρδς τά γυμνά
σια είναι μηχανικός μάλλον ή δργανικός' διότι 
πλήν τής τρίώρου έν τή τρίτη τάξει του σχο- 
λείου διδασκαλίας τής Λατινικής γλώσσης, ήτις 
δέν είναι υποχρεωτική είς πάντας τους μαθη
τάς ή μόνον είς τούς φοιτήσοντας είς γυμνά-τ 
σια, ούδαμοΰ άλλαχοΰ βλέπομεν δτι γίνεται 
ιδιαιτέρα πρόνοια πρδς παρασκευήν τών νέων 
διά τά γυμνάσια. Έχει δέ τδ πρόγραμμα τών 
Ελληνικών σχολείων ώς έξής έν τώ Διατάγ

ματα

Λ' . Τάξις.
1. Ετυμολογικόν τής Ελληνικής κοιτά τήν 

παραδεχθησομένην γραμματικήν, ώς δέ κείμενον 
θέλει χρησιμεύει ό πρώτος τόμος τής είσαχθη- 
σομένης έγκυκλοπαιδείας. 2. 'Ιερά ιστορία τής 
παλαιάς καί νέας Γραφής. 3. Σύντομός γεω
γραφία τής Ελλάδος κατά τδ παραδεχθησόμε- 
νον βιβλίον. 4. ’Αριθμητική, τά τέσσαρα πά
θη, τα κλάσματα καί τά δεκαδικά μέχρι τών 
μεθόδων καί ιδίως ή πρακτική καί έκ μνήμης 
αριθμητική. 5. Καλλιγραφία κατά πρωτότυ
πα. 6. Αρχή τής Γαλλικής. 7. Φυσική ιστο
ρία. 8. ’Ιχνογραφία. 9. Μουσική. 10. Ασκή
σεις άναγνώσεως καί απαγγελίας.

Β . Τάξις.
1. Ελληνική γλώσσα, τεχνολογία, σύντα

ξις, διάλεκτοι' ώς κείμενον ό δεύτερος τόμος 
τής έγκυκλοπαιδείας. 2. Κατήχησις. 3. 11α- 
λαιά ιστορία καί ή τής Ελλάδος. 4. Γεωγρα
φία τής Εύρώπης. 5. ’Αριθμητική άπδ τάς με
θόδους μέχρι τής άλγέβρας. 6, Καλλιγραφία. 
7. Φυσική ιστορία έξακολούθησις μέχρι τέ
λους. 8. Γαλλικά. 9. 'Ιχνογραφία. 10. ’Α
σκήσεις είς τδ άναγινώσκειν; καί άπαγγέλλειν. 
11. Μουσική.

Γ’. Τάξις.
1. Έλληνικά, σύνταξις, καί κείμενον καί 

ριζαι καί κείμενον τδ τρίτον μέρο τής έγκυ- 
κλοπαιδείας. 3. Σύνταξις καί συνθέσεις είς τήν 
νέαν Ελληνικήν. 3. Άρχαί άνθρωπολογίας καί
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μονικός ούτε πρακτικός πρός, διάλυσιν τών 
Ελληνικών σχολείων,

Ό συνήθης λόγος, δστις φέρεται κατά τής 
διαλύσεωςτών Ελληνικών σχολείων, είναι δτι 
ταϋτα άπέτυχον καί φρόνιμον είναι λέγουσι κατά 
τό Εύαγγέλιον πάν δένδρου μή ποιοϋν καλούς 
καρπούς νά κόπτηται καί νά βάλληται είς το 
πϋρ, ’Εσχάτως δέ άνεφάνη καί άνήρ έμοί μάλ’α 
τετιμημένος καί φίλος κάλλιστος, δστις έκ τής 
έπιστήμης τής Παιδαγωγικής άντλών τούς λό
γους, έξέθεσε ταύτας μετά χάριτος καί σαφη- 
νείαςέντή Εκπαιδεύσει κηρύττων καί έπιστη- 
μονικώς περιττήν τήν ύπαρξιν τών Ελληνικών 
σχολείων μετά τήν αυξησιν τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως άπό τετραετούς είςεξαετή, (ϊδ. Έκ- 
παίδ. έτος Γ. φύλ. 2, φυλ. 8 καί φυλ 11).Τό 
δτιδέ άπέτυχοντά Έλληνικά σχολεία,δέν είναι 
άληθές καθολου λεγόμενον, ούδέ είναι, δπου 
τοιαύτη άποτυχία παρετηρήθη, υπεύθυνος διά 
τοϋτο ό θεσμός τών Ελληνικών σχολείων.Και 
τό τελειότατον δργανον είς χεΐρας άδεξίους απο
τυγχάνει. Καί έπιθυμώ νά έρωτήσω τούςτοι- 
αϋτα περί τών 'Ελληνικών σχολείων λέγον
τας. Ν’ομίζουσιν άρά γε δτι τά γυμνάσια έλει- 
τούργησαν ή λειτουργοΰσι καλλίτερου τών 
Ελληνικών σχολείων; Νομίζουσι δτι τά δη
μοτικά σχολεία έξεπλήρωσαν καλλίτερου τον 
προορισμόν των ; Καί άν έμφανίζωνται καί έν 
τοΐς σχολείοις τούτοις αί αύται ελλείψεις, άν μή 
πλείονες,τότε διά τί δέν ζητούσι καί τήν κατάρ- 
γησιν τούτων; Μοί φαίνεται λοιπόν δτι ό λό
γος ούτος τής αποτυχίας εΐ^αι ήκιστα σπουδαίος 
πρός κατάργησιν τών Έλλ. σχολείων. Διότι 
πρώτον μέν,ώς είπομεν δέν άληθεύει δτιπάντα 
τά Έλληνικά σχολεία άπέτυχον,έπειτα δέ καί 
άν άπέτυχον τινα, ταϋτα δύνανται νά διορθω- 
θώσιν,αίρομένων τών λόγων τήςάποτυχίαςαύ
τών. Ό σπουδαιότατος δμως καί έπικινδυνό- 
τατος διά τήν ύπαρξιν τών Ελληνικών σχο
λείων λόγος είναι ό έπιστημονικός, καθ’ δντά 
δημοτικά σχολεία καί τά γυμνάσια, συμπλη- 
ρουμένων μάλιστα άμφοτέρων, είναι έπαρκή 
παιδαγωγικά σχολεία πρός μόρφωσιν τών πο
λιτών, ούδεμία δέ άλλη άνάγκη παιδαγωγική 
συνηγορεί ύπέρ τής ύπάρξεως καί τρίτου είδους 
σχολείων. Τοϋτο νομίζω δτι δέν είναι δρθόν. 
Καί λογικώς άν έξετασθή τό ζήτημα, δέν δυ
νάμεθα νά είπωμεν δτι, άφ’ ού πληροϋται ό 
ανώτατος δρος τής παιδαγωγικής μορφώσεως 
διά τών γυμνασίων καί ό κατώτατος διά τών 
δημοτικών σχολείων, θεραπεύεται άρα διά τών 

ήθικης. 4. 'Ιστορία τής 'Ρώμης καί τά πρώ
τιστα τής μεσαίας καί νεωτέρας ιστορίας. 5. 
Γεωγραφία, τά λοιπά μέρη τοϋ κόσμου. 6. 
Άρχαί τής άλγεβρας καί γεωμετρίας. 7. Άρ
χαί τής λατινικής διά τούς μεταβήσο- 
μένους είς γυμνάσια. 8. Γαλλικά. 
9. Άρχαί πειραματικής φυσικής. 9 Καλλι
γραφία καί ιχνογραφία. 10. Μουσική.

'Όστις άναγινώσκει όποια ύψηλά μαθήματα 
ώρίσθησαν έν έτει 1836 νά διδάσκωνται έν τοΐς 
Έλληνικοΐς σχολείοις καί παραβάλλει πώς τά 
μαθήματα ταϋτα σήμερον περιωρίσθησαν παρ’ 
ήμΐν, δέν θά διστάση νά άνακηρύξη δτι τά 
Ελληνικά σχολεία έξετοπίσθησαν έκ τής ύψη- 
λής θέσεως, είς ήν έθεσεν αύτά ό παλαιός νο- 
μοθέτης καί ή αστοχία του σκοποϋ αύτών ζη- 
τητέα ούχί είςτον άστοχον αύτών διοργανισμον, 
άλλ’ είς τήν άστοχον αύτοϋ έφαρμογήν. Καί 
ή άμεσος καί πρακτική σκέψις, ήτις έπέρχεται 
είς πάντα φρόνιμόν άνθρωπον ένταϋθα είναι ούχί 
νά διαλυθώσι τά σχολεία ταϋτα ώς άχρηστα, 
άλλά νά διορθωθώσι κατά το αρχικόν αύτών 
σχέδιον.

Ήπρότασιςπρός διάλυσιν τών 'Ελληνικών 
σχολείων καί ή συγχώνευσις αύτών πρός τά 
δημοτικά σχολεία δέν είναι νέα. Ήδη άπό τοϋ 
1870 γίνεται περί τούτου λόγος, κατά δέ τό 
έτος 1875 έν Άθήναις διά τοϋ συλλόγου τοΰ 
πρός διάδοσιντών Ελληνικών γραμμάτων έγέ
νετο και άρχή πρακτική πρός κατάργησιν αύ
τών διά τής ίδρύσεως τοϋ Παιδαγωγείου, ήτοι 
δημοτικοΰ σχολείου μέ έξ τάξεις ού οί άποφοι- 
τοι κατετάσσοντο ή είχον τούλάχιστον τήν άξί- 
ωσιν νά κατατάσσωνται είς γυμνάσια, ύπερ- 
πηδώντες τά ελληνικά σχολεία. Ή έπιθυμία 
αύτη πρός νεωτερισμόν καί ή δόξα, ήτις παρα- 
κολουθείτούςμεταρρυθμιστάς,παρεκίνησαν πολ
λούς τών έν τή έξω Έλλάδι γυμνασιαρχών νά 
καταργήσωσι μετά θάρρους μεγάλου τά'Ελλη
νικά σχολεία διανείμαντες τάς τάξεις αύτών 
δύο μέν είς τό Ελληνικόν καί μίαν είς τό γυ
μνάσιου, είς δ προσέθεσαν χάριν τής έξισώσεως 
φαίνεται καί άλλην μίαν, ώστε τά δημοτικά 
σχολεία αύτών έκεϊ έχουσι εξ ένιαυσίου’ς τά
ξεις καί άλλας τόσας τό γυμνάσιον αύτών. Ή 
αύτή μεταβολή άπό δύο έτών, ώς μανθάνομεν, 
είσήχθη καί είς Κύπρον, καί ούδεμία αμφιβολία 
οτι προϊόντος τοϋ χρόνου τά έλληνικά σχολεία 
θάκαταργηθώσι, έάν δέν γίνη έντονος τής μετα
βολής ταύτης καταγγελία καί πειστική, παρά- 
στασις δτι ούδείς λόγος συνηγορεί ούτε έπιστη-

δύο τούτων σχολείων πάσα ή μορφωτική άνάγ
κη τής κοινωνίας. Ημείς φρονοϋμεν δτι δσω 
περισσότερα τά είδη τών μορφωτικών σχολείων 
κατά λόγον τών αναγκών τών οιαφόρων κοινω
νικών τάξεων, τόσω καί καλλίτερου έξυπηρε- 
τεϊται διά τών σχολείων ή έκπαιδευτική άνάγ
κη τοϋ έθνους. Καί είς πάσαν κοινωνίαν άνθρώ
πων καλώς ζώσαν νομίζω δτι πρέπει τούλά
χιστον νά ύπάρχωσι τρία είδη σχολείων. Α) 
Δημοτικά σχολεία μέ έξ ένιαυσίους τάξεις είς 
τρία τμήματα διηρημένα μέ τρεις διδασκά
λους, ή καί μέ δύο ή καί μέ ένα. Β) Έλληνι
κά σχολεία μέ τέσσαρας τάξεις· καί Γ) Γυ
μνάσια μέ δκτώ τάξεις. "Εκαστον τών σχο
λείων τούτων έχει ίδιον σκοπόν νά έκπληρώση 
καί δέν εύρίσκεται είς ούδεμίαν σχέσιν πρός τά 
άλλα; Μόνον πρός άποφυγήν ιδιαιτέρων κόπων 
καί ιδιαιτέρας δαπάνης ορίζεται δτι οί μαθηταί 
οί θέλοντες νά καταταχθώσιν είς τό γυμνάσιον 
δφείλουσι νά γινώσκωσι τάς γνώσεις, δσαι δι
δάσκονται είς τάς τέσσαρας κατωτέρας τάξεις 
τοΰ δημοτικού σχολείου, οί δέ μαθηταί οί θέ
λοντες νά έγγραφώσιν είς τό Ελληνικόν σχο
λείου πρέπει νά κατέχωσι πάσας τάς γνώσεις, 
δσαι διδάσκονται είς τό δημοτικόν σχολείου. 
Κατά τήν γνώμην λοιπόν ταύτην θά έχωμεν 
1) Δημοτικήν ίκπαίδευσιν μέ έξαετή κύκλον 
μαθημάτων, ώστε έκ τών δημοτικών σχολείων 
θά άπολύωνται μαθηταί δωδεκαετείς τούλάχι
στον διά τόν πρακτικόν βίον. 2) 'Ελληνικήν 
παίδε υσιν μέ τετραετή κύκλον μαθημάτων, 
ώστε έκ τών Ελληνικών σχολείων θά άπο
λύωνται μαθηταί έκκαιδεκαετεϊς τούλάχιστον 
τήν ήλικίαν διά τόν πρακτικόν ώσαύτως βίον 
κρεϊττον τών άλλων παρεσκευασμένοι · καί 3) 
Γυμνασιακήν παίδευσιν με δκταετή κύκλον μα
θημάτων, ούστε έξ αύτών θά άπολύωνται αα- 
θηταί δκτώ καιδεκαετεις τήν ήλικίαν κάλλι- 
στα πάντων διά δν πρακτικόν βίον παρεσκεαυ- 
σμένοι καί διά τήν σπουδήν έπιστημών έν Πα- 
νεπιστημίοις ή Πολυτεχνείοις ή Στρατιωτικαΐς 
Σχολαϊς κ.τ.ά. 'Ότι δέ τοϋτο είναι σύμφωνον 
καί πρός τήν έπιστήμην καί προς τάς άνάγκας 
τοϋ βίου θά διαλάβωμεν έν έπομένφ φύλλω.

ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡΑ Τ0Ι3 ΠΑΛΑΙΟΙ!
(Συνέχ. ίδέ φύλλ. Έκπαιδεύσεως 9).

22. Μηλολόνθη.— Ή παιδιά αυτή σω- 
ζβται καί παρ’ ήμΐν. Δένουσι διά νήματος κάν

θαρον, δν έπειτα άφίνουσι κρατούντες, εις τήν χεϊρα 
τδ έτερον άκρου τοΰ νήματος. Ό κάνθαρος πει- 
ρώμενος νά φύγη καί μή δυνάμενος περιφέρεται 
βομβών. Συμβαίνει δέ ενιαχού νά προσδένηται 
καταλλήλως όπισθεν τοΰ κανθάρου μικρόν κηρίον, 
δπερ άνάπτουσι καί*  άφίνουσιν αυτόν νά φύγη πρός 
χαράν πάντων, οϊτινες μετά χαράς παρακολουθοΰσι 
αύτόν πετάμενον. Έκ τής παιδιάς ταύτης προήλ
θαν πολλάκις έμπρήσεις οικιών, Έν Κρήτη τό παί- 
γνιον τοϋτο είναι συνηθέστατον, καλούμενου xar- 
θαρομ,αμούτας.

23. Βέμβηξ ή ^έρβτξ, χίτρόρβος, 
Στρόβιλος.— Ή παιδιά αύτη διατηρουμένη καί 
παρ’ ήμΐν σήμερον ύπό τό όνομα άσβοΰρα ή σβουρ- 
δούρα έγίνετο ώς έξής. Ξύλον κωνοειδές περιέ- 
στρεφον έπί τοΰ εδάφους ούτως, ώστε τοϋτο περι
στρεφόμενου εμενεν ορθόν αποτελούν μάλιστα καί 
ροΐζον. Περιεστρέφετο δέ πληττόμενον διά μάστι
γός. Πλήν τοΰ είδους τούτου τοΰ στρόμβου παρ’ 
ήμΐν οί παϊδες παρασκευάζουσι άσβοΰρες διαπερών- 
τες είς μικρόν βώλον κηρίου ή είς μικρά βαλανίδια 
ξυλάρια καί περιστρέφοντες διά τών δύο δακτύλων 
τής χειρός τοΰ μεγάλου καί τοϋ μέσου. Άλλο εί
δος σβούρας είναι ό μικρός δίσκος, δστις συνήθως 
παρασκευάζεται έκ φλοιοΰ δένδρου καί δστις περι
στρέφεται διά λεπτού σχοινιού, δπερ διαπεράται 
διά τών έν τφ μέσφ τοϋ δίσκου κατασκευασμένων 
οπών καί δένεται κατόπιν κατά τά δύο αύτοΰ άκρα.

Ό παίζων έμβάλλει τόν λιχανόν έκατέρας τών χει- 
ρών είς έκάτερον τών άκρων τοΰ σχοινιού, καί άφ’ού 
ίκανώς διά τής χειρός περιστρέψη τόν δίσκον έλκει 
κατόπιν τούτον, δστις εξελισσόμενος περιστρέφεται 
ταχέως κατά μίαν διεύθυνσιν, χαλαρούμενος δέ 
κατ ’ άλλην καί οΰτως εξακολουθεί ή περιστροφή 
καθ’ έκατέρας τάς διευθύνσεις έπί πολύν χρόνον.

12/4. Τροχός ή χορχκηλαΰία.—Προσφιλές 
παίγνιον είς τους παλαιούς καί παρ’ ήμΐν έν χρή- 
σει όν. Οί παϊδες πλήττοντες στεφάνην διά ξύλου 
κινοΰσιν αύτήν τρέχοντες κατόπιν καί προσπαθοϋν- 
τες διά τών κτυπημάτων νά διατηρώσιν αύτήν έν 
κινήσει. Ή παιδιά αυτή εύρίσκεται συγχνάκις απει
κονισμένη έπί αγγείων καί δακτυλιόλιθων.

2S. Σφαίρα. "Ισώς ούδέν άλλο παίγνιον 
παρά τοΐς παλαιοΐς ητο ούτω προσφιλές και είς 
μεγάλους καί είς μικρούς καί είς άνδρας καί είς 
γυναίκας, δσον ή σφαΐρα. Πλεϊστα είδη τής παι- 
διάς αύτής μνημονεύονται παρά τών συγγραφέων. 
Καί άλλοτε μέν επαιζον μέ μίαν σφαίραν, άλλοτε 
δέ μέ πολλάς. Άλλοτε επαιζέ τις μόνος, άλλοτε 
δέ μετά πολλών, οϊτινες ήσαν είς δύο μερίδας 
διακεκριμένοι, ών ή μία έζήτει νά νικήση τήν 
άλλην. Έκτύπων δέ τήν σφαίραν ή μέ τήν χεϊρα, 
ή καί μέ πλήκτρον. Καί επαιζον ή έν ύπαίθρφ ή 
έν τοΐς σφαιριστηρίοις ήτοι οίκήμασι πρός τούτο 
έπίτηοες ούσι. "Ητο δέ ή σφαίρα ή μικρά ή καί
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οιας ταιτης τα
«Ήν δέ τής

καιέπίσκυρος καί 
έχει, παίζεται 
πρός ίσους 
των, ήν σκΰρον ' καλοΰσιν, έφ’. ήν καταθέντες τήν

μεγάλη. Ή μικρά δέ ήτο έν χρήσει παρά τοΐς
παιδίοις. Ό Γαληνός ε’γραψεν ίδιον βιβλίον 
σμικρας σφαίρας, έν ώ συνιστά αύτήν ώς χρήσι
μοί ούχί μόνον διά' τήν ύγείαν τοϋ σώματος, 
άλλά καί διά τήν άνάπτυζίν του πνεύματος. Ό 
Πολυδεύκης (IX. 103 κ-έ ) γράφει περί τής πάι-

- -- έξής·
έν σφαίρα παιδιά; όνόματι έπίσκυ 

ρος, φαινίνδα. άπόρραζις, ουρανία. Καί ή μέν 
εφηβική καί έπίκοινό; έπίκλήν 

δέ κατά πλήθος διαστάντων ίσων 
, εΐτα μέσην γραμμήν λατύπη έλκυσάν-

σφαίραν, έτέρας δύο γραμμάς κατόπιν. . έκατέρας 
τής τάξεως καταγράψαντες, ύπέρ τούς ετέρους τοί 
προανελόμενοι ρίπτουσιν,οΐς έργον ήν έπιδράζασθαί 
τε τής σφαίρας φερομένης καί άντιβαλε.ΐν, έως αν 
οί έτεροι τούς ετέρους ύπέρ ·τήν κατόπιν γρπμμήν 
άπώσωνται. Ό δέ φαινίνδα .εΐρηται ή άπό Φαινίν- 
δου τοΰ πρώτου εύρόντος ή άπό τοϋ. φενακίζει? δτι 
έτέρφ . προδείξαντες έτέρω ρίπτουσιν εξαπατώντες 
τόν οίόμενον είκάζοιτο δ’ αν είναι ή διά τοϋ μι
κρού σφαιρίόυ., δ ,έκ τοΰ άρπάζειν ωνόμασται· τάχα 
δ*  άν ίκαΐ τήν έκ τής μαλακής σφαίρας παιδιάν 
ούτω τις καλοίη. Ή δέ άπόρραξις, έδει τήν σφαί
ραν πρός ,τούδαφος εύτόνως ^ήξαντα, ύποδεξάμενου 
τό πήδημα τής σφαίρας τή χειρί ..πάλιν άντιπέμψαι 
καί τό πλήθος τών πηδημάτων ήριθμεΐτο. Ή δέ 
ουρανία, ό μέν άνακλάσας αύτόν άνερρίπτει τήν
σφαίραν είς τόν ούρανόν. Τοΐς δ’ ήν άλλρμέν.οις φι
λοτιμία, π;'— ■·“·· 1- ----- ~—---■
δπερ έοικε καί 
μίντοι πρός τόν τοίχον τή> σφαίραν άντιπέμποιεν 
τό πλήθος τών πηδημάτων διελογίζοντο 
μέν ήττώμενος όνος εκαλείτο κάΐ πάν έποί; 
προσταχθέν, ό. δέ νικών βασιλεύς τε ήν καί 
ταττεν εΐποις αν ούν 
ζειν, σφαίραν ρίπτειν. 
προσπέμπειν, έκπέμπί 
άνταποφέρειν σφαιρισι 
μονά, εύσκοπον, 
σφαιρομαχίαν ειπειν 
παιδιάν». Έν . άλλαις λέζε 
ρον σφαίραν 
καί ΐσταντο 
άπόστασιν. 
ή μεθόριος 
πλησίον 
καΐ 
τών 
λής σ όρια 
νοι 
την 
τής 
Ούτοι

πριν είς γήν αύτήν πεσεϊν, άρπάσαι, 
Όμηρος έν Φαίαξι δηλοϋν οπότε

Καί ο 
ι τό 
έπέ- 

τόν σφαιρίζοντα σφαίρα παί- 
., βάλλειν, άφιέναι, πέμπειν, 
ειν, άντιπέμ,πειν, άνταφιέναι, 
τικόν είναι, εύρυθμον, εύσχή- 

έπίσκοπον, εύτονον.
■ήν έπίσκυρον τ 

σι κατά μεν ι 
οί παίζοντες διηοοϋντο ει 

αντιμέτωποι πρός άλλήλους 
Έν τφ μέσω δέ 
γραμμή ίσκόρος, 

άλλήλων κειμένων 
ενταύθα άπετίθετο

Έςεστι καί 
τής σφαίρας 
τήν έπίσκυ- 
ί’.ς δύο μέρη 

είς ικανήν 
τόΰ χώρου ώρίζετο 
λατύπη) διά λίθων 

ή καί σεσωρ-υμίνων 
ή σφαίρα. Όπισθεν δέ 

άνταγωνιζομένων μερών εις μεγαλειτέραν βο- 
άπόστασιν έκ τής μεθορίου γραμμή; ησαν τάϊγ-γ. -

όποιων έξερχόμε- 
Τώρα ελάαβανέ τις 

■ει νά ρίψη αύτήν ύπεράνω 
καί πέραν τοϋ ορίου αύτής. 
άντικοούοντες τήν σφαίραν 

τών πάιζόντων, πέραν τών 
έθεωροϋντο ήττημένοι. 
σφαίραν καί έζήτ 
άντιπάλου μερίδος 

δμως ήμύνοντο

κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν καί ζητοΰντες νά ^ίψωσιν 
αυτήν πέοαν τών ορίων τών αντιπάλων.Ούτω σϋνή- 
πτετο άγων εκατέρωθεν πεισματώδης, μέχρις δτου 
μία τών μερίδων έξήρχετο έξω τοΰ όπισθεν αύτής 
κειμένου όρίου.

Ή δέ φαινίνδα ήτο βολή’σφαίρας μέ τήν δια
φοράν αύτήν δτι ό ρίπτων αύτήν προσεποιεΐτο οτι 
ήθελε νά ρίψη αύτήν είς τοΰτον ή έκεϊνον έκ τών 
παίζόντων καί έρριπτεν αύτήν ε ς άλλον.

Ή δέ άπόρραξις ήτο παιδιά δεά σφαίρας, καθ 
ήν ό παίζων έκ’τύπει αύτήν έπί τοϋ εδάφους ή έπι 
τοίχου καί έδέχετο αύτήν κτυπών εύθύς διά τής 
χειρός ανοικτής καί ούτως έπανελάμβανε τό πράγ
μα κατ’ έζακολούθησιν μέχρις δτου ή σφαίρα 
πέση κατά γής. Όστις έκαμνε τά περισσότερα κτυ
πήματα, ήτο νικητής καλούμενος βασιλεύς, ό δέ 
,ήττηθείς εκαλείτο όνος.

Ή δέ ούρανία ήτο έκσφενδόνησις τής σφαίρας 
είς-τόν ούρανόν ύπό τοΰ παίζοντος καί άναπήδησις 
αύτοϋ,. ινα συλλάβη αύτήν έν τφ άέρι, ήν δμως 
καί ο; άλλοι συμπαϊκται ήγωνίζοντο νά δεχθώσιν.

. _ 1 (ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΠΑΤΡίλΠΝ ΗΘΩΝ

οεν 
τού 
κών

> 
ατρά είνε εκ τών έργα'

Διατί; Διότι βλέπουσιν. έκεΐ άπασαν τήν 
τήν φυσικήν, έν δράσει, έν χάριτι, έν 

έκεΐ τήν ζωντανήν των γλώσσαν; 
ων, τά καθ’ δλα δμοια μέ εκείνα, 

φδοντες, κατά τάς πανηγύρεις 
συναναστροφάς των, κατά 

ι τήν έθνικήν των 
τους χορόν, 

τής

’ .Α ’ ’ . .' '

Έκαστος εχη τήν γνώμην του περί τή; γλώσ
σης, ήν οφείλει τό όσημέραι άναμορφούμενον έθνος 
μας ν’ άκολουθήση, τήν τών λογίων ή τήν τοΰ 
λαού, ήτοι τήν δημώδη. Τό ζήτημα τούτο ώς έκ 
τής μεγίστης αύτοϋ σπουδαιότητος κατέστη δυσε
πίλυτου· οί σοφοί μας δεν εΐπον είσέτι τήν τελευ- 
ταίαν των λέξιν. Έστω, άς τό λύσωσιν όπόταν 
δυνηθώσιν. Άλλ’ είς τούς τελευταίου; χρόνους, 
κόθ ’ ού; άνεβιβάσθησαν έπί τής σκηνής τά κωμει- 
δύλλια έθνικών ύποθέσεων καί λαϊκής γλώσσης 
πρέπει νά λησμονώμεν, δτι τά τού λαοΰ 
καΤακλυζοντος τά θ 
τάξεων. Διατί; Διόι 
ζωήν των 
ζωή· άκούουσιν 
τά τραγούδια τ 
άτινα τέρπονται 
των, κατά τάς 
οδοιπορίας των-, διότι βλέπουσι 
δυμασίαν, τόν χαρίεντα συοτόν 
τόν άρβανίτικον, τόν χορόν τής λεβεντιά; 
βαροτητος.

Τά τραγούδια μας ντυμένα μέ τήν ζωντανήν 
γλώσσαν, τόν χορόν μας, τήν έθνικήν μας ένδυμα- 
σίαν καί πάντα τάλλα αγνά ήθη μας καί έθιμα, 
τά περικλείει καί τά μυρώνει τοσαύτη και τοιαύτη 
ποίησις, ώστε ή ιστορία, χωρίς νά λάβη ύπ’ όψιν 
της τήν άρχαίαν μας εύκλειαν, άπεφάνθη, οτι, οι 
κάτοικοι, οί ύπ? τοιοϋτον προνομιούχου ούρανόν 
διαπλάσαντες τοιοϋτον βίον, είνε έξ άπαντος, οι 

τας 
έν- 
καΐ 
σο-

μας

-ποιητικότεροι, , έν μια λέξει, κάτοικοι τής ύφηλίου. 
Άλλά κατά τήν παροιμίαν «τό ψάρι άπό τό 

κεφάλι μυρίζει.» Ή ύψηλή λεγομένη κοινωνία μας 
έμόμισεν, ότι, άνοίγουσα τάς άγκάλας της είς τόν 
έξωθεν όρυ.ητικώς έλαύνοντα ψευδεπίχρυσον πολι
τισμόν, έπιδεικνύει σημεία προόδου, εύγενείας, άνα- 
πτύξεως, πολιτισμού. Καιέφ’ δσον μέν έζων οί άν- 
δρες εκείνοι, οί έκ τοΰ ίεροϋ ήμών άγώνος ώς φά
σματα άναπηδήσαντες μέ τό ξίφος αιμοσταγές, 
πλήρεις πληγών, άλλά καί μέ τό μέτωπον ύψη
λόν, ύπερήφανον, ούδένα φόβον νά φοβηθώμεν εΐ- 
χομ.εν. Είς τά άνάκτορα τοϋ αειμνήστου Όθωνος 
έχόρευεν ό ΓΙλαπούτας τό «λειβαδίτικο» καί ό Γεν
ναίος έτρα,γφδει τό «Τής 'Ρούμελης οί μπέηδες 
τοΰ Δράμαλ’ οί λεβέντες, ’ς τά Δερβενάκια κοίτον- 
Tat....»,έλαμπε τό βοΰλευ'τήριον ύπό τής φουστα- 
νέλλας,καί έν αύτφ άπήγγελλε λόγον βασιλεύς φέ- 
ρων χρυσήν φέρμελην καί φουστανέλλαν χιονώδη. 
Μέ τό « ’γειά σας παιδιά» έχαιρέτιζε τόν λαόν δ 
Κίτσος Τζαβέλλας, καί ό λαός έψιθύριζε «τό νοΰ 
σας, παιδιά, περνάει τό λεοντάρι τής Κλείσοβας». 
Άτυχώς βμ.ως, τών ύψικόρμων τούτων δρυών ύπό 
τοΰ πανδαμάτορος γήρατος τής μιάς μετά τήν άλ
λην καταβληθεισών, διάδοχοί των έγένοντο θάμνοι 
ανίκανοι νά βελτιώσωσι τό κατεοημωθέν δάσος, τήν

- άναδάσωσ’.ν τοΰ όποιου οί διδάσκαλοι τού ένδοξου 
πλήν άτυχούς τούτου τόπου καλούνται σήμερον νά 
ένεργήσωσι.

Ποός ύμάς αποτείνομαι, φίλτατοι συνάδελφοι, 
οίς έλαχεν ό κλήρος τοϋ δσον ύψηλοϋ τόσον καί 
πλήρους μόχθων καί ταλαιπωριών δημοδιδασκαλι- 
κοΰ έπαγγέλματδς. Άδιαλείπτως έν τφ νφ ύμών 
έχετε, δτι τήν ιστορίαν καί γνησίαν καταγωγήν 
παντός έθνους ούδέν άλλο πλεΐον τών ηθών καί - 
έθίμων αύτοϋ έπιβεβαιοΐ’ αλάνθαστα καί άψευδή 
τεκμήρια, ζώσαι άποδείξεις τής σχέσεως, ήν εχει 
τό παρόν αύτοϋ πρός τό παρελθόν.

Ήν ποτέ χρόνος, καθ ’ ον διάσημος ιστορικός τής 
Γερμανίας δεινήν ύβριν κα .’ά τών σημερινών Ελ
λήνων έξέφερεν, άποκαλέσας αύτούς νόθα τέκνα 
τών άρχαίων, σύμφυρμα παντοδαπών λαών τοΰ 
άλλοτε πλημμυρίσαντος τήν Ελλάδα βορρά. Κατά 
τών αύθαοών δυ.ω; ύβρεων τούτου προσβαλουσών 
καιρίως τήν τιμήν ήμών, κατεξαναστάντες πλεΐστοι 
διαπρεπή κατέχοντες θέσιν έν τοΐς γράμμασι ξένοι 
τε καί ήμέτεροι, κατεκεραύνωσαν τούτον αντλοΰν- 
τες τάς περιφανείς αύτών άποδείξεις τής. γνησιό
τητας ήμών, έκ τών σημερινών ηθών καί έθίμων μας, 
διά τής αντιπαραβολής αύτών καί σχέσεως πρός 
έκεΐνα τά τών άρχαίων, καί σήμερον ούδείς πλέον 
πιστεύει είς τούς ύθλους τοΰ Φαλμεράϋερ.

Καί δμως έαν βαδίζωμεν τήν οδόν, εις ήν έτρά- 
πησαν άπό τεσσαρακονταετίας οί έν ταΐς πόλεσιν 
οικοΰντες μεγαλόσχημοι χρυσοκάνθαροι, καί χ,ου- 
σοκανθαρίζοντες, οί άπαρνούμ-νοι δτι ύπάρχει 
γνήσιον Ελληνικόν, οί έγκολπωθέντες τόν ύπού- 

λως είσέρποντα είς τήν πατρίδα ήμών καί τδν ύπό 
τοΰ ψύχους τόν νεναρκωμένον προσποιούμενου 
δφίν, θά ελθη ημέρα, καθ’ ήν βλέπων τήν κα- 
τάστασίν μας χαιρέκακος τις ξένος, θά εύρίσκη- 
ται έν πικροτάτη δι ’ ήμάς άληθεία, έάν άνα 
φωνήση' « Ή σηαερινη 'Ε.Ι.Ιας άηασα ρετίβ.Ιηθη 
ίίς θέατρον κωρ,ω^ων ρίγα, er ω άπαντες οί "EJ- 
Ληνες παριστάνουν ως ηθοποιοί, εχοντες ώς θεα- 
τάς το φάσμα νής άρχαίας ΈΛ.Ιάάος οίκτεΐρον 
αυτούς, χαί την Ευρώπην άνακαγχάοζυσαν».

’Έχει ή Εύρώπη πολλά τά καλά καί τά ωφέλιμα, 
άξια άληθώς πρός μίμησιν, άλλά σύν τούτοις καΐ 
πλεϊστα τά κακά καί τά βλαβερά. Τίς έξ ήμών 
ήγόρασε σίτον πρός τροφήν καί δέν τόν επέρασεν 
από κόσκινον, ίν ’ άφαιρέση τά έν αύτφ εύρισκόμενα, 
χώμα, χαλίκια, κόκκαλον, κουκκί, δαυλίτην, εΐ- 
ραν κλπ ; ούδείς βεβαίως. Διατί λοιπόν δέν ξεκο- 
σκινίζομεν καί ήμεϊς, δσα παραλαμ,βάνομεν έκ τών 
ξένων ; Τίνα σχέσιν έχουσι μέ ήμάς αί γαλλιστί 
γεγραμμέναι έπιγραφαί τών καταστημάτων τών 
πόλεων ; Τίνα σχέσιν έ'χουσιν οί χαιρετισμοί. Adieu, 
bonne nuit, bonjour.bon soir, κλπ. μέ τούς ίδι- 
κούς μας χαίρετε, ’γειά σας, καλή νύκτα σας, καλή 
’μέρα σας, καλή ’σπέρα σας ; Τίνα σχέσιν έχει ή 
εύρωπαϊκή ενδυμασία μέ τό έ.Ι.Ιηνιχό κορμί-, Τίνα 
σχέσιν έχουσι τά σακκιά, διότι σακκιά δύναται τις 
νά ονομάση τά ευρωπαϊκά ρούχα, μέ τήν ©ου- 
στανέλλαν καί τήν φέρμελην; Τίνα σχέσιν έχουσι τά 
τόν νοΰν καί τήν καρδίαν διαστρέφοντα έκτεθη- 
λυμμένα εκείνα μσματα,άτινα κεχηνότες άκούουσιν 
οί άνθρωποι τών πόλεων ιδία δέ τών Αθηνών έν 
.τοΐς καφεψείοις παρά γυναίων αποβρασμάτων τής 
Ευρώπης ; Τίνα σχέσιν λέγω έχουσι ταΰτα μέ τά 
τραγούδια τοΰ χορού μας, μέ τά τραγούδια αας 
τά κλέφτικα, τά πλήρη ποιήσεως καί πατοιωτι- 
κου οίστρου ; Και ποιο τραγουΟι απο εκείνα τα 
όποια προτιμάτε αδοντες έν ταΐς συν αναστροφαΐς 
σας σείς, ώ μεγαλόσχημοι αστοί τών πόλεων, δύ
ναται νά παοαβληθή μέ τά τραγούδια, άτινα ήμεϊς 
ζωηροί, εύθυμοι, αδομεν είς τά χωρία μας, καί έκ 
τών όποιων ολίγα: στροφάς τινων έκ τούτων πα— 
ρατίθημι φδε πρός σόγκρισιν ; ’Ιδού τοΰ χορού έν 
συρτόν.

«Έσύ ποΰ σούρνεις τό χορό κ*  Ιχει; πο>ύ νααάοι,
μην είνε ή μέση σου λίαν η χι’άτύς σου παλληκάρι ;

—Δέν είνε ή μέση μου λιανή κι’ άτός μου παλληκάρι, 
παρά ’χω μια άναπητικιά κ*  έχω χαρά μεγάλη, 
έχει τής χήνας τό λαιμό, τής πέρδικας τά κάλλη', κτλ. 

ετερον τοϋ τραπέζιου όπως ήμεϊς τό .Ιέγομεν.
Π'ά.ουν ν’ ανθίσουν τά κλαριά κι’ό πάγος δέν τ’ άφίνει 
πιάνω κ’ έγω νά σ' άρ.ηθώ κι’ό πόνος δέν μ’ αρίνει, κτλ.

ετερον.
Τρικαλινιά μου πέρδικα καί ΛαρσινΑ τρυγόνα
'ς ούλον τόν κόσμο ήμιρη’ς εμένα στέκεις αγρια !
χαμήλοισ’ τήν άγριότη σου κ’ έλα κοντά μου κάτσε I

— Δέν έρχομαι, λεβέντη μου, κον-ά σου γΔ νακαισω, 
γιατί ταχυά παινεύεσαι υεσ’ ’ς τάλλα παλληκαρια, 
έρίλησες μια πέρδικα, μια χομαϊδή τρυγόνα. κτλ.
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Τί δέ νά εΐπη τις δια τά κλέφτικα τραγού
δια μια?, τών οποίων το τραχύ καϊ σοβαρόν ύφος, 
τοσαύτην περιπάθειαν καΐ συγκίνησιν έγκρύπτουσι J 
Τίς άγνοεϊ τό ασμα τοϋ Δήμου, «ό ηΛιος έβασί- 
Λεψ-ε κι’ ό Λήμος διατάζει,» οπερ άπαγγελθεν έν 
τινι τών θεάτρων τών Παρισίων άπέσπασε τοσαυ- 
τας συγκηνήσεις καϊ τόσα δάκρυα· παρα τινων ; 
παρά Γάλλων! ακούσατε το σεϊς, Ελληνες αρι
στοκρατικά} τών πόλεων, παρά Γάλλων.!

Δέν πρέπει ν ’ άφήσω άμνημονεύτους τους στί
χους δύο εθνικών μας ποιημάτων τοΰ Παράσχου πε- 
ρ'.παθώς λέγοντος·

«ίατεις τή φονστανέά.Ια μας δέν θε'Λει νά φορέση 
άς τήν έζώσθη μτά φορά τοΰ Διάκον μας ή μέση· 

καϊ τοϋ Συνοδινοϋ, θλιβομένου έπϊ τή όσήμέραι αυ- 
ξανούση νοθεία τής άγνότητος τθΰ ελληνικού λαοϋ, 
καΐ άναφωνοϋντος·

β,πχτάχτε τά χειρόχτια σας, τά ροΰχα τά στενά σας· 
είναι κοντά και ασχημα. jsr είν’ αυτά ‘Δικά σας. 
Ό Λεωνίδας ς το στενό χειρο'χτια δεν εφόρει· 
ουδ' έψ-αΛε ό Κννέγειρος ποτέ του τροβατορε.
Άλλ’ ώ μητέρες έλληνίοες καϊ παρθένοι τών 

πόλεων, μέ τά φυλακισμένα ’ς τούς στηθόδεσμους 
σας κορμιά, ποΰ προσφυώς δύναται αγνή χωρική 
νά σάς άποκαλέση πρώτην φοράν έρχομένη, φερ ’ 
είπεΐν ή Άροχωβίτισσα τής Ρούμελης, εις τάς 
Αθήνας, «μπούλαις άποκρηάτικαις» καϊ έντρομος 
νά σάς άποφεύγη σαν σάς ΐοη μία οούλη έλληνις, 
δέν μάς λέγετε, καϊ συγγνώμην διά τό θράσος μας, 
διατί έντρέπεσθε νά χορεύηται τόν ελληνικόν χορόν 
εις τά σαλονάκια σας, τά τραγούδια τοϋ λαοϋ εις 
τάς διασκεδάσεις σας; Δέν σάς φαίνεται, σεις α
πόγονοι τής Μόσχως καϊ τής Χάιδως, ειδεχθές, 
άς μοί έπιτραπή ή έκφρασις, νά φεύγητε πάν έλ- 
ληνοπρεπές, ώς νά είναι τούτο φάντασμα άπαίσιον, 
τρομακτικόν;

Χρειάζεται κατά τοιαύτης νόσου πόλεμος συ
στηματικός. Προσεβλήθησαν αί κεφαλαί' ή νόσος 
είναι μεταδοτική καϊ μετ’ ολίγον, εάν οί ιατροί δέν 
προλάβωσι διά καταλλήλου διαγνώσεως ταύτην, 
έξ άπαντος θέλουσι προσβληθή καϊ οί πόσες. Άς 
κάμωμεν τήν εναρξιν τής θεραπείας έκ τών ποδών, 
"να έπιτύχωμεν τήν θεραπείαν τοϋ υπολοίπου σώ
ματος, ή σχέσις είναι αντίστροφος‘αλλά τί νά γίνη, 
αί κεφαλαί εύρισκόνται έν αναισθησία, λουτρά λοι
πόν είς τά κάτω άκρα- είναι δέ ταύτα, ή φοιτώσα 
είς τά σχολεία τοϋ λαού νέα γενεά. Όθεν προσκα- 
λοϋμεν πάσας καϊ πάντας τούς δημοδιδασκάλους 
ώς ιατρούς. Άς προσέξωμεν ή νόσος δεΐται δρα
στήριων φαρμάκων, είναι κολλητική καϊ φέρει έπι- 
κίνδυνον χαρακτήρα.

Ναι ποός ύμάς πάντας άποτεινόμεθα, ιδία δέ 
πρός τούς έν ταϊς πόλεσιν ύπηρετούντας, ένθα ή 
νόσος έχει τήν πηγήν της· ιδού τά φάρμακα' χο
ρός ελληνικός· έχόρευεν ή προσωποποίησις τής φιλο
σοφίας, ό Σωκράτης, κατά τήν πρεσβυτικήν του 
ήλικίαν, λέγων, δτι διά τού χορού εκγυμνάζονται

άπαντα τά μέλη τοϋ σώματος· ένθέρμως δέ συνι
στώ ό μέγας 'Ρουσσώ τούτον είς τά δημοτικά 
σχολεία ώς έςυπήρετοϋντα τήν χάριν τοϋ σώμα
τος . Άς περιλάβωμεν λοιπόν αύτόν έν ταϊς άσκή- 
σεσι τών μαθητών μας· εϊπωμεν είς αύτούς, δτι 
ό χορός μας εινε άλληλένδετος μετά τής ελληνι
κής ενδυμασίας, και δτι τήν φέρμελην καϊ τήν 
φουστανέλλαν μόνον Λεβέντες ήδύναντο νά έπι·Λςή- 
σωσιν. Όμιλώμεν πάντοτε περιφρονητικώς περί 
τών ξενικών χα ιρετισμών,περΐ τής εύρωπαϊκής εν
δυμασίας, περί τοϋ ξένου .χορού, καϊ περί τών ξέ
νων ασμάτων, δέϊκνύοντες άληθή ένθουσιασμόν, 
είς πάν δ,τι άφορμ τό εθνικόν συμφέρον.

"Ισως τινες μειδιάσωσιν είς ταύτα, άλλ’ ούτοι, 
ή είς τάς φλέβας των δέν ρέει 'Ελληνικόν αίμα, ή 
τό μικρόβιου τό ξενικόν παρέδωκε τά σώματά των 
είς φθίσιν, ή είναι έκ τών απογοητευμένων πλέον 
διά τήν άνόρθωσιν. Οίοιδήποτε δμω; καϊ αν ωσιν 
οί τοιοΰτοι., ας σκεφθώσιν, δτι κακώς, πολύ κακώς 
ΰπηρετοϋσι τήν πατρίδα των.

Γνωρίζω, δτι τό ζήτημα τής ελληνικής ένδυμα- 
σίας μόνον ύπό τοϋ Ήγεμόνος καϊ τής Κυβερνή- 
σεω; δύναται νά λυθή, δπερ άλλως έκτός τής εθνι
κής άπόψεως αύτοΰ, και ύπό έποψιν οικονομικήν, 
καϊ ύπό έποψιν προστατευτικήν τής εγχωρίου βιο
μηχανίας είναι ζήτημα ύψίστης σπουδαιότητος. Εϊς 
φιλόπατρις ήγεμών, ό ήγεμών τοϋ Μαυροβούνιου- 
ποό τινων έτών βλέπων, δτι ό πολύχειρ καϊ πολύ- 
πους ψευδοπολιτισμός, ήρχισε νά βάλη χέρι καϊ είς 
τήν ηγεμονίαν του, ρητώς άπηγόρευσε τοΐς ύπη- 
κόοις αύτοϋ τήν εισαγωγήν τής νεναρκωμένης ταύ
της έχίδνης έν τοΐς κόλπους των διά τής έςής με— 
γαλόφρονος διαταγής : «Μηδεϊς Μαυροβούνιος πα- 
ρεκκλινέτω ούδέ κατά κεραίαν τών εθνικών μας 
ήθών καϊ έθίμων. » Ακούετε ; «.ούδέ κατά κεραί
αν» διατάσσει ό φιλόσοφος βασιλεύς.

Ό αείμνηστος Όθων προσεπάθει νά μάς υπό
δειξη τό καθήκον μας διά τοϋ παραδείγματος του,, 
μεθ ’ ύπερηφανείας φέρων τήν ελληνικήν ενδυμα
σίαν, πρός ήν τοσαύτην άγάπην έτρεφεν, ώστε, 
καϊ δταν οί Έλληνες τυφλώττοντες άπεδίωκον αύ
τδν έκ τής ελληνικής χώρας, έξηκολούθει φέρων 
αύτήν μέχρι τοϋ θανάτου του, διατάξας νά τόν 
κηδεύσωσιν μετ’ αύτής. Εύλογημένον άς είνε τό 
δνομά του.

Πλήν καϊ οί Έλληνες διδάσκαλοι πολλά δύναν
ται νά πράξωσι, προλαμβάνοντες τδ κακόν διά 
τής έμπνεύσεως τής άγάπης τής νέας γενεάς πρδς 
τό ελληνικόν ένδυμα, τδ όποιον κατά τδν ποιητήν 
«.σπρώχνει μονάχο ’ς τη Λεβεντιά.» Καμαρώνομεν 
τούς εύζώνους φέροντας μέ τόσην χάριν καϊ λεβεν
τιά τήν φουστανέλλαν, καϊ ημείς διστάζομεν, πολ
λοί δέ καϊ άπδ ντροπή, —ώ ήθη, ώ καιροί, — νά 
τούς μιμηθώμεν. Μή λησμονήσωμεν, δτι έκ τής 
γενεάς, πρός ήν θά έμπνεύσωμεν τοιαύτα φρονή
ματα θά έξέλθωσι, οί αντιπρόσωποι μίαν ήμέραν 

τοϋ λαοϋ έν τφ κοινοβουλίφ, καϊ άν τότε δέν εύ- 
ρεθώσιν άπαντες οί αντιπρόσωποι, θά εύρεθώσιν 
δμως οί πλεΐστοι, οΐτινες θέλουσι προτείνει, δτι ό 
μεγαλόφρων Νικήτας τοϋ Μαυροβούνιου έπέβαλεν 
είς τούς ύπηκόους αύτοϋ, έπισύροντες τάς εύλογίας 
τοϋ παρελθόντος, καϊ τήν εύγνωμοσύνην τοΰ. μέλ
λοντος. Είθε αί δλίγαι αύται λέξεις νά γίνωσιν 
αφορμή πρδς μεγαλειτέρας μελέτας καϊ άποφάσεις.

Είς τήν φίλην « Έκπαίδευσιν» θέλομεν άποστέλ- 
λει πρδς δημοσίευσιν τακτικώς πολλά ποιήματα είς 
δημώδη γλώσσαν, τονισμένα εις γνωστά τραγούδια 
τού λαοϋ. Άπδ τά τραγούδια μας άς άρχίσωμεν 
τόν περί ού πρόκειται άγώνα.
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Ιωάννης Π. Ρηγοπουλοχ 
δημοδιδάσκαλος Κοντοβαζαίνης έκ Ζυγοβιστίου τής Γορτυνίας.

ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΠΕΤΙΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

(Συνέχεια ϊδέ προηγούμ. φύλλον)

Οί λοιποί μύθοι τοϋ άναγνωσματαρίου.
Ή διά τής άλληγορίας τών μύθων 1, 4, 7, 

44, 48, 49, 52, καί 79, έπιδιωκομένη ήθςκή διδα
σκαλία είναι λίαν άσθενής καϊ ανίκανος, δπως γεν- 
■νήση έν ταϊς ψυχαΐς τών νέων πραγματικήν τινα 
ροπήν πρός ώρισμένην άρετήν διότι στηρίζεται αύτη 
είς μεμακρυσμένην τινά καϊ ώς έπϊ τδ πολύ ή αό
ριστον, ή τυχαίαν καϊ δλως έξωτερικήν ομοιότητα.

Καϊ παρανοήσεις δέ μύθων άπό τοϋ κρινομένου 
βιβλίου δέν έλλείπουσιν ούτως έν τφ μύθφ 42φ 
«Γεωργός καΐ κύνες ». Οί κύνες συλλογίζονται κατα 
τόν συγγραφέα ώς έξής: Αφού ό κύριός μας ε- 
σφαξεν δλα τά άλλα ζώα, βεβαίως ύστερον απο 
ολίγον καιρόν θά σφάξη καϊ ήμάς· ώς έπιμύθιον 
δέ φέρεται «ένας φρόνιμος άξίζει για χιλίους τρελ- 
λούς.» Ή ιδέα έν τούτους τοϋ μύθου είναι ολως 
άλλην ήτις καϊ έν τφ έπιμυθίφ τοϋ πρωτοτύπου 
καταφαίνεται «δτι δει τούτοις φυλάττεσθαι μαλι- 
-στα, οί ούδέ τής τών οικείων άδικίας άπέχονταΓ» 
οί δέ λόγοι τών κυνών είναι κατά τδ πρωτότυπόν 
οί έξής· « άπιτέον ήμΐν έντεϋθεν ό δεσπότης γαρ 
εί ούδέ τών συνεργαζομένων βοών άπέσχετο, ημών 
πώς φεισθήσεται;»

Πολλοί τέλος τών μύθων ούδέ πρδς τήν γλωσ
σικήν καϊ διανοητικήν καΐ ήθικήν άνάπτυξιν τών 
μαθητών τής Γ’ τάξεώς είσι προσηρμοσμένοι- ουτω 
π. χ. εύρίσκομεν έν τφ άναγνωσματαρίφ μύθους, 
οί όποιοι μόνον ίίς παιδία τής κατωτάτης η το 
πολύ τής Β’ τάξεως θά ήδύναντο νά διδαχθώσι.

ΟΖιΙ ΜΙ

τοιοΰτοι είναι οί μύθοι 15ος «Πίθηκος» 39ος «Οί 
δύο βάτραχοι » καϊ λοιποί.

Παράδειγμα δέ όμοιας έλλείψεως τοΰ συγγραφέως 
περϊ τήν εΰρεσιν τής άρμοζούσης πράγματι εϊς 
έκάστην τάξιν διδακτικής ύλης καϊ γλώσσης παρέ
χουσι καϊ τά λοιπά τεύχει τοϋ άναγνωσματαρίου 
τοϋ κυρίου Παπαμάρκου. Έν τφ ύποβεβλημένφ 
λ. χ. πρδς κρίσιν Β' τεύχη εύρίσκομεν ού μόνον 
παραγράφους πολλάς, άλλά και κεφάλαια ολό
κληρα, τά όποια πρό ένός έτους ό συγγραφεύς έ- 
θεώρει άρμόζοντα είς τούς μαθητάς τής άνωτάτης 
τάξεως (δρα έντυπον άναγνωσματάριον τοϋ κ. X. 
Παπαμάρκου) χρησιμοποιούμενα νϋν ώς άναγνώ— 
σματα τής Β' τάξεως. Τοιαύτα είναι τά έξής;

Κεφάλαιον Ε' ύποβεβλημένου άναγνωσματαρίου 
της Β ταςεως.

§ 32. Άλώπηξ καΐ τράγος. —Αίλουρος καϊ 
όρνιθες.—§ 35. Σκύλος καϊ λύκος.

ΚεεράΛαιον Ζ' ΠΛεονεζία.
§ 43. Σκύλος πλεονέκτης.—§ 44. Γυνή καϊ

όρνις —§ 46. Άλώπηξ καϊ λέων.
Κεφάλαιον Η’ Τδ κακόν τιμωρείται. Τδ άγα- 

θδν βραβεύεται

ώς ή κυρία δι- 
αύτη ώς πρδς

§ 49. Έμπορος καϊ όνος.— § 52. Ό μικρός 
αιγοβοσκός.—§ 53. Ποντικός καϊ βάτραχος.—§ 
54. Λέων, λύκος και άλώπηξ.— § 55. Άνδροφό- 
νος.—§ 59. Ό άγαθοποιός γέρων.

Γ' Τά έν τφ άναγνωσματαρίφ περιεχόμενα διη
γήματα.

Άφαιρουμένων τών ύπό στοιχ. I μνημονευ- 
θεισών 25 παραγράφων πραγματογνωστικής ύλης 
άλλοτρίας πρός τδν σκοπόν τοϋ άναγνωσμα
ταρίου καϊ τών άρτι έξετασθέντων 40 μύθων δέν 
ύπολείπονταΐ έκ τοϋ κρινομένου άναγνωσματαρίου 
ή 26 διηγήματα καϊ 7 ποιήματα ώ 
δακτική ύλη. Δυστυχώς δμως καί 
τήν ποιότητα είναι κατά τό πλεΐστον όμοια τή 
μέχρι τοϋδε έξετασθείση, διότι πλήν τών ποιημά
των 63, 64, 68, 69, ‘70, 76 καϊ 88, άτινα δύ
νανται νά θεωρηθώσι κατά τό μδλλον καϊ ήττον 
χρήσιμα πρδς τδν σκοπόν τών κεφαλαίων, ύφ ’ ά 
ύπάγονται, έκ τών διηγημάτων άλλα μέν αστο- 
χοϋσι τοϋ σκοποΰ αύτών, άλλα δέ παραοειγματί- 
ζουσι κακώς, άλλα δέ μονονουχϊ γελοιοποιοϋσι τήν 
άρετήν, άλλα δέ τέλος παριστώσι αύτήν καί τι- 
μωρουμένην. Τοιαύτην τιμωρίαν ύφίσταται «Ό 
πιστός σκύλος» τής 30 § ό κύριος του . . . εκβάλ
λει τό πιστόλιόν του, τδν πυροβολεί καϊ τδν έξα- 
πλώνει κατά γής.» Δέν είναι δέ πολλφ διάφορος 
καϊ ή τύχη τοϋ «Γεναίου γείτονος» τής § 94, 
διότι καϊ τούτου τής άρετής τά επίχειρα είναι δτι 
ή οίκία του «μετ’ ολίγον έγεινεν δλη στάκτη».

Καϊ δσα δέ έν 1 2 δλαις σελίσι διηγείται ό συγ
γραφεύς έν τή 96η § « Ό μεγαλόψυχος μουσικός 
χρησιμεύουσι μάλλον πρδς κατειρώνευσιν τοϋ πτω
χού μουσικού. « Ένφ οί λύκοι, λέγει, θά καταβρο-
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χθίζωσιν έμέ (χρησιμοποιείται δηλ. ενταύθα ό με
γαλόψυχος μουσικός ώ; άπλή ύλη,) σύ θά δυνηθής 
νά φύγης . . . Καί πριν ό ίερεύς προφέρη λέξιν 
τινά, ό γενναίος μουσικός έρρίφθη έπί τής χιόνος 
εν τφ μέσω τών λύκων . . '
έζηφαν'ισθη έν 
ρών θηρίων . 
άνθρωπος δέν 
καί μάλιστα ■ 
σει δλοε όμοΰ 
δέν ύπήρχε ^έερ/Jior.» Περί τού δτι ο αύτός μεγα
λόψυχος μουσικός σννεσπειράθη ώ; κύων πλησίον 
τών ποδών της νεαρός μητρός καί περί άλλων 
τινών προσέτι πλημμελειών τοΰ αύτοΰ διηγήματος 
κρίνομεν περιττόν νά διαλάβωμεν διά μακρών, 
Ό,τι δέν έκρίθη άναγκαΐον χάριν ούδενός τών η
ρώων τών κρινομένων διηγημάτων, ή μετά θάνα
τον δηλαδή τιμή, τούτο άπεδόθη εις δύο σκύλους· 
ό έτερος τούτων ό τιμηθείς ύπό τοϋ κυρίου αύτοϋ 
δι ’ επιτύμβιου πλακάς είναι «ό πιστός κύων» τής 
§ 91, δστις «επεσε νεκρός ό κακόμοιρος»χάριν τής 
ζωής τοϋ κυρίου του.

'Ασθένεια καί θάνατος ύπήρξε καί τό τέλος 
τού άγαπώντος τήν έργασίαν γεωργού τής 11 § 
έν άντιθέσει πρός τούς τρεις υιούς αύτοΰ, « οϊτινες 
καθόλου δέν ήγάπων νά έργάζωνται.» Διότι 
« Μίαν ήμέραν, ένφ ό γέρων έπέστρεφεν άπό τήν 
άμπελόν του, τόν κατέλαβε ραγδαία βροχή καί . . . 
τήν έπομένην άμέραν ήσθένησε βαρέως καί .... 
παρέδωκε τό πνεϊμά του είς τόν Θεόν.» Την ακό
λουθον ήμέραν μόλις έζημέρωσεν, οί τρεις υιοί 
του έλαβον ύννας καί δικέλας καί ήλθον εις τήν 
άμπελον ήρχισαν δέ καί οΐ τρεις νά σκάπτωσι μέ 
τήν έλπίδα, δτι θά εύρωσι χρήματα.»

Ό ατρόμητος καί γενναίος σημαιοφόρος τής 75 
§ παρίσταται τρώγων «μόνον τήν εσπέραν» μ,ετα- 
βαίνων εις τά παντοπωλεία, άγοράζων «ψωμίον 
καί τυρίον » καί έπιστρέφων εις τόν στρατώνα διά 
νά τό φάγη. Ό αύτός σημαιοφόρος παρίσταται 
δτι προσκληθείς ύπό τοΰ διόικητού τοΰ συντάγμα
τος εις έπίσημον γεύμα, ειδαποιήθη περί τούτου 
καθ' οδόν, δτι δέ άμα ειδοποιηθείς καί μετέβη 
αμέσως είς το γεύμα, θέσας S έφερε ψωμίον καί 
τυρίον είς τό θυλάκιόν του.

Αί ελεεινότατα'. σκήναί περιγράφονται κατόπιν, 
δτι συνέβησαν έν τφ έπισήμφ τούτφ γεύματι· λό
γοι καί πράξεις αξιωματικών δουλοπρεπέϊς σελ . 
192, διαγωγή διοικητόΰ ανάρμοστος, πείσμα αλό
γιστον τοΰ γενναίου σημαιοφόρου, απείθεια αύτοΰ 
πρός τούς άνωτέρευς, Αντίστασις καί έπί τέλους

λύκων . . . ό γενναίος μουσικός 
ώ μέσω τών πειναλέων καί φοβε- 
. Κατεσπαράχθη . . . Άλλ ’ εις 

εινε τίποτε διά τριάκοντα λύκους 
πεινασμένους· οί λύκΛ. ειχον έπιπέ- 
κατά τοΰ μουσικού, άλλά δι ’ δλους

νά προλάβη πάντα τάνωτέρω άπρεπή καί δυσά
ρεστα. Τοιαύτα διηγήματα, δτι γίνονται μείζο-- 
νος κακού ή αγαθού πρόξενα εις τάς διψώσας κα- 
θαράς καί ύγιοΰς ήθικής διδασκαλίας ψυχάς τών 
παίδων είναι έπίσης φανερόν.

Μετά τού ωφελίμου συνδυάζοντα τό επιβλαβές 
εύρίσκομεν τά διηγήματα 8ον « Ή καλητέρα κλη
ρονομιά» 25ον « Ό πιστός σκύλος.» «Ή πτωχή 
χήρα καί ή κόρη της “Αννα» καί 92ον « Ό άφω- 
σιωμένος λέων,» δπερ άλλως περιέχει καί πολλά 
τά απίθανα.

’Ασθενή δέ σχέσιν πρός τά κεφάλαια, ύφ * 1 
ύπάγονται, «Σπεύδε βραδέως,» «Φιλανθρωπία καί 
φιλοστοργία γονέων» εύρίσκομεν έχοντα τά διηγή
ματα 26ον « Ή βροχή,» 29ον «Ή μικρά μηλέα,» 
86ον « Ό μικρός καπνοδοχοκαθαριστής» καί 67ον 
« ’Ανέλπιστος σωτηρία ». Τό τελευταΐον μάλιστα 
τούτο, ένφ σκοπόν έχει ν ’απόδειξη 
τέκνα ΐδιάζουσαν άγάπην τών γονέω· 
τούς γονείς έπιζητήσαντας 
τήν ιδίαν σωτηρίαν διότι 
έπήδησαν τό πύρινον ρεΐθρι 
καταλιπόντες «τό παιδίον 
χαριτωμένον μικρόν κοράσιον μόλις 13 έτών». Τί 
ωφελεί, άν κατόπιν άμφότεροι, βλέποντες τήν επι- 
κειμένην καταστροφήν τοϋ τέκνου των, έκδηλοΰσι 
λύπην, ό δέ συγγραφεύς δέν επιτρέπει αύτοϊς νά 
παράσχωσιν εις τά όμματα ήμών δι ’ έργων καί 
δι’ άζιομιμήτων πράξεων τυπικόν παράδειγμα φι
λοστοργίας γονέων ; Ό,τι έν τή § 94 ό γενναίος 
γείτων ύπέρ τού ασθενούς γέροντος ή τούτφ τι 
δμοιον, θά ήρμοζε μάλλον έάν έπραττον ένταϋθα οι 
γονείς ύπέρ τοϋ μονογενούς τέκνου των, το οποίον 
περιέμενον μετά στωϊκής αταραξίας «νά τό ϊδωσι 
μέ τούς οφθαλμούς των νά καίηται ζωντανόν καί 
νά γείνη στάχτην.

Τά λοιπά διηγήματα, ώς τό 2, 5, 27. 28, 
38, 73, καί 90, θά ήρμοζον μόνον εις τάς κατω- 
τάτας τάξεις τού δηυ,οτικού σχολείου, τήν Β' καί 
τήν Α' .

Τοιοϋτον ον τό άναγνωσματάριον τού 
μάρκου δέν επιτυγχάνει ούδ’ αύτον τον 
συγγραφέως έπιδιωκόμενον σκοπόν διά τών 
κεφαλαίων.

τήν πρός τά 
►ν, παριστα 

κατά πρώτον λόγον 
«ό πατήρ καί ή μήτηρ 

ιον καί έσώθησαν,» εγ- 
των τό μονογενές, έν

’γ»'

II

κ. ΙΙαπα 
ύπό τοΰ>
12 αύτο”

δτι ό ύπό-

πρός τούς άνωτέρευς, 
Φυλάκισες αυτού.

Καί ταύτα πάνΐα,, 
σιν 8 δλων σελίδων 
φιλοστοργία τού σημαιοφόρου, πράγματι δέ ή στε- 
νοκεφαλία αύτοΰ, δστις ήδύνατο, καί δή καί ώ- 
φειλε, δί’ένός μόνόυ προς τόν διοικητήν λόγου του

ίνα άποδειχθή μετά διήγη- 
κατά μέν τόν συγγραφέα ή 

r r r»' c

Καί αν δέ πρός στιγμήν ύπεθέτομεν, 
τοΰ συγγραφέως έπιδιωχθείς σκοπός έπετυγχάνετο, 
πάλιν τό άναγνωσματάριον θά ήτο ανάξιον νά χρη- 
σιμεύση ώς τό κύριον ανάγνωσμα τών Έλληνο- 
παίδων.

( άκολουθεΐ).
J
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