
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ» ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΪΚΔΙΔΟΜΚΜΝ
ΤΗ; ΕΥΜΠΡΑΒΕΙ

ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΕΛΗ, π. Δχευθυντοΰ τοϋ Διδασκαλείου Πελοποννήδου, ΑΛΕΣΙΟΥ ΖΑΜΑΡΙΟΥ 
Δχευθυντοΰ τών Ζαρχφείων Διδασκαλείων έν Φιλιηπουπόλεχ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Δχευθυντοΰ τοΰ 
δχΔασκαλείου Πελοποννήσου, ΑΡΙ2ΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ. ΓΡΑΦΕΙΑΔΟΥ, ϋποδ. τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα

ΒΝ ΤΗΙ ΗΜΒΑΑΠΗΙ

αυνίρομη ΙτηβΙα προηληρωτία.

«ρ·χ· β

ΙΙαραχαλοΰμεν τούς χαθοστε^οΰν- 
τας νά άποστιίλωσιν αάτην ίν 

συστημένη επιστολή.

ΥΠΟ
Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διβάκτορος τής Φιλοσοφίας, κάί »ιδικώς τής παιδαγωγι
κής , πρώην γίνικοΰ έπιδβωρητοΰ τών δημοτικών 

σχολ·ιων τοΰ Κράτους, μέλους τακτικού τοΰ έν 
Γί-^μανία συλλόγου τοΰ πρδς διάδοσιν τής 

έπιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.

ΓΡΑΦΕΙΑ : ‘Οδός ’Αναγνοστοπούλου 1β.

ΒΝ ΤΗΙ ΑΛΛΟΑΑΠΗΙ

Ιυνδρομή ίτησίβ προηληρωτ!»
ΨΡ· ΧΡ 7

Άποστέλλεται διά συστημένης 
επιστολής είς μονόγροσσα γραμ
ματάσημα Τουρχίας (5 γρ.Ι φρ.

Άριθ. Έν Άθήναις τή 30 Απριλίου 1SOK. Έτος Γ'.

ΤιΕΡΓΕΧΟΜΕΝΑ : Τά Διδασχαλεία χαί τδ μονοτάξιον σχολειον. — Πεσταλότζη, Πώς ή Γερτρούδη διδάσχει τά τέχνα 
της, δευτέρα επιστολή.—Ή άνέγερσις τής προτομής τοϋ Έρνέστου Κουρτίου εν τω μουσείω τής 'Ολυμπίας. — Η φι- 
λοπατρία έν τφ Δτημοτιχφ σχολείψ. — Παιδιαι παρ' ήμίν. — Άχαδημαϊχδν Διδασχαλεϊον.

ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ

ΤΟ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

Πολλάκις έν τή έκπαιδεύσει έποιησάμεθα 
λόγον περϊ τής έν τοΐς Διδασκαλείοις άσκή- 
σεως τών μαθητών έν τώ λεγομένω μονο- 
ταξίω σχολείω, ού ό μηχανισμός λίαν πο
λύπλοκος ών δέν πρέπει νά άφίνηται είς 
τήν ιδιοτροπίαν έκάστου διδασκάλου. Καθί
σταται δέ Λ έν τοιούτω σχολείω άσκησις τών 
μαθητών κατά τοσούτω μάλλον αναγκαία, 
καθ’ δσον τά μονοτάξια σχολεία έν Ελλάδι 
είναι καϊ τά πολυπληθέστερα καϊ έκ τών 100 
διδασκάλων τών κατ’ έτος έκ τών Διδασκα
λείων άπολυομένων τά 4/5 αύτών θά έργα- 
σθώσι έν τοιούτοις σχολείοις. Καϊ ή πρόδη
λος αύτη άνάγκη έπρεπε νά άναγκάση καϊ 
τδ Ύπουργεΐον τής ’Εκπαιδεύσεως καϊ τούς 
διευθυντάς τών Διδασκαλείων τοΰ Κράτους 
νά έπιστήσωσι ιδιαιτέρως έπϊ τοϋ πράγμα
τος τούτου τήν προσοχήν αύτών. Πιστεύο- 
μεν δτι έν τοΐς άλλοις Διδασκαλείοις θάκαθ- 
οδηγώνται έπαρκώς οί μαθηταί ε’ις τοιού
του είδους άσκήσεις καθ’ δλον τδ έτος. Θά 
είναι δέ όντως άλγεινδν άν καϊ έν αύτοϊς 
παρατηρήται ώς πρός τοΰτο όλιγωρία τις. 
Άλλά τί νά εϊπωμεν περϊ τοϋ Διδασκαλείου 
’Αθηνών, έν ω ούδεμία μέχρι τοΰδε είς τοιοΰ- 
το σχολειον άσκησις έγένετο τών μαθητών, 
προκαλούμενος δέ η παρακαλούμενος πρδς 
τοΰτο ό διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου ανα

βάλλει τδ πράγμα είς τάς Ελληνικός Κα- 
λένδας ; Διά τί πράττει τούτο ; Έάν δέν 
έσχημάτισεν άκόμη γνώμην πώς ή μπορεί 
τοιοΰτο σχολειον νά λειτουργήσμ, άς συμ- 
βουλευθή άλλους, οϊτινεςγινώσκουσι τοΰτο, 
άς δρίση νά άσκήση τούς τελειόφοιτους τοΰ 
Διδασκαλείου εις έκ τών τακτικών δίδασκά 
λων τοΰ προτύπου σχολείου, ϊνα μή άπέλ- 
θωσιν ούτοι άπειροι τοΰ έργου, δπερ θά ά- 
σχήσωσι. Είναι δέ γελοϊον τδ ανακοινωθέν 
ήμΐν δτι παρακληθεϊς ό διευθυντής τοΰ έν 
Άθήναις Διδασκαλείου νά καθοδηγήση τούς 
μαθητάς είς τδ μονοτάξιον σχολειον ήρξατο 
καϊ έπέρανε τήν οδηγίαν τούτην δι' έγκω- 
μίων τοΰ προγράμματος τοΰ σχολείου τού
τον. Τδ γεγονός τοΰτο ύπομιμνήσκει ήμάς 
παλαιοΰ λογίου, ού έπικαιροτάτη φαί
νεται ήμΐν ένθάδε ή χρήσις- «Ούτινος τήν 
γνώσιν άφήρηται, τοΰτο έπαινεϊ πρόχειρό 
τατα.» Τδ Ύπουργεΐον τής Έκπαιδεύσεως 
διέπραξε μεγάλα άμαρτήματα περϊ τά σχο
λεϊα, άλλά τδ μέγιστον πάντων ^είναι δτι 
είσεβίασεν είς τά Διδασκαλεία άνθρώπους 
τοΰτ’ αύτδ γραμματοδιδασκάλους, οϊτινες 
οΰτε έσκέφθησαν οΰτε είναι είς κατάστασιν 
νά σκεφθώσι ποίαν καταστροφήν φέρουσιν 
είς τήν έκπαίδευσιν τοΰ Έλληνικοΰ έθνους 
καϊ δι’ δσων διδάσκουσι άσυναρτήτων καϊ 
άκαταλήπτων, άλλά καϊ δι’ δσων παραλεί- 
πουσι μή δντες είς κατάστασιν νά έπαρκέ- 
σωσιν είς τδ μέγεθος τής θέσεώς των. Ό 
κομματισμός, δστις έξήρθρωσε καϊ παρέ
λυσε τάς έθνικάς δυνάμεις είς πάντας τούς 
κλάδους τής διοικήσεως, δέν ήθέλησε νά 
σεβασθη ούδέ τά έκπαιδευ«κ>ια τά έθνικά
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και ίδον έχομεν τό», πρώτον Διδασκαλειον 
τον 'Ελληνικόν έθνους, πρός δ προσέρχον
ται έκ τών άπωτάτων μερών τον Ελληνι
σμόν νά μορφωθώσι διδάσκαλοι τον γένονς, 
είς κατάστασιν λίαν άξιοθρήνητον. Βεβαίως 
δέν άναγράφομεν ταΰτα, ϊνα φωτίσωμεν τήν 
διάνοιαν τον γενικόν έπιθεωρητού τών δη
μοτικών σχολείων ή ϊνα σνγκινήσωμεν την 
καρδίαν αύτού ύπέρ τών Διδασκαλείων, διότι 
ήξεύρομεν δτι όύτος στερείται άμφοτέρων, 
άλλ’ ϊνα προκαλέσωμεν την προσοχήν τού 
Υπουργού τής Έκπαιδεύσεως έπϊ παραλεί
ψεων, αϊτινες καθιστώσιν προβληματικήν 
τήν ύπαρξιν τών Διδασκαλείων. Νομίζομεν 
δέ δτι ό κ. ύπουργός θά πράξη άρίστην πρά 
ξιν, εάν διατάξη τηλεγραφικός πάντα τά 
Διδασκαλεία τον Κράτονς νά άσκήσωσιν έπϊ 
μήνα τούλάχιστον τούς τελειόφοιτους μα
θητάς εϊς τό μονοτάξιον σχολεΐον καϊ δτι 
ούδείς τών μαθητών τούτοιν θά άπολυθή, 
δστις δέν γινώσκει καλώς τόν μηχανισμόν 
τον μονοτάξιον δημοτικού σχολεΐον. Μάλι
στα δέ δύναται νά δηλώση δτι έφέτος έν 
ταΐς πρακτικαϊς έξετάσεσι πρό παντός τό 
Ύπουργειον θά έπιβλέψη διά τών έποπτών 
τον είς τό είδος τούτο τών ασκήσεων· Πρός 
τόν σκοπόν τούτον είναι καϊ τό άπό 6 Μ αίον 
1880 Β. Διάταγμα περϊ κανονισμού τών,ά- 
πολντηρίων έξετάσεων. δπερ έν άρθρω 2 
λέγει- «Αΐ θεωρητικά! έξετάσεις άρχονται 
τήν 25 Μαίου έκάστου έτους, αί δέ πραμτι- 
καϊ τήν 25 Ιουνίου, έν τω μεταξύ χρόνω 
τών μαθητών είς πρακτικήν α<ίκηόιν 
άσχολουμένων. Τό Διάταγμα τούτο δυστυ
χώς δέν ήξεύρομεν διά τίνα λόγον δέν τη
ρείται, μανθάνομεν δέ δτι καϊ έφέτος κα
ταβάλλονται παντοΐαι προσπάθειαι, ϊνα μίι 
γίνωσιν αΐ μισηταϊ άσκήσεις, αϊτινες άπαι- 
τοΰσι γνώσιν άκριβή τοϋ πράγματος καϊ 
έξελέγχουσι τούς άμαθεΐς καϊ άνικάνους. 
Ό κ. Ύπουργός, άν νομίζη δτι είναι δί
καιον νά γίνωσιν άσκήσεις, άς μή δώση ά
δειαν εις τά Διδασκαλεία νά έπισπεύσωσι 
τήν άπόλυσιν τών τελειόφοιτων καϊ άς δια- 
τάξη νά τηρηθή άκριβώς τό Β. Διάταγμα. 
"Αν δμως νομίζη δτι οΐ διδάσκαλοι δέν είναι 
κακόν νά άπολύωνται έκ τών Διδασκαλείων 
άμαθεΐς καϊ Ακατάρτιστοι, άς διατάξη τήν 
ταχεϊαν έφοδίασιν τών διδασκάλων μέ δι
πλώματα παιδαγωγικά καϊ μεθοδικά, ϊνα 
έχοντες τούς τύπους διορισθώσι τοιοϋτοι 
όντες διδάσκαλοι πρός παραμόρφωσιν τού 
έλληνικοΰ λαού.

1 ΠΕΣΤΑΑΟΤΖΗ
ΠΩΣ ΛϊΔΑΣΚΕΤ Η ΓΕΡΤΟΥΔΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

Επιστολή δεύτερα.
(συνέχεια ιδε Έχπαίδευσιν Γ. σελ. 68).

Έν Βουργδόρφη άπέκαμον τάχιστα, ώς 
καϊ έν Στάντση. "Ακουσον φίλε μου ! ’Εάν 
δέν δύνασαι μόνος άνευ ξένης βοήθειας νά 
σηκώσης λίθον, μή κάμης ούδέ έπϊ μίαν 
στιγμήν δοκιμήν πρός τοΰτο άνευ τής βοή
θειας ταύτης. Έγώ έπραττον άσυγκρίτως 
άνοϊτερα τών δσων ήμην ύποχρεωμένος νά 
πράττω καϊ οΐ άνθρωποι ένόμιζον δτι ήμην 
ύποχρεωμένος νά πράττω περισσότερα τών 
δσων έπραττον· Άπό πρωίας-μέχρι τής νυ- 
κτός είργαζόμην άδιακόπως έν τώ σχολείω 
καϊ έπαθον τό στήθος, ώστε διέτρεξα άλ
λην μίαν φοράν τόν έσχατον κίνδυνον.

Είς τοιαύτην θέσιν εύρισκόμην, δτε ό 
θάνατος τού Φισχήρου έφερε πρός έμέ τόν 
διδάσκαλον Κρούσιον δι’ ού έγνοϊρισα καϊ 
τόν Τόβλερον κάΐ Βούσιον οϊτινες συν,ηνώ- 
θησαν μετά τινας εβδομάδας μεθ’ ήμών. Ή 
συνδρομή τών άνδρών τούτων μέ έσωσε καϊ 
προε^'ύλαξε τό έργον μσυ άπό προώρου 
θανάτου, είς δν θά ύπέκυπτε. πρϊν άκόμη 
ζήση καϊ εύδοκιμήση. Καϊ δμως ό κίνδυ
νος τής άποτυχίας τοΰ έργου μου έξηκο- 
λούθει πάντοτε νά ύπάρχη μέγας, καϊ διά 
τοΰτο, οσάκις ένεφανίζετο κρίσιμος στιγμή 
δέν έδίσταζον τά πάντα χάριν τοΰ έργου 
μου νά θυσιάζω ού μόνον χρήματα, άλλά 
καϊ τήν ύπαρξίν μου αύτήν. Είχον φθάση 
είς τό σημεΐον, ώστε νά άπελπισθώ καϊ αύ
τός δτι θά ίδω πραγματοποιούμενον τό δ- 
νειρόν μου, δπερ έπνιξε τήν ζωήν μου καϊ 
ή απελπισία αύτη μέ διέθεσε τοιουτοτρό
πως, ώστε νά πράτται πράγματα, τά όποια 
καϊ καθ’ έαυτά καϊ ύπό οικονομικήν έποψιν 
κρινόμενα ήσαν σχεδόν παράλογα, καϊ ή 
φορά τών πραγμάτων καϊ αί διαρκείς μου 
άποτυχίαι καϊ τά παρ ’ άξίαν βάσανά μου, 
τά όποια προσέβαλον καιρίως τούς πόθους 
μου μέ έρριπτον είς τό βάραθρον έσωτερι- 

’ κής άγριότητος, καθ’ ήν στιγμήν έξωτιρι- 
κώς ήρχισα νά προσεγγίζω πράγματι είς 
τόν σκοπόν μου

Ή βοήθεια, ήν παρά τών άνδρών τούτων 
λαμβάνω πρός πάντας τούς σκοπούς μου, 
θά μέ σώση καϊ οίκονομικώς καϊ ήθικώς. 
Ή έντύπωσις, τήν όποιαν ή κατάστασις μου 
καϊ αΐ έργασίαι μου έποίησαν είς αύτούς 
καϊ τά άποτελέσματα τής συνδέσεως έμοΰ 
πρός τούς άνδρας τούτους είναι σπουδαιό-
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σθαι, ώστε νά μή δυσκολεύηται κατόπιν είς 
τό έργον τόυ, ώς συνέβη τούτο είς Αύτόν 
άσκοΰντα πενιχρόν τι έργον.

Ήδη κατά τάς πρώτας έβομάδας ενε- 
γράφησαν περϊ τούς 100 μαθητάς είς τό 
σχολεΐον τού. Άλλά πώς νά άπασχολμ πάν
τας τούτους τούς μαθητάς πρόσηκόντως, 
τι νά διδάσκη αύτούς καϊ πώς νά τηρή αύ
τούς έν τάξει, τοΰτο ήτο έργον άνώτερον 
τών δΰνάμεών του. Μέχρι τοϋδε διδάσκειν 
έθεώρει τό συλλαβίζειν, άναγινώσκειν. τό 
άπό στήθους λέγειν, τό κατά σειράν έξετά- 
ζειν τούς μαθητάς λέγοντας τό μάθημά των 
άπό στήθους καϊ τό δέρειν μέ τήν βάβδον, 
έάν δέν έμαθον τήν άποστήθισιν. Άλλ’ έ- 
νεθυμεΐτο έκ της παιδικής του πείρας δτι 
κατά τοιαύτην διδασκαλίαν οΐ πλεϊστοι τών 
μαθητών τόν πλεϊστον χρόνον κάθηνται 
άργοϊ έν τω σχολείω καϊ κατ’άνάγκην ύπό 
τής όργιας διαπράττουσι παντός είδους μω - 
ρίας καϊ άνηθικότητας- δτι ούτώ παρέρχε
ται ό πολυτιμότατος μαθητικός αύτών χρό
νος μάτην Καϊ ή βλάβη ή προσγινομένη είς 
τούς μαθητάς έκ τοιούτου συστήματος έκ- 
παιδεύσεως είναι άσυγκρίτως μείζων τών 
ώφελειών, άς τυχόν τούτο απεργάζεται είς 
αύτούς

Ό ΐερεύς τοϋ χωρίου όνόματί Σχεΐσος, 
δστις δραστηρίως έπολέμει τό μηχανικόν 
σύστημα τής διδασκαλίας, προσήλθεν είς 
τόν Κρούσιον έπίκουρος κατά τάς πρώτας 
<5κτώ εβδομάδας τής διδασκαλίας. Διήρεσαν 
εύθύς έν άρχή τούς μαθητάς είς τρία τμή
ματα. Ή διαίρεσις αύτη ώς καϊ τά νέα ά
ναγνωσματάρια, άπερ πρό ολίγου είσήχθη- 
σαν είς τό σχολεΐον, κατέστησαν δυνατήν 
τήν συνδιδασκαλίαν πολλών παίίων έν τω 
μαθήματι τοϋ συλλαβισμού καϊ τής άνα
γνώσεως καϊ διευκόλυνε πολύ περισσότερον 
ή δσον πρότερον ήτο δυνατόν, τήν άπασχό- 
σιν πάντων τών μαθητών.

Ωσαύτως έδάνεισεν ό ΐερεύς είς τόν δι
δάσκαλον καϊ βιβλία χρήσιμα είς τήν άνά- 
πτυξίν του καϊ μίαν καλλιγραφίαν, ήν ό 
Κρούσιος αντέγραψε πλέον ή έκατοντάκις, 

1 ϊνα διορθώση τήν γραφήν του κατά τό ύπό- 
[ δείγμα. Καϊ ούτως κατέστη ικανός νά έκ- 
1 πληροί τάς κυριωτέρας τών γοχέων αξιώ

σεις. Άλλ’ αύτός έν τούτοις δέν έμενε εύ· 
χαριστημένος. Δέν ήθελε νά διδάσκη τούς 
μαθητάς μόνον άνάγνωσιν καϊ γραφήν, ή
θελε νά μορφώνη καϊ τόν νοΰν αύτών.

Τό νέον άναγνωσματάριον, τό όποιον ό 
αίδεσιμώτατος ΐερεύς έσύστησεν είς τό σχο- 
λεϊον, περιείχε θρησκευτικά τεμάχια, καϊ 
ρητά θρησκευτικά, γνώμας έκ τής φυσικής

τατα πρός τήν μέθοδον μου καϊ διαφωτί- 
ζουσι τάς ψυχολογικός αύτής βάσεις είς 
μέγαν βαθμόν καϊ διά τοΰτο δέν ήδυνάμην 
νά παρέλθω έν σιγή πώς ούτοι συνεδέθησαν 
πρός έμέ.

Ο Κρούσιος, τόν όποϊον πρώτον τών άλ
λων έγνώρισά, ήσκησε κατά τήν νεότητά 
του διαφορώτατα έπαγγέλματα. ώστε είχε 
ποικίλην άσκησιν καϊ τριβήν λάβη, ήτις 
πολλάκις παρά τή κατώτέρα τάξει τής κοι
νωνίας χρησιμεύει ώς βάσις πνευματικής 
άνωτέρας μορφώσεως καϊ καθιστά τόύέ ού
τω μορφωθέντας άνθρώπους ικανούς πρός 
ποικίλα ύψηλότερα καϊ γενικότερα έργα.

Ήδη κατά τό δωδέκατον καϊ δέκατον τρί
τον έτος τής ήλικίας του έστελλεν αύτόν 
πολλάκις ό πατήρ του, δστις Ασκεί μικρόν 
έμπόριον, μακράν είς άπόστασιν πολλών 
ώρών μέ δώδεκα έως δέκάέξ είκοσάφραγκα 
διά νά άγοράζη πραγματείας, ένόνων έν 
τώ έργω τούτω καϊ τό έργον τοΰ έμπορου 
καϊ τό έργον τοϋ παραγγελιοδόχου. Κατό
πιν πλήν τούτου είργάσθη καϊ ώς ύφαντής 
καϊ ώς μισθωτός; Κατά δέ τό δέκατοι Ο
γδοον έτος τής ήλικίας του έγινε διδάσκαλος 
έν τή πατρίδι του Γάϊς άνευ ούδεμιάς πρός 
τούτό προπαρασκεύής. Τότε δέν έγίνωσκεν, 
ώς ό ίδιος ομολογεί, ούδέ τά ονόματα τών 
μερών τού λόγου' Περϊ άλλων σπουδαιοτέ- 
ρων ούδεϊς δύναται νά γίνη λόγος, άφ’ ον 
μόνον τήν διδασκαλίαν τού δημοτικού σχο
λείου της πατρίδος του είχεν άκούση. ήτις 
περιωρίζετο αποκλειστικός είς τήν άνά 
γνωσιν, γραφήν καθ’ ύπόδειγμα, άποστή- 
θησιν τής κατηχήσεως καϊ τά παρόμοια. 
Άλλ’ ό μετά τών παιδίων βίος έτερπεν αύ
τόν καϊ ήλπιζεν δτι ή θέσις αύτη θά έχρη- 
σίμευεν είς αύτόν νά άποκτήση καϊ μόρφω- 
σιν καϊ γνώσεις, τών όποιων τήν έλλειψιν 
ήσθάνετο μετά λύπης, δταν έστέλλετο νά 
άγοράση πραγματείας καϊ έλάμβανε παρά 
πολλών νά έκτελέση παραγγελίας διαφό
ρους. Έπειδή τότε παρήγγελλον είς αύτόν 
νά προμηθεύη αύτοϊς ύγρά χημικά ή άλλα 
πράγματα, άμμονίαν, βόρακα καϊ μυρία 
άλλα, ών τά ονόματα ούδέποτε είχεν άκού
ση πρότερον έν τώ βίω του καϊ ά ωφειλε 
πάντα μέχρι τής έλαχίστης παραγγελίας νά 
έκτελέση ών ύπεύθυνος καϊ διά τήν απώ
λειαν τοΰ λεπτού, ή άνάγκη αύτη τόν έ
καμε νά αίσθανθή πόσον χρήσιμον πράγμα 
είναι δι’ έκαστον παιδίον νά άποκτήση την 
άπαιτουμένην εύχέρειαν καί είς τήν γρα
φήν καϊ είς τήν λογιστικήν καϊ είς τήν ά- 
νάγνωσιν καϊ είς παντός είδους άσκήσεις 
τής μνήμης άκόμη δέ καϊ είς τό έκφράζε-
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φυσικής Ιστορίας, γεωγραφίην, τό πολίτευ
μα τής χώρας κτλ. Κατά τήν άσκησιν δέ 
τών μαθητών εις τήν άνάγνωσιν παρετήρει 
ό Κρούσιος πώς ό ίερεύς έκαμνεν έρωτή 
σεις είς τούς μαθητάς περϊ παντός τεμα
χίου, δπερ άνέγνοισεν, διά νά ίδη, άν ένόη 
σαν τό άναγνωσθέν. Τό αύτό έπεχείρησε 
καϊ ό Κρούσιος καϊ κατοίρθωσε νά κατα- 
στήση είς τοΰς πλείστους τών μαθητών του 
καταληπτόν τό περιεχόμενον τοΰ αναγνω
σματαρίου. Τοϋτο δέ κατωρθώθη, διότι τάς 
έρωτήσεις του κατά τό παράδειγμα τοΰ κα
λοΰ Χουκιέρου έν τή ιερά του ιστορία, έκα- 
νόνιζε κατά τάς έν τώ βιδλίω ΰπαρχούσας 
αποκρίσεις καϊ ούδεμίαν άλλην περιέμενε ή 
άπήτει έρώτησιν ή έκείνην κατά λέξιν, ήτις 
υπήρχε γεγραμμένη έν τώ βιδλίω, πρϊν δια- 
τυπωθή Λ έρώτησις Λ μέλλουσα νά προκα- 
λέση ιήν άπόκρισιν. ’Ακριβώς κατώρθου τό 
πράγμα, διότι έν τή έργασία ταύτη ούδεμίαν 
έκαμνε αληθή τής διανοίας άσκησιν ’Ενταύ
θα δέφητέον δτι Λ άρχική διδακτική μέθοδος, 
ήν καλούσι κατηχητικήν, κυρίως ούδέποτε 
έγένετο πρός άσκησιν τής διανοίας Αΰτη 
είναι άπλή δνοματική άνάλυσις προτάσεων 
περιπεπλεγμένων καϊ έχει αξίαν ώς μέσον 
προπαραρασκευαστικόν πρός βαθμιαίαν τών 
έννοιών διασάφησιν, διότι προσάγει είς τοΰς 
οφθαλμούς τοΰ παιδός έκάστην λέξιν καϊ 
πρότασιν χωριστά πρός μείζονα έντυπωσιν. 
Ή δέ Σωκρατική μέθοδος έσχάτως έπι τών 
ήμερών ήμών συνανεμίχθη μέ τήν κατηχη
τικήν, ήτις άρχικώς άνεφέρετο μόνον είς τά 
ιερά μαθήματα. (άκολουθεΐ)Η ΑΝΕΓΚΡΣ1Σ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΪΟΥ ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΚΟΥΡΤΙΟΥ ΕΝ Τ01 ΜΟΥΣίΙΩΙ ΤΗΣ ΗΥ1ΠΙΑΣ1)

1) ’Εκτενή περιγραφήν τής’Ολυμπίας 6ά δημοσιεύσω
μεν έν τω έπομένφ φύλλω τής «Έκπαιδεύσεως.»

Χίλιοι περίπου έτη έκειτο ή Ολύμπιοι κεχωσμέ- 
νη ύπο της άμμου τοϋ Κλαδιού χ,αί τών χωμάτων 
τοΰ Κρονίου. Πρώτος πρός άνασκαφήν αύτή; έδω- 
κεν άφορμήν δ Γάλλος αρχαιολόγος Μοντφωκών, 
5στις ίν έτει 1723 προτρέπει τον καθολικόν επί
σκοπον Κερκύρας νά προβή εί; αρχαιολογικά; άνα- 
σκαφάς καί άλλαχοΰ καί έν’Ολυμπίρρ, δπου πιστεύει 
ή γη κρύπτει πλήθος άρχαίων μνημείων. Άλλ’ οί 
λόγοι τοΰ Μοντφωκώνος ούδέν κατόρθωσαν.

Δεύτερος ενθουσιώδης τής άρχαιότητος λάτρις δ 
Βίνκελμαν συνεβούλευσε νά γίνη τής ’Ολυμπίας 
άνασκαφή, «έξ ής πλείονα ή δσα φανταζόμεθα θά 
έξαχθώσι κειμήλια, δι’ ών νέον θά άνατείλη είς 
τήν επιστήμην φώς». Άλλά καί τοΰ Βίνκελμαν 

οί λόγοι έλησμονήθησαν καί ούδεμία άνασκαφή έ- 
γένετο πλήν μικρά; τίνος άνασκαφά; τών Γάλλων 
έν έτει 1829 γενομένης,καθ’ήν άνευρέθησαν μετόπαι 
τινες τοΰ ναού τοΰ Διός φυλαττόμεναι νΰν έν τφ 
μουσείφ τοΰ Λούβρου.

Ή άληθής δόξα τής άποκαλύψεως τής Όλημ- 
πίας έπεφυλάσσετο εις τόν καθηγητήν τοΰ Βερολί
νου Έρνέστον Κούρτιον. Ούτος έν έτει 1837 ήλ- 
θεν είς τήν 'Ελλάδα καί μέ τόν μέγαν άρχαιολόγον 
Ο. Μύλλερον, περιηγήθη πολλά μέρη τής 'Ελλά
δος, όπόθεν έπανελθών διωρίσθη καθηγητής τών 
κλασσικών γλωσσών καί τής άρχαιολογίας έν τφ 
Πανεπιστημίφ τοΰ Βερολίνου, προσελήφθη δέ καί 
διδάσκαλος τοΰ τότε πρίγκιπος Φρειδερίκου Γου- 
λιέλμου, τοΰ προώρως άποθανόντος κατόπιν αύτο- 
κράτορος τής Γερμανίας, τοΰ πατρός τής ήμετέρας 
πριγκιπίσσης Σοφίας.

’Εν έτει 1852 έν Βερολίνφ έξεφώνησε δ Κούρ- 
τιος λόγον περί ’Ολυμπίας γοητεύσαντα τούς ά- 
κροατάς, ίν οίς ήτο καί δ βασιλεύς τής Ιίρωσ- 
σίας καί δ πρίγκιψ Φρειδερίκος. Ό βασιλεύς θλίβων 
ΰπό χαράς τήν χεϊρα τού ρήτορος είπε- «Μού έρ
χεται μέ τό κουτί νά σταθώ εις τήν θύραν καί νά 
άρχίσω τόν έρανον». Ό δέ πρίγκιψ Φρειδερίκος 
είπε' « Όταν έλθη ή κατάλληλος ώρα, θά μέ εΰ- 
ρης προθυμότατον νά συνδράμω τό έργον. Έκ τοΰ 
θαυμάσιου τούτου λόγου άς άκούσωμεν ολίγους 
στίχους.

«Καί πάλιν δ ’Αλφειός σκορπίζει κάί άμμον καί 
ίλύν είς τό ιερόν τής τέχνης έδαφος. Καί ύπό έν- 
θουσιασμοΰ καί πόνου έρωτώμεν Πότε θά άνοιξη 
τούς κόλπους του τό έδαφος τοϋτο, ϊνα ίδωμεν τά 
έργα τών άρχαίων ; "Οτι έκεϊ κεΐται είς τά σκο
τεινά βάθη τής γής, αποτελεί μέρος τής ζωής ή
μών. Έάν άλλου θεοΰ άπόστολοι έπορεύθησαν είς 
τόν κόσμον καί έκήρυξαν ύψηλοτέραν ειρήνην τής 
’Ολυμπιακής εκεχειρίας, ή ’Ολυμπία έν τούτοις 
μένει ήμΐν ιερά, έκ τών παλαιών άς παραλάβω- 
μεν καί ήμεϊς, οΰς φωτίζει νΰν καθαρώτερον φώς, 
τόν ενθουσιασμόν, τήν τά πάντα καταφρονούσαν 
άγάπην χάριν τής πατρίδος, τήν άφοσίωσιν είς τήν 
τέχνην, τήν χαράν τήν ούδέποτε καταβαλλομένην 
ύπό τών θλίψεων τής ζωής».

Ήλθε δέ ή κατάλληλος στιγμή, ήν ύπεσχέ- 
θη τότε δ πρίγκηψ Φρειδερίκος μετά 22 μόλις 
έτη, δτε ή Γερμανία, δαφνοστεφής, μεγάλη, ήνω- 
μένη πάσα είς μίαν αύτοκρατορίαν ένεθυμήθη τούς 
νικητάς τής ’Ολυμπίας κκί παρεχώρησε 1 έκα- 
τομμύριον δραχμών πρός άνασκαφήν τής χώρας. Ή 
ευχή τοΰ Κουρτίου, δστις διωρίσθη γενικός διευ
θυντής τής άνασκαφής έξεπληρώθη καί ή έπιστήμη 
τής καλλιτεχνίας έπροικίσθη μέ νέα έργα, μέ νέα 
άριστουργήματα Ελληνικής μεγαλοφυΐας. Καί οί 
"Ελληνες καί οί Γερμανοί μαθηταί καί φίλοι καί 
θαυμασταί τοΰ Κουρτίου ήθέλησαν νά άποτίσωσι 
φόρον εύγνωμοσύνης είς τόν Κούρτιον καί άπεφά-

lies Ik nkens und Wollens, an ihrer Freude 
an das Wahre, Schone und Edie, an ihrer 
Begeisterung fiir das Ewige und Obermensch- 
liche, an ihrem ganzen Thun und Lassen. 
Isokrates sagt in Panegyrikos folgendes : Un- 
sere Stadt hat geleistet, dass der Name Hellene 
kein Zeichen der Race, sondern der Gesinnung 
sei, so dass Hellenen diejenigen heissen, wel- 
che mehr unserer Bildung als unseres Blutes 
theilhaftig sind.» Wenn Isokrates das richtige, 
wie ich glaube, getroffen hat, welcher Andere 
kann darauf grossere Anspriiche haben, ein 
Hellene sogar einOlympier genannt zu werden, 
als Ernst Curtius, der sein ganzes Leben Grie- 
chenland gewidmet und darin grosses gelei
stet hat, dessen Gesinnung, Lebensernsl ide- 
alle Schwung, die Anmuth in Wort und 
Schrift uns an die besten Zeiten unserer Vor- 
fahren erinnern ? Aus diesem Grunde ist die 
Errichtung eines Curtiusdenkmales im Pelo- 
pones und zwar in Olympia, wo ehemals nur 
Hellenen gestattet wurde,( ihre Statuen zu 
errichten, eine sich von selbst verstehende 
Sache. Wir Griechen sind stolz darauf, so wie 
wir den Geist von Curtius besitzen, auch ein 
Ebenbild von ihm,das niemals altert und nie 
mals verschwindet, zu haben. Fiir die Deut- 
schen mag das Bild ein Zeichen der Pietat fiir 
den grossen Archaeolog und Historiker sein, 
fiir uns aber ist es noch mehr, es ist der Aus- 
druck der Gegenliebe und Dankbarkeit fiir 
Curtius, welcher immerwahrend unser Land 
als sein eigenes geliebt, welcher die Topogra
phic und Geschiche desselben mit Griind- 
lichkeit und Anmuth dargestellt und uns ver- 
holfen hat, unser Land besser zu kennen und 
mehr zu lieben. Deshalb sind wir alle hieher 
versammelt, unsere deutschen Gleichgesinnten 
zu begriissen und mit denselben, sowie auch 
mit den hochgeschatzten Gelehrten anderer 
uns sehr freundlichen Nationen, verbunden 
innigst im Geiste des Hellenismus, die Aufstel- 
lung des Curtiusdenkmales zu feiern. Ernst 
Curtius gehort nicht bloss den Deutschen, er 
gehort auch den Griechen. Moge der Helleni- 
sche Geist, der die Deutschen durchdringt und 
erwarmt, dieselben immer giinstiger fiir uns 
und fiir unser Land praedisponiren. Das wird 
uns alien zu Statten kommen. Als Vorbild 
aber und Bahnbrecher einer solchen, aus dem 
echten Hellenischen Geiste hervorfliessenden 
Verbindung, lasst uns, meine Herrn, den ge- 
feierten Ernst Curtius ansehen, dessen Bild- 
saule in Olympia iiber seine Hellenische Ge
sinnung und seine Sympathie fiir Griechen- 
land auf immer Zeugniss ablegen wird. In

σισαν κοινφ έράνφ νά κατασκευασθή ή προτομή 
αύτοΰ καί νά στηθή είς τό μουσεϊον τής 'Ολυμ
πίας. Τή 9 Απριλίου άπεφασίσθη νά γίνωσι τοΰ 
μνημείου τά άποκαλυπτήρια καί πάντα τά έπι- 
στημονικά σωματεία τής 'Ελλάδος προσεκλήθησαν 
ύπό τε τής Έλληνικής Κυβερνήσεως καί ύπό τοΰ 
διευθυντοΰ τής Γερμανικής αρχαιολογικής σχολής 
ώς καί πάσαι αί ξέναι άρχαιολογικαί σχολαί 
έν Έλλάδι νά μετάσχωσι τής εορτής. Ή εορ
τή έγένετο έν μεγάλη συρροή κόσμου καί μετά 
τής πρυσηκούσης έπισημότητος. Λόγοι κατά τά 
άποκαλυπτήρια έξεφωνήθησαν εξ, ών είς Ελλη
νιστί ύπό τοΰ γενικού έφορου τών αρχαιοτήτων κ. 
Καββαδίου, έξαίροντος τήν σημασίαν τών άνα- 
σκαφών καί έγκωμιάσαντος τόν Κούρτιον. Μετά δέ 
τήν εορτήν τών άποκαλυπτηρίων έδόθη γεύμα πρός 
τιμήν τοΰ Κουρτίου, ένθα παρεκάθισαν περί τά 
100 πρόσωπα Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Αμε
ρικανοί καί Έλληνες. Κατά τό γεύμα, ώς συνη 
θίζεται είς τοιαΰτα έπίσημα γεύματα, έγένοντο 
πολλαί προπόσεις ύπέρ τοΰ βασιλέως ήμών, ύπέρ 
τοΰ αύτοκράτορο; τής Γερμανίας, ύπέρ τών φιλελ
λήνων, ύπέρ τής Ελλάδος, άλλοι μέν Γερμανιστί, 
άλλοι δέ Γαλλιστί, άλλοι δέ καί 'Ελληνιστί. Τής 
έορτής δέ ταύτης μετέσχε καί δ συντάκτης τής 
Έκπαιδεύσεως κ. II. Π. Οικονόμου, άπεσταλμένος 
ύπό τής έπιστημονικής έταιρείας μετά τριών άλ- 1 
λων ώς άντιπρόσωπος αύτής, δστις έκαμεν πρόπο- 
σιν έν Γερμανική γλώσση ύπέρ στενοτέρας συν- 
δέσεως Γερμανών καί Ελλήνων έν τφ πνεύματι 
τοΰ 'Ελληνισμού. Χάριν δέ τών άναγνωστών τής 
Έκπαιδεύσεως δημοσιεύομεν τήν πρόποσιν ταύτην 
γερμανιστί καί ελληνιστί έχουσαν ώδε·

Die wissenschaftliche Gesellschaft zu Athen, 
deren Ehrenmitglied der gefeierte Weise ist, 
hielt es fur ihre grosse Pflicht am Jubelfeste 
dieses Tages theilzunehmen und ihre Hocli- 
achtung fiir den grossen Gelehrten mit aller 
Anerkennung seines Verdienstes zu erweisen. 
Mit Bewunderung sehen wir den grossen Ernst 
und die unbeugsame Ausdauer, mit welcher 
deutsche Gelehrte Hellenisches Denken und 
Wollen, Hellenisches Thun und Treiben zu 
ermitteln suchen und sich aneignen und die 
Resultate ihrer muhsamen Forschung durch 
Wort und Schrift ihrem Volke zur Veredelung 
verbreiten. Es ist kerne Uebertreibung, wenn 
ich sage, dass der Hellenismus in Deutsch
land seine Gulturstatte gefunden hat, wo er 
immer tiefere Wurzeln schlagt, grdssere Zweige 
treibt und immer seine, die Volker verjung- 
enden und veredelnden Friichte tragt ; dass 
man dort Hellenen der guten Zeit trifft, wie 
man gleich dieselben erkennt an der Energie
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solchem Sinne und mit solcher Hoffnung bitte 
ich Sie alle eine Toast auf Curtius auszubrin- 
gen. Ernst Curtius soil hoch leben !

« Η έν Άθήναις έπιστημονική έταιρεία, 
ής είναι εταίρος καί ό περί ού ή σήμερον 
έυρτή σοφός, ύπέλαβεν ώς μέγα αύτής κα
θήκον νά μετάσχη τής πανηγύρεως ταύτης 
καί νά έκδηλώση τά πρός τόν διαπρεπή άν- 
δρα αισθήματα αύτής. Μετά θαυμασμού 
άείποτε προσδλέπομεν πρός τούς Γερμανούς 
σοφούς, οϊτινες έπιμελέστατα καί καρτε
ρικότατα έξακριβοΰσι καί προσοικειοΰνται 
τί οί Έλληνες διενοήθησαν καί έκραξαν, 
τί ώς κανόνα τού καλού καί τού πρέποντος 
καθιέροισαν καί τά αποτελέσματα τής έπι- 
πόνου ταύτης έρεύνης φιλοτιμούνται νά με- 
ταδωσώσιν είς τούς εαυτών συμπολίτας καί 
διά τοΰ λόγου καί διά τής γραφής πρός έξευ- 
γενισμόν αύτών. Καί νομίζομεν δτι δέν είναι 
ύπερδολή,έάν διϊσχυρισθώμεν δτι ό Ελληνι
σμός έν Γερμανία έτυχεν μάλλον άγαθής 
γής, δτι έκεϊ έρριφε βαθυτέρας ρίζας, άπέ- 
κτησεν άμφιλαφεστέρους κλώνας καί παρή- 
γαγεν άφθονωτέρους καρπούς, δι’ ών οί 
λαοί άνανεοϋνται καί έξευγενίζονται. Έκεϊ 
συναντώμεν Έλληνας τών καλών χρόνων 
τής Ελλάδος, ούς τάχιστα άναγνωρίζομεν 
ώς τοιούτους έκ τής όξύτητος τής διανοίας, 
έκ τής ισχύος τής βουλήσεως, έκ τού εύγε- 
νούς αύτών φρονήματος, έκ τής άγάπης, 
ήν έχουσι πρός τό καλόν καί ύπερκόσμιον. 
Ό Ισοκράτης είπεν έν τώ Πανηγυρικώ- 
«Καί τό τών Ελλήνων όνομα πεποίηκεν Λ 
πόλις μηκέτι τού γένους άλλά τής διανοίας 
τεκμήριον είναι καί μάλλον Έλληνας καλεΐ 
σθαι τους τής παιδεύσεως τής ήμετέρας ή 
τούς τής κοινής φύσεως μετασχόντας» Έάν 
τούτο είναι όρθώς εΐρημένον, ώς έγώ πείθω 
έμαυτόν, τότε τίς άλλος δικαιούται μάλλον 
τού Κουρτίου νά καλήται Έλλην, τού άφιε- 
ρώσαντος τόν βίον αύτού σύμπαντα είς τήν 
'Ελλάδα, ης τήν τοπογραφίαν καί ίστορίαν 
ήρεύνησε καί έξέθηκεν έν συγγράμμασι δο- 
κιμωτάτοις θεωρουμένοις, τού Κουρτίου, ού 
ή διάνοια, ή έκτίμησις τού βίου, ή ιδεώδης 
τών πραγμάτων άντίληφις, ή χάρις ή έ- 
πανθούσα καί είς τόν λόγον καί είς τά συγ
γράμματα αύτού ύπομιμνήσκουσιν ήμάς 
τούς καλλίστους τών ήμετέρων προγόνων 
χρόνους ;

Καί διά τούτο ή άνέγερσις μνημείου τού 
Κουρτίου έν Πελοποννήσω καί ιδία έν ’Ο
λυμπία, ένθα κατά τούς παλαιούς χρόνους 
μόνον είς Έλληνας δαφνηφόρους συνεχω- 

ρεϊτο τούτο, πρέπει νά θεοιρήται ώς πράγμα 
μή χρήζον δικαιολογίας.

Καί δέν άποκρύπτομεν τήν χαράν ήμών, 
διότι πρός τή φυχή τού Κουρτίου, ήτις εί
ναι Ελληνική, άπεκτήσαμεν καί τήν είκόνα 
αύτού έν Έλλάδι, ούδέποτε γηράσκουσαν, 
ούδέποτε μαραινομένην.

Ή είκών αύτη έστω τοΐς μέν Γερμανοΐς 
τρανή έκδήλωσις τού σεβασμού αύτών πρός 
τόν έξοχον άρχαιολόγον καί ιστορικόν ήμΐν 
δμως τοΐς Έλλησιν είναι καί τι άλλο, είναι 
έκφρασις τής όφειλομένιις άγάπης καί εύ
γνωμοσύνης πρός τόν εύγενή άνδρα τόν ά- 
γαπήσαντα ώς ίδιαν έαυτού πατρίδα τήν'Ελ
λάδα, τόν παραστήσαντα μετ’ έμβριθείας 
καί χάριτος τήν ιστορίαν καί τοπογραφίαν 
αύτής καί ύποβοηθήσαντα ήμάς νά γινώ- 
σκωμεν καλλίτερον καί νά άγαπώμεν πε - 
ρισσότερον τήν πατρίδα ήμών.

Καί τοιοΰτοι λόγοι συνήγαγον ήμάς πάν
τας ένθάδε νά χαιρετίσωμεν τούς Γερμανούς 
όμόφρονας ήμΐν καί μετ’ αύτών ώς καί 
μετά τών άλλων έπιφανών άνδρών τών άλ
λων φίλων ήμΐν έθνών νά πανηγυρίσωμεν 
συνδεδεμένοι έν τώ πνεύματι τοϋ Ελλη
νισμού τά άποκαλυπτήρια τής προτομής 
τόΰ Κουρτίου έν τω μουσείω τής ’Ολυμ
πίας. Ό Κούρτιος δέν ανήκει μόνον είς τούς 
Γερμανούς, ανήκει καί είς ήμάς τούς Έλ
ληνας. Είθε τό πνεύμα τού Ελληνισμού, 
δπερ διάπνέει καί θερμαίνει τούς Γέρμα - 
νούς, νά καθιστά αύτούς φίλους θερμοτέ- 
ρους καί τής Ελλάδος. Τούτο θά ώφε- 
λήση πάντας ήμάς έξ ίσου. Ώς πρότυπον 
δέ καί ώς εισηγητής τοιαύτης ένώσεως 
άπορρεούσης έκ τού γνησίου έλληνικοΰ 
πνεύματος έστω ό τιμώμενος σήμερον σΌ - 
φός, ού ή προτομή έν ’Ολυμπία θά μαρ- 
τυρή καθ’ άπαντας τούς έπερχομένους χρό
νους τά Έλληνικά αύτού φρονήματα καί 
τήν ίδιάζουσαν πρός τήν 'Ελλάδα άγάπην.

Μέ τοιαύτην έννοιαν καί μέ τοιαύτην 
έλπίδα προπίνω τώ σοφώ καθηγητή ανα
κράζω ν μετά πάντων ύμών. Ζήτω ό Έρ- 
νέστος Κούρτιος »

Οΐ Γερμανοί ώς καί πάντες οί συνδαι
τυμόνες έπευφήμησαν είς τήν πρόποσιν 
ταύτην, ό δέ καθηγητής τής παιδαγωγικής 
έν Έϊδελβέργη Hulig λαμβάνων έντεύθεν 
άφορμήν έπλεξε λαμποότατον έγκώμιον τής 
δυνάμεως τού έλληνισμού καί ηυχήθη ού 
μόνον κατά τόν 19ον καί 20όν αίώνα, άλλά 
καί καθ ’ άπαντας τούς αίώνας ή έλληνική 
παιδεία νά εύρίσκη ίύποδοχήν καί περίθαλ- 
φιν έν τοΐς σχολείοις τής Γερμανίας.

Η ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΕΝ Β ΑΠΜθΤΙΒ ΣΧΟΛΕΙΆ

Διελεγόμην έσχάτως πρός τούς τροφίμους μας 
γράφει έν τώ τελευταίφ τεύχει τής Revue_ Peda- 
aoaique τών Παρισίων,διευθυντής γαλλικού διδα
σκαλείου - περί τής διδασκαλίας της ιστορίας, τοσον I 
γρησίμου έν π'αντί χρόνω καί τόπω, τοσον αναγ
καίας καί άπαραιτήτου έν τη δημοκρατουμενη 
Γαλλία μας καί είς έποχήν, καθ’ ην καταρώνται 
καί πολεμοΰσι την ίδέαν της πατρίδος. Επι του 
αντικειμένου τούτου άναπολώ έπιθεωρητικας μου 
αναμνήσεις πρό δεκαετίας καί έπιθυμώ δπως Μ 
ήμέτεροι διδάσκαλοι της αύριον έπωφεληθωσι την 
πείραν τών προγενεστέρων των καί τοΐς άποοειξω 
δτι πατριώτης διδάσκαλος «ύρίσκει το μέσον, όπως 
έμπνευση είς τούς Γαλλόπαιδας διακαή ε’ρωτα προς 
την Γαλλίαν καί την ιστορίαν της.

Μεταξύ τών αναμνήσεων τούτων μια ιοεα, μοι 
επέρχεται καί έξαιτοΰμαι την άδειαν να την ανα- 
φέρω ενταύθα.

Ήτο φθινόπωρον τού 1884. Ο γ<νικός έπι- 
θεωρητής Καρρέ, διέτρεχεν ένα τών νομών μας. 
Μοΰ έζήτησε νά τοΰ υποδείξω «έν σχολειον και ενα 
διδάσκαλον παρουσιάζοντα κάποιαν πρωτοτυπίαν». 
Ευτυχώς δέν μοί ελειπε τοιούτος.

Τη 30 Μαίου λεπτά τινα μετά την όγδόην 
πρωινήν ώραν έφθάσαμεν δ κ. Καρρέ, δ συνοοευων 
αύτόν διευθυντής τοΰ διδασκαλείου και έγώ ε’μπρο- 1 
σθεν τής οικίας τοΰ χωρίου Τ. . . . ούτινος το σχο- 
λεϊον τών άρρένων ήθέλομεν νά έπισκεφθωμεν.Ουοεις 
ητο έν τη αύλη, διότι ή διδασκαλία εϊχεν ήοη αρ
χίση. Ό' κ. Καρρέ ύψώσας τούς οφθαλμούς επι της 
προσόψεως τοΰ κτιρίου παρετηρησε γαλλικήν ση
μαίαν. «Μάς περιμένουν, μοί λέγει δ εξαίρετος 
γενικός επιθεωρητής «ετε’ δ διδάσκαλός σας εμ- 
βήκεν είς ε’ξοδα διά νά μάς τιμήση».

Τώ έδήλωσα ότι ητο άδύνατον νά μάς περιμέ
νουν,' άφοΰ δέν είχον δμιλήση είς κανένα περί τής 
έπισκέψεως, καί είσηλθομεν.

Ό κ. γενικός έπιθεωρητής κατενθουσιάσθη' ζωη
ρόν ένδιαφέρον έδειξεν είς ολας τάς ασκήσεις και 
έντολη αύτοΰ έστάλη είς τόν διδάσκαλον συγχαρη
τήριον ύπουργικόν γράμμα.

Ό κ. Καρρέ δέν μοί ε’καμε πλέον λόγον περί 
τής σημαίας· άλλ’ έγώ καλώς γινώσκων τόν διδά
σκαλον ύπώπτευον νέαν τινα ιδέαν έκ.μέρους του.

— Λοιπόν, κύριε X. . . . τώ λέγω ήμέραν τινά, 
έπεριμένετε την έπίσκεψίν μας;

— Καθόλου, κύριε έπιθεωρητά.
. — 'Αλήθεια ■ Τί έσήμαινε λοιπόν ή σημαία 

έπάνω είς την μεγάλην θύραν ;
_  Δέν ηξεύρετε ητο ή 30 Μαίου;

— Ή 30 Μαΐου καί τί ‘,
— Ναι, ή 30 Μαΐου, καί άν είδετε καλώς, θά 

παρετηρήσατε ότι ή σημαία ητο μεσίστιος και 
περιβεβλημένη μέ μαύρην ταινίαν.

— ’ - A , - >Τ
_  Διότι ητο ή έπέτειος τοΰ θανατου της Ιωάν

νας, τής Αύρηλιανής παρθένου.
Ένόησα· άλλ’ έξηκολούθησα τάς ερωτήσεις μου 

καί δ γενναίος διδάσκαλος, δ λαμπρός ουτος Γάλ
λος μοί έξήγησε ότι ή σημαία άνηρτάτο προγοια 
αύτοΰ ύπεράνω τής θύρας τοΰ σχολείου καθ’ δλας 
τάς σπουδαίας χρονολογίας τής ίστορίας μας. Και 
προκειμένου μέν περί ενδόξων αναμνήσεων ή σημαία 
έκυμάτιζεν ύπερηφάνως, τούναντίον δέ περί άτυχων 
γεγονότων άνηρτάτο μεσίστιος φέρουσα μελαινα 
ταινίαν.

Έκ τούτων δ' δρμώμενοςδκ. X . . . . συνέλαβ» 
την ίδέαν νά έπιγράψη έπί τών τοίχων της παρα- 
οόσεως δι’ ώραίων ερυθρών γραμμάτων τάς ένδο
ξους χρονολογίας τής γαλλικής ίστορίας και παρα- 
πλεύρως έπι τοΰ αύτοΰ έπιπέδου διά μαύρων γραμ
μάτων τάς άποφράδας ήμέρας κλ. κλ.

Δέν £ίπτω την ίδέαν του είς την δημοσιότητα 
ώς μεγαλοφυΐαν· μόνον οί έμπνεόμενοι και ζωογο
νούμενοι ύπό παρόμοιας πίστεως δύνανται νά την 
θέσωσιν έν ένεργεί^' άλλ’ Ο,τι δύναμαι νά βεβαιώ
σω είναι οτι οί παιδες τοΰ χωρίου τούτου έγινωσκον 
θαυμασίως την ίστορίαν μας, ότι δι ’ αύτούς ή πατρις 
δέν ητο ματαία, άφηρημένη ε’ννοια, οτι ειχον 

ί έμπνευσθή την φιλοπατρίαν καί θερμανθη εις υψι- 
στον βαθμόν δτι έν τώ σχολείφ τούτφ ύπηρχε, 
φνχή, καί ότι ή άγωγή έν αύτώ ητο αληθώς 

Ι έθνική.
Πολλάκις έκτοτε έσκέφθην περί τής άνάγκης και 

τών μέσων τής άναπτύξεώς τοΰ πατριωτικού αισθή
ματος- μοί έφάνη δέ πάντοτε δτι δ,μετρ.οφρων όιόα- 
σκαλος έχει λύση τό πρόβλημα θαυμοισίως Η γαλ
λική σηααία σύντροφος πάσης ήμετέρας δοξης και 
παντός 'έθνικοΰ πένθους- εύλαβές μνημόσυνον των 
κυριωτάτων γεγονότων τής ίστορίας μας,δποϊον απο
τέλεσμα δύναται νά παραγάγη έπί τών παίδων 
συνοδευομένη ύπό θερμού καί έπαγωγοΰ λόγου έν- 
θουσιώντος καί φιλοπάτριδος διδασκάλου ! Αλλ 
ιδού 1 Τίς θά παρασκευάση τοιούτους διδασκάλους 
διά την πατρίδα ; Ποΰ θά άναφθη ή έπί μάλλον 

I καί μάλλον άναγκαία αυτή φλόξ ; Η απαντησις 
είναι ύπό την γραφίδα μου, ώς καί έπί πάντων τών 
χειλέων : Όπόσον εύγενές τό καθήκον τών Διδα
σκαλείων καί δπόση μεγάλη ή ύπέρ αυτών μέριμνα 
καί φροντίς ! . . . . Άλλά καί δποία εύθύνη 1
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ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ
ΥΠΟ

ΓΡ. ΛΟΥΚΑ

(Συνέχεια ίδε προηγούμενου φύλλον)

διά

Τόπι τό κρνφτό.
Οί παϊκται κατά πρώτον κάμνουσι κύκλον 

χίθων μέγαν έπειτα χωρίζονται εις δύο αντίθετα 
ριέρη καΐ ^ίπτουσι λαχνόν, ϊνα δειχθή πότε- 
ρον τών μερών θέλει καταλάβη τήν εντός τοΰ 
κύκλου θέσιν. Τούτου γενομένόυ τδ ετερον μέρος 
πηγαίνει είς θέσιν κρυφίαν, ένθα δίδεται τό τόπι 
εϊς τινα τών συντρόφων’ άμέσως τότε εξέρχονται 
άπαντες την χεΐρα έχοντες έν τώ κόλπω η τώ 
θυλακίφ καΐ φοβερίζοντες περιτριγυρίζουσι τούς έν 
τώ κύκλω, οϊτινες τρέχουσιν έ’νθεν κάκεϊθεν προφυ- 
λαττόμενοι. Δοθείσης δέ ευκαιρίας δ έχων τό τόπι 
σκοπεύει κατά τίνος έν τώ κύκλω, δς έξέρχεταε τοΰ 
κύκλου άν κτυπηθή, άλλως παύεται δ βαλών.Τοΰτο 
γίνεται μέχρες δτου η δλοι κτυπηθώσιν, δπότε θεω
ρούνται ήττημένοι η κατορθώσωσι νά δειχθώσι νι- 
κηται παύοντες τούς άποτυγχάνοντας σκοπευτάς. 
Βραβεϊον δέ της τοιαύτης παιδιάς έστί, νά φέρωσιν 
οί ήττημένοι έπι τών νώτων τούς νικητάς άπο ώ- 
ρισμένου σημείου ή τό κραυγάζειν μετά χαράς ένι-ι 
κήσαμεν.

Ό τνφλοπάνος.
Πήγνυταε πάσσαλος έν τή γή, έξ αύιοΰ δέ δέ

νεται σχοινίον χονδρόν και μακρόν κατά τό μέσον, 
τά άκρα τοΰ δποίου κρατεί έκάτερος τών παικτών. 
Έκ τούτων δ μέν είς κρατεί λωρίον ή μαντήλι 
χονδρόν πρός κτύπημα, δ δ’ έτερος δύο λίθους, οΰς 
κρούει, ϊνα έννοή αύτόν δ διώκων, διότι άμφότεροι 
έχουσι τούς οφθαλμούς κεκαλυμμένους διά μαντη
λιού. Τώρα πάς τις έννοεΐ δποίαν τέρψιν Αισθάνον
ται οί θεαταί βλέποντες τούς παίκτας πλησίον άλ
λήλων, άλλ’ ούδόλως περί τούτου γινώσκοντάς τι’ 
κρούει τούς λίθους δ φεύγων, νομίζων μακράν τόν 
διώκοντα, άλλ’ αισθάνεται σκληρώς τόν κτύπον 
τοΰ τυφλού διά τοΰ μαντηλιού έπί τής ράχεώς του, 
έπι κεφαλής του κτλ. Φεύγει λοιπόν καΐ προσπαθεί 
διά τοΰ έλαφροβαδίσματος νά διαφύγη άπό τάς χεϊ
ρας τοΰ διώκοντος.Στέκει, άκροάται τούς λίθους και 
φεύγει έκ τοΰ τόπου δπου ήκούσθη δ κρότος, έν ώ 
δ διώκων τρέχων κατά τύχην πρός τήν αύτήν διεύ- 
θυνσιν συγκρούεται πρός αύτόν ένίοτε τόσον σκλη
ρώς, ώστε καΐ αίμα έκ τής ^ινός £έεΓ άλλ’ δ 
διώκων επωφελούμενος έκ τής περιστάσεως κτυπά 
τόν φεύγοντα αισθανόμενος χαράν μεγάλην, άμα 
δέ καΐ προξενεί άφθονον τοΐς θεαταϊς τόν γέλωτα.

Τό πέρα—δώθεν.
Οί παϊκται λαμβάνουσι θέσιν απέναντι άλλήλων 

ε’ις άπόστασιν 15 — 20 βημάτων, έπειτα διά 
κλήρου δρίζεται πότερον τών μερών θά κύψη.Τούτου 
γενομένου στρέφει τις τά νώτα, ϊνα έπί τούτων 
άνέλθη δ αντίθετός του διά πηδήματος λαμβάνων 
φοράν 15 βημάτων έπιτυχέστερον καΐ συμφορώτέ- 
ρον είναι, έάν άνέλθη έπί τών ώμων. Τότε άντι- 
στρέφει τά νώτα δ κύπτων έπί τών ώμων έχων τόν 
αναβάτην, δστις ύψοϊ τάς χεϊρας καί φωνάζει νά 
τώ ^ίψουν τό τόπι, δπερ άν δυνηθή νά συλλάβη 
κρα.υγάζει μετά χαράς νά έλθωσιν οί εταίροι καΐ 
ΐππεύση δ καθείς τόν σύντροφόν του’ οΰτω δέ φέ
ρονται είς τό μέρος -των, δπου άφίνουσι τούς όνους 
αύτοί λαμβάνοντες τήν θέσιν τούτων. Έάν δμως 
καθ' ήν στιγμήν ^ίπτεται τό τόπι δυνηθή τις τών 
αντιθέτων νά τό συλλάβη πριν έλθη είς τάς χεϊρα-ς 
τοΰ άναβάτου, τότε οί κύπτοντος καλοΰσι τούς 
άντιθέτους, ϊνα τάχιστα φέρωσιν αύτούς έπί τών 
νώτων είς τήν έαυτών θέσιν. Όποϊαι δέ φράσεις 
καΐ είρωνεϊαι λέγονται κατά τών όνων, πώς τούς 
μεταχειρίζονται μέχρες δτου φθάσωσιν είς τήν θέ
σιν, τοΰτο είναι ίδιον τής έλληνικής φυλής κε- 
κτημένης πνευματικήν έπιδεξιότητα καί εύστρο- 
φίαν ού τήν τυχοΰσαν.

Τό παιγνίδιον εξακολουθεί οΰτω μέχρις δτου 
κύψωσιν άπαντες τοΰ ένός μέρους έπειτα τοΰ άλλου 
μέρους καί οΰτως καθεξής μέχρι καμάτου.

(Περιγραφή άλλων άλλοτε).
Έγραφαν κατά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα τοΰ έτους 1892.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

Έν Λονδίνω ίδρύθη πρός παιδαγωγικήν μόρ— 
φωσιν τών καθηγητών τίς μέηηι· Έκπαιδεύσεως 
άνώτερον Διδασκαλειον, οΰ διευθυντής διωρίσθη δ 
Findlay έν Ίένη τής Γερμανίας τά παιδαγωγικά 
σπουδάσας. Κατά τό παρελθόν έτος δ Γερμανός 
καθηγητής τής Παιδαγωγικής τοΰ Πανεπιστημίου 
Ίένης κ. Rein έν ’Οξφόρδη διατριβών ώμίλησεν 
ένώπιον πολλών έπιστημόνων περί τής άνάγκης 
τοιούτων σχολείων καΐ οί πρακτικοί Άγγλοι έφήρ - 
μωσαν τοΰτο εύθύς. Παρ ’ ήμΐν δμως, εί καΐ ή ά
νάγκη έπιτακτικώς άπαιτεϊ τοΰτο, εί καί εύγλώτ- 
τως τό ζήτημα τοΰτο άνεπτύχθη έν τή παρ ’ ήμΐν 
έπιστημονική έταερείςκ, έν τούτοις ούδέν μέχρι 
τοϋδε έγένετο. Άς έλπίσωμεν δτι θά θεραπεύση 
τοιαύτην άνάγκην ή νέ” Κυβέρνησις. Ή ϊδρυσις 
έδρας παιδαγωγικής έν τφ Πανεπιστημίω είναι ή 
προϋπόθεσις πάσης διορθώσεως τής μέσης Έκπαι- 
δεύσεως.
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