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ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΓΕΡΤΟΥΔΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ THE

Έπιότολπ δεντέρα.
(συνέχεια ίδέ προηγούμενον φύλλον).

Ό ίερεύς ύπέδειξεν ώς παράδειγμα είς 
τούς πρεσβυτέρους μαθητάς του, οΰς αύτός 
είχε κατηχήση, τούς ούτω διδαχθέντας μα
θητάς τον Κρουσίον Κατόπιν δμως όΚρού
σιος έπεχείρησεν έπόμενος είς τό πνεΰμα 
καϊ είς τόν συρμόν τής έποχής νά συμμίξη 
τήν αναλυτικήν τών λέξεων μέθοδον, ήν 
καλοΰσι κατηχητικήν, καΐ τήν Σωκρατικήν, 
ήτις αρμόζει είς βαθυτέραν τών πραγμάτων 
έξέτασιν. Άλλ’ ή κρδσις αΰτη δέν δύναται 
νά έχη κατά φυοικόν λόγον άλλα άποτελέ
σματα ή τόν τετραγωνισμόν τοΰ κύκλου, δν 
ό ύλοτόμος κρατών άνά χεϊρας πέλεκυν 
πειράται νά κατορθοϊση έπι ξύλινης σανίδος. 
Τό πράγμα δέν είναι δυνατόν. Ό απαίδευ
τος, ό έπιπόλαιος άνθρωπος δέν δύναται νά 
είσδύση είς τά βάθη, έξ ών ήντλει ό Σω
κράτης καϊ πνεΰμα καϊ αλήθειας. Καϊ διά 
τοΰτο επόμενον ήτο δτι ή έπιχείρησις δέν 
έπετύγχανε πάλιν. Ό μέν Κρούσιος έστε- 
ρεϊτο τών βάσεων τών θεμελιωδών τής έ- 
ρωτήσεως, οΐ δέ παΐδες τοΰ έδάφους πρός 
άπόκρισιν. Ούτοι δέν είχον γλώσσαν δι ε
κείνα, τό όποϊον δέν έγίνωσκον άλλά καϊ ού
δέν βιβλίον, τό όποϊον νά έθετε είς τό στόμα 
αύτών ώρισμένην άπόκρισιν είς καταλη

πτήν τινα έρώτησιν ή καϊ άκατάληπτον·
Ό Κρούσιος δέν ένόει καθαρώς άκόμη 

τήν διαφοράν, ήτις ύπάρχει μεταξύ τών ά- 
νομοίων τούτων πραγμάτων. Δέν έγίνωσκεν 
δτι ή μέν κυρίως κατηχητική μέθοδος, μά
λιστα δταν πρόκηται περϊ έννοιών άφηρη- 
μένων, πλήν τής ώφελείας ήν παρέχει εις 
τόν χωρισμόν τών λέξεων καΐ τής δεξιότη
τος είς άναλυτικούς τύπους, δι’ οΰς παρα
σκευάζει. καθ’ έαυτήν ούδέν άλλο είναι ή 
ύιττακιστϊ γινομένη έπανάληφις άκαταλή- 
πτων φθόγγων ή Σωκρατική δμως μέθοδος 
είναι άνοίκειος δλως είς παιδία, έξ ών λεί- 
πουσι άμφότερα καϊ αί γνώσεις καϊ ή γλώσ 
σα Άλλά καϊ έαυτόν ήδίκησεν ό Κρούσιος 
φρονών δτι ή άποτυχία έν τή διδασκαλία του 
προέρχεται έξ αύτοϋ καϊ μόνου καϊ νομί
ζω ν δτι καλός διδάσκαλος δι' έρωτή- 
σεων δύναται νά κατορθύίση ώστε νά λαμ- 
βάνη όρθάς καϊ ώοισμένας αποκρίσεις 
τών παίδων περϊ παντός είδους θρησκευτι 
κών ή ήθικών έννοιών.

Ό Κρούσιος είχεν έμπέση είς τόν συρμόν 
τής Σωκρατικής μεθόδου ή μάλλον είς τούς 
χρόνους καθ ’οΰς ή μεγάλη αΰτη τέχνη είχε 
γενικώς παραμορφωθή καϊ διαστραφή καϊ 
έξευτελισθή διά τής άναμίξεως διδασκαλι
κών άλλοκότων τύπων τής κατηχητικής. 
Ένόμιζον τότε οί άνθροιποι δτι ήδύναντο 
διά τής μεθόδου ταύτης νά έξεγείροισι τόν 
νοΰν καϊ έκ τοΰ μηδενός .νά προκαλώσι 
θαύματα. Πιστεύοι δτι νΰν έξεγείρεται ό κό
σμος έκ τοΰ ονείρου τούτου.

Ό Κρούσιος δμως έκοιμάτο έν τώ όνείρω
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τούτω βαθέως. Άλλά καί τόν έβαυκάλων 
σκληρώς έν τούτω, άλλως θά μοί ήτο ά
πορον πώς ό ίδιος είς τήν έλαχίστην αφορ
μήν δέν παρετήρει δτι και ό Ιέραξ και ό δε
τός ούδέν ώόν έκ.,τής φωλεάς τών πτηνών 
δύνανται νά άρπάσωσι, άν ταύτα δέν έχωσι 
θέση έκεϊ ωά.Ότε δέ έπί τη εύκαιρία της έκ 
δρομής τών Άππεντσελίνων ήλθεν εϊς τόν 
Φισχήρον, άνεπτερώθησαν πάλιν αΐ έλπίδες 
του περί τού πράγματος τούτου.. Ό Φισχή 
ρος έποίησε τά πάντα νά άναδείξη αύτόν εύ- 
παίδευτον διδάσκαλον, καθ’ ftv είχε -γνώ
μην περί τούτου.

Άλλα κατά την κρίσιν μου αντί νά φω
τίση αύτόν πρώτον περί τών πραγμάταιν, 
άτινα θά έχρησίμευον ώς βάσις τής κα
τηχητικής διδασκαλίας, άπεπειράθη νά ά- 
ναβιβάση αύτόν εύθύς είς τά ύφη τής έπι- 
πολαίου κατηχητικής μεθόδου

Ό Κρούσιος άναμιμνήσκεται εύσεβώς 
τού Φισχήρου καί όμιλεϊ μετ ’ εύλαβείας καί 
εύγνωμοσύνης περί έκείνου ώς ευεργέτου 
καί φίλου. Άλλ' Λ άγάπη πρός τήν αλή
θειαν, ήτις κατέστησε καί έμέ προσφιλή εις 
τόν Φισχήρον, απαιτεί νά μή άφήσω έν τώ 
σκότει ούδεμίαν γνώμην, ούδεμίαν περί- 
στασιν έπί τού πράγματος τούτου δυναμέ- 
νου πολύ ή όλίγον νά συντελέση καί είς έμέ 
καί είς τούς βοηθούς μου πρός άνάπτυξιν 
τής ιδέας καί τής αγάπης, ήτις έναίνει ή- 
μάς έπί τής ύποθέσεως ταύτης. Διά τούτο 
δέν πρέπει νά αποσιωπήσω, πόσον ό Κρού
σιος έθαύμαζε τήν μεγάλην προχειρότητα, 
μεθ’ ής ό Φισχήρος έκαμεν πλήθος έρωτή 
σεων περί πολλών αντικειμένων έλπίζων δτι 
καί αύτός διά τού χρόνου καί διά τής έπιμε- 
λείας του θά κατώρθωνεν ώσαύτως έπί τών 
σπουδαιοτέρων μαθημάτων νά συλλέξη δ- 
σας έρωτήσεις ήσαν άρκεταί πρός διασάφη- 
σιν τών έννοιών καί δέν ήδύνατο νή άπο- 
κρύφη δτι,άνΔιδασκαλεϊον είναι τό σχολεϊον, 
δπερ μορφώνει πάντα διδάσκαλον είς τήν 
τέχνην ταύτην τού έρωταν, τότε Διδαοκα- 
λεϊον είναι πράγμα μικρού λόγου άξιον.

Όσω δέ περισσότερον είργάζετο μέ τόν 
Φισχήρον, τοσούτω ύφηλότερον έφαίνετο τό 
πρό αύτού κείμενον όρος καί τοσούτω όλι 
γωτέρας ήσθάνετο τάς δυνάμεις του, αϊτινες 
έβλεπεν δτι άπητοΰντο, ϊνα άναβή είς 
τήν κορυφήν τού όρους. "Οτε δέ κατά τάς 
πρώτος ήμέρας της διατριβής παρ’ ήμΐν 
τού Φισχήρου ήκουσέ με διαλεγόρενον μετ’ 
αύτού περί άνατροφής καί έκπαιδεύσεως 
τού λαού καί σαφώς έναντίον τής Σωκρα
τικής μεθόδου κηρνχθέντα, διότι είπον δτι 
δέν είμαι τής γνώμης νά καθιστώμεν τήν 

κρίσιν τών παίδων προώρως ώριμον, άλλά 
τούναντίον νά άναστέλλωμεν τούτο δσον 
δυνάμεθα περισσότερον, μέχρις δτου οΐ 
παϊδες ού μόνον καλώς άντιληφθώσι άκρι- 
βώς τό άντικείμενον, περί ού πρέπει νά 
έκφρασθώσι, άλλά καί τάς λέξεις γινώ- 
σκωσι, αϊτινες τήν ούσίαν καί τάς ιδιότητας 
αύτών δηλούσι, τότε αμέσως συνησθάνθιι ό 
Κρούσιος δτι ταύτα ακριβώς αύτός δέν έχει 
καί δτι είχεν άνάγκην τής παιδεύσεως, ήν 
έσκόπουν έγώ νά δώσω είς τούς μαθητάς 
μου.

Εί καί ό Φισχήρος τό καθ’έαυτόν τά πάντα 
έποίησεν, δπως είσαγάγη αύτόν είς πολλάς 
έπιστήμας, ϊνα προπαρασκευάση αύτόν νά 
δύναται νά διδάσκη τάς γνώσεις ταύτας, ό 
Κρούσιος όσημέραι έπείθετο έπί μάλλον καί 
μάλλον δτι τούτο διά τήςάναγνώσεωςβιβλίων 
δέν είναι κατορθωτόν, διότι πανταχού έλει- 
πον παρ’ αύτού αί βάσεις καί τών γλωσ
σικών καί τών πραγματικών μαθημάτων, άς 
τά βιβλία ταύτα άλλα μέν μάλλον, άλλα δέ 
ήττον προύπέθετον είς τόν αναγνώστην.

Ένισχύετο δέ είς τήν ορθήν ταύτην γνώ
μην καί έκ τών αποτελεσμάτων, ά έβλεπεν 
έκ τής δυσκολίας τών πρώτων στοιχείων 
τών γνώσεων, ά έγώ έδίδασκον τούς μαθη
τάς μου καί είς ά έγώ καρτερικώτατα έπέμε- 
νον. Τούτο μετέβαλεν αύτού τήν δλην θεω
ρίαν περί διδασκαλίας καί τών βάσεων, έφ ’ 
ών είχεν οίκοδομήση ταύτην. Είδεν δτι έγώ 
διά πάντων δσα έποίουν, μάλλον ήθελον νά 
αναπτύξω κατά ποσόν τήν δύναμιν τού παι- 
δός η νά καταδείξω τά αποτελέσματα αύτά 
έκάστης μου διδασκαλίας. Καί έκ τών απο
τελεσμάτων τής αρχής ταύτης έπείσθη περί 
τής δλης βαρύτατος τής άναπτυσσούσης 
μεθόδου μου, δτι ούτοι τίθενται θεμέλια καί 
πεποιθήσεων καί περαιτέροι προόδου τών 
μαθητών, ά είναι αδύνατον νά έπιτύχη τις 
κατ’ άλλον τρόπον.

Άλλά καί ό πόθος τού Φισχήρου νά 
ΐδρύση Διδασκαλεϊον προσέκρουεν εϊς προσ
κόμματα. Προσκληθείς νά έργάζηται έν τώ 
γραφείω τοϋ ύπουργείου τής Έκπαιδεύσεως 
άνέβαλε έν μάλλον εύθέτω χρόνω τήν σύστα- 
σιν τοΰ Διδασκαλείου, οιετήρησεν δμως 
τήν διεύθυνοιν τών σχολείων Βουργδόρφης, 
ήν έξήσκει αύτός μακρόθεν. Έσκόπει νά 
μεταβάλη τόν διοργανισμόν αύτών καί ήτο 
τούτο άναγκαϊον, άλλ’ άφ’ ού, δτε αύτός 
ήτο παρών καί μετεχειρίσθιι πρός τούτο 
σύμπασαν τήν δύναμιν του καί τόν χρόνον 
του δέν ήδυνήθη ούδέ τήν άρχήν τής με- 
ταρρυθμίσεως νά κάμη, βεβαίως δέν ήτο 
δυνατόν νά κατορθαιθη τώρα, άπόντος αύ-

καί έπωκοδόμει έπί τής ύπαρχούσης αύτών 
μορφώσεως, φέρη άποτέλεσμα καί είς παιδία 
δώδεκα καί δέκα τριών έτών. τά όποια μέ
χρι τής ήλικίας αύτής είχον έλευθέρως έ- 
πάνω είς τά όρη συνηθίση -νά ζώσι άνυ- 
πότακτα καί απερίσκεπτα καί τά όποια πρός 
τοΐς άλλοις είχον καταστήση καί δύσπιστα 
πρός τήν μέθοδόν μου Εννοείται δτι έπί 
τοιούτων παίδων δέν έφάνη μεταβολή καί έκ 
τούτου έπείσθησαν οΐ άνθρωποι δτι ή μέ
θοδος δέν είναι τίποτε. Ένόμιζον δέ δτι μέ
θοδος είναι διαφορά τις είς τόν συλλαβισμόν 
και είς τήν γραφήν. Ό σκοπός, δν έπεδίω- 
κον νά εύρω είς πάντα τά είδη τής άνθρω
πίνης γνώσεως καί τής άνθρωπίνης τέχνης 
τάς βεβαίας καί ασφαλείς βάσεις, ή έπιθυ- 
μία ήν είχον νά ένισχύσω τήν δύναμιν 
τήν εσωτερικήν τών παιδιών γενικώς πρός 
πάσαν έπιχείρησιν καί Λ άπάθειά μου καί 
ή φαινομένη άδιαφορία μου νά άναμείνω 
τά άποτελεσματα ά θά προέκυπτον βαθμη
δόν μόνα—ταύτα πάντα ήσαν πύργοι Ισπα
νικοί. Ούδέν έκ τούτων αύτοί προσεδόκων 
καί ούδέν έκ τούτων έβλεπον. Τούναντίον 
μάλιστα έκεϊ, ένθα έγώ έμόρφωνον δύναμιν, 
έκεΐνοι εύρισκον μηδέν. Έλεγον δτι οΐ μα
θηταί δέν μανθάνουσιν άνάγνωσιν, δέν μαν- 
θάνουσι γραφήν, άκριβώς διότι ήθελον νά 
διδάξω αύτούς τήν ορθήν γραφήν καί τέλος 
δέν ήσαν εύσεβεΐς, άκριβώς διότι έγώ πάντα 
έποίουν δπως άπομακρύναι τά πρώτα κω - 
λύματα πρός τήν εύσέβειαν, ά τίθενται έν 
τώ σχολείω, καί μάλιστα διότι έπολέμουν 
τήν ίδέαν δτι ή ψιττακιστί γινομένη άπομνη- 
μόνευσις τής κατηχήσεως είναι δήθεν ή μόνη 
μέθοδος, καθ’ ήν ό σωτήρ τοΰ κόσμου ήθέ- 
λησε νά άνυφώσμ τό άνθρώπινον γένος είς 
τήν λατρείαν καί εις τήν προσκύνησιν τού 
θεού πνινματι καί άΚη&εία. ΔΙν άρνούμαι 
δ τι έλεγον παρρησία δτι είς τόν θεόν δέν ά- 
ρέσκει ή μωρία καί ή πλάνη,ή ύποκρισία καί 
ή βατολογία δτι δέν είναι προσβολήκατά τού 
θεού ή κατά τής θρησκείας, έάν κατά πρώ
τον διδάξωμεν τούς παϊδας νά σκέπτωνται, 
νά συναισθάνωνται καί νά πράττωσιν όρ- 
θώς, νά αίσθάνωνται έν έαυτοϊς ζώντα καί 
νά άπολάβωσι τά καλά τής πίστεως καί 
τής άγάπης πρίν ή έ ντυπωθώσι είς τήν 
μνήμην αύτών αΐ διδασκαλίαι τής θετικής 
θρησκείας καί τά ούδέποτε λυόμενα ζητή
ματα αύτής ώς μέσον άσκήσεως καί μορ
φώσεως τού πνεύματος. Άλλά δέν άγανα- 
κτώ κατά τών άνθρώπων διά τήν παρε- 
ξήγησιν, ής μικρού δεϊν έπιπτον θύμα, 

| διότι οΐ άνθρωποι δέν είχον κακόν σκοπόν 
καί πληρέστατα έννοώ δτι συνηθισμένοι είς

τού καί άπασχολουμένου μέ έργασίας έτε- 
ρογενεϊς Μετά τήν άναχώρησιν δέ τού Φι- 
σχήρου ή θέσις τού Κρουσίου ήτο κρίσιμος. 
Αύτός ένόει δτι μόνος άνευ τής προσωπικής 
συνδρομής τού Φισχήρου δέν ήτο ικανός νά 
κωτορθώση δ,τι ούτος περιέμενε παρ’ αύ
τού. Μάλιστα μετά τήν άναχώρησιν τού 
Φισχήρου μού έξέφρασε τήν εύχήν νά ένώ 
σωμεν τά σχολειά μας. Άλλ’ έγώ, εί καί 
είχον άνάγκην ξένης βρηθείας. άπέκρουσα 
δμως τήν πρότασιν, έπειδή δέν ήθελον νά 
λυπήσω τόν Φισχήρον, δστις είχε πάντοτε 
τόν πόθον νά ίδρύσμ Διδασκαλεϊον, λίαν δέ 
ήγάπα τόν Κρούσιον. Άλλ’ ό Φισχήρος μετ’ 
όλίγον ένόσησε καί τότε ό Κρούσιος κατά 
τήν τελευταίαν ώραν, καθ’ ήν ώμίλησε μετ’ 
αύτού, ύπέδειξε τήν άνάγκην τής ένωσεως 
τών σχολείων. Ό άποθνήσκων προθύμως 
καί εύχαρίστως κατένευσε πρός τούτο Ή 
μνήμη τού άνδρός θά είναι είς έμέ αείποτε 
άγαστή. Καί αύτός έπεδίωκε τούς αύτούς 
σκοπούς λίαν εύγενώς ούδενός κόπου 
φειδόμενος. Έάν έζη καί έβλεπε τούς ώρι- 
μάσαντας καρπούς τών έργασιών μου, πάν
τως θά συνεδεόμεθα άμφότεροι καί θά συνε 
φωνούμεν είς πάντα.

Μετά τόν θάνατον τού Φισχήρου προέτει- 
να μάλιστα έγώ είς τόν Κρούσιον τήν ένωσιν 
τού σχολείου μετά τού ίδικού μου, καί άμ- 
φότεροι ήσθάνθημεν έκ τούτου άνακούφισιν, 
άλλά καί αί δυσχέρειαι τού σχεδίου μου έπαι- 
σθητώς ηύξήθησαν Οΐ μαθηταί τού σχολείου 
έν Βουργδόρφηήσαν διάφοροι καί κατά τήν ή 
λικίαν καί κατά τήν μόρφωσιν καί κατά τά 
ήθη. Άλλ’ ή προσέλευσις μαθητών έξ άλ
λων έπαρχιών έπολλαπλασίασαν τάς δυσ
κολίας, καθ ’ δσον ούτοι πλήν τής άλλης 
διαφοράς είχον καί φυσικήν έλευθερίαν είς 
τό σκέπτεσθαι, είς τό συναισθάνεσθαι, είς τό 
όμιλεϊν, καί καθίστων ούτω τόν βίον μου ό- 
χληρότερον, άφ’ ού άλλως είχον νά παλαί- 
σω καί πρός έπιβουλάς κατά τού συστήματος 
μου, πρός τό άκατάρτιστον άκόμη τής με
θόδου, ήτις έπρεπε νά θεωρήται απλώς ώς 
πείραμα. Είς οϊαν κατάστασιν εύρισκόμην 
είχον άνάγκην ήσυχίας άπολύτου διά νά ' 
κάμοι τά πειράματά μου, άλλά κατά πάσαν 
στιγμήν ήρχοντο αύτόκλητοι ίδιώται καί μοί 
έδιδον μαθήματα τί νά κάμω διά νά διδάξω 
τά τέκνα των, τά όποια έστελλον πρός έμέ.

Καί έν ω πρότερον οΐ άνθρωποι ένταϋθα 
ήρκοϋντο είς δλίγα πράγματα καί είς όλίγας 
γνώσεις τοϋ σχολείου, τώρα δμως άπήτουν 
παρ’ έμοϋ δπως τό σύστημά μου, δπερ πε· 
ριελάμβανε τάς βάσεις πάσης άνθρωπίνης 
γνώσεως, καί είχεν ύπ’ δφιν μικρά παιδία,
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τά άγυρτεύματα τών διδακτικών μεθόδων 
μας παρεγνώρισαν τόν έμόν άπέριττον τρό
πον πρός εϋρεσιν νέας μεθόδου.

Κα\ σννέδη ένταΰθα δτι συμβαίνει καί 
άλλαχοΰ, δποχτ οί άνθρωποι μέ περισσοτέ- 
ραν εύχαρίστησιν βλέπουσιν ένα ίχθΰν έν 
τή λίμνη των η θάλασσαν ολόκληρον πλή
ρη κυπρίνων όπίσω τών όρέων.

(ακολουθεί).

Η ΟΛΥΜΠΙΑ
Εις άπόστασιν μιάς ώρας τοϋ Πυργου σ;δηρο- 

μικώς ύπάρχει μικρά κοιλάς πανταχόθεν ύπό χθα
μαλών όρέων περικλειόμενη ή γνωστή ’Ολυμπία, 
οπού ήτο πάλαι δ ναός τοϋ μεγίστου τών θεών, 
τοϋ Διός, καί δπου έτελοΰντο οί πανελλήνιοι άγώ- 
νες, οΰς ϊδρυσεν δ μέγιστος τών ήρώων τής άρ- 
χαιότητος, δ 'Ηρακλής. Ή θέα εις τόν εύρισκό- 
μενον εντός τής κοιλάδος ταύτης είναι λίαν περιω- 
ρισμένη, άλλά περίεργον ούδεμία καταλαμβάνει 
τόν άνθρωπον στενοχώρια, τούναντίον δέ εύφροσύνη 
καί ευσεβής πρός τό θειον άφοσίωσις άκουσίως κυ- 
ριεύουσι τήν ψυχήν του. Ό άνθρωπος έν τώ πε- 
ριωρισμένφ τούτφ χώρφ συνέρχεται εΰκολώτερον 
είς έαυτόν καί έν τή συλλογή τής ψυχής του στρέ
φει έν πλήρει κατανήξει τό δμμα είς τόν ούρανόν. 
Ό δέ διαρρέω*  τήν κοιλάδα ’Αλφειός, είκών τής 
φθοράς και καταστροφής, ύποβοηθεΐ είς τήν θρη
σκευτικήν τοϋ άνθρώπου άνοικοδόμησιν. Όποιαν 
δέ έντύπωσιν θά έποίει δ ιερό; ούτος χώρος είς τούς 
παλαιούς Έλληνας, κεκαλυμμένος ύπό περικαλλών 
ναών οίον τής Ήρας, τής ’Ρέας, τοϋ Διός, ύπό ιε
ρών οίον τοϋ Πέλοπος, τής 'Ιπποδομείας, ύπό πλή
θους βωμών πρός θυσίας, ύπό οικοδομημάτων πρός 
φύλαξιν τών αφιερωμάτων, ή πρός κατοικίαν τών 
λειτουργών, κεκαλυμμένος ύπό πλήθους άνδριάντων 
διαφόρων κατ’έποχάς καί πόλεις νικητών τής ’Ο
λυμπίας, κοσμούμενος μέ τά οικοδομήματα οίον 
τό Φιλιππεϊον, τό Λευωνιδαϊον, τήν έξέδραν Ήρώ- 
δου τοϋ Άττικοϋ, έχων δέ στάδιον, ιππόδρομον, 
παλαΐστραν, γυμνάσιον ;

*Αν δέ είς ταΰτα προσθέσοιμεν καί τό λαμπρό- 
τατον τών άγαλμάτων όσα έποιήθησαν έν τφ 
κόσμφ, τό άγαλμα τοϋ Διός, οπερ έποίησεν δ δαι
μόνιος τής άρχαιότητος γλύπτης δ Φειδίας έκ χρυσοϋ 
καί ελέφαντας, εύκόλως κατανοεί τις δποία γοητεία 
καί καί θρησκευτική εύλάβεια κατελάμβανε πάν
τα, δστις ίπάτει τόν πόδα είς τήν ’Ολυμπίαν !

Ε'- καί τό άγαλμα παρεστάθη καθήμεμενον, 
έν τούτοις τό βψος αύτοϋ, συναριθμουμένου καί 
τοϋ ύψους τής βάσεως, ήτο περί τά · 12 μέ
τρα. Άλλά δέν ήτο τό μέγεθος μόνον τοϋ αγάλ
ματος τό καταπλήσσον τόν θεατήν, άλλά καί ή 
πολυτέλεια τοϋ θρόνου, έφ ’ ού έκάθητο δ θεός, πε- 

ποιημένου έκ χρυσοϋ, έλέφαντος, έβένου καί πολυ
τίμων λίθων καί φέροντος θαυμασίας παραστάσεις 
οίον τάς Χάριτας, τάς "Ωρας, τάς εξ Νίκας, 
Σφίγγας άρπαζούσας παϊδας Θηβαίους, τόν ’Α
πόλλωνα καί τήν Άρτεμιν φονευούσας τούς Νιο- 
βίδας, τόν Ήρακλέα μαχόμενον κατά τών Άμα 
ζόνων καί πλήθος άλλων μυθικών παραδόσεων.
Αλλά καί το βάθρον τοϋ θρόνου καί τό ύποπόδιον 

τοϋ θεοϋ, οπερ έβάσταζον λέοντες χρυσοί, εφερον 
πλείστας παραστάσεις έξειργασμένας οιον Ήλιον 
έπί τοϋ άρματος, Έρωτα ύποδεχόμενον τήν έκ 
τής θαλάσσης άναδυομένην Άφροδίτην καί άλ
λους θεούς. Άλλά τήν ψυχήν συνεκλόνιζε καί 
άνύψου είς άλλον κόσμον ή τελειότης τοϋ άγάλ- 
ματος, Ιδίως δέ έκφρασες τοϋ προσώπου, ήτις άπε- 
τύπου τήν θείαν μακαριότητα, τό βασιλικόν καί 
μεγαλοπρεπές. Ό Φειδίας άπετύπωσε τήν εικόνα 
τοϋ θεοϋ, καθ’ ήν στιγμήν ούτος κατένευσε πρός 
τήν Θέτιν παρακαλοϋσαν αύτόν νά βοηθήση τούς 
Τρφας έν τφ πολέμφ, ϊνα οί “Ελληνες νικηθέντες 
ύπ’ αύτών ίκτιμήσωσι έτι μάλλον τήν άνδρείαν 
καί τήν άξίαν τοϋ Άχιλλέως, ώς έκτίθεται τοΰτο 
έν Ίλιάδος Α. 538 διά τών έξής τριών στίχων.

Ή καί κυανέησιν έπ'όφρύσι νεϋσε Κρανίων 
Άμύρόσιαι δ’ άρα χαΐται έπεροώσαντο άνακτος 
κράτος απ’ άΟανάτοιο. μέγα δ' έλέλιξεν Όλυμπον.
Ό θεός, καθήμενος έπί τοϋ θρόνου καί έστεφα- 

νωμένος μέ στέφανον έκ κλάδων έλαίας είχεν 
έν μέν τή δεξιφ Νίκην κρατούσαν στέφανον, έν δέ 
τή άριστερά τό σκήπτρον εις τήν κορυφήν τοϋ δ- 
ποίου έκάθητο άετός. Εύρύ δέ ίμάτιον ε’χον ένειρ- 
γασμένα ζώδια καί άνθη έπεκάλυπτε τό κατώτερον 
τοϋ σώματος μέρος καί τόν άριστερόν ώμον καί 
βραχίονα. Ήσαν δέ τό ίμάτιον, τά πέδιλα, ή 
κόμη, δ μύσταξ καί δ πώγων χρυσά, τά δέ γυμνά 
μέλη έλεφάντινα. Τοσοΰτον δέ τέλειον ήτο τό ά· 
γαλμα, ώστε δ λαός έπίστευεν ότι πράγματι ήτο 
δ θεός αύτός, ότι δ Φειδίας είδε τόν θεόν μέ τούς 
οφθαλμούς του καί παρέστησεν αύτόν άπαράλλα- 
κτα, όπως ήτο, ήτο δέ άδύνατον νά είχε άλλο 
πρόσωπον καί άλλην έμφάνισιν. Έλεγον δέ ότι, 
ότε δ Φειδ ας έτελείωσε τό έργον, ήρώτησε τόν 
Δία άν παρέστησεν αύτόν καλώς, καί εύθύς κε
ραυνός κατέπεσε πρό τών ποδών τυϋ Φειδίου, ση- 
μεϊον τής τελείας τοϋ θεοϋ έπιδοκιμασίας. Διά 
τούτο έθεώρουν οί παλαιοί δυστυχή πάντα Έλ
ληνα, όστις ήθελεν άποθάνη, χωρίς νά ϊδη άπαξ 
τούλάχιστον τόν Δία τοϋ Φειδίου έν Όλυμπίφ. 
Τό άριστούργημα τούτο τής τέχνης έσώζετο μέ
χρι τοϋ 5 αίώνος μετά Χριστόν, ότε φαίνεται 
έπικρατήσαντος τοϋ Χριστιανισμού έν Έλλάδι κα- 
τεστράφη, άφ’ ού μάλιστα ήδύναντο νά πορισθώσιν 
έξ αύτοϋ οί άνθρωποι καί μέγαν θησαυρόν. Ότι 
δέ δ μέγας Κωνσταντίνος έφερεν αύτό είς Κων
σταντινούπολή, τεϋτο δέν φαίνεται εχον πιθα
νότητα.

Ή διαταγή τοϋ Χριστιανού αύτοκράτορος έν 
Κωνσταντινουπόλει Θεοδοσίου τοϋ δευτέρου έν ετει 
426 μ.Χ. νά κρημνίσωσι πάντας τούς έθνικούς ναούς 
έν τή Ανατολική αύτοκρατορία, ώς καί φοβεροί σει
σμοί μετέβαλον είς έρείπια τούς έν Όλυμπίφ ναούς 
τών 'Ελλήνων καί τά άλλα ένταΰθα οικοδομήματα, 
δ δέ ποταμός Κλάδεος, όστις έκ βορρά έρχόμενος χύ
νεται εις τόν ’Αλφειόν, πλημμυρών κατέκλυζε καί 
έπίχωνε τον ιερόν χώρον, δν έκ τοΰ άλλου μέρους 
δ Αλφειός, δ μέγας καί δρμητικός τής Πελοπον- 
νήσου ποταμός, πολλάκις άπεπειράθη νά διαβρώ- 
ση καΐ άφανίση. Άλλά καί τό άνω τοϋ ιερού χώ
ρου έπικαθήμενον Κρόνιον όρος, δ στολίζουσιν εί
σέτι αί άγριελαίαι, αϊτινες άλλοτε συμμετεϊχον 
τής έορτής καί τής χαράς τών νικητών έπιστέφου- 
σαι τούς κροτάφου; αύτών, δέν εμεινεν άπλοΰς 
θεατής έν τή συνωμοσία τών στοιχείων καί τών 
άνθρώπων πρός καταστροφήν τής ’Ολυμπίας. Ύπο 
σεισμού άπεκόπη φαίνεται μέρος τοΰ δρους καί πε- 
σόν έκάλυψε τήν έξέδραν Ήρώδου τοΰ Αττικού 
καί τόν ναόν τής "Ηρας καί ούτως διεφύλαξε έκ 
τής άγριότητος τών αιώνων και άλλα άγάλματα, 
έν οίς τό κάλλιστον πάντων τών άγαλμάτων τοΰ 
κόσμου, δσα σήμερον διατηρούνται, τόν Έρμήν 
τοΰ ΙΙραξιτέλους. Οΰτως δ χώρος είχεν ίσοπεδωθή 
καλυφθείς ύπό άμμου τών ποταμών καί χώματος 
τοΰ δρους καί έπί τοΰ έδάφου;, τό δποϊον άλλοτε 
ύμνησε δ Πίνδαρος, τό «μουσάων ιερόν στόμα», δ 
«ΘήβαςΈλικώνιος κύκνος,ΐ έφέρετο τό άροτρον τοΰ 
χωρικού τής Δρούβας, αιώνια δέ σιγή έπεκάθητο 
είς τούς χαρμοσύνους πάλαι τής ’Ολυμπίας χώρους, 
ούδέν δέ έφαίνετο μαρτυρούν περί τής άλλοτε με- 
γαλοπρεπείας αύτής.

Αιώνια έστω δόξα είς τον Κούρτιον, τόν Γερ
μανόν καθηγητήν, δστις διά τών ένεργειών του 
έπεισε τήν Πρωσσικήν Κυβέρνησιν νά δαπανήση 
περί τό έκατομμύριον δραχμών καί νά φέρη είς τό 
φώς τά τεθαμμένα έρείπια τοΰ άρχαίου κόσμου. 
Ή άνασκαφή ήρχισε κατά τό έτος 1875 καί έ
τελείωσε κατά τό 1881, άπεκάλυψε δέ τά θεμέ
λια πάντων τών ναών καί άλλων οικοδομημάτων, 
πλήθος δέ άγαλμάτων, έν οίς καί τά έναέτεια ά
γάλματα τοΰ ναού τοΰ Διός. Πάντα τά εύρεθέντα 
κεϊνται έν τφ ώραίω μουσείφ, δπερ έκτίσθη δα
πάνη τοϋ πλουσίου δμογενοΰς Άνδρέου Συγγροϋ, 
καλώς διατεταγμένα καί έκαστος δύναται άνέτως 
νά παρατηρήση καί ώφεληθή έκ τής σπουδής αύ
τών. Τά άγάλματα τά έναέτεια τοϋ ναού παρι- 
στάνουσι τά μέν κείμενα πρό τό άριστερόν μέρος 
τφ είσερχομένφ είς τό μουσεϊον τήν μάχην τοϋ Ο’ι- 
νομάου καί τοΰ Πέλοπος έν δλφ άγάλματα 21, έν 
οίς καί 8 Ιππον τά δέ κείμενα είς τά δεξιά τοΰ 
εισερχομένου άγάλματα παριστάνουσι τήν Κενταυ- 
ρομαχίαν έν τω ΙΙηλίφ κατά’τούς γάμους τού Πειρί- 
θου. Αί δέ 12 μιτόπαι αί ύπάρχουσαι έν τή αύτή 
αιθούση παριστανονσι τούς άθλους τοΰ Ήρακλέους.

Τήν προσοχήν τοϋ θεατού έν τή αιθούση ταύτη 
δεσμεύει τό είς τό βάθος αύτής ιδρυμένου άγαλμα 
τής Νίκης, δπερ εύρέθη έμπροσθεν τοϋ ναού τοϋ 
Διός, έργον τοϋ θριρκός ΙΙαιωνίου. Ή έπί τού βά
θρου έπιγραφή λέγει ότι οί Μεσσήνιοι καί οί Ναυ- 
πάκτιοι αφιέρωσαν τούτο είς τόν Δία άπό τά λά
φυρα τών πολεμίων καί δτι γλύπτης τοϋ άγάλμα- 
τος είναι ό Παιώνιος έκ Μένδης τής Θρήκης. Οί 
πολέμιοι είναι οί Σπαρτιάται, οί’τινες ένικήθησαν 
έν έτει 425 ύπό τών ’Αθηναίων βοηθούντων κα'ι 
τών Μεσσηνίων τής Ναυπάκτου, στρατηγοϋντος τοϋ 
Κλέωνος καί Δημοσθένους. Ό τεχνίτης θέλων νά 
κατασκευάση μνημεΐον τής νίκης διενοήθη νά πλά
ση τήν Νίκην αύτήν έκ τοΰ Ουρανού κατερχομένην, 
ϊνα στεφανώση τούς νεκητάς. Το έργον τοΰτο νά 
παρασταθή θεά έν τώ άέρι ήτο δυσκολώτατον, 
άλλ’ ή εύφυϊα τοϋ τεχνίτου ύπερενίκησε άπάσας 
τάς δυσκολίας. Έπί τοΰ ύψηλοτάτου βάθρου εχον- 
τος ΰψος έξ μέτρων καί σχήμα πυραμίδος Κολοβής 
τριγώνου παρίστατο ή θεά κατερχομένη όρθια 
πρός τήν γήν, άετός δέ τεχνηέντως μεταξύ τοΰ βά
θρου και τής θεάς πετάμενος χρησιμεύει ένθεν μέν 
νά ένισχύση τήν ιδέαν ότι ή θεά πέτεται διά τών 
άνεφγμένων πτερύγων της έν τώ άέρι, ένθεν δέ νά 
χρησιμεύση καί ώς στήριγμα τοΰ άγάλματος, δπερ 
πατεϊ έπ’ αύτού τόν δεξιό*  πόδα, προβάλλον έλα
φρώς τόν καλλίσφυρον άριστερόν. Άλλά καί άλλο τι 
πρός τοϊς άλλοις χάριν τής στερεώσεως τού άγάλ
ματος έπενόησιν ό τεχνίτης, όπερ μάλιστα έξαίρει 
έτι μάλλον τήν χάριν καϊ τό έμψυχεν τού άγάλ
ματος. Καθ' δν χρόνον κατέρχεται ή θεά, δ χιτώ*  
αύτής σχιστός ών καί μόνον έπί τού δεξιού ώμου 
πορπώμενος δεανεμούται ύπό τής πρός τά κάτω 
φοράς καί οΰτως έμφανίζον γυμνόν τό κάλλος 
τών βραχιόνων, τοΰ αριστερού μέρους καί τοϋ αρι
στερού σκέλους, συνάγεται έπιχαρίτως πρός τά 
όπίσω καί διά τών πλουσίων πτυχών γοητεύει 
μέν τήν αϊσθησιν, ύποστηρίζει δέ καί συγ
κρατεί και τό άγαλμα. Τό κάλλος τοϋ σώματος 
είναι ό,τι τέλειον δύναται τις νά φαντασθή, οί πό
δες, τά σκέλη, ο κορμός, οί βραχίονες έμφανίζουσι 
άρρητον γυναικεϊον κάλλος καί γεννόρ λυπηράν με
λαγχολία*  ότι δ χρόνος δέν έσιβάσθη τό πρόσωπον 
τοΰ άγάλματος, δπερ είναι άποτετριμμένον δλόκλη 
ρον. Οί Έλληνες είναι οί διδάσκαλοι τοϋ κόσμου 
καί θκ είναι πάντοτε, εύτυχή δέ τά έθνη, άτινα 
σπουδαζουσι τά ε’ργα αύτών.

Περιγραφήν δλοκλήρου τοΰ μουσείου τής ’Ο
λυμπίας δέν δυνάμεθα ένταΰθα νά κάμωμεν, άπλώς 
ένομίσαμεν καθήκον νά εϊπωμεν όλίγας λέξεις περί 
τοΰ άποκαλυφθέντος νέου θησαυρού καί νά προτρέ*·  
ψωμεν τούς συμπολίτας ήμών μάλιστα δέ τούς 
διδασκάλους έν πρώτη εύκαιρέ^ νά τραπώσι τήν 
πρός τήν ’Ολυμπίαν άγουσαν δδόν, ϊνα αίσθανθώσι 

' εύτυχίαν καί χαράν, ήν γεννώσιν είς τόν άνβρω- 
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πον τά ί'ργχ τά τέλεια, τά έργα τά Ελληνικά.
Τά περί τοϋ Έρμου τοϋ Πραξιτέλους έξετέθη- 

σαν έν τφ προηγουμένφ φύλλφ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ

ποϋλος πούλλα, πονλλον κλπ.

Οχ. Γ. Χατζηδάκις, καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου, ού ή γνύίμη έν τοΐς γλοισ- 
άικοΐς ζητήμασι έχει μέγα κύρος, άποδει- 
κνύει έν ίδίω φυλλαδίω δτι τά, ονόματα τά 
λήγοντα είς πονλλος πρέπει νά γράφωνται 
διά διπλού λ ώς προερχόμενα έκ της Λα
τινικής λέξεως Pullus σημαινούσης νεογνόν 
πτηνού, πουλλί, και ούχι έκ τού πώλος ώς 
τινες ένόμισαν. «Ότι τό πώλος πωλίον έλ,έ- 
γετο ΰπό τών αρχαίων καί έπί τών τέκνων 
τών άνθρώπων είναι αναληθές. Πολύ όρθό- 
τερον έδίδαξεν ό άοίδιμος Κοραής έν Άτ. 
Α' 172 δτι «τό πώλος έσήμαινε παλαιά τό 
νέον γέννημα τών κτηνών, οίον ίππων, ό
νων κλπ., καθώς καί είς ήμας τό ύποκο- 
ριστικόν πωλάριον, πονλάρι(ν') έφύλαξε τήν 
αύτήν σημασίαν. Άλλά ΰποκοριστικόν άρ- 
χαΐον τοϋ πώλος είναι τό πωλίον τό όποιον 
έσήμαινε τής κοινής γλώσσης τό πουλά- 
ριον ...» ’Ελέγχει δέ ό διατεινόμενος τοϋ
το δεινήν άγνοιαν τής Ελληνικής γλώσ
σης. Διότι πάντες σήμερον μετά τοσούτων 
έτών διδασκαλίαν τοϋ κάλλιστα καί άριστα 
ψυλοκρινήσαντος καί διδάξαντος ταϋτα φιλ- 
τάτου καί σεβαστού μοι διδασκάλου Κόντου 
ήξεύρομεν ή τούλάχιστον όφείλομεν νά ή
ξεύρομεν δτι ούχί πάντα δσα ή τών τραγι
κών ή τών λυρικών γλώσσα παρέχει ήσαν 
γνήσια τοϋ ’Αττικού καί καθόλου τοϋ συ
νήθους Έλληνος λόγου κτήματα. Όστις 
άρα άποδεικνύει χρήσιν τινα έκ μόνοιν τών 
τραγικών, δέν πρέπει νά φαντάζηται δτι 
άποδεικνυει τι τής δλης γλώσσης Ούτω 
λ. χ. έλέγετο ΰπό τών τραγικών καί τό δά ■ 
μαλις καί τό μόβχος καί τό πόρτις καί τό βκΰ · 
λοί καί τό βκνμνος καί τό δράκων κτλ. έπί 
τών τέκνων (μικρών ή μεγάλων άδιάφορον) 
τών άνθρώπων, άλλ’ ΰπό τών πεζογράφων 
τών άποφευγόντων τά έξετημένα καί παρηλ- 
λαγμένα ταϋτα, ούδέποτε. Ή αχρηστία δέ 
τούτων έν τοΐς πεζογράφοις έμφαίνει δτι 
ταϋτα καί έν τώ καθ’ ήμέραν συνήθει λόγω 
τών Ελλήνων ήσαν άχρηστα. Καί αληθώς 
πώς δύναται τις, άν μή θύη τώ Βάκχω, νά 
όνομάση έν τφ συνήθει λόγω τόν υιόν ή 

τήν θυγατέρα τινός, ενίοτε βασιλέως ή 
βασιλίσσης, που.Ιάρι, μονϋκάρι, δαμάλι ή τι 
τοιοϋτον ; Πουλλί καί πουλλάκι δύναται 
κάλλιστα νά όνομάσμ αύτά, καθ’δν χρό
νον καί οΐ αρχαίοι καί έν αύτώ τώ καθ’ή
μέραν λόγω έλεγον υεοττονς, νιόττια.

Αύτόδηλον δέ δτι, άφ’ ού οΐ άρχαϊοι "Ελ
ληνες δέν έποιοϋντο έν τή λαλουμένη καί 
συνήθει γλώσση αυτών χρήσιν της λέξεως 
πώλος, πωλίον έπί τών τέκνων τοϋ ανθρώ
που, άδύνατον παντάπασιν ήτο νά διασοιθή 
αύτη παρ ’ ήμΐν μετά, τής σημασίας ταύτης. 
δ,τι δέ είχον έκεΐνοι, δέν ήδύναντο βέβαια 
νά παραδώσουν ήμΐν. Τήν λέξιν πώλος, πω
λάριον είχον έκεΐνοι αληθώς έπί τής γνω 
στής σημασίας καί διά τοϋτο καί ήμεϊς έ- 
κληρονομήσαμεν αύτήν καί λέγομεν που
λάρι καθώς καί μουβκάρι καί (έ'ρίφι καί άριή 
μου σκυλλάκι κτλ. έκαστον κατά τήν άρ- 
χαίαν χρήσιν.»

Ό κ Χατζηδάκης μετά τής διακρινούσης 
αύτόν έμβριθείας έρευνα, άν ή λέξις ποϋλ- 
λος, έξ ής έγεννήθη τό ΰποκοριστικόν, 
πουλλί, πουλλίον εύρίσκεται παρά τοΐς πα- 
λαιοΐς. Ήδη έν τώ άποκρύφω Εύαγγελίω 
τοϋ ’Αποστόλου Θωμά, δπερ φαίνεται συν- 
ταχθέν κατά τόν δεύτερον μ. X. αιώνα εύ
ρίσκεται ή λέξις πουλιά, δτι κατά τόν δέκα- 
τον μ. X. αίώνα τό ποΰλος εύρίσκεται ώς 
κατάληξις δηλωτική ού μόνον τών τέκνων 
τών άνθρώπων π. χ. Γαβριηλόπουλος, άλλά 
καθόλου παντός νεογνού π. χ. όρνιθόπου- 
λον, περιοτερόπουλον Κατά τόν δωδέκατον 
αιώνα παρά ΙΙροδρόμω εύρίσκεται τό πονλον 
λεγόμενον καθόλου έπί τής έννοιας τοϋ μι· 
κροϋέπί τε έμφύχων καί άφύχοιν π.χ. ψ>ιβοό- 
πουλοκ, ψαλιδόπουλον. Ότι δέ έν τοΐς άντι- 
γράφοις γράφονται ταϋτα δι’ ένός λ, τοϋτο 
δέν πρέπει νά μάς πτοήση, διότι οΐ μετα
γενέστεροι άποβαλόντες τήν διάκρισιν τών 
μακρών καί βραχέων φωνηέντων, τήν τών 
άπλών καί διπλών συμφώνων ήδύναντο νά 
γράφωσιν,ώς ένόμιζον όρθότερον παραπλα- 
νώμενοι ύπό παρετυμολογίας τών λέξεων· 
Τό πρωτότυπον πονλλος έξ ον τό ύποκορι- 
στικόν πουλλια, πονλ^ί εύρίσκεται διατηρη- 
θέν έν τή γλώσση τών Κυπρίων «Ποϋλ- 
λος = ό νέος καί ευχάριστος άνθρωπος.» 
Άλλά καί οΐ Ίταλιώται "Ελληνες καί τών 
νησιωτών οΐ διακρίνοντες τά διπλά τών ά
πλών συμφώνων έν τή λέξει πονλλι καί που
λάρι δηλοϋσι τήν διά διπλού λ γραφήν τοϋ 
πρώτου, τήν δι’ άπλοϋ δέ λ γραφήν τοϋ 
δευτέρου.

Τοιαύτα δ εν συνόφει έκθέτει ό κ. Χατζή - 

δάκις περί τής γενέσεως καί γραφής τών 
είς πονλλος ληγόντων ονομάτων.

Έπί τή εύκαιρία δέ ταύτη καλόν νομί
ζομεν νά δημοσιεύσωμεν ένταϋθα συνήθειας 
τινάς τοϋ λαού έν Πελοποννήσω κρατού- 
σας, σχετικάς πρός τό περί ού ό λόγος ζή
τημα, έξ ών δύναται τις νά όδηγηθή είς τήν 
εύρεσιν καί άλλης παραγωγής τής λέξεως 
ΓΙοϋλος. Ώς γνωστόν τό όνομα τοϋτο έν 
Πελοποννήσω δέν είναι κατάληξις μόνον 
πατρωνυμική, άλλά καί κύριον όνομα Ποϋ- 
λος. Έν τΰ πατρίδι μου Ζυγοβιστίω, δτάν 
οίκογενείας τινός άποθνήσκωσι τά άρρενα 
τέκνα, ή μήτηρ μετά τόν τοκετόν άρρενος, 
ϊνα διαλάθη τρόπον τινά τήν μοίραν άπο- 
ξενοϋται τοϋ τέκνου της κατά τό φαινόμε
νου άφίνουσα νά πωληθή τοϋτο είς μίαν 
τών παρισταμένων κατά τόν τοκετόν γυναι
κών γειτόνων ή συγγενών. Μία δηλ. τών 
γυναικών τούτων λαμβάνουσα τό βρέφος 
έν τή αγκάλη κηρύττει τήν πώλησιν αύτοϋ 
είς τάς άλλας γυναίκας, ών μία ή καί πολ- 
λαί άγοράζουσιν αύτό καταβάλλουσαι τό 
άντίτιμον είς πράγματα έδώδιμα συνήθως 
οίνον καρύδια, άμόγδαλα, ζαχαράτα καί τά 
τοιαύτα. “Εκτοτε τό βρέφος καλείται Ποϋ- 
λος, δήλα δή Πουλημένος έκ τοϋ πουλώ= 
πωλώ. Τοιαύτα ονόματα δηλοϋντα τάς πε
ριστάσεις, ύφ’ άς τά άτομα τά ούταις όνο 
μαζόμενα έγεννήθησαν καί αύξάνουσι, είναι 
προσφιλή ονόματα παραγκωνίζοντα τά διά 
τής βαπτίσεως διδόμενα. Συχνότατα δέ 
συμβαίνει παρά τώ λαώ, έάν ή εύφωνία 
έπιτρέπη τούτο, νά άποτελή έκ τοϋ ονόμα
τος τοϋ πατρός καί τοϋ υιού δν όνομα 
π. χ, ό Ίαιάννης τοϋ Κανέλλου γίνεται Κα- 
νελλόγιαννης, ό ’Ιωάννης τού Πούλου Που 
λόγιαννης, ό Ποϋλος τοϋ Θεοδώρου Θεο- 
δωρόπουλος.

Τοσοϋτο δέ προσφιλές όνομα είναι τοϋ 
Ποϋλος έν Πελοποννήσω, ώστε αΐ μητέρες 
δίδουσιν αύτώ καί είς τέκνα τοιν ύπό άλ
λας συνθήκης γεννηθέντα. ή τάς πρότερον 
παρ’ ήμών μνημονευθείσας. Κύριός τις έκ 
τών λογίων βαπτίσας χωρικόν παιδίον έκά- 
λεσε Άγαμέμνονα. Τοσοϋτο δέ κακέμφατον 
τό όνομα έφάνη είς τήν μητέρα, πρώτην 
φοράν νϋν άκούσαάαν τοιούτο όνομα, ώστε 
ούδεμίαν τούτου έκαμε χρήσιν όνομάζουσα 
είς τό έξής τό τέκνον της διά τοϋ προσφι
λούς ονόματος Ποϋλος.

“Ισως ή έτυμολογία τής λέξεως, ήν πα
ραδέχεται ό κ. Χατζηδάκης νά είναι ή αρ
χική καί ή όρθότάτη πασών. Προϊόντος 
δμως τοϋ χρόνου νά έλησμονήθη ή ταυτό- 
τις τοϋ πούλλου πρός τό νεογνόν καί ή 

φαντασία τοϋ λαοϋ εύροϋσα λέξιν Ποϋλος 
ύπομιμνήσκουσαν αύτόν τό πουλώ νά 
έπλασεν ολόκληρον δράμα έπιξηγηματικόν 
τής*  καταγωγής τής λέξεως. Περί πάντων 
τούτων άρμόδιος νά άποφανθή είναι ό κ. 
Χατζηδάκις, δς κατέχει πάντα τά στοιχεία 
άκριβοϋς γνώμας περί τών τοιούτων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝ ΤΩι ΤΜΗΜΑΤΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έν τή διηνεκή όοή καί μεταβολή τοϋ τμήμα
τος της δημοτικής έκπαιδεύσεως παρ’ ήμΐν, οπερ 
άπο τοϋ 1878 ιήατελεΐ ύπο τδ κράτος διαρκούς πει
ραματισμού, πόσαι ιδέαν όρθαί δέν ΐρρηθησαν άνευ 
οΰδενδς αποτελέσματος καί πόσαι ίδέαι πλημμε
λείς δέν έφηρμόσθησαν πρδς βλάβην τών σχολείων! 
Ώς έν παράδειγμα έκ τών πολλών, ά δυνάμεθα 
ποοχείρως νά καταλέξωμεν, είναι καί ή ιδέα τής 
συστάσεως γραφείου τής στατιστικής, δπερ έν ετει 
1886 ίδρυσεν δ τότε γενικός επιθεωρητής τών 
σχολείων έν τφ Ύπουργείφ τή έγκρίσει τού τότε 
ύπουργού, διέλυσε δέ δ διάδοχός του, ίνα φανη δτι 
διΐσταται πρδς τδν προκάτοχόν του, ή δτι είναι 
σπουδαιότερος αύτού, άφ’ ού δέν έγκρίνη τά μέ
τρα έκείνου. ’Επειδή δέ οΐ λόγοι οί προκαλέσαντες 
πρό 10 έτών την ΐδρυσιν γραφείου στατιστικής 
ύοίστανται έτι καί σήμερον, καλόν νομίζομεν νά 
δημοσιεύσωμεν τήν άπό 3 ’Ιανουάριου 1886 άνα- 
φοράν τού τότε γενικού έπιθεωρητοϋ τών δημοτικών 
σχολείων κ. Π. Π. Οικονόμου εχουσαν ώς έξής·

«Σοφός τις εΐπεν ότι οΐ αριθμοί κυβερνώ 
σι τόν κόσμον. Άν τούτο άληθεύη, τότε 
έν τώ τμήματι τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
τοϋ Ύπουργείου ούδέ ίχνος τι φαίνεται κυ- 
βερνήσεως· διότι ούδαμοϋ εύρίσκεται έργα- 
σία τις άπογραφική Είς τούτο δέ πρέπει 
νά άποδοόσωμεν καί χονδροειδέστατα σφάλ
ματα τής ύπηρεσίας καθ ’ ήμέραν παρατη
ρούμενα νά διορίζωνται ύπεράριθμοι διδά
σκαλοι έν σχολείοις πρός βλάβην τού δη
μοτικού ή δημοσίου ταμείου. ’Εκτός δέ τού
του διά τήν έλλειφιν στατιστικών έργασιών 
δέν δυνάμεθα εύθύς νά διαβλέπωμεν πολλά 
έλαττώματα τών σχολείων καί νά προβαι- 
νωμεν ταχέως εις τήν διόρθωσιν αύτών. Ό 
Lessing είπε Statistik ist eine still stehende 
Geschichte ήτοι ή Στατιστική είναι ιστορία 
μή προχωρούσα. Καί ώς ή ιστορία εΐται πο 
λύτιμον μάθημα είς τούς ανθρώπους, ούτω 
καί ή στατιστική. Διά τοϋτο παρακαλώ τόν 
κ. Υπουργόν τών Εκκλησιαστικών κτλ. νά 
έγκρίνη τήν ϊδρυσιν γραφείου άπλοϋ τής
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στατιστικίϊς έν τώ Ύπουργείω, τή,ν δέ έργα
σίαν ταύτην νά άναθέσωρεν είς ένα τών 
καλών δημοδιδασκάλων, ικανόν διά τοιαύ
την έργασίαν. Έλπίζω δέ δτι ή γνύίμη αυτή 
θά τύχη της έπιδοκιμασίας ύμών, κύριε 
ύπονργέ, καί δτι θά εύαρεστηθήτε πρώτος 
Λ ΰμετέρα έξοχότης νά έγκαινίσητε έργα
σίαν, ης Λ έλλειψις μαρτυρεί μεγάλην ατα
ξίαν έν τώ ύπουργείω της Παιδείας, a

Ταΰτα έγραφεν ό τότε γενικός έπιθεωρητής καί 
έποίει άθορύβως, δ δέ σωφρονέστατος καί φιλά — 
πατρίς τότε ύπουργός κ. Άρ. Κοντογούρη: προθύ
μως συνέδραμε καί ίδρύθη γραφεϊον, δπερ έν βρα- 
χυτάτω χρόνω στνεκέντρωσε πλείστην άπογραφι- 
κήν ΰλην, ήν έπρόκειτο νά δημοσιεύση ίν ίδίω φυλ· 
λαδίω, είχε δέ δρισθή κατ’ έτος νά δημοσιεύηται 
τοιοϋτο φυλλάδιον, "να φαίνεται ή δλη κατάστα- 
σις τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Άλλ’ ή έπελ- 
θοϋσα Κυβορνητική μεταβολή κατέστρεψε τά πάν
τα καί έν ετει 1892 θέλον τό Ύπουργειον νά εισ
αγάγω) νέον διοργανισμόν τών δημοτικών σχο
λείων εύρέθη ήναγκασμένον νά στηριχθή ώς πρός 
τόν άριθμόν τών μαθητών εις εικοτολογίας τού κ. 
Παπαμάρκου, καθ’ άς τά 7/ιοθ έκ τοϋ πληθυ
σμού μιάς πόλεως ή μιάς κώμης είναι μαθηταί 
καί νά διορίζωνται διδάσκαλοι δπου δέν είναι μα
θηταί καί νά λείπωσι έκ τών κοινοτήτων διδά
σκαλοι, ένθα είναι μαθηταί πολυαριθμότεροι τών 
προβλεπομένων ύπό τών Παπαμαρκείων πινάκων. 
Δέν είναι άρά γε τά παθήματα ικανά νά σωφρο- 
νίσωσιν ήμάς καί να ϊδρυθή τέλος πάντων γρα
φεϊον στατιστικής έν τώ τμήματι τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως ;

ΠΑΙζΜαΓπαΡ’ηΜΙΝ
ΥΠΟ

ΒΛ· ΣΚΟΡΔΕΛΗ
π. Διευθυντοϋ τοϋ ίν Πελοποννήσφ Διδασκαλείου.

Ό χλήδονας έν ^Ετενημ,άχο*.
Ό κλήδονας γίνεται καί ίν Στενημάχφ τήί 

Θράκης, ώς πανταχοϋ της Ελλάδος. Έκεΐ όμως 
συνοδεύεται ΰπό ιδιαιτέρας τινός παιδιάς η μάλλον 
παραστάσεως δραματικής έχούσης ιστορικήν σημα
σίαν. Γίνεται δέ ώς έξής·

Τήν παραμονήν τοϋ άγιου Ίωάννου(24 ’Ιουνίου) 
οί νέοι καί αί νεάνιδες τής συνοικίας συνέρχονται 
εις οικίαν τινά καί μετά τάς συνήθεις προετοιμα
σίας ^ίπτουσιν έντός άγγείου πλήρους ύδατος τά 
ύημάδια των. Έκθέτουσι τό άγγεΐον έπί χαμηλής 
τίνος στέγης καί αποχωρίζονται.

Τήν έπιοϋσαν δρθρου βαθέος συνέρχονται πάλιν 
είς τήν αύτήν οικίαν αί αύται νεάνιδες καί οί νέοι, 
ίνδεδυμένοι τάς έορτεράς στολάς των. Έκεΐ δέ αί 
νεάνιδες ίκλέγουσι μίαν έκ τών νεωτέρων καί στο- 
λίζουσιν αύτήν ώς νύμφην μέ ένδυμασίαν καί πέ-

πλους καί άλλα κοσμήματα, τά δποία φέρουσιν 
έκ τών οικιών των ή ενδυσις δέ αΰτη γίνεται έν 
μέσω χαρμοσύνων ασμάτων, γελώτων καί άστεϊ- 
σμών. Αΰτη είναι ή Καλή — Νίτβα (ή νύμφη), έξ 
ης καί ή τελετή δλη καί ή εορτή (τοϋ άγιου Ίω- 
άννου) καλείται έκεΐ τής Καληνίτσας. Άφοϋ δ’ |- 
τοιμασθή καθ’ δλα ή νύμφη Καληνίτσα, δλη ή σύ- 
νοδία έκκινεϊ μέ βήμα βραδύτατον καί έν τάξει 
πορευομένη. Τήν Καληνίτσαν έχουσιν έν τφ μέσω, 
ήτις ώς άληθινή νύμφη βαδίζει βραδέως έχουσα τό 
πρόσωπον κεκαλυμμένον μέ τόν νυμφικόν πέπλον 
καί τούς οφθαλμούς έστραμμένους πρός τήν γήν. 
Αί δέ πανταχόθεν περικυκλοϋσαι αύτήν ύποβαστά- 
ζουσιν αύτήν έλαφρώς έκ τών χειρών καί τήν άε- 
ρίζουσιν μέ ριπίδια, (τά δποϊα κατά τούς άρχαιο- 
τέρους χρόνους αί ίδιαι κορασίδες κατεσκεύαζον έκ 
χάρτου χρωματιστού, ώνόμαζον δέ αύτά μνγια- 
(ΐτήρια. Καθ’δλην δέ τήν δδόν μέχρις ού φθάσωσιν 
είς τήν ώρισμένην θέσιν, κήπον εξοχικόν ή σύ- 
σκιον όχθην τοϋ ποταμού, Λδουσιν δλαι καί άλλαι 
μέν άσματα, μάλιστα δέ τό τής Καληνίτσας, τοϋ 
δποίου δυστυχώς μόνον τούς πρώτους στίχους ένθυ- 
μοϋμαι, έχοντας οΰτω'

Καληνίτσα, στολισμένη, 
δώδίκα χρόνων 

δώδεκα χρόνων τήν πήρε 
ό γιανίτσαρος, 

Νά τήν μάθη τδ δοξάρι 
και τδν πόλεμον.

Οί δέ νέοι, οί δποϊοι συνήθως είναι άδελφοί καί 
συγγενείς τών κορασΐων, παρακολουθοϋσιν όπισθεν 
τήν γαμήλιον συνοδίαν ώς φύλακες κρατούντες ε’ις 
χεϊρας δπλα άβλαβέστατα τούς λεγομένους φαλα- 
κάδες. Eivat δέ δ φάλακας χάρτης διπλωμένος έν 
σχήματι τριγώνου μέ δύο άκρας έξεχούσας, έκ τών 
δποίων κρατούμενος διά τών δακτύλων καί άνατι- 
νασσόμενος είς τόν άέρα πλαταγεϊ.

Άφοϋ ή συνοδία φθάση είς τό ώρισμένον μέρος έν 
τοιαύτη ποαπή, παραδίδεται είς παιδιάς διαφόρους, 
είς άσματα καί χορούς.Διέρχονται δέ δλην τήν ήμέ
ραν διασκεδάζοντες· περί δέ τήν δειλήν έπιστρέ- 
φουσι μέ τήν αύτήν τάξιν είς τήν οικίαν καί τότε 
ή Καληνίτσα έξάγει έκ τοϋ άγγείου τά βημάδια. 

Ώς βλέπει έκαστος, τό έθιμον τούτο τοϋ ελλη
νικού λαού έν τή άπωτάτη έκείνη κατά τήν Θρά
κην έλληνική γωνίφ συνεδέθη μέ νεώτερα ιστορικά 
γεγονότα τής φοβεράς έποχής τοϋ γιανιτσαρισμοϋ. 

Ή Καληνίτσα (καλή Άνίτσα ;) είναι παρθένος 
Έλληνίς, τήν δποίαν έκοϋσαν ή άκουσαν (δένγνω- 
ρίζομεν) έκλέγει σύζυγόν του δ γιανίτσαρος· αί 
νεάνιδες αί περικυκλοϋσαι τήν Καληνίτσαν καί ά- 
δουσαι είναι αί συνομίληκες αύτής συνοδεύουσαι 
την νύμφην είς τήν τελετήν τοϋ γάμου. Οί νέοι 
μέ τούς φαλακάδες είναι πιθανώς οί γιανίτσαροι οί 
συνοδεύοντες τόν εύτυχή γαμβρόν γιανίτσαρον, τοϋ 
δποίου δμως τό ιδιαίτερον πρόσωπον χάριν ΐσως σε- 
μνότητος έξηφανίσθη έκ τής δλης σκηνογραφίας, 
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