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Έπι τή εύκαιρία τοϋ νέον έτους Λ Διεύ
θυνσής τής «Παιδείας» άπονέμει έγκαρδίους 
εύχάς είς άπαντας τούς συνδρομητάς αύτής 
■και φίλους.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
Α'

0  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 
ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πρός τί ήλθεν ό Χριστός είς τόν κόσμον ; 
Τό εύαγγέλιον μας τό φανερ6>νει διά τοΰ στό
ματος τοΰ αγγέλου, οστις ένεφανίσθη καθ ’ ύ- 
πνους είς τόν ’Ιωσήφ· «αύτός γάρ σώσει τόν 
λαόν αΰτού άπό τών άμαρτιών αΰτών». Ή 
άμαρτία έχώρισε τόν άνθρωπον άπό τοΰ Θεοΰ, 
τόν ΰπεδοΰλωσεν ε{ς τά πάθη και είς τήν άνο- 
μίαν, τόν παρέδωκεν είς τήν δυστυχίαν καί 
τήν ταλαιπωρίαν, τόν έστέρησε τήν ζωήν τήν

αίοίνιον, και τόν κατέστησεν άθλιον είς τόν 
κόσμον αΰτόν και κατάδικον αίωνίου κολά- 
σεως είς τόν άλλον. Άπό τούτων λοιπόν όλων 
ήλθε νά σώση τόν άνθρο^πον ό Ίησοΰς Χρι
στός. Ήλθε νά τόν σώση άπό τοΰ ψεύδους, 
άπό της πλάνης, άπό τϋς άμαθείας, άπό τοΰ 
σκότους, άπό πάσης ένοχης και άμαρτίας δια- 
πραττομένης διά τοΰ λογισμοΰ, διά τής επι
θυμίας, διά τής θελήσεως, διά τών έργων, 
ήτοι άπό τής άσεβείας, τοΰ φθόνου, τοΰ μί
σους, τής ΰπερηφανίας, τού θυμού, τής ύ 
βρεως, της καταλαλιάς, τής συκοφαντίας, τής 
•ψευδευλαβείας, τού φαρισαϊσμού, τής κλοπής, 
τής ίδιοτελείας, τής ·άδικίας, τών τραυματι
σμών, τών φόνων, τής πρός τοί'ς άλλους 
σκληρότητος καί άδιαφορίας και τής αιωνίου 
κολάσεως. Και άντΐ τούτων ήλθε νά φέρη τήν 
πίστιν, τήν ελπίδα, τό φώς, τήν άλήθειαν, 
τήν σωφροσύνην, τήν χρηστότητα, τήν πραό
τητα, τήν δικαιοσύνην, τήν εύλογίαν, τήν 
συμπάθειαν, τήν ίσότητα, τήν άδελφότητα' 
τήν άγαθοεργίαν, τήν ειρήνην, τό έλεος, τήν 
άγάπην, τήν ήθικήν τού άνθρώπου μετά τοΰ
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Θ εοί ένότητα, διά τής όποιας θέλομεν ιαετά- 
σχη τής θείας βασιλείας και μακαριότητος και 

• θά κατακτήσωμεν τήν ζωήν τήν αίο5νιον. Οϊτ- 
τος είνε ό σκοπός τής γεννήσεως τον Κνρίον 
τιλιών, αϋτη εινε ή αποστολή τον. Κα\ ή απο
στολή αντη τόν θέτει ί/περάνω παντός άλλον 
προσώπον κα ιτω  δτψιονργεϊ θέσιν άσΰγκρι- 
τον έν τή ιστορία. κα\ ίδοΐ/ διατί άπό πάσης 
γο^νίας γής κα\ άπό παντός αΐώνος τήν γέν- 
νησίν τον εύγνωμόνως χαιρετίζει κα\ βάλλει 
ή άνθρωπότης, άνάκτορα δέ και καλνβαι, πέν
θος κα\ χαρά, ύγεία κα\ άσθένεια, σοφοί και 
αμαθείς, παιδία κα\ γέροντες τόν άννμνονν 
κα\ τόν προσκυνονν, ώς φως και άνάστασιν, 
ώς αλήθειαν κα\ ζωήν, ώς χάριν κα\ παρηγο- 
ρίαν, ώς άδελφόν κα\ σωτήρα, ώς έλενθερω- 
τήν και βασιλέα.

(Γαλανοϋ ’Εξηγ. Εύαγ.)
Έδόθη ήμϊν ύπό τοϋ καλού φίλου τής «Παιδεία;» 

κ. Ν. Γαλανοϋ ή νεωστί ύ π ’ αΰτοϋ Ικδοθεϊσα 'Εζή- 
γησι,ς τών ΕύαγγεΜων, ούχί πρός σύστασή, διότι το 
ε’ογον εινε άνώτερον πάσης συστάσεως, άλλά πρός φι
λικήν άνάμνησιν φυλλομετροϋντες δέ τυχαίως αυτήν, 
άνέγνωμεν καί το άπόσπασμα, δπερ άνωθεν άναδη- 
μοτιεύομεν, ΰπολαμβάνοντες αυτό Ιπίκαιρον τών !ορ— 
τών, χάριν τών δτοίων ποικίλλομεν τήν δλην. Το 
Εύαγγέλιον αληθώς τοϋ κ Γαλανοϋ έχει τι το πρω
τότυπον, το σύμφωνον πρός τοϋς χρόνους καί κχιρούς, 
καθ’ ου; ζώμεν διά γλώσσης γλυκείας, γλαφυρές, 
ρεούσης, ανεπιτήδευτου. ’Αληθώς άναγινώσκων τις 
αυτό, δύναται νά άναμνησθή τούς λόγους τοϋ Συλ- 
βέστρου τοϋ Sacy τοϋ λέγοντος περί τών καλών β ι
βλίων.

«Τά καλά βιβλία εινε φίλοι, λέγουσιν- ά λ λ ’ εγώ 
πλέον παντος άλλου υπερ της γνώμης ταύτης ών, 
προσθέτω ότι μεταξύ τούτων ύπάρχουσί τινα προς ά 
ύπό τοσαύτης έλκυόμεθα συμπαθείας, ώστε Ιν μοίρ  ̂
γονέων θετοντες ταϋτα να άπονέμωμεν προς αυτά ίσον 
σεβασμόν καί άγάπην έκείνοις.

Βιβλιοθήκην, ήτις άποτελεϊται Ικ τοιούτων βιβλίων 
σχηματίζει τρόπον τινά οικογένειαν, παρ’ ής δύναται 
τις νά ζητήση συμβουλάς καί παρηγοριάν. ’Εξ αύτών 
τινά μέν σας δμιλούσι μετά φαιδρότητος καί επιεί
κειας, τινά δε μετά σοβαρότητος και αύστηρότητος; 
πάντα ομως εχουσιν ώς τέρμα νά σας καταστήσωσι 
σοφούς καί ευτυχείς».

Αλλ όσην επίδρασιν προς ήθικοποίησιν εχουσιν 
τά τοιούτου είδους βιβλία, δμοίαν κ α τ ’ αντίστρο
φον λόγον τά εναντία τούτων, άτινα δυστυχώς προς 
καταστροφήν καί εκνευρισμόν τέλειον τού Έθνους ήμών 
τοσοϋτον επο)λαπλασιάσθησαν ένεκα τής άσυνειδησίας 
πολλών βιβλιοκαπήλων, οΐτινες είτε φήμην Ήρο- 
στράτου ζηλοϋντες μεταφράζουσι π&ν τό Ιντυχόν, τό 
έξ άνθρώπων Ικβρασμάτων τού άδου §άποτροπαίων· 
προελθον, ειτε υρ’ δμοίας τού ’Ιούδα φιλοχρηματίας 
κατεχόμενοι, προθυμοποιούνται νά Ικδώσωσι ταϋτα.

Ά λ λ ’ άς μή πλανώνται. Θεός ού μηκτυρίζεται, ο 
γάρ, εάν σπείρη άνθρωπος τούτο καί θερίση. Τάς ύλι- 
στικάς αυτών άρχάς δέν πιστεύομεν δά νά προφθάσωσι 
νά ΐδωσι, τέλειον Ιφηρμοσμένας εις τό έθνος ήμών. 
Τών πατρώων αρετών πρόμαχοι καί γενναίοι ύπερα- 
σπισταί Ιτάχθησαν δ ευσεβής κλήρος, οί ευσυνείδητοι 
διδάσκαλοι καί οί αληθείς γονείς. Πεπεισμένοι δ ι’ 
Ισωτερικής καί άσαλεύτου πεποιθήσεως είς τήν μεγά- 
λην καί άληθή θρησκείαν τοϋ Έθνους, ταύτην θά προ- 
σπαθήσωμεν νά μεταδώσωμεν σώαν καί άλώβητον είς 
τά τέκνα ήμών, μή λχσμονούντες οτι οί μεγαλείτεροι 
φιλόσοφοι καί αληθείς διδάσκαλοι ήσαν καί είνε οί θρη- 
σκευτικώτεροι τών άνθρώπων. Οί πατέρες ήμών ούδέν 
θά κατώρθωνον, έάν δέν έφλέγοντο ύπό άληθών θρη
σκευτικών άρχών συνδυαζόντες θρησκείαν καί πατρίδα. 
Τοϋτο θά πείση ήμάς ή εμβριθής μελέτη τής ιστο
ρίας τοϋ έ’θνους. To hoc vice τοϋ μεγάλου Κωνσταν
τίνου έχοντες έν νώ, άς κρατώμεν ύψηλότερον τήν ση
μαίαν τήν θρησκευτικήν, διότι μ ετ ’ αύτής άκριβώς 
συνδέεται στενώτατα καί ή σημαία ή εθνική καί ή 
επιτυχία τών έθνικών ήμών πόθων. Μή όντες δέ ά- 
μνήμονες τού ύψηλοϋ προορισμού ήμών, άς καταπο- 
λεμώμεν τό ψϊϋδος, καί άς κηρύττωμεν τήν αλήθειαν 
εχοντες ώ; πρότυπον αυτόν τόν Σωτήρα Χριστόν, 
δστις καί μέγα; συγχρόνως παιδαγωγός καί φίλος τής 
εργασίας ύπήρξεν, Ϊνα κηρυχθώμεν μέν άληθείς με
γάλοι εΰεργέται καί σωτήρες τοϋ “Έθνους, είπωμεν 
οέ ώ; ό Παύλος· τον αγώνα t o r  χ α ίο ν  ήγωνίσμεθα, 
την π ιστόν τετηρήχαμεν, άπόχειτα ι Λοιπον χαί ήμ ϊν  
ό της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει, Κύριος, δ 
δίκαιος Κριτής.

Συνιστώμεν πολύ ©ιλοσοφικωτάτην διατριβήν τοϋ εύσεβοΰς 
ήμών καθηγητοΰ κ· Μιστριώτου το Χ ριστιανικόν θρήσκευμα  
καί το ΈΛΛηνικον γένος, εξ ής δημοσιευθεϊσαν έν τη  «Πρωίοι» 
τών Χριστουγέ*νων, 0α · πεισθώσι καί αύτοί οί οπαδοί 
τοϋ Ρενάν δτι, έαν ό Χριστός ητο μόνον άνθρωπος, ουδέποτε 
θα κατώρθωνεν εργον τόσον μέγα, οπερ δέν κατωρθώθη ύπο τών 
Πυθαγορείων Στωικών καί λοιπών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡ ΙΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μετά θλίψεως μεγάλης αγγέλλει ή «Παιδεία» είς 
τούς συνδρομητάς αύτής τόν θάνατον τοϋ Δ. Πετρί
δου, υπουργού τών Εκκλησιαστικών καί τής Παι
δείας. Γεννηθείς εν Τρικκάλοις τής Κορινθίας περί τό 
1836, ηγε τό έξηκοστόν ετος τής ήλικίας. Καίπερ 
ούχί έξ εύπορων γονέων καταγόμενος ομως διά τής 
πολλής αύτού δραστηριότητος καί ίκανότητος άνήλθε 
μέχρι τής γυμνασιαρχίας, είς ήν Ιπί 16 έτη διατελέ- 
λέσας Ιν τφ  Γυμνασίω Καλαμών καί είς τό εν ’Α- 
θήναις Β' Γυμνάσιον, έκλήθη είς τό ύπουργεΐον τής 
Παιδείας ώς τμηματάρχης τής δημοτικής Ικπαιδεύ- 
σεως. Παραιτηθείς τής θέσεως ταύτης έπεδόθη είς τό 
πολιτικόν στάδιον, έξελέγη δί τό πρώτον βουλευτής
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κατά τό 1884 Ιν τή ιδιαίτεροι: αύτοϋ επαρχί? Κοριν
θίας, ήν διαρκώς σχεδόν άντεπροσώπευε. Τό ύπουρ- 
γεϊον τής Παιδείας άνέλαβε κατά τήν νϋν πρωθυπουρ
γίαν τού κ. Δηλιγιάννη.

Ούδέν βεβαίως ανθρώπινον έργον εινε τέλειον καί 
διά τοϋτο χαί ιό εργον τοϋ Πετρίδου δύναται νά έχη 
καί τάς άτελείας, άλλ ’ έν συνόλω ύπήρξεν ευεργετι
κόν ώς στήριξαν τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν έπί βά
σεων άσφαλεστέρων καί ΐνα πάντα τάλλα παραλί- 
πωμεν, μνήμονεύομεν τοϋ θεσμού τών επιθεωρητών, οΐ
τινες πολλήν βελτίωσή έπήνεγκον καί θά έπενέγκω- 
σιν είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν. Έπεδίωξεν ώς 
τμηματάρχης τήν όργάνωσιν τών διδασκαλείων καί 
τών προτύπων εννοήσας ύπέρ πάντα άλλον τήν ύψί— 

-στην σπουδαιότητα τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, ήτις 
εινε ή βάσις ού μόνον τής επιστημονικής, άλλά καί 
τής καθόλου άναπτύξεως τοϋ έθνους. Χάριν δέ τών 
παλαιών διδασκάλων έσχημάτισε κέντρα στοιχειώδη 
θεωρητικής διδασκαλίας, τού νέου διδακτικού συστή
ματος καί πρακτικής είς αύτά άσκήσεως είς ά προσε- 
κάλει τούς δημοδιδασκάλους κατά τάς διακοπάς, δπως 
ποδηγετώνται είς τό νέον σύστημα.

Ώς ύπουργός ενεκα τής ειδικότητάς των βαθύτερον, 
ώς είκός, ήσθάνετο τάς ελλείψεις παντός άλλου πρός 
θεραπείαν τών δποίων πάσαν άνεσιν καί σχολήν εθυ- 
σίασε, φροντίζων τροποποιήσεις ούσιώδεις νά επιφέρη 
καί είς τήν μέσην καί άνωτέραν παίδευσιν- ά λ λ ’ δ 
μέγας ζήλος δυςτυχώς πρός τό έργον αύτού έπήνεγκε 
καί τόν πρόωρον θάνατον. Τοιούτου βεβαίως ύπουργοϋ 
ό θάνατος ύπήρ;ε πικρότατος είς πασαν τήν Ελληνι
κήν κοινωνίαν, ήτις καί διά τοϋτο άθρόα συνήλθε καί 
έκήδευσεν αύτόν δημοσί^ άπονέμουσα τιμήν άντιστρα- 
τήγου. Στέφανοι πλείστοι όσοι κατετέθνισαν μεταξύ 
τών δποίων ήτο καί ό τοϋ Συλλόγου τών Διδασκάλων. 
Τό ε'ργον τού Πετρίδου τό τόσον σπουδαίον περιέρχεται 
ήδη είς χείρας άλλων. Εύχόμεθα δέ καί έλπίζομεν 
άδιστάκτως, οτι καί οί διάδοχοι αύτού μετά τής αύ
τής ίκανότητος καί τοϋ ζήλου θά έπισκευάσωσι το τό
σον ώφέλιμον είς τό ε'ργον σύστημα τού κ. Πετρίδου.

Ώς παιδαγωγός συνέγραψε πολλά άρθρα παι
δαγωγικά μεταξύ τών όποιων έξέχει το είς το 
περιοδικόν Πλάτωνα δημοσιευθέν κατά Μάρτιον τού 
1881 απόσπασμα στοιχειωδών δδηγιών διδασκαλίας 
μαθημάτων έν τφ  δημοτικω σχολείω. Τοϋτο άπαρτί- 
ζεται έκ τεσσάρων κεφαλαίων έξ ών τό Α' είνε αί 
γενικαί άρχα; τοϋ δημ. σχολείου, τό Β' ή άναγωγή 
τών διδακτέων γνώσεων, τό Γ' δ ήθικός χαρακτήρ 
τοϋ διδασκάλου καί τό Δ' οί στοιχειώδεις διδακτικοί 
κανόνες. Αί γενικαί άρχαί άρχονται οΰτω :

«Σκοπός τού δημοτικού σχολείου εινε ούχί ή μετά- 
δοσις τών μηχανικών έμπειριών τής άσυνειδϊίτου άνα- 
γνώσεως, τής γραφής καί τής έξεως τοϋ έκτελείν ά - 
λανθάστως, ά λ λ ’ άνευ λόγου, τάς τέσσαρας τήςάριθ- 
μητικής πράξεις, ούδ ’ ή έκστήθισις τής ίερ*ς ιστορίας 
καί κατηχήσεως, τής Γεωγραφίας κ τλ ., άλλ ’ ή ήθική 
καί θρησκευτική τού παιδός μόρφωσις, δι ’ εύμεθόδου

διδασκαλίας τών κεκανονισμένων μαθημάτων, καθ ’ ήν 
αναπτύσσονται μέν καί κρατύνονται αί πνευματικαί 
δυνάμεις, ένισχύεται δέ ή πρός τό αγαθόν τού παιδός 
αγάπη, καί μεταδίδον αι αί Ιν τφ  πρακτικά) βίφ. 
άπαραιτήτως άναγκαίαι στοιχειώδεις γνώσεις μετά 
κέντρου έπί τής βουλήσεως. Ήτοι σκοπόν τοϋ σχο
λείου τίθεμεν τήν έξέγερσιν καί άνάπτυξιν τών πνευ
ματικών δυνάμεων καί την πρός αυτενέργειαν, άσκη- 
σιν καί καθοδήγησιν αύτών, ώστε δ νέος άνθρωπος δι’ 
αύτών νά Ιπιζητη Ιφεξής Ιν τώ πρακτικώ βίω ά- 
πλανώς καί μετά πόθου τήν γνώσιν τοϋ ά,Ληθονς και 
τήν π ράζ ιν  τοϋ αγαθόν κλ.

Περί τών λοιπών είς δοθείσας περιστάσεις γενήσε- 
ται λόγος.

Β'.

Δ ΙΔ Α Κ Τ ΙΚ Η
Α’ .

Ωι Δ I Κ Η

(Συνέχεια ΐοε προηγ. φύλ·).
’Ιδού κατόπιν πώς προχωρεί είς τάς άνωτέρας τά

ξεις. "Έχων χάρτην τινά χονδρόν γράφει Ιπ ’ αύτοϋ 
φθόγγους τινάς καί τοποθετεί αύτόν είς μέρος δρατόν 
εις πάντας. Ειτα πριν ή άρχίση τό μάθημα, άπευ- 
θύνει Ιρωτήσεις τινάς άναφερομένας είς αυτό, δι ’ ών 
νά προδιάθεση τούς μαθητάς· (γνωρίζεις νά τρα- 
γουδης ; ,— ’Αγαπάς νά παίζης όργανον ; — Τί ώ- 
ραίον πού εινε, δταν ξεύρη κανείς νά παίξη βιολί ! 
’Ακούσατε. (Παίζει μέρος). Ποιό παιδάκι θέλει νά 
μάθη αύτήν τήν τέχνην ; κλ.)*.

— Σηκωθήτϊ δλοι καί κρατήσατε όρθια τά σώ
ματα λέγει- — θά  σας ψάλλω αύτόν τόν φθόγγον, 
τόν δποΐον είς άπό σ&ς θά μοί τόν έπαναλάβη. Ειτα 
ψάλλει τόν φθόγγον α  μέσου υψους. Ειτα προσκαλών 
ενα, ή δύο παϊδας, άπαιτεϊ νά τόν Ιπαναλάβωσι πολ- 
λάκις· άναγνωρίζει λοιπόν δτι έκείνοι ε’χουσι καλήν 
φωνήν, οΐτινες μόνοι των δύνανται νά ανευρωσι τον 
ύποδειχθέντα φθόγγον καί νά τόν Ιπαναλάβωσι. Τού
τους μεταχειρίζεται ώς Vorsanger, οΐτινες θά Ιπα- 
ναλαμβάνωσι μετά τόν διδάσκαλον το άσμα, η τούς 
ύποδειχθέντας φθόγγους· καί μετ' αυτούς οι συμμαθη- 
ταί των* διότι ή πείρα διδάσκει δτι οί παίοες άνα- 
παριστώσι φθόγγον τινά, δν ήκουσαν παρά τίνος συμ- 
μαθητοϋ των εύκολώτερον, ή Ιάν δ αυτός φθόγγος 6- 
διοάσκετο διά φωνής άνδρικής, ή καί δι’ οργάνου.

’ Ό πως καταδείξν> ό διδάσκων τήν ωδικήν είς τούς μαθη
τάς δτι ούδέν κατορθοϋται όίνευ κόπου,, δύναται νά άναφέργι 
παΐδα μικρόν, τοΰ οποίου δ πατήρ έγ«ί>ριζε νά παίζη τόσον 
λαμπρά το τετράχορδον, ώστε ό παΓς μένων καταγοητευ^ένος 
πεχείρησε καί ουτος νά παίξη· —  ’Αποτυχία. — Συμβουλή τοϋ 
έπατρός·— ’Επιμονή παιδός.— ’Επιτυχία.
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Ό διδάσκαλος δεικνύων έπί τοϋ χάρτου φθόγγον 
άπομεμονωμένου καί ψάλλων αύτόν άπευθύνεται κα
τόπιν £ 1ς τον Vorsiinger, δστις έπαναλαμβάνει τόν 

. αυτόν φθόγγον. — ΨάΛΛετε οΛοι τοϋτον τον φθόγγον, 
λέγει. — ΨάΛΛετε όμοϋ οΛοι οί πρώτοι έχάσιου θρα
ν ίο υ .—Οί μαθητα ί τοϋ τρίτου θρανίου να  ψάΛΛωσι 
die τον αΰτον φθόγγον συνεχώς. — ΨάΛΛε τώρα μό 
νος σου Νΐκο . . . ΨάΛΛε τον φθόγγον με το φω
νήεν α , ε, ο.

ΕΙτα δ διδάσκαλος δεικνύων έ'τερόν Ttva φθόγγον, 
επαναλαμβάνει τάς αΰτάς καθ’ δμοιον τρόπον άσκή- 
σεις' κατόπιν άλλας καί εξασκεΐ τους μαθητάς είς τά 
διάφορα μουσικά διαστήματα· επειτα αντικαθιστά 
τούς φθόγγους διά λέξεων έπαναλαμβάνων τάς αΰτάς 
άσκήσεις· έπί τών συλλαβών τοϋ άσματος λ .χ . με- 
τά-μα-κράν-νυ-κτός-σι-γήν κλ.

Έάν εύρίσκωνται έν τη τάξει μαθηταί τινίς κα
κόηχοι, μή δυνάμενοι μήτε νά διακρίνωσι τούς φθόγ
γους, μήτε νά άναπαραγάγωσι τόν ύπ ’ αΰτού ύπο- 
δειχθέντα, τότε δ διδάσκαλος τοϊς έπιβάλλει τήν σιω
πήν, άλλ ’ έπαγρυπνεΐ έπ ’ αΰτών, ί’να προσέχωσιν- 
άπό καιρού δέ είς καιρόν προσπαθεί, ϊνα καί οΰτοι 
βελτιωθώσι καί δύνανται νά συμψάλλωσι μετά τών 
συμμαθητών των. (Έ πετα ι τό τέλος).

Β'.

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Α
ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τ ά  « ρ ό ς  τ ο ύ ς  συγγενε ίς  κ α θ ή κ ο ντα -  — 
Α δ ε λ φ ι κ ή  α γ ά π η .  — Έ π ίσ κ ε ψ ε ς  τώ ν  
δ ύ ο  α δ ελφ ώ ν  ε ις  τή ν  ο ικ ία ν  τή ς  θ ε ία ς .  
Χ.ειμ.ών· — Ε ν δ υ μ α σ ί α .
Ήσαν αί έορταί τών Χριστουγέννων, αί λαμπραί 

αΰταί χαρμόσυνοι ήμέραι, κατά τάς δποίας δλος δ 
κόσμος χαίρει, διασκεδάζει, ψάλλει, τραγουδεΐ, χο
ρεύει, έπισκέπτεται.

Κατά τήν ήμέραν αΰτήν οΐ δύο άδελφοί, δ ’Αχιλ- 
λεύς καί δ Διομήδης, έπήγαινον νά έπισκεφθώσι τήν 
θείαν των.

Ό καιρός δμως ήτο τόσον άθλιος, τόσον έλεεινός, 
ώστε πολύ πολύ δέν έτόλμων οί άνθρωποι νά έξέλθω- 
σιν έξω καί μάλιστα εκείνοι, οί δποϊοι φοβούνται τό 
ψύχος, τό τρέμουσι· δ ι’αΰτό καί τούς βλέπετε, δταν 
έξέρχωνται έάν τοϊς ήτο δυνατόν, θά έλάμβανον μα- 
ζή των καί τό εφάπλωμά των, τόσον πολύ ίνδύον- 
ται· καί έν τούτοις πάλιν κρυόνουσι καί μάλιστα πο
λύ περισσότερον άπό τούς άθιγγάνους, οί δποϊοι σχε- 
οον γυμνοί περιπατοϋσιν έπάνω είς τούς πάγους καί 
είς τήν χιόνα.

Οί δύο καλοί άδελφοί ήκολούθουν τήν συμβουλήν 
τοϋ πατρός των καί τοϋ διδασκάλου, οί δποϊοι τοϊς 
ελεγον δτι, δστις δέν πλησιάζει ποτέ τό πϋρ, Ινδύε-

ται δέ ελαφρά, δέν νίπτεται ώς αβροδίαιτος μέ θερ
μόν δδωρ, άλλά μέ ψυχρότατον, συχνά δέ κάμνει καί 
ψυχρολουσίαν καί γυμνάζεται, Ικεϊνος ποτέ δέν φοβεί
τα ι, μήτε νά κρυώση, μηδέ νά άσθενήση.

Δι ’ αΰτό τούς εβλεπες καί είς τόν δρόμον αΰτόν νά 
γυμνάζωνται, ένδεδυμένοι άπλούστατα καί ελα
φρότατα.

Ό άνεμος ήτο τόσον δυνατός, ώστε σχεδόν, επειδή 
τόν ειχον έναντίον, δέν ήδύναντο νά προχωρήσωσι. 
— "Ω έάν ήμην ίστιοφόρον τί θά ύπέφερα άπό τήν 
θρασύτητά σου, άσπλαγχνε άνεμε· λέγει τρέχων καί 
γελών δ μεγαλείτερος άδελφός δ Άχιλλεύς· ποϋ θά 
μέ έπέτας- τώρα δμως οΰδόλως σέ φοβούμαι- φύσα, 
δσον θέλεις.

— Καί έάν ήσο, άπαντά Διομήδης έπίσης γελών, 
δμοιος μέ έκεϊνα τά άτελ^ καί μικρά, τά δποϊα είχον 
οί πρόγονοί μας, οί αρχαίοι Έλληνε; !

— "Ω τότε δά ! οχι δέκα έτη θά μέ έπαίδευε μέσα 
’ςτή θάλασσα, άλλά καί ίσως ίσως δέν θά έγλύτωνα, 
δπως οί σύντροφοι τοϋ πανούργου έκείνου Όδυσσέως.

Β ρ ο χ ή  χοών. Μόλις «προχώρησαν όλίγα βή
ματα, ήρχισε καί νά χιονίζη- τόση δέ πυκ;ή έπιπτεν 
ή χιών, ώστε καί αί στέγαι τών οικιών έλευκάνθη- 
σαν καί τά έπανωφόρια τών μικρών παιδίων.

— Μά Άχι'λλεϋ, έρωτα μέ πολλήν περιέργειαν δ 
Διομήδης, πώς γίνεται τό σπειρωτό αΰτό χιόνι, τό 
τόσον λευκόν, τό τόσον ώραΐ:ν ; Κατασκευάζεται έκεΐ 
έπάνω είς τούς οΰρανούς ;

— Διομήδη, δέν παρετήρησας κατά τό θέρος τήν 
λίμνην καί τόν ποταμόν ; Δέν είχον έντελώ; στεγνώση ;

— Ναί.
— Άπο τί άρά γε νά έστέγνωσαν ;
— Άπό τήν πολλήν θερμότητα τοϋ ήλίου.
— Πολύ καλά- τό δδωρ τής λίμνης μας καί τού 

ποταμού τί είχε γίνη ;
—  % *  χ α θ ί ;
— "Οχι Διομήδη- δέν είχε χαθή- ά λ λ ’ είχε γίνη 

άτμός- οί ατμοί είχον ύψωθή πρός τά έπάνω.
Πχρετήρησές ποτε τί γίνεται τό δδωρ, τό δποΐον 

εύρίσκεται μέσα είς τήν χύτραν, δταν άρχίση καί βρά
ση αρκετά ;

- ' < ¥ · .....................................................
— Πχρχτήρησον τήν χύτραν, δταν ή μητέρα τήν 

θέση είς τήν φωτιάν καί δταν εινε σκεπασμένη μέ τό 
κάλυμμά της- άμα θά άκούσης δτι τό δδωρ κοχλάζη, 
τότε σήκωσε πρός έπάνω το κάλυμμα τής χύτρας καί 
θά παρατηρήσης πώς οί άτμοί θά μετατραπώσιν είς 
σταγόνας, at δποΐαι χύνωνται άπό τάς παρειάς τοϋ 
καλύμματος.

Τά δδατα λοιπόν τών ποταμών, τών λιμνών καί 
τών θαλασσών ένεκα τής μεγάλης θερμότητος γίνον
ται άτμοί- οί άτμοί ύψώνονται προς τά άνω, δπως δ 
καπνός έκεΐνος, δ δποΐος εξέρχεται άπό εκείνην έκεΐ 
τήν καπνοδόχην. Οί άτμοί Ισχημάτισαν τά νέφη εκείνα 
έκεΐ έπάνω, τά δποϊα έπιπολάζουσιν έπάνω άπό τήν 
κεφαλήν μας.
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Πολλάκις τά μεγάλα έκεϊνα νέφη, δταν είνε μαύρα, 

πίπτουσι πρός τά κάτω καί οΰτω φέρουσι τήν βροχήν 
τήν τόσον εΰεργετικήν είς τήν ώραίαν μας διψχσμέ- 
νην γην.

Τώρα τόν χειμώνα, ένεκα τής υπερβολικής ψυχρό- 
τητος τής άτμοσφαίρας, αί σταγόνες τής βροχής, δταν 
πίπτωσι κάτω παγώνουσΓ καί ουτω, έκ τοϋ παγωμέ
νου αΰτοϋ δόχτος, σχηματίζονται αί μικραί αΰταί νι
φάδες τής χιόνος, αί τόσον λευκαί καί ψυχραί.

Πόσον εΰεργετική εινε ή χιών διά τά σπαρτά ! ’Επι
κάθεται έπ ’ αΰτών ώς πα^ύ στρώμα τά θερμαίνει, 
-καί τά προφυλάττει άπό το ψύχος.

Ό ταν ή βροχή είνε σιγανή, τότε εινε καί ώφελι- 
μωτέρα- τότε αΰξάνει καί τό δδωρ τών ρυακίων, πα
ραποτάμων καί ποταμών.
* Ό ταν δμως πίπτη ραγδαία καί έξαφνική, τότε καί 
οί ποταμίί πλημμεροΰσι πάραυτα καί έξερχόμενοι άπο 
τήν κοίτην των, κατακαλύπτουσι τάς πεδιάδας. Συμ- 
•παρασύρουσι παν, τό δποΐον θά τύχωσι κατά την 
διάβχσίν των, άποσπώσι τά δένδρα, άνατρέπωσι τάς 
οικίας καί τάς κατεδαφίζουσιν ενίοτε. 
Α υ ρ ο β ό λ ο ν .  — Ά ή ρ .  —  I I ώ ς  ή να π τον  ο ί

α ρ χ α ίο ι  τ ό  « Ο ρ . —  Λ ,υ χ ο ΰ ρ γ ο ς .  — Π υ 
ρ ε ία .
Ότε οί δύο άδελφοί είσΐίλθον είς τήν οικίαν τής 

θείας των, έκαθάρισαν καλώς τά ύποδήματά των καί 
κατόπιν άνέβησαν τήν κλίμακα, ή δποία ελαμπεν άπό 
καθαριότητα.

Εύρον τήν θείαν των είς τήν είσοδον τής αιθούσης 
κρατούσαν είς τάς χεΐράς της ξύλα καί ξυλάρια, διά 
νά άνάψη την εστίαν.

A3 τη μέ τόιην χαράν ύπεδέχθη τούς αγαπητούς 
της άνεψιούς, ώστε άφήσασα τά ξύλα έπί τήςέστίας 
εσπευσε νά τά φέρη γλυκύσματα καί όπωρικά διάφορα.

Οί δύο άνεψιοί διά νά εΰχαριστήσωσι τήν θείαν των 
ήθέλησαν νά άνάψωσιν αΰτοί τό πϋρ.

Έπί τής ολίγης λοιπόν τέφρας εθεσαν πρώτον τά 
ξυλάρια καί έπ ’ αΰτών τά χονδρά ξύλα- ε”πειτα λα- 
βόν τες τά έπί τής έστίας εύρισκόμενα πυρεία, έτριψαν 
έν έξ αΰτών άπό τάς άνω παρειάς τού κυτίου καί τό 
ήναψαν πλήν μόλις τό ε'θεσαν κάτωθεν τής σωρού 
έ’σβυσε.

Τότε εύρόντες τεμάχιον δαδιού, τό δποΐον ή θεία 
των τό είχε τοποθετημένον παρά, τήν γωνίαν τής 
έστίας, το ήναψκν καί τό έ'θεσαν κάτωθεν τών ξυλα- 
ρίων- πλήν κχί τούτο έσβυσε μετ’ ολίγον, άφοϋ πχ- 
ρήγαγεν, όχι ολίγον καπνόν.

Την στιγμήν εκείνην είσήλθε καί δ θεΐός των, τόν 
δποΐον εΰθύς άμχ ειδον, έσηκώθησαν καί μετά σεβχ- 
σμοϋ τον έχχιρέτησχν καί τόν ηΰχήθησαν τό—χρό
νια πολλά.

Ό θεΐός των, άφοϋ τούς έφίλησε καί τούς ηΰχήθη 
καί αΰτός ερριψεν βλέμμα έπί τής έστίας καί παρε- 
τήρησε τά ξύλα.

— Ώ  σας βεβαιώ, παιδιά μου, τά λέγει, ποτέ 
δέν θά τό κατορθώσητε νά άνάψητε φωτιά- διότι καί

αΰτό είνε τέχνη. Έπιέσατε τόσον πολύ τά κάτω ξυ
λάρια, ώστε δέν άφήσατε μέρος νά είσέλθη δ άήρ, 
δστις είνε τροφή καί διά τό πϋρ. Σηκώσατ* τά ξύλα 
καί θέσατε τά ξυλάρια αραιότερα* ιδού παρατηρή
σατε τώρχ πόσον τχχέως θά άνάψωσιν- ά λ λ ’ άς θέ- 
σωμεν τά ξηρότερα πρώτον καί έπάνω τά χλωρότερα, 
ΐνα κατά τήν παροιμίαν κοντά στό ξηρό καή καί το 
χλωρό. Τώρα διά τών εΰεργετικών πυρείων καί διά 
τεμαχίου δχδίου θά'έχωμεν μεγάλην πυράν.

Ό θείος λαβών τά πυρεία καί τό δαδίον, ή/αψε 
ταχέως τό πύρ, φυσήσας ολίγον καί διά τοϋ φυση- 
τήρος.

Έ πειτα, άφοϋ έστράφη προς τόν άνεψιόν του λέ
γ ε ι.— Όσάκις άγαπητά μου τέκνα λαμβάνω τά πυ
ρεία είς τάς χεΐράς μου, συλλογίζομαι τήν μεγάλην 
εΰεργεσίαν, τήν δποίαν έκαμον είς τήν άνθρωπότητα 
εκείνοι οί έργατικοί άνθρωποι, οί δποϊοι έφεύρον t r  μι
κρά μέν αΰτά πυρεία, άλλά τίσον χρήσιμα, τόσον α- 
ναγκαια !

Πόσον δυστυχείς ήσαν οί πατέρες οί δποϊοι δέν ε ί- 
χον τά πυριΐχ ταύτα ! .

Φυλάττω άκόμη έπί τής έστίας, ώς ένθύμιον τής 
οίκογενείας τό πυροβόλον (τσιακμάκι) τοϋ πάππου μο^. 
Τοϋτο εινε τεμάχιον χάλυβος μέ τό δποΐον κτυπ^ τις 
τό άκρον γρανίτου λίθου. Παρατηρήσατε. Κτυπώ τόν 
γρανίτην, δστις δέν εινε ύγρός βέβαια, μέ τόν χάλυβα 
καί έξ αΰτού πετχιέται σπινθήρ τις. Διά νά κατορ
θώσω νά συλλάβω τόν σπινθήρα τούτον, θέτω έπί τού 
γρχνίτου τεμάχιον ΰσκχς, ήτις φύεται είς τούς κορ
μούς τών δένδρων κχί είνε πολύ εύφλεκτος, άμχ στε- 
γνώση καλώς. Βλέπετε ; ή υσκχ ήναψε.

Άφοϋ κατώρθωνεν οίκογένειά τις, κχί ήνχπτε τοι
ουτοτρόπως τό πύρ το έφύλαττε πάντοτε έπί τής πυ
ράς άσβεοτον δχνείζων κχί εις τούς πέριξ γείτονχς.

Είς τήν χρχχίχν μάλιστχ Σπάρτην, Λυκούργος δ νο- 
μοθέτης αΰτής ώρισε καί τοϋτο είς τήν νομοθεσίαν του.

— Οΰτε πύρ δέν ε'πρεπε νά δίδωσιν οί άλλοι Σπαρ- 
τιάται είς έκεΐνον, δστις ήττημίνος έκ τού πολέμου 
έπέστρεφεν είς τήν Σπάρτην έ’πρεπεν,δσοι έπήγαινον 
είς τόν πόλεμον δύο πράγματα νά έκτελώσι, τά δποϊα 
πχρήγγειλον είς αΰτούς αί άτρόμητοι έκεΐναι άρχαΐαι 
Σπαρτιάτιδες, δταν τοϊς ε’διδον τήν άσπίδα*—ή νά 
νικώσι καί νά φέρωσι τήν άσπίδα των δοξασμένην, ή 
νά φονεύωνται έπ ’ αΰτής (ή τάν ή έπί τάς.)

Ά λ λ ’ &ς άφήσωμεν τούς άρχαίους καί άς έπανέλ- 
θωμεν είς τά νεώτερά μας πυρεία. Γνωρίζετε δτι τά 
πυρεία κατασκευάσθησαν άπό ξύλου- ά λ λ ’ αΰτό τό 
δποΐον έχουσιν είς τό άκρον είξεύρετε τί είνε ; αΰτό 
χρωματισμένον πράγμα, τό δποΐον άμχ πέση άπό τό 
πυρεΐον δέν άνάπτει πλέον αΰτό. Είνε δλη, ήτ;ς ονο
μάζει φώσφορον.

Τό φώσφορον εΰθύς φλέγεται, άμα τό έξάγετε ίκ 
τοϋ δδατος. Εινε σώμα φωτεινόν. Ό ταν τρίψητε είς 
τό σκότος πυρεΐόν τι έπί τού ενδύματος σας, ή έπί 
τού τοίχου πχρετηρήσατε πώς άφήνει ίχνη φωτεινά 
τής διχβάσεώς του ; Αΰτό είνε τό φώσφορον.
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Τά δύο παιδί*, άφού έφαγον μετά προσοχής το 
γλύκυσμα, -to δποΐον τοϊς «αρέδωκεν ή θεία των έκα- 
θαρίσθησαν καλώς. Έ πειτα , άφοϋ ευχαρίστησαν καί 
τον θεϊόν των διά τ-ijv πνευματικήν τροφήν, την δποίαν 
εδωκεν είς αυτά καί τήν θείαν των διά το γλύκυσμα 
καί τά όπωρικά, τά δποΐα ε'θεσαν είς τά θυλάκιά των 
άνεχώρησαν κατευχαριστημένα.

(Είνε διήγημα, δπερ τυχαίως άπεσπάσαμεν έκ τών ανα
γνωστικών ήμών, άτινα εις τον ίτελευταΐόν διαγωνισμόν 
εί'χομεν ύποβάλγι καί τά δποϊα άπερρίφθησαν, διότι ειχον 
το διδακτικόν, ώς άναφέρεται είς τήν εκθεσιν, καί δχι τό 
σκοτεινόν, τό ασαφές, τό θεωρητικόν, τό σχολαστικόν. 
Προτιθέμενοι μ ετ ’ ολίγον νά έκδώσωμεν αυτά είς ιδιαίτερον 
τεύχος έπιφυλασσόμεθα έν ίδιαιτέρω παραρτήματι έκ φει- 
δοϋς πρός τόν χώρον τούτον, όστις δέν ώρίσθη διά τόν 
σκοπόν τούτον, νά άναπτύξωμεν έν λεπτομερείς τους 
λόγους, οΐτινες μας ήνάγκασαν νά χαράξωμεν ιοιοΰ- 
τον πρόγραμμα, όπερ ίσως, διότι έφάνη τόσον πρωτότυ 
πον, παράδοξον καί ξένον είς τους κυρίους Κριτάς τούς έλέγ- 
ξαντας τά  αναγνωστικά (καί τ ί έλεγχον ! εν μόνον ανάγνω
σμα είς ο έκ παραδρομής, έπειδή «ρράσις τις μας διέφυγεν, 
έξ ής κατεστράφη ή έννοια τοϋ διηγήματος έσημειώθησαν 
πράγματα ήκιστα περιποιοΰντα τιμήν τόν κ. κριτήν, 
παρ’ ού μεγαλειτέραν ευγένειαν καί άβρότητα άνεμένομεν 
άπερρίφθησαν). ή απελπισία καί ή άπόγνωσις είς ήν περιήλ- 
θομεν ώς έκ τής άπορρίψεως τών βιβλίων ήμών, ήνάγκασαν  
ήμας νά προβώμεν είς τήν εκδοσιν τής «Παιδείας», ούχί βε
βαίως έκ λόγων έκδικητικών, ή φιλοδοξών, ή συμφεροντο- 
λογικδν, ά λ λ ’ έκ λόγων, οΰς είς τό Β1 φυλλάδιον ήαών 
άνεπτύξαμεν. Τόσην πεποίθησιν εΓχομεν είς τά αναγνωστικά  
ήμών, ώστε άνεμένομεν μάλλον νά βραβευθώσιν ή νά άπορ- 
ριφθώσι.. Ό  χρόνος δίκαιος κριτής.

Γ'. ,

Φ Υ Σ ΙΟ Γ Ν Ω Σ Ί ΊΚ Α
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Άρχόμεθα άπό τής περιγραφής τής άμπίλου, ήτις 
ώρίσθη νά διδάσκηται κυρίως είς τήν Γ' . τά ξ ιν  ά λ λ ’ 
ήμεΐί, ώς Ικ τής σπουδαιότητος αυτή; φρονοϋμεν, δτι 
ή περιγραφή αύτής ανάγκη νά γίνηται καί κατά τάς 
μεγαλειτέρας τάξεις· δταν δ μαθητής τών άνωτέρων 
τάξεων δύναται νά περιγράψη καί γραπτώς, οσα είδε 
καί ήκουσε, τότε ή διδασκαλία Ιγένετο επιτυχής.

Ή  ά μ π ε λ ο ς .
α ) 'Ορισμός. Είνε φυτόν θαμνώδες ( ι ) τοϋ δποίου 

οί καρποί χρησιμεύουσι διά τήν κατασκευήν τοϋ οί
νου. β’ ) Περιγραφή. Τά διάφορα μέρη αύτής εινε ρί- 
ζαι, κλάδοι, φύλλα, έλικες, σταφυλαί. γ ')  Είδη στα
φυλής. Ή  μοσχόμος (μοσχάτο) ή κορινθιακή στα- 
φίς (ολίγα περί σταφίδος) ή σουλτανική (ροζακί) δ 
ροδίτης, τό σαββατιανόν κλ. (*) ο ) Καλλιεργία. Εύ-

1. Ροδή, βάτος, λύγος= λυγαριά έξ ής κατασκευάζονται 
καί οί κάλαθοι.

2. Είς πολλά μέρη τής 'Ελλάδος καί Τουρκίας μεταχει-

δοκιμεΐ ώ; Ιπί τό πλεΐστον είς Ιδάφη πετρώδη, βρα
χώδη καί είς τάς κλιτύας τάς μεσημβρινάς, ώς έπί 
το πλεΐστον, τών ορέων, ούχί δέ καί είς εύφορον καί 
παχεΐαν γήν (*) ά λ λ ’ είς λεπτόγαιον" ζιχ δέ τήν ώρι- 
μότητα τών σταφυλών έχει άνάγκην μεγάλης θερμο
κρασίας. ί  ) Πολλαπλασιάζεται διά τής μοσχεύσεως 
(καταβολάδος) παραμοσχεύματος (ζητήτε πληροφο
ρίας άκριβεΐς καί σαφείς παρά τών άμπελουργών). 
ς-’ ) Κοπρίαι η λιπάσματα· (ό λόγος θά δοθη «ίς 
τάς άνωτέρας τάξεις). Φυτεία· (ξεπάτωμα ή καί 
ξεκαθάρισμα τοϋ άγροϋ· άνοιγμα μικρών τάφρων- θά 
θέτωμεν έντος αύτού κοπριάν καί χώμα βολοκομμένον 
τοποθεσία τού φυταρίου. ζ' ) Τρόπος τής καλλιεργίας, 
άλλαχοϋ κατά δενδροστοιχίας μικράς, άλλαχοϋ άναρ- 
ριχώνται επί δένδρων κυρίως μικρών πτυλεών, άλ- 
λαχού είς τάς κραββαταρίας (κοινώς κρεββαταριάς) 
η' ) Κλάδευμχ· ή ωφέλεια αύτοϋ άφίνονται οφθαλμοί εις 
η δύο η καί τρεις διά τά χαμηλά κλήματα, πέντε η. 
εξ ή έπτά διά τά υψηλά, θ’ ) Κορυφολόγημα ή καί 
βλαστολόγημα διά νά άναπτύσωνται ταχέως αί στα— 
φυλαί καί νά ώριμάζωσιν ενωρίς, σκάψιμ®ν,(δπως κρα- 
τήται ή γή μαλακή καί παρακωλύηται ή άνάπτυ- 
ξις επιβλαβών χόρτων, άναστήλωσις (ΐνα άναπνέω- 
σιν αί σταφυλαί καί φυλάττωνται εκ τής σήψεως.

Οί εχθροί τής άμπέΛου. Κάμπαι (πυραλίς τής 
αμπέλου). Φυλλοξήρα—τρόποι τινές τής καταπολε- 
μήσεως τής φυλλοξήρας (θεάφισμα — θειούχος άν- 
θραξ. κλ.

Ο δ η γ ί# !  κ α ί  π ε ιρ ά μ α τ α .
'Οδηγήσατε τούς μαθητάς είς τόν αμπελώνα—υπο

δείξατε τά διάφορα μέρη παλαιού κλήματος, τόν κορ
μόν, τά φύλλα (καλαμοσχεδή) τάς έλικας (δικρανώ- 
δεις υποδείξατε δίκρανον)· τά διάφορα είδη τών στα
φυλών κατά τήν ώραν τού τρυγητού.

Υποδείξατε καί εικόνα άμπέλου η  ίχνογραφήσητε 
έπί τού μελανοπίνακος σταφυλήν, ^ κλήμα μετά 
σταφυλής.

Κλαδεύσατε ενώπιον τών μαθητών κλήμά τι καί 
ύποδείξατε τον τρόπον τοϋ κλαυδεύειν διά κλαδευτη
ριού ή μαχαιριού καί ψαλλιδίου, η δδηγήθητε πρώ
τον ύμεΐς ύπό εμπείρου άμπελουργού· ύποδεικνύετε τά 
κυριώτερα εργαλεία τών οποίων τήν άπόκτησιν δι ’ 
έκαστον άγροτικον σχολεΐον άνάγκην άπαραίτητον 
θεωρούμεν.

Κορυφολογήσατε (βλαστολογήσατε) κλήμά τι κατά 
τήν ώραν τοϋ κορυφολογήματος ενώπιον τών μαθητών.

ρίζονται καί ά )λας ονομασίας' ας άναζητώνται και αύτα ι 
ύπό τών διδασκάλων καί άς γράφωνται έπί τού πίνακος.

1. Κ ατά  πόσον εχεται αλήθειας έκείνο οπερ είς τό έγκε- 
κριμένον αναγνωστικόν τής Δ '. τάξεως τοϋ κ. Κουρτίοου άνα- 
φέρεται ότι—ή άμπελος έν Έ λλάδι φυτεύεται είς τούς εύ
κολους ποτιζομένους αγρούς τής δμαλής παιδιάδος . . . μετά  
δέ τό κλάδευμα ποτίζουσι αγνοούμε·' περί τούτου οί κ. 
διδάσκαλοι ο! έν τοϊς άγροτικοϊς κυρίως μέρεσι διδάσχον·- 
τες δύνανται έάν εύαρεστώνται, νά μάς πληροφορήσωσι.
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’Εάν έ’χη μέρος κατάλληλον ή σχολή, φυτεύσατε 
καί εντός αδτής άμπελον άνοίγοντες μόνον · τάφρον 
καθαρίζοντες μετά τών μαθητών τό’ μέρος· πληρώ
σατε αύτήν λιπασμάτων.

Ύποδείξατε βεβλαμμένα κλήματα, φύλλα, ρίζας 
σκωληκοφαγωμένας κλ.

'Υποδείξατε, έάν σάς εινε δυνατόν τό πράγμα τόν 
θειούχον άνθρακα καί παρατηρήσατε είς αύτά τόν κίν
δυνον, δν διατρέχει τις, κατά τήν άνάμιξιν.

(Έ πετα ι συνέχεια περί οίνου).
Μόνον τοιαύτη περιγραφή καί εργασία, έάν γίννι, 

δπως είς πάντα σήμερον γίνηται τά πεπολιτισμένα 
^ράτη, δυνάμεθα νά έμφυτεύσωμεν είς τάς άπαλάς 
τών παίδων ψυχάς τήν αγάπην πρός τήν γεωργίαν 
καί πρός τάς φυσικάς καί πρακτικάς έπιστήμας νά 
παρασκευάσωμεν δέ αύτούς διά τάς μετέπειτα έπαγ- 
γελματικάς σχολάς. Διά τών ξηρών περιγραφών, 
οιαι ύπάρχουσι είς πάντα τά τελευταία εγκεκριμένα 
βιβλία, ούδέν άλλο κατορθοϋμεν η ύποθάλπομεν τήν 
οκνηρίαν, χάνομεν δέ πολυτιμότατον χρόνον.

Καί ισως μέν φανί) ή τοιαύτη εργασία, ήν ύπο- 
δεικνύομεν, είς πολλούς τών διδασκάλων δλως παρά
δοξος άτε ξένη ούσα, διά τά σχολεία ήμών ά λλ ’ 
αυτη δέν εινε άποκύημα τής φαντασίας ήμών είνε 
Ιργχσία πρακτικωτάτη καί φυσικωτάτη, ήτις παντα- 
χοϋ σήμερον γίνετ*ι είς τά καλώς λειτουργοϋντα στοι
χειώδη σχολεία. Εινε καιρός πλέον νά έννοήσωμεν 
πάντες τό άληθές συμφέρον τοϋ έ’θνους. Είνε καιρός νά 
άπαλλάξωμεν τά δυστυχή ήαών τέκνα έκ διδασκα
λίας άγονου, άκαταλλήλου, επιπόλαιας, ψιττακιστι- 
κής· τό εργον ήμών μεγοέλως θά έκτιμήσωσι καί θά 
δικαιολογήσωσιν ήμάς ίπιμένοντας τόσον, εάν καλώς 
μελετήσωσι καί τά καθ’ ημάς σχολεία,ώς καί τά ξένα 
καί τότε εμπρός νά τά συγκρίνωσι.

Συγκέντρωσή . —Θελετε κατά τήν περιγραφήν τής 
άμπέλου νά έπιτύχητε καί τής λεγομένης συγκεντρώ- 
σεως εν τώ προγράμματι ; μόνον διά τού συστήματος 
κατορθούται, δπερ ήμεΐς ύποδεικνύοιιεν. Είς τήν ηθι
κήν διδασκαλίαν θά άναφέρητε γονείς καί λοιπού; ερ
γαζομένους άόκνως τάς άμπέλους αύτών διερχόμενοι 
•δέ εκ τίνος άμπελώνος καλώς καλλιεργημένου εκδηλώ
σατε τήν εύχαρίστησιν ύμων. Έρωτήσατε είς τίνα ά- 

/νήκει· ύποδείξατε τά καλά τής εργασίας· τήν εκτί- 
μησιν, ήν πρέπει νά χαίρωσίν οί έργατικοί άνθρωποι, 
μή λησμονούν!ες δτι τό παράδειγμα έλκύει. Πράξατε 
τουναντίον διά τόν άμελούντα τού άμπελώνός του κλ. 
Έ χετε πάντοτε έν νώ οτι ταύτα πάντα μεγάλως 
«πενεργοϋσιν έπί ταΐς άπαλαΐς τών παίδων ψυχαΐς· 
μ,όνον διά τοϋ είδους τούτου τής εργασίας δυνάμεθα 
-νά περιορίσωμεν τό κακόν. Δώσατε προβλήματα είς 
τήν άριθμητικήν άναφερόμενα είς τάς εργασίας τοϋ 
άμπελώνος άρυόμενοι αύτά εκ τοϋ κόσμου τών εργα
τών, πραγματικά, άπτά, ζώντα .—Δώσατε άσκήσεις. 
— Σκάπτω τό άμπέλι μου ή τήν άμπελον, τόν άμπε- 
λώνα (είς τάς μεγαλειτέρας τάξεις.)—Κλαδεύω τήν 
άμπελόν μου. — Κορυφολογώ.— Σκαλίδω.—Βοτανί

ζω .— ’Εμβολιάζω.—Τρυγώ τήν άμπελόν μου κλ. Είς 
τήν ιστορίαν άναφέρατε τούς ήρωικούς χρόνους καί 
τούς μετ ’ ε”πε<τα πώς ήγάπων οί άρχαΐοι Έλληνες 
τήν άμπελουργίαν. Διηγήθητε καί τόν μύθον τού Αι
σώπου. Γεωργός καί οί παΐδες αύτού. —"Ας περιγρά- 
ψωσιν αί μεγαλείτεραι τάξεις γραπτώς τά περί τής 
άμπέλου.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Α ί  τώ ν  Η ν ω μ έ ν ω ν  Π ο λ ι 
τ ε ιώ ν .  ’Εάν οί Ά γγλοι φιλοτιμώνται νά έχωσι τά 
καλλίτερα μουβεΐα τού κόσμου καί καταβάλλωσι 
πάσαν πρός τοϋτο προσπάθειαν καί δαπάνην, ούχ ήτ- 
τον οί κάτοικοι τών Ηνωμένων Πολιτειών δέν εχουσι 
εφάμιλλους ώς πρός τό πλήθος, τήν μεγαλοπρέπειαν 
καίτό μεγαλεΐον τών βιβλιοθηκών αύτών. Δέν ύπάρχει 
σχεδόν πόλις, ή κ^μόπολις έν ταΐς Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις στερουμένη βιβλιοθήκης. Πρώτιστον καθήκον 
παντός ίδρυομένου δήμου, θεωρείται ή ΐίρυσις βι
βλιοθήκης.

Κατά τήν α ’Επιθεώρησή» τών έπιΟεωρήσεων ύπέρ 
τάς 60 χιλ. σχολικαί βιβλιοθήκαι αύτόθι ύπάρχου- 
σιν, ών έκάστη περιέχει άνω τών 45 χιλ. τόμους 
τούτέστι 15 y ιλ. πλέον, δλων τών τόμων τών καθ’ 
άπασαν τήν Ευρώπην υπαρχόντων. Αι βιβλιοθήκαι 

.τής νέας Ύόρκης, τής Βοστωνης ^ύπερ τής όποιας 3 
έκατ. δολ. ύπέρ τά 13 έκατομ. δρ.) τής Φιλαδελ- 
φίας έ"χουσιν τόσους τόμους, ώ^τε δι έκαστον ατομον 
είτε άνήλικα, είτε ενήλικον άναλογεΐ εις τομος.

Κατά δέ τήν « ’Ατλαντίδα» είς 30 έκατομμύρια 
άνέρχονται αί τιθέμενοι είς κυκλοφορίαν κατ ετος 
τόμοι. Μεγάλα ποσά βαθύπλουτοι και φιλοπρόοοοι ύπερ 
τών βιβλιοθηκών άφιεροϋσι. Μόνον διά τήν άγοράν 
μιάς αύτογράφου επιστολής τοϋ Χρ. Κολομβου η βι
βλιοθήκη τής Βοστώνης κατέβαλε 6 ,500 δολ. (περί 
τάς 22 χ. δρ.) έξ ών δύναται τις νά συμπεράνη ότι 
έξ δλων τών λαών τού κοσμου οί μάλλον φιλαναγνώ- 
σται, οί δαπανώντες τά περισσότερα ύπερ συλλογής 
βιβλίων παντός έΌνους είνε οι κάτοικοι τής Συμπολι
τείας. ’

— ’Αξία θερμών συγχαρητηρίων είνε ή έπιτοοπή 
τής έν Χριστφ ’Αδελφότητος τών Κυριών ή άποτε- 
λουμένη έκ τών κυριών Έλμινας Ναζού, Μεοσάλα 
καί Πλατίκα, ήτις έν τί) αίθούσιρ τού Ωδείου είς 
200 περίπου άπορα παιδία διένειμεν ενδύματα· διαθί- 
σοί.σα προς τον ευεργετικόν τούτον σκοπόν τας ττίς τε
λευταίας συναυλίας εισπράξεις, εποο^θεύθη εζ αυ- 
τών τά ενδύματα. · Τό δένδρον τών Χριστουγέννων 
χθές περί τήν 4ην ώραν είχε στηθί) έπί τής σκηνής 
τής αίθσύσης· ά π ’ αύτοϋ άνηρτήθησαν τά διάφορα 
δώρα. Πρό τής διανομής b κ. Γ. Λχμπάκης άπηύ- 
θυνε μικράν προσλαλιάν πρός τά παιδάκια, άναφερο- 
μένην είς τό ζήτημα τής προστασίας τών πτηνών.

—Τή* παρελβούσαν Κυριακήν έγένετο ή έγκατά-



Π Α Ι Δ Ε Ι Α

στασις τών νέων ’Ακαδημαϊκών άρχών την 10 τής 
πρωία; είς την μεγάλην αίθουσαν τοϋ Πανεπιστη
μίου. Πρώτος άνήλθε τό βήμα ό καθηγητής τής Θεο 
λογίας καί τέως πρύτανις κ. Διομ. Κυριάκός, δστις 
έποιησατο την λογοδοσίαν τών πεπραγμένων επί τής 
πρυτανείας αΰτοϋ διά γλώσσης γλαφυρές Ιξι,στορήσας 
λεπτομερώς πάντα τά πεπραγμένα κατά τό ’Ακαδη
μαϊκόν ετος 1895-96 Ιν μέσω πολυπληθούς πλήθους 
ιδία φοιτητών, καί ειτα δ κ. Χρηστομάνος ό άναδε- 
χθείς την πρυτανείαν κατά τό ε”τος τοϋτο. Κατά την 
λογοδοσίαν του Ιτόνισεν ό κ. Χρηστομάνος τάς φυσι
κά; Έπιστήμας άναπτύξας δτι ή βάσις τής προόδου 
παντός έΌνους εινε αύται : κατέληξε δέ λέγων δτι 
έν μέσω τής τεραστίας προόδου τών φυσικών επιστη
μών δέν πρέπει νά υστέρηση καί ή 'Ελλάς, ήτις 
κέκτηται πάντα τά στοιχεία, δπως προαγάγη αΰτάς· 
ή δέ νεολαία άντι νά κατατρίβηται είς τήν θερα
πείαν τών θεωρητικών μόνον έπιστημών αίτινες κατέ- 
κτησαν τό μεγαλήτερον αΰτής μέρος, πρέπει νά 
στραφη μετά πλείονος ζήλου είς τάς θετικάς, άφ ’ ών 
έξαρταται ή δλική εΰημέρια τοϋ Έθνους. Τάς γνώ- 
μας ταύτας τοϋ διαπρεπούς πρύτανεως καί ή Παιδεία 
εί; τά πρώτα 2 φυλλάδια ανέπτυξε λίαν έκτενώς· εΰ- 
χόμεθα δέ δπως ταύτας ίοωμενΙν εφαρμογή' ά λ λ ’ ή έ- 
πίτευξις μόνον εκ τών δημοτικών σχολείων έξαρτ&ται- 
Ιν δσω Ιν τοϊς δημοτικοϊς σχολείοις ΰπάρχουσι βιβλία 
καί προγράμματα άναπτύσσοντα μόνον κενάς θεωρίας, 
άς μή άναμένωμεν οΰδέν καλόν άνάγκη ριζική νά Ιπέ- 
λθη μεταρρύθμισις τού συστήματος ημών μ=. τό — ή 
γαλή ε’χει τέσσαρας πόδας καί ή δρϋς είνε δένδρον καί 
b κλητήρ εινε όνομα τριτόκλιτον καί τόν ’Ιωσήφ τον 
Ιπώλησαν οί άδελφοί καί ό 'Ηρακλής ήτο υιός τοϋ 
Άμφιτρίωνος καί τά παραπλήσια πρός ταύτα δέν θε
ραπεύονται αί φυσικαί καί θετικαί Ιπιστήααι· άς μή 
βαυκαλιζώμεθα. ’Επαισθητήν βελτίωσιν είς τό ε'θνος 
ήμών θά ίδωμεν, δταν πάντες μετά τοϋ αΰτοϋ ζήλου 
συνεργασθώμεν ύπερ τής δημοτικής καί μόνον παιδεύ- 
σεως.

—  Μετ’εύχαριστήσεως αγγέλλει ή «Παιδεία» είς τους άνα- 
γνώστας αΰτής δτι εις τό ύπουργεϊον τής Παιδείας ύπεβληθη 
cyέδιον Β. διατάγματος ύπό τοΰ νομομηχανικοΰ κ. Δ. Κ αλλία, 
οπερ κανονίζει τα τής κατασκευής τών κατασκευασθησομένων 
θρανίων τών δημοτικώ σχολείων· Τό ύπουργεϊον την οΰσιώδη 
ταύτην έλλειψιν λαβόν ύπ ’ οψει εσπευσε νά διορίση επιτροπήν 
έκ μηχανικών καί παιδαγωγικών ανδρών, ήτις θα συνέλθη 
κ α τ’ αΰτάς. ΟΙα εινε σήμερον τά  θρανία καί δη τό σύστημα 
τοΰ Lhuillier καί Savary καί λοιπών,προσεχώς διά σχη
μάτων θά δείξωμεν.

— Τή α λ η θ έ ς  ύπό μεγάλης χαράς κα-έχετοι καί συγ- 
κινήσεως άμα, δπόταν είσέλθη είς τό νυκτερινόν εκείνο άσυ- 
λον τό BOARD, SCHOOL τών απόρων παίδων τοΰ Παρνασ
σού. Τ ιμή ιίς  τους διατηροΰντας καί έπιβλέποντας αύτό· 
συγχαρητήρια θερμότατα είς τόν Σύλλογον. Τό ύψηλότιρον, 
ίερώτερον καί πατριωτικώτατον καθήκον εχπληροΰσι μορ- 
φοΰντες περί τους 500 παΐδας έγ*αταλελειμμένους μέν ίσως, 
ά λ λ ’ εργατικούς, ζώντες έ* τών έργων τών χειρών των, έκ- 
τιμώντας τήν αξίαν τών γραμμάτων τόσον, οσον οΰδείς ετε- 
ρος. Έσκέφθητε α^ά γε ποτέ τήν σπουδαιότητα τοΰ έργου 
τούτου ; Έ φαντάσθητε τήν ωφέλειαν τοΰ νυκτερινοΰ τούτου 
παιδευτηοίου είς ό Φοιτώσι παϊϊες, οΰχί παροτρυνόμενοι ύ π ’

άλλων, οΰχί άπειλούμενοι, οΰχί αναγκαζόμενοι ά λ λ ’ αύθόρ- 
μητοι, εΰχαριστούμενοι, κατανοοΰντες τήν άνάγκην τών 
γραμμάτων ; Πόςοι αρά γε έκ τών παίδων τούτων ήμέραν 
τινά δέν θά διαδίχθώσι γονεΓς πλουσιωτάτων τέκνων, άτινα  
αγνοοΰντα, τήν έργασίαν, άφειδοΰντα τοΰ χρόνου μή έκτι- 
μώντα τόν ίβολόν,θά περιέλθωσιν εις χειροτέραν τών σήμερον 
περιφρονουμένων τούτων ύποδηματοκαθαριστών, ενεκα τοϋ 
ελεεινοΰ ήαώ.ν συστήματος τών σχολειών ; ή Ιστορία τοΰλά- 
χιστον ή αδέκαστος τοΰτο μάς διαβεβαιοΓ, Ά λ λ ά  τοΰτο καί 
εξ επιπολαίου τινός βλέμματος δύναται τις νά πεισθή, οπερ 
θά ρίψη έπί τών μαθητών τούτων τών νυκτερινών καί έπί 
τών άλλων τών τής ημέρας· τους ορφανούς έκείνους παίοας 
διακρίνει ζωηρότης σπανία, ήν στερούνται σχεδόν οί παΐδες. 
τών άλλων δημοτ- σχολείων καί δ λόγος ευεξήγητος, διότι 
οΰτοι καθ’ δλην τήν ήιιέραν διημερεύουσιν είς τό ύπαιθρον, 
κινοΰνται, έργάζονται, άναπτύσσονται φυσικώς είνε σχεδόν 
έφηβοι δίδονται δέ βιβλία είς αΰτοΰς. άτινα δέν εχουσι μέν 
τόσον τό διαφέρ<-ν ά λ λ ’ είνε προωρισμένα μάλλον διά τήν 
ήλικίαν ταύτην, ή δ ι’ ήν ώρίσθησαν. Ά λ λ ά  ταΰτα  πάντα, 
θά άναπτύξωμεν καί είς άλλα μέν μαθήματα ίδίςε. δμως είς 
τήν χειροτεχνίαν, ής τήν άνάπτυξιν άρχ^ίζομεν προσεχώς. 
Τήν σπουδαιότητα τής ύπάρξεως τοιούτων σχολείων κατα- 
νοοΰντες, όφείλομεν πάντες ύπέρ αΰτών τόν οβολόν ήμών νά  
προσφέρωμεν- δέν άμφιβάλλομεν δτι πάντες θά ύποστηρίςωσι 
τόν τελεθησόμενον έτήσιον χορόν κατά τήν i 8 Ίανουαρίου ε ε, 
ύπό τήν ύψηλήν προστασίαν τών Α .Α . Β Β. Υ  Υ . τοΰ Δια
δόχου Κωνσταντίνου καί τής πριγκιπίσσης Σοφίας "Εκα- 
«τονε ίσιτήςιον θά τ ιμ άτα ι δρ. 12 .— Κ ατά  τήν έσπέραν ταύ
την θά κοπή καί ή βασιλόπητα διά τούς μαθητάς. Σ υγ- 
χαίρομεν καί αύθις τήν επιτροπήν δ:ά τάς τόσας ένερ- 
γείας της.

— Έλειτούργουν κατά τό φθίνον ετος Ιν Έλλάδι 
$ημοτ. σχολεία, άρρένων 1414 μέ διδασκάλους 1866 
καί μαθητάς 126283* θηλέων σχολεία 400 μέ 
διδασκαλίσσας 623 καί μαθήτριας 32 ,261 . Γραμ- 
ματοδιδασκαλεΐα 365· Ιλπίζομεν βοηθούμενοι ύπό τών 
κ. Ιπιθεωρητών νά δώσωμεν διά τό τρέχον σχολικόν 
ετος άκριβή στατιστικήν δλων τών δημοτικών σχο
λείων τόϋ κράτους, τού εξωτερικού δέ ύπό τών σεβα- 
σμιωτάτων μητροπολιτών άρυόμ/νοι τάς πληροφορίας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Έξακολουθοΰσιν αί συγχαρητήριαι έπιστολαί έκ μέρους 
πολλών διδασκάλων, ους θερμώς εΰχαριστοϋμεν λυπούμεθα, 
διότι δέν δυνάμεθα ελλείψει χώρου να δημοσιεύσωμεν μέρος 
τουλάχιστον α ΰτώ ν έμπρός λοιπόν έργασίαν ήδη άς μή λη- 
σαονώσι τό τοΰ περινουστάτου εκείνου ρήτορος τών ’Αθηναίων 
Δημοσθένους λέγοντος —  ο χείριστον έκ τοΰ παρεληλυθό- 
τως χρόνου, πρός τα  μέλλοντα βέλτιστον ύπάρχει. Προς τον α- 
ξιότ. κ Μεγαρέα έπιθεωρητήν ’Αργολίδος καί Κορινθίας έπίσης 
δημοσία έκφράζομεν τάς εΰχαριστίας διά τάς ύπέρ τής Παι
δείας ένεργείας' έστάλησαν ύμΓν 25 τ.ύχη  έκ τοΰ 5 αριθμ. 
ωσαύτως θερμότατα εΰ^αριστοΰμε/ καί τόν κ· Δ. Μαυροκέ- 
φαλον, Επιθεωρ. Β' τάξ. είς Μεσολόγγιον οΰδόλως αμφιβάλ- 
λοαεν δτι όμοίαν θά εΰρωμεν ύποστήριξιν καί παρά τών λοι
πών ύξιοτίμων κ. έπιθεωρτιτών, οιτινες δύνανται να υίοθετη- 
σωσιν την Παιδείαν καί νά τήνθεωρώσιν ώς ίργανον αύτών δι’ 
οΰ θά δύνανται καί νά έπικοινωνώσι πρός άλλήλους. ’Εν περιπτώ- 
σει καθ ’ήν ή ΰλη θά αΰξάνη τότε δυνάμεθα καί έβδομαδιαΐον νά 
κάταστήσωμεν αΰτήν καί παράρτημα ίδιον νά έκδίδωμεν. Περί 
τούτου άναμένομεν άπάντησιν παρά τών κ. έπιθεωρητών ί> 
εκθέσεις, πρακτικά καί είτε άλλο πρός δημοσίευσιν εχουσι. 
άφορών τά τών σχολών τή ; νομαρχίας αύτών.

Τύποις Ίωάννου Νιχολαίδου


