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( Συνέχ. ΐδε φυλλ. 2 τοΰ 1887 σ. 50—5 4 ) .

’Έχομεν μνήμην τής δυστυχίας καί διαφθορας, υφ’ ών έμαστίζετο 
ή το Neuhof περικυκλοΟσα χώρα τής Άργοβίας, δτε δ Πεσταλότσης 
έπεχείρησε την περισυναγωγήν τών μικρών επαιτών. Διετοέξαμεν την 
άπόκεντρον ταύτην χώραν τώ 1869,  μη Αχούσαν μήτε μεγάλας δδούς, 
μήτε σιδηροδρόμους, μήτε περιοδευτάς. Ουδαμοϋ αυτής ειδομεν έπαίτας· 
πανταχοϋ ευρομεν λαδν φιλόπονον καί ευπορον, γαίας καλώς γεωργη- 
μένας καί καλά σχολεία. Ά π δ  ένενηκονταετίας μεγίστη προσεγένετο 
μεταβολή και έπ'ι τά κρείττω. Έάν δ Πεσταλότσης άπέτυχεν έν τώ  
πρακτικώ αυτοΰ εργω νά άνυψώσ*) τούτους τούς λαούς, ή έπίδρασις δμως 
τών ίδεών του τδ αύτδ έπήνεγκεν αποτέλεσμα. Ή  έπιχείρησις εμα- 
ταιώθη, άλλ’ αί άρχαί αί έμπνεύσασαι αύτήν, έξήνεγκον τούς εαυτών 
Καρπούς. Τά έρείπια εκείνα κατέλιπον γόνιμον κόνιν.

Μετά τήν πτώσιν τοΰ καθιδρύματος δ Πεσταλότσης άπελείφθη το- 
τούτο) πτωχός, όσω καί οί έπαϊται οί έξεγείραντες τήν εύσπλαγχνίαν 
του· τά πάντα οΰτος άπώλεσεν. Είχε πράξει ώς άνθρωπος, δστις υπερε- 
ζαίρων τάς δυνάμεις του, ρίπτεται μέν είς τδ υδωο, ΐνα σώσ·(ΐ δυστυχή,
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πνίγεται δέ μετ’ εκείνου. Έν τούτοις οί φίλοι του ήλθον προς επικου
ρίαν και έξησφάλισαν αυτόν.

Δεν ήδυνήθημεν νά εύρωμεν ούδέν ίχνος τοϋ συμβιβασμοϋ τοϋ ^ενο- 
μένου μεταξύ τοϋ καταστραφέντος φιλάνθρωπου και τών δανειστών 
του. Γνωστόν δμως είναι δτι το Neuhof έξεμισθώθη προς δφελος εκεί
νων, καί δ Πεσταλότσης διετήοησε την κυριότητα καί την άπολαυήν 
τοΰ ο’ίκου καί τινων πέοιξ τούτου γαιών.

Ά λ λ ’ ή ασθένεια τής γυναικός τοϋ [Ιεσταλότση, διαρκέσασα πολλά 
έτη, κατέστησεν αύτήν ανίκανον νά ένασχολήται είς τά  οικιακά εργα. 
Κ αί αύτός δ άνήρ αύτής, άπελπις, ανεπιτήδειος, άπηυδηκώς κατά 
τε τό σώμα και τόν νοϋν, δέν ήδύνατο νά έκτελϊ) τήν άναγκαίαν 
πρός συντήρησιν τής οίκογενείας του εργασίαν. Δέν υπήρχε πλέον παρ’ 
αύτω οΰτε άρτος, ούτε ξύλα, ούτε χρήματα· έπασχεν έκτε τοΰ ψύχους 
καί τής πείνης.

Ή ’Ελισάβετ Naef, εκ Καππέλης, άνήκεν εις οικογένειαν, ήτις διε- 
κρίνετο κατά τούς θρησκευτικούς πολέμους, καί άπήλαυσε τά αστικά 
δικαιώματα τής Ζυρίχης. Εΐχεν αύτη γνωρίσει ποτέ τόν Πεσταλό- 
τσην, ύπηρετοϋσα παρά τ ιν ι τών συγγενών αύτοΰ. ΛΟτε εμαθε τήν κα
ταστροφήν καί τήν άπορίαν τοΰ Neuhof. καταστασα έλευθέρα έ'νεκα 
τοϋ νεωστί έπισυμβάντος θανάτου τοϋ τελευταίου αύτής κυρίου, έσπευσε 
νά ελθτι πρός βοήθειαν τής ταλαιπωρουμένης, ασθενούς καί κατεστραμ
μένης οίκογενείας.

Ό  Πεσταλότσης ήρνήθη κατά πρώτον καί δέν άπεδέχθη τάς προ
τάσεις αύτής, διότι δέν ήθελε νά καταστήση κοινωνόν τής δυστυχίας 
του τήν έξαίρετον ταύτην γυναίκα, ήτις ούδέν μέν έκέκτητο, ήδύνατο 
δμως διά σώφρονος έργασίας νά καταστήσν) τόν έκεϊ βίον ήδύν καί 
ήσυχον· έπειτα έφοβεΐτο, μήπως αύτη ήθελε σκανδαλισθή δλίγον, έπειδή 
δέν θά ευρισκε παρ’ αύτω άς εΐχεν έξεις είς τό έκδηλοϋν τήν ευσέβειαν 
έαυτής· ούτω αύτη έν παντί καιρω εψαλλεν ύμνους καί έλεγε προσευ- 
χάς, καί δ Πεσταλότσης έθεώρει τήν πρακτικήν ααύτην πρός τά θεϊα 
έκδήλωσιν ώς κατάχρησιν. Μή δυνάμενος νά κατορθώσγ) νά νικήσγ] τήν 
άπόφασιν τής ’Ελισάβετ, έδέχθη τέλος τήν θυσίαν της, λέγων πρός αύ
τήν· «Καί λοιπόν, θά ιδητε, δτι καί παρά πάντα ταϋτα δ Θεός βασι
λεύει καί είς τόν οίκον ήμών.»

To N euhof ευρίσκετο τότε είς τρομεράν παραλυσίαν. Ά π ό  τής 
πρώτης ήμέρας ή άφωσιωμένη θεράπαινα έπελάβετο πάσης έργασίας·

διετήρει καθαριότητα καί Ιντός καί έκτος τής οικίας· έγεώργει τόν 
κήπον καί έπεμελεΐτο τών δένδρων έκαλλιέργησε μέ τάς ιδίας αύτής 
χεΐρας μικράν τινα γωνίαν χώρας, έπειτα δέ μεγαλειτέραν· άπεκατέ- 
στησε πανταχοϋ τήν άγαθήν τάξιν καί τήν παραγωγήν, καί άπέδωκεν 
ούτως τή οΐκογενεία τοϋ Πεσταλότση τά μέσα τοϋ βίου, τά  δποϊχ τ'/j 
έλειπον.»

Ή Ε λισάβετ διετήρησε τόν τύπον ήθους άγρύπνου γυναικός, ένερ- 
γητικής, επιτήδειας, γλυκείας καί άφωσιωμένης, πολύ καλώς εϊκονι- 
σθέντα ύπό τοϋ συγγραφέως τοΰ Λεωνάρδου καί τής Γερτρούδης.

fO Νικολόβιος, σύμβουλος τοϋ κράτους έν Βερολίνω, διηγούμενος 
τήν ύπ’ αύτοΰ είς Neuhof γενομένην έπίσκεψιν τώ 1791,  δμιλεΐ περί 
τής έξαιρέτου ταύτης γυναικός ώς εξής.

Ό  Π εσταλότση; έ'μπλεω; εύγνω μοσύνη ; κ α ί θαυμασμοΟ , μοί ε ιπ εν» . Έ πεθύμουν  
νά είκονίσω  ύμ ϊν  τήν γ υνα ίκ α  τα ύτη ν  μ ετά  τ?1; σ ιω π η λή ; α ύ τ ζ ;  ένεργεία ;, 'ίνα 
Ι'χητε τήν άνάμνησ ιν  ταύτης παρούσαν π άντοτε  έν τ̂ \ συνειδήσει ύμ&ν. ! θ , τ ι  
μέλλω  νά εΐπω  ύμ ΐν  ε ΐνα ι θαυμ αστόν, κ α ι δέν α ίσ χ ύνο μ α ι νά το εΐπω  : Β λέπει; 
τόν ήλ ιον τοΟ ΘεοΟ διατρέχοντα τή ν  τρ οχ ιάν αύτοΟ άπό πρω ίας μ έχ ρ ι; έσ π έ-  
ρας· ό οφθαλμό; σου ούδέν ίχνος τών βημάτω ν του δ ιακρ ίνει, τό ού; σου δέν 
άκούει τό βάδισμά το υ - ά λ λ ’ δταν δύΐβ, γ ινώ σ κε ις , 8 τ ι θά ά να τε ίλ $  έκ νέοο κα^ 
θά έξακολουθήσιρ νά θερμαΐντι τήν γϊ>ν, μ έχ ρ ι; ού ο! καρποί ώ ρ ιμ άσω σ ιν . Ε ΐναι 
θαυμ&στόν, ά λλά  δέν α ίσ χ ύνο μ α ι νά το ε ίπω . Ή εΐκώ ν α'ύτη ε ΐνα ι εΐκών τ?ί; 
Γερτρούδη; κ α ί π ά σ η ; γ υ να ικ ό ;, ή τ ις  κατα σκ ευά ζε ι τόν οΐκον αύτ?\ς ά γ ια σ τή -  
ριον τοΟ ΘεοΟ, κα ί προσφέρει τόν ούρανόν ε ί;  τόν άνδρα *καί τά  τέκνα  
α ύτ ϊί;. 1

«’'Ηθελον νά ίδω τήν γυναίκα, είς ήν δ Πεσταλότσης τοσαϋτα ώφει- 
λεν, άλλ’ αύτη δέν παρουσιάζετο. Ό  Πεσταλότσης μέ ώδήγησεν είς 
τόν άγρόν, δπου είργάζετο, καί άπέτεινεν αύτή ερωτήσεις τινάς, δπως 
λάβω καιρόν νά τήν θαυμάσο). ’Έ πειτα πρός τό έσπέρας μοί είπε' «Γι -  
νώσκεις ήδη τάς ύπέρ ήμών έργασίας τής γυναικός ταύτης· αύτη τρώ
γει μεθ’ ήμών έπί τής αύτής τραπέζης· έπίτρεψον, ΐνα καί σήμερον γέ- 
νηται τό αύτό.» Ά λ λ ’ αύτη δέν ήλθεν, ούδ’ ήθελε νά έλθη, μέχρις ού 
έγώ αύτός, δ φιλοξενούμενος, μετέβηννά τήν παρακαλέσω πρός τοΰτο διά 
τρόπου τοιούτου, ωστε δεν έτόλμησε πλέον νά άρνηθή. Θαυμασία Λάμ- 
ψ ις  ταπεινοφροσύνης διεχύνετο έφ’ δλης τής γυναικός ταύτης, εί έστι

1 Τό χωρίον τοΰτο αυταΐς λέξεσιν ευρίσκεται £ν τώ Λ ε ο ν ά ρ δ ω x α \ Γ ε ρ τ ρ ο ύ δ η  
τομ. II, σ 86 εκδοσ. τοΰ 1783* έν Φραγκφούρττ; κα\ Λειψία.



έπιτετραμμένον νά μεταχειρισθώ την λέξιν ταύτην πρός παράστασήν 
παρομοίας ίδιότητος.»

Κ αί ο E m -F ioh lich  έκ Βρούγου έν  τα ΐς  άναμνήσεσ ι τον Λατρός 
Π εσταλότση, ποιείται ωσαύτως μνείαν της ’Ελισάβετ· γνωρίζει ήμΐν, 
δτι ο συγγραφεύς τοΰ Λεονάρδου καί της Γεοτρούδης είχε τοσαύτην 
εμπιστοσύνην εις τήν κρίσιν τής γυναικός ταύτης, ώστε συχνάκις τω 
άνεγίνωσκε τά χωρία τών συγγραμμάτων του, έν οίς μάλιστα εξεικό- 
νιζε χαρακτήρας, δπως μάθη τήν γνώμην της καί ώφεληθη έξ αύτής.

’Ιδού δέ καί έπί τέλους ή μαρτυρία, ήν παρέχει ο Ramsauer 1 έν 
τη προς τον διευθυντήν Zahn έπιστολή του.

«Έ γνώρκτα καλ&ς τήν τροφόν, ή τ ις  έχρησίμευεν ώ ;  τύπος τής Γερτρούδης, 
ώς βιώσας έν τή  α ύτή  μετ-’ έκείνης στέγγι έν 'ΙΓβερδάν έπ ί ένδεκαετίαν. 'Ο Πε
σταλότσης μοι ε ΐπ εν ήμέραν τ ινά . «Θά έπέστρεφον π άλ ιν  είς τόν τάφον μου, 
και δέν θά ήμην ευτυχή ς έν τ φ  οϋρανφ , εί έγίνω σκον, δ τ ι ή γυνή  α'ύτη μετα  
τόν θάνατόν μου δέν θά έτ ιμ ά το  πλέον έμοΰ, δ ιότι ανευ αυτής πρό πολλοΰ δέν 
θά Εζων και σύ , ώ R a m s a u e r ,  κ α ί σύ δέν θά ήσο οΤος νΟν ε ίσ α ι.»  Ή γυνή  
α'ύτη ήτο  πολύ έξοχος, εί κ α ί άμοιρος γ ρ α μ μ ά τω ν .»

ΓΗ ’Ελισάβετ, έπιμεληθεΐσα τοΰ πτωχοϋ ’Ιακώβου ώς υίοϋ μέχρι 
τής έσχάτης αΰτοΰ αναπνοής, συνεζεύχθη τώ 1801  τον Κρούσην, αδελ
φόν τοΰ έξαιρέτου συνεργάτου τοΰ Πεσταλότση· άπό τοΰ 1505  έγέ
νετο αύτη τροφός έν τώ καθιδρύματι τοΰ Τβερδόν καί ήτο γνωστή είς 
πάντας τούς μαθητάς υπό το δνομα Κυρία Κρούση.

ΓΗ υλική δυστυχία, έξ ής άπέσπασετον Πεσταλότσην ή Ε λισάβετ, 
δέν ήτο δι’ αυτόν ή μεγίστη τών δυστυχιών. Ή ελπίς τοΰ νά πραγ
ματώσει τάς γενναίας αυτοΰ προθέσεις έφαίνετο διαφυγοϋσα εις αεί. 
Ειχεν άπολέσει τήν έμπιστοσύνην τών συμπολιτών του· βλέποντες ου- 
τοι αυτόν διερχόμενον άνύψουν τούς ώμους των λέγοντες· «Γ0  δυστυ
χής, δέν δύναται νά ζήσϊ] εαυτόν, ώς δ τελευταίος τών έργατών, καί 
ζητεί νά βοηθήσ/) τόν λαόν!» Οί φίλοι του αυτοί δέν είχον πλέον πί- 
στιν πρός αυτόν, καί έδείκνυον πρός αύτόν βαθεϊαν λύπην· ήλλασσον 
οδόν ότε συνήντων αύτόν, εύρίσκοντες κοπιώδες νά όμιλώσι πρός άνθρω
πον, 3ν ήγάπων πάντοτε, άλλ’ 8ν δέν ήδύναντο μήτε νά βοηθήσωσι

* R am sauer ήτο πτωχόν παιδίον δρφχνόν έξ Appenzell,  παραληφθέν Ιιπό Πεσταλό
τση έν Βερθούρδη· χατασταΟείς δέ εις τών έγχρίτων αΰτοΰ συνεργατών, χα\ μάλιστα έν 
τή διδασχαλία τής ιχνογραφίας, έγένετο Επειτα θερμός ε ύ σ ε β ι σ τ ή ς  χαί διδάσκαλοί
των ήγευ.ον15ων τοΰ Ολδεαβού^γου.

μήτε νά παρηγορήσωσιν· ήσαν πεπεισμένοι, «τι ό Πεσταλότσης ήθελε 
τελειώσει τόν βίον έν νοσοκομείω, ή εντιν ι φρενοκομείο!.

Ό  δυστυχής ούτος έπασχε σκληρδς έκ τής δυστυχούς θέσεως, τήν 
οποίαν είχε προξενήσει εις τήν σύζυγόν του, καί τήν οποίαν άνευ πα
ραπόνου υπέμενεν έκείνη, καί έζήτει ωσαύτως νά παρηγορή τόν σύζυγόν 
της διά τάς ιδίας αύτοΰ δυστυχίας διά πλειόνων φροντίδων καί φιλο
στοργίας. Έ πί τή ευκαιρία τής εορτής τοΰ Πεσταλότση παρεσκεύασαν 
χάριν αύτοΰ ήτε yAvva καί 6 ’Ιάκωβος διασκέδασιν έκπληκτικήν, δι’ ήν

f  Τουτος τοις ειπεν.

■ Ά  ! πράττετε πολλά πρός χάρ ιν μου ! σας εΰχ α ρ ισ τδ  δ ιότι μέ ένθυμεΤσθε. 
ΛυποΟμαι δμως δ τ ι α ί π λά να ι τής νεότητάς μου έγένοντο α ιτ ία  τής δυσχεροΟς 
ΰμ&ν θέσεως. Περάνωμεν μετά  γαλήνης κ α ί εύσταθείας τδιν άγδινα, δν έμ η κ ύ-  
ναμεν τοσοΟτον. Ύ περάνω  ήμ&ν Εστι εΐς Θεός, δστις  βοηθεΐ τούς μέν νά διέλ- 
θωσι τάς δυσκολίας τοΟ βίου, τούς δέ δ ιατηρεί σφ ιγκτδις είς τήν δυστυχ ίαν τω ν. 
ΠΕις άλλως κάλλ ιο ν ήθέλομεν δυνηθή νά άντικρούσω μεν τάς δρ ιμύτητας τής τ ύ 
χη?, ή διά τής δεξιότητος κ α ί ή σ υχ ία ς  ήμΚιν έν μέσψ τΐδν κατα ιγ ίδ ω ν, α'ίτινες 
μ$ς περικοκλοΟσιν ;»

’Ιδού πρός τούτοις γνώμη τις τοΰ Πεσταλότση, γραφεΐσα ύπ’ αύ
τοΰ έν καιρώ τοΰ έξευτελισμοΰ καί τής υπερβολικής θλίψεως·

«Ό  Χ ριστός διδάσκει ή μ ΐν  διά τε .τοΟ παραδείγματος κ α ί τής διδασκαλίας του, 
νά θυσιάζω μεν π αν δ ,τ ι έχομεν κα ί ήμ2ς αυτούς έ π ’ ά γα θφ  τοΰ π λ η σ ίο ν  δει
κνύει ή μ ΐν , δ τι δέν εχομεν άπόλυτον δ ικα ίω μα  έ π ’ έκείνου, τό όποιον Εχομεν 
λάβει· δ τ ι εχομεν τοΟτο ώς παρακαταθήκην έν τα ΐς  χερσίν ήμ&ν παρά τοΟ 
Θεοδ, Ϊνα τό διευθύνωμεν άγίω ς έ π ’ ώφελε!^ τ(δν άνθρώπω ν.»

Τοιαΰτα διέπραξεν ή εύγενής δντως καρδία· καί έρωτώσί τινες, μή 
οί θεολόγοι οί οοθολογισταί, οΐτινες κατηγοροΰσι τό όρθόδοξον τοΰ άν- 

ώσι καλλίτεροι έκείνου χριστιανοί.
Ή ’Ελισάβετ λοιπόν παρέσχε τόν άρτον εις τήν οικογένειαν τοΰ 

Πεσταλότση· Γ0  Ίζελΐνος δέ μόνος ένεθάρρυνε τόν άνδρα τούτον νά 
άκολουθήση τό εργον του, εργον, όπερ ό κόσμος έπίστευεν ώς περανθέν, 
αλλά τό όποιον μόλις ήρξατο.

('Έπεται συνέχεια).



ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Ε Δ Λ Α Δ Ι  ΔΙΔΑ ΣΚ ΑΛΕ ΙΩΝ
Τά παρ’ ήμΐν διδασκαλεία, ώς είδομεν άνωτέρω, προσκόπτουσι 

πρώτον μέν, διότι δεν εχει γίνει εν πολλοΐς αυτών κατάλληλος ή το- 
ποθέτησις τοϋ προς διδασκαλίαν και διεύθυνσιν προσωπικού, δεύτερον δέ, 
διότι μένουσιναύτάάνεπιτήρητα ύπότήςυπό τοϋΝόμου ώρισμένης αρχής· 
εις τούς δύο δε τούτους σπουδαίους λόγους έπιπροστίθενται και άλλοι δευ- 
τερεύοντες μέν, άλλ’ ίσην οπως,δήποτε αξίαν έχοντες1 ούτοι δέ οι λό
γοι άναφέρονται είς έλλείψεις τοϋ διοργανισμοΰ αυτών, ήτοι είς ελλεί
ψεις νομοθετικάς, § ι  ών αυξάνεται ή σύγχυσις καί ή ανωμαλία, άλ7ΐ- 
θής δε κυκεών υπεισέρχεσαι είς την διεύθυνσιν καί διδασκαλίαν τούτων. 
Φέρε δέ νϋν έξετάσωμεν τών λόγκ>ν τούτων τινάς, το «φίλος μέν δ 
Πλάτων, φ ιλτάτη  δέ ή άλήθεια» έπάδοντες. Μακράν #ντες τής δημο
σίας υπηρεσίας, ούδ’ έπιθυμοϋντες νά έπανέλθωμεν είς αυτήν, άτε τών 
τής παιδεύσεως έχόντων άπό πολλοϋ χρόνου άθλίως, υπό ούδενός προ- 
βωπικοϋ λόγου άγόμεθα. Μόνη ήμών επιθυμία είναι νά ίδωμεν βελτιου- 
μένην τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, διότι έκ ταύτης μάλιστα υγιώς έχού- 
σης έλπίζομεν καί τήν έκ τής ολης κοινωνικής άσθενείας άπαλλαγήν, 
καί πρός τοΰτο κοπιώμεν, ουδόλως άποβλέποντες, οτι δυσαρεστοΰμεν 
φίλους καί παροξύνομεν τους δυσμενώς πρός ήμας έχοντας.

Ό  διοργανισμός τών διδασκαλείων, καί τών τούτοις προσηρτημένων 
προτύπων, είναι έν τοΐς πλείστοις καί κυριωτάτοις πλημμελής. Πρώ
τον όλον τό προσωπικόν τοϋ διδασκαλείου πρέπει νά άποτελήται έξ 
άνδρών παιδαγοιγικών, -ήτοι άνδρών σπουδασάντων πλήν τοϋ είδικοΰ 
μαθήματος, όπερ θά διδάξωσιν, καί πάσαν τήν σειράν τών παιδαγω
γικών μαθημάτων έν εύρωπαϊκοΐς διδασκαλείοις καί πανεπιστημίοις, 
ήτοι πρέπει πλήν τής θεωρίας, νά Ιχωσιν άσκηθή καί έν προτύποις 
σχολείοις. Έάν τό διδασκαλεΐον έχει ειδικόν σκοπόν τήν μόρφωσιν δη
μοδιδασκάλων, μόνος δ έν εύρωπαϊκοΐς διδασκαλείοις σπουδάσας, γ ι-  
νώσκει καί ποια μαθήματα καί πώς πρέπει νά διδάσκη αύτά. Τήν υλην, 
τό είδος, τό ποιόν, τό ποσόν τών μαθημάτων, τούς τρόπους καί τήν μέ
θοδον τής διδασκαλίας, γινώσκει καλώς μόνος δ παιδαγωγικής μορφώ- 
σεως τυχών. Κατά ταϋτα καί δ καθηγητής τών ιερών μαθημάτων καί 
δ τής έλληνικής γλο')σσης, καί δ τών μαθηματικών καί φυσικών καί οί

διδάσκαλοι τής μουσικής, φοινητικής τε καί δργανικής, καί δ τής γυμνα
στικής καί δ τής ιχνογραφίας πρέπει νά φέρωσι πτυχίον εύρωπαϊκοϋ 
διδασκαλείου. Α ί γνώσεις καί αί δεξιότητες αί διδατκόμεναι έν τοΐς δι- 
δασκαλείοις, ώς άποβλέπουσαι είς τήν μόρφωσιν δημοδιδασκάλων ικα
νών, πρέπει νά διδάσκωνται υπ’ άνθρώπων γινωσκόντων τελείως τό δη- 
μοδιδασκαλικόν εργον, ήτοι ύπ ’ άριστων δημοδιδασκάλων, διότι ούτοι 
γινώσκουσιν άκοιβώς, τίνα άπαιτοϋνται πρός μόρφωσιν διδασκάλων τοΰ 
λαοΰ μαθήματα, καί πώς ταϋτα δύνανται προσφορώτερον νά διδαχθώ - 
σιν, ώστε νά άποβαίνοσιν «όφέλιμα. Διά τοΰτο δεν άρκεΐ νά είναι ώρι- 
σμένα έν τοΐς δημοσίοις προγράμμασι ί ο  ποσόν καί τό ποιόν καί τό 
είδος τών διδακτέοι μαθημάτων, άλλ’ άπαιτεΐται ΐνα έκαστος τών δι
δασκάλου, άφορών είς τόν έν τοΐς διδασκαλείοις ειδικόν σκοπόν τής δι
δασκαλίας νά μή χάνΥ) ποτέ άπό τών οφθαλμών αυτοΰ τόν μίτον τόν 
συνδέοντα τό ίδιόν του μάθημα μετά τών άλλ6)ν μαθημάτων· δι’ ιδίας 
δδοϋ έκαστος τών διδασκόντων πρέπει νά όδηγΐ) τούς δμιλητάς του είς 
τόν πρός 8ν όρον, είς τό κοινόν σημεΐον τής ένώσεως. fH συγκέντρωσις 
τής διδασκαλίας, ήτοι ή συνένωσις πάντων τών νημάτοίν πρός άπο- 
τέλεσιν καί σύστασιν ένός όργανικοϋ ό'ντος, τοΰτο πρέπει ‘.ΐνα ή δ σκο
πός, πρός Sv μάλιστα βαίνει τό διδασκαλεΐον. Έ πί τής θύρας λοιπόν 
τοΰ διδασκαλείου, ώς έπί τής άκαδημίας τοϋ Πλάτωνος «το μηδείς  
Αγεωμέτρητος ε ίσ ίτω ν , πρέπεt νά έπιγοαφ·ή παραλλήλως πρός τόν σκο
πόν, 8ν τοΰτο προτίθεται, καί τό «μηδείς απα ιδαγώ γητος διδασχέτω». 
Η ελλειψις αυτη, (καί δμιλοΰμεν πρός είδότας) είναι σπουδαιοτάτη, είναι 

δέ μία τών α ιτιών, δι’ $ν τά διδασκαλεία παρ’ ήμΐν καοκινοβατοϋσι· 
διά τοΰτο αύτά άπώλεσαντόν προορισμόν ίω ν καί κατέστησαν καθαρά 
σχολεία τής μέσης παιδεύσείος, άτελή γυμνάσια, κατάλληλα πρός έπι- 
δίωξιν άνωτέρας επιστημονικής μορφώσεως. Θεωρητική απλώς διδασκα
λία, άνευ έφαρμογής καί πράζεως διαστρέφει τόν σκοπόν τών διδα
σκαλείων καί παρασκευάζει άνικάνους καί άμαθεΐς δημοδιδασκάλους, 
οΰχί ζηλωτάς τοΰ έργου των, άλλ’ άηδώς πρός αύτό έχοντας, προθύμους 
πάντοτε δοθείσης ευκαιρίας νά παοαιτήσωσιν αύτό καί τραπώσιν είς άλλο 
εργον βιοποριστικόν. « άιδασκα.Ιεΐον , λέγει δ πολύς Diesterweg, i r  
φ επ ικρα τε ί ή θεωρία  ?) ή θεωρητική δ ιδασκαλία , ε ίν α ι ού μ όro r  
άτωψεΛές, άΛ.Ιά κα ί βΛαβερότ καθίδρυμα. Ό  νόμος λοιπόν καί τά  
βασιλικά δ ιατάγματα, έν οίς διαγράφονται τά  προσόντα τοΰ διευθυν- 
τοϋ καί τών καθ/ιγητών τών διδασκαλείων πρέπει άπό τής βάσεως νά



μετατοαπώσιν 1) «Ούδείς διορίζεται διευθυντής διδασκαλείου, κα
θηγητής η διδάσκαλος έν αύτω, αν μή φέρη πτυχίον Γερμανικού ή Ελ
βετικού διδασκαλείου καί ήκροάσατο τής φιλοσοφίας καί παιδαγωγικής 
έν εύρωπαϊκψ πανεπιστήμια).» 2) «*Ινα διορισθη τις διευθυντές δι
δασκαλείου πρέπει πλήν τών έν τω 1 άρθρω προσόντων νά εχτι διδάξη 
έν δίδασκαλείω πενταετίαν ολην ώς καθηγητής καί εχνι διακριθή διά παι
δαγωγικών συγγραφών.» Διά τών δύο τούτων άρθρων κλείεται ή θύρα είς 
γυμνασιάρχας καί καθηγητάς τών γυμνασίων καί παραδίδονται τά  δ ι
δασκαλεία είς άνδρας ειδικούς, παιδαγωγικώς μοοφωθέντας καί κλίσιν 
πρός τό έκπαιδεύειν τούς μέλλοντας δημοδιδασκάλους έχοντας. Κ ατ  
αύτόν δε τόν τρόπον δεσμεύεται και ό υπουργός τής έκπαιδεύσεως, δστις 
πολλάκις δργανον γινόμενος τής πολιτικής συναλλαγής διορίζει, καί προ
χειρίζεται διευθυντάς καί καθηγητάς άνθρώπους άδοκίμους καί μή τήν 
ποοσήκουσαν παίδευσιν έχοντας. Καί δέν νομοθετοϋμεν μεν ημείς εν
ταύθα, νύξιν όμως παρέχομεν καί αφορμήν είς τήν κυβέρνησιν να διορ
θώσει τά  κακώς κείμενα, ει έμπνέεται ύπό ζήλου άναμορφωτικοϋ. Ό τ ι  
δέ ή πολιτική είσεχώρησε καί είς τά  διδασκαλεία, μάρτυς αύτή ή περί 
τούτων νομοθεσία. Τρίς μετεβλήθη τό άρθρο ν τό διαγράφον τά περί 
διορισμού διευθυντοΰ χάριν προσωπικών λόγων. Κρίνομεν καθήκον ήμών 
νά Χαταγράψωμεν τά άρθρα ταΰτα  ένταϋθα ούχί ίνα μεμφθώμεν, άλλ’ ινα 
δείξωμεν τό κϋρος τών λόγων μας. Τό άοθρον τοΰ Νόμου ώΘΛ περί συ- 
στάσεως διδασκαλείου έν ’ Αθήναις λέγη τά εξής « ."Ira  διορισθή τ ις  
δ ιευθυντής τοΰ διδασκαλείου ά π α ιτ ε ΐτα ι νά  ε ίνα ι διδάκτωρ τοΰ φ ιλολο 
γικού τμήματος τής φιλοσοφικής σχολής τοΰ έθπκο ΰ  η αλλοδαπού τ ί
ν ο ς  πανεπ ισ τημ ίου , τά  έδ ίδα ζεδ έ προσέτι ενδοκίμως π έ ντ ε  έ 'τη ώ ςγυ-  
μ νασ ιάρχης η δέκα ώς καθηγητής έν  Γ υμ να σ ίω .» Τό αρθρον τοΰτο εν 
τώ Νόμω ΩΝΘ' περί συστάσεως διδασκαλείου έ r  Π ελοποννήσω καί 
'Ε πτανή σω  τής 6 Μαίου 1880  μετεβλήθη ή συνεπληρωθη ως εξής. 
’’Αρθρον 3 . « Α ιευθυντα ί δ ιδ α σ κ α λ ε ία  δ ύ να ντα ι νά  διορισθώσι κα ί
διδάκτορες τής Φ ιλολογίας, είδ ικώς τά  πα ιδα γω γ ικά  σπουδασαντες 
καί ενδοκίμως δ ιδ ά ζα ντ ε ς .»  Τά δύο τέλος άνωτέρω αρθρα διεταχθη- 
σαν διά λόγους προσωπικούς, οδς ν.αί άλλοτε έξεθέσαμεν δια μακρών, εις 
τό εξής τοΰ ΑΜΛ Νόμου. νΑρθρον 1. «Α ιενθυ ντα ϊ δ ιδασκαλείω ν δ ν-  
r a v t a i  νά  διορισθώσι διδάκτορες τής φιλοσοφικής σχολής τοΰ έ θ π -  
rov ι) άλλοδαπον πανεπ ισ τημ ίου , προσάγοντες (Χ«οΠε6ζεις περί ε ι
δικής σπονδής τω ν  πα ιδα γω γ ικώ ν μαθημάτων.·» Καί όμως εδρέθησαν

υπουργοί τοιαΰτα νά υποβάλλωσιν είς τό Βουλευτήριον έξαμβλωματικά 
νομοσχέδια, βουλευταί δέ τοιαΰτα νά παραδεχθώσιν!

(Έ πεται συνέχεια).

Π Ε Ρ Ι  Β Α Κ Π Ν Ο Σ

Φραγκίσκος Βάκων τοΰ Βερουλάμ ( 1 5 6 1 — 1 620), ό πατήρ τοΰ νεω- 
τέρου δυϊσμού (Dualismift) καί ό έφευρέτης τής έπαγωγικής μεθόδου, 
σύγχρονος τοΰ Σαίξπηρ καί τοΰ Κεπλέρου, έγεννήθη έν Λονδίνω, βασι- 
λευούσης τής ’Ελισάβετ, έκ πατρός τοΰ ’Αρχισφραγιδοφύλακος- άπό 
τοΰ 1 3— 16 Ιτους τής ήλικίας του έφοίτησεν είς τό πανεπιστήμιον τής 
Κανταβριγίας, όπου ένέκυψεν εΐς τήν σπουδήν τοΰ Άριστοτέλους· έκεΐ 
δέ συγχρόνως έτέθησαν τά πρώτα σπέρματα τής γεννηθείσης αύτω ύστε
ρον άντιπαθείας πρός τόν σχολαστικισμόν καί τής σοφίας τών β ι
βλίων. Μετά ταΰτα διέμεινεν έπί τινα χρόνον έν Παρισίοις παρά τώ  
πρεσβευτή τής ’Αγγλίας καί μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του (1580)  
ούδέν αύτω καταλιπόντος, έπεδόθη είς τήν σπουδήν τοΰ δικαίου, καί 
κατήρξατο τοΰ πολιτικού σταδίου ώς κοινοβουλευτικός ρήτωρ. Οί πλη- 
σιέστεροι αύτοΰ συγγενείς δέν ήσαν ευχαριστημένοι έκ τοΰ πολιτικού 
αύτοΰ σταδίου, έπειδή οΰτος ποοσεκολλήθη είς τόν άντίπαλόν των 
τόν κόμητα Έσσέξ, όστις έγένετο είς τών πιστών του φίλων καί τώ 
έδώρησε κτήμά τ ι. ΓΥπό φιλοδοξίας δέ καί φιλοχρηματίας ωθούμενος 
παρεσύρθη δυστυχώς, αύτός ό τόσον σπουδαίος έν τη ιστορία τής έπιστή- 
μης άνήρ, είς κακάς έπιχειρήσεις. Έστοάφη έναντίον τοΰ φίλου του καί 
ευεργέτου Έσσέξ, 8ν καί κατηγόρησε παρά τή βασιλεία, καί όταν, βα
σιλεύοντος ’Ιακώβου τοΰ Α', δλίγον κατ’ ολίγον άνεβιβάσθη είς τό 
άξίωμα τοΰ Καγκελαρίου τής ’Αγγλίας ( 1617) ,  κατέστη Ενοχος δωρο · 
δοκίας και καταπιέσεως. τού λαοΰ, (τά άπ ’ αύτοΰ παρανόμως ληφθέντα 
χρήματα άνήρχοντο είς 100 , 000  λίρας στερλίνα;) όπερ έπήνεγκεν αύτω  
ποινήν χρηματικήν καί ειρκτήν καί συνεπώς καί τήν άπώλειαν τής θέ- 
σεώς του. Τά τελευταία ετη τοΰ βίου του, άφιέρωσεν δλοτελώς είς τήν 
επιστήμην.



Καθώς δ όμοιος αΰτώ κατά το πνεύμα Μονταίγνιος διά της ίδια- 
ζούσης τη έθνικότητί του ψυχαγωγίας, ουτω καί ό Βά*ων διά τοΰ βαρέος 
οπλου τής ^πιστήμης έπεζήτει νά καταβάλη την μεσαιωνικήν θεωρίαν 
τοΰ κόσμου. Καθώς δ Μονταίγνιος, ούτω καί’ δ Βάκων έστράφη κατά 
τοΰ σχολαστικισμού- και καθώς εκείνος, ουτ&} καί αΰτός έζήτει αΰθύ- 
παρκτον άντίληψιν, ιδίαν ερευνάν καί επάνοδον Ικ τοΰ Άοιστοτέλους 
εις τήν φύην. Κ αι αΰτή ή παρομοίοισις τής εργασίας της έρεύνης 
προς την έργασίαν τών μελισσών, ήτις άνευρίσκεται παρά τώ Μονται 
γνιω, έπαναλαμβάνεται και παρά «Βάκωνι» Οί έργάται της έπιστή- 
μης, λέγει δ Βάκοιν, ήσαν ή έμπειρικοί η δογματισταί. ΟΕ έμπειρικοί 
συλλεγουσι κατά τον τρόπον τών μυρμήκων ^άριν ώφελείας, οί δέ δρ- 
θολογισταί νήθουσι κατά τον τρόπον τών άραχνών κλωστάς, ή μέλισσα 
όμως τηρεί μεταξύ τών δύο} το μέσον, διότι παραλαμβάνει έκ τών άν- 
θεοιν τοΰ κήπου καί τών αγρών το υλικόν, άλλά τοΰτο δι’ ιδίας δυνά- 
μεο>ς μεταβάλλει καί χωνεύει.» Το Εργον τής θεωρητικής φιλοσοφίας 
παραβάλλει προς την αμαρτίαν τών προπατόρων, καθόσον δ άνθρωπος 
άντί νά παρατηρή καί άναγνωρίζη τήν σφραγίδα τοΰ Θεοΰ έν τη φύ
σει, τουτέστιν νά έξετάζη τήν φύσιν τών πραγμάτων, θέλει τήν σφρα
γίδα τοΰ ίδίου αύτοΰ πνεύματος νά έπιβάλλη. Ά ν τ ί τούτου δ Βάκων 
ζητεί μετ’ άληθοϋς φιλοσοφικοΰ πνεύματος, όπως οί άνθρωποι άποβάλ- 
λωσι τάς γνωστάς καί άποκτηθείσας δόξας έπί τινα χρόνον, καί καθώ? 
νεογέννητα παιδία νά στρέφωνται μετά καθαρας διανοίας εις τήν παρα- 
τήρησιν τής πλάσεως. Διά το βασίλειον τών ουρανών λέγομεν, ό,τι 
ειπομεν καί διά το βασίλειον τής φυσικής ιστορίας, πρέπει νά κατα- 
σταθώμεν παΐδες, οπως είσέλθίομεν εΐς αΰτό. Εΐς ταύτην τήν άφελή παι
δικήν έπικοινωνίαν μετά τής παραβαλλούσης ήμάς φύσεως εΐς τήν 
ήσυχον ταύτην αντικειμενικήν μελέτην τών πραγμάτων φθάνομεν διά 
τής παρατηρήσεως καί τής πε ίρας . » Το παν έξαρτάται έκ τοΰ οτι 
ήμεΐς τοΰς οφθαλμούς τοΰ πνεύματος ουδέποτε άποστρέφομεν άπ ’ αύ
τών τούτων τών πραγμάτων καί οΐκειοποιούμεθα τάς εικόνας αΰτών 
όπως είναι. Πάσαι αΕ εννοιαι, αϊτινες έκ τής φύσεως τών πραγμάτων 
δέν προέρχονται, είναι είδωλα, ατινα τον άνθρώπινον λογισμόν ταράττου*ι 
/. αί κατά συνέπειαν πρέπει νά καταπέσωσιν. Εΐς ταΰτα καταλέγει τά  
idola tribus, ήτοι τάς προλήψεις τών φυλών καί τών γενών, αϊτινες 
εχουσι τήν βάσιν έν αύτη τη άνθρωπίνη κοιν&ίνί^, καί ήτις τά πράγ
ματα κατά το μέτρον ήμών ζητεί νά καταμέτρηση· τά idola specus,

άτινα τήν βάσιν εχουσιν έν τοΐς άτόμοις, τά  idola theatri, άτινα  
κατάγονται έκ τής έπί τής μεγάλης σκηνής τής άνθρωπότητος κληρονο
μικής παραδόσεως. Τέλος τά  idola fori, ήτοι τάς προλήψεις τής άγο- 
ρας, αϊτινες έπερείδονται έπί τών ήθών καί τών έθίμων, όπως έν τη άν- 
θρωπίνη έπίμιξία λειτουργοΰσι.— Διά τών σκεπτικών τούτων έξετάσεων 
δ Βάκων καθοδηγείται εΐς νέαν τινά μέθοδον έρεύνης, εΐς τήν μέθοδον 
τής έπαγωγής, διά τής προσηκούσης έφαρμογής, δι’ ής ή νεωτέρα φυ- 
σιογνο^σία έπορίσθη τά μεγάλα καί έπικρατοΰντα άποτελέσματα. Ό  
Βάκων έδοκίμασεν έν τούτοις έν μεγάλφ. συστηματικοί εργοι» Instau- 
ratio magna έπιγραφομένφ, τά πορίσματα τής μεθόδου του νά κα- 
ταδείξη, άλλά κατωρθωσε μόνον τάς βάσεις τοΰ κτιρίου έκείνου νά κα- 
ταβάλη, καί ού ή τελεία άπσπεράτωσις ήτο καί είναι εργον τοΰ μέλ
λοντος. Τά δύω πρώτα τέλεια μέρη, τοΰ εΐς εξ μέρη διηρημένου ’έργου, 
άποτελοΰσι τήν κυρίαν πηγήν διά τάς ιδέας του- έπιγράφονται δε De 
dignitate et augm entis scientiarum  (περί τής άξίας καί τής προ
κοπής τ~>ν έπιστημών) καί Novum oryanum  sive judicia vera  
de interpretatione naturae (Νέον δργανον ή αΕ άληθεΐς κρίσεις περί 
τής ερμηνείας τής φύσεως.)

Τά φιλοπονήματα τοΰ Βάκαινος ωφέλησαν κατά πρώτον τήν φιλοσο
φίαν καί τήν φυσικήν ιστορίαν, έμμέσως δ’ έπέδρασαν καί έπί τής π α ι
δαγωγικής καί διδακτικής, καί ιδίως έπί τής μεθοδολογίας, διότι τήν 
πραγμ ατικήν  διδασκαλίαν συνεδύασαν μετά τής γλωσσικής καί τήν 
Επαγωγικήν Α ναλυτική ν  μέθοδον οΰ μόνον εΐς τήν επιστήμην, άλλά καί 
εΐς το σχολεΐον εΐσήγαγον. Αύτός δ ίδιος συνιστα τήν γενετικήν μέθο
δον κατά τήν διδασκαλίαν, καθ’ -̂ ν δ διδάσκαλος τάς γνώσεις κατ’ έκεΐ- 
νον τον τρόπον εΐς τούς μαθητάς πρέπει νά παρέχη, καθ’ 8 ν αύτός οΰτος 
είς ταύτας εφθασεν. Ή τιμή τοϋνά χρησιμοποιηθώσιν αΕ ΐδέαι τ4ΰ Βάκω- 
νος έν τη έκπαιδεύσει καί τή διδασκαλία άνήκει εΐς τόν Κομένιον, όστις 
τήν σπουδαιότητα τοΰ Βάκα>νος μετά συνέσεως κατενόησε καί έξ αΰτών 
ώφελήθη. Τήν Instauratio magna άποκαλεΐ» θαυμαστόν εργθΦ «καί 
θεωρεί» ώς τό φωτεινόν Εργον τοΰ άνατέλλοντος αΐώνος τής φιλοσο
φίας.» ’Ενώ τήν θεμελιώδη ιδέαν τοΰ Βάκωνος, δηλονότι τήν έπάνοδον 
είς τήν φύσιν, μεταφέρει έν τή έκπαιδεύσει, καταλήγει είς Εμμεσόν τινα 
κατάστασιν τής διδασκαλίας, εΐς τήν έποπτείαν καί τήν άναπαράστασιν



τοϋ πράγματος πρό τών λέξεων, καθόλου δ’ είπεΐν είς τάς άρχάς τής 
σημερινής διδακτικής. 1

(Έκ τοϋ Encyklopadisches Handbuch der Erziehungskunde 
τοϋ Lindner)

Ν. Ι ·  Α γ κ ο ν α κ η ς

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Ι  Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
Πρός τούς δημοδιδασκάλους και αναλυτικόν πρόγραμμα άστικοϋ 

δημοτικού σχολείου περιέχοντος εξ τάξεις.

Τά^ες Λ .'. *}τοε κατωτάτη.
Μέρος Α '.

Π ειθαρχιχαΙ προασκήσεις. Πώς πρέπει νά ΐσ ταντα ι οι παΐδες έν τ?ί 
αίθούσν) τής παραδόσεως. Πώς πρέπει νά κάθηνται έν τοΐς βάθροις αυ
τών. Πώς νά έγείρηται εις έκαστος τή τοϋ διδασκάλου κελεύσει και οί 
πάντες δμοΰ· πώς νά έξέρχωνται έκ τών βάθρων· (ίδ. περί τούτων έν 
πλάτει έν δδηγφ Μ. Βρατσάνου· ετος σχολικόν Α Μ σ. 2 17 ,4 ,5 ) .

Τό ό'νομα xa l έπώνυμον τώ ν πα ίδω ν. Τρόποι δι’ ών δ διδάσκαλος 
πληροφορείται περί τοϋ δνόματος και έπωνύμου τών παίδων· Πώς δύ- 
νανται οί μαθηταί νά διακρίνωσι τό β α π τ ισ τ ιχ ό ν  δνομα κπό τοϋ οικο
γενειακού· (οδηγός. Μ. Β. ώς άνωτέρω σ. 2 15 . — 216 . 1.).

Τί οφείλει ό μαθητής νά  φέρη μ εθ ’ έαυτοΰ ε ις  ζό σχολεΐον. Περί 
τοϋ άβακίου, τοϋ πετροκονδυλίου, τοϋ καθαριστηρίου σπόγγου, τής πε
τροκονδυλοθήκης· Πώς καθαρίζεται τό άβάκιον Πώς ξύεται τό πετρο- 
κονδύλιον Πώς εξάγεται έκ τοΰ σάκκου τό άβάκιον Πώς έπανατίθεται

*) Σ.» Λέν κατοικοΟμεν, λέγει ό Κ ομένιος, δλως σύμφωνος πρός τάς ιδέας τοΟ 
Βάκωνος, δέν κατοικοΟμεν ώ σαύτω ς κα ί ή μ ε ΐς , ώς κ α ί οί προγενέστεροι ήμώ ν  
έν τ φ  της φύσεως κ ή π ψ  ; Α ιατί ώς έκεΐνο ι, ούτω  κ α ί ήμεΤς δέν προθυμούμεθα  
νά μεταχειρ ιζώ μεθα  τούς οφθαλμούς, τά  ώ τα , τήν ρ ίνα , δ ιατί δι' άλλω ν διδα
σκάλων κ α ί ούχ ί διά τών α ισθητηρίω ν ήμώ ν δέν μανθάνομεν τά  ϊρ γα  τ%  φύ
σεως ; Λ ιατ ί, λέγει, νά μή έθιζώμεθα ά ντ ί τών νεκρΟν β ιβλ ίω ν, αύτά τό ζ(δν τ^ς 
φύσεως βιβλίον νά άνο ίγω μεν, έν φ  π ο λ λ φ  πλείονα  έμπ ερ ιέχοντα ι, i} δσα τις 
θά ήδύνατο νά διηγηθ^ ή μ ΐν , κα ί ών ή θεωρία παρέχει ήμΤν σύναμα χαράν κα ί 
ώ φέλειαν ;— Πλήν τούτου προηγούμεθα πολύ τοΰ Ά ρ ιστο τέλο υς  διά τίνος  
έμπειρ ίας. κ τλ .

είς αύτύν· (Περί πάντων τούτων έπιθ. έν τώ δδηγω σ. 2 16 , 2. 3).
Τό ά να6 ι6ά ζε ιν  χαϊ χαταβιβά,ζειν τό άβάχιον. Ό  διδάσκαλος κρα

τών άβάκιον, άναβιβάζει και καταβιβάζει, αυτός διδάσκων ένα έκαστον 
τών παίδων και πάντας δμοΰ, πώς νά πράττωσι τοΰτο. ’Ονομασία  
τω ν δακτύλω ν. Ποιος είναι δ ά ντ ίχ ε ιρ , ποιος ο δείχτη ς, ποιος δ μέσος, 
ποιος δ δ α κτύλ ιο ς· ποιος δ μιχρός. ’Ονομασία τών δακτύλων, άρχής γε- 
νομένης έκ τοϋ άντίχειρος, ή έκ τοϋ μικροΰ· ή έκ τοϋ δείκτου κ.τ.λ . 
(ίδ. δδηγ. σ. 2 18 , 6 ).

Τό χ α ιρ ετά ν . Οί μαθηταί διδάσκονται, πώς νά χαιρετώσιν εισερχόμε
νοι εις τό σχολείο ν καί άπερχόμενοι αύτοΰ.

Τό στρέφεσθαι πρός τά  4 μέρη τον όρίζοντος. Οί παΐδες διδάσκον
ται νά στρέφωνται δεξιά, αριστερά, νά βαδίζωσιν εις τά έμπρός, ή είς 
τά δπίσω· νά διακρίνωσι τά  πρός άριστεράν η τά  πρός δεξιάν, η τά  
έμπροσθεν ή δπισθεν και νά δνομάζωσιν αύτά. (ίδ. περί τούτων έκτενώς 
έν τώ δδηγώ σ. 2 19 ,8 ).

'// χαθαριότης. Ό  διδάσκαλος επιθεωρεί τάς χεΐρας, τούς όνυχας, 
τούς πόδας, την κεφαλήν, τά  ένδύματα τών παίδων καί κάμνει τάς 
δεούσας παρατηρήσεις, (δδηγ. σ. 2 2 0 . 1 0 ).

Μέρος Β '.

θρησχευτιχαί σ υνδ ια λέξε ις . Ό  διδάσκαλος έρωτδί τούς παΐδας, 
διατί πηγαίνουσιν είς τήν εκκλησίαν ; Περί Θεοϋ. Ποϋ κατο ικεί; Τί 
είναι; Τί κάμνει; ’Ανατέλλει τόν ήλιον αυτοΰ πρός ώφέλειαν τών ά ν 
θρώπων. Στέλλει τήν βροχήν, ΐνα γίνωσιν οί καρποί. Μας φέρει τήν 
άνοιξιν μέ τά άνθη της· τό θέρος μέ τούς καρπούς της καί τά  δπωρικά 
της· τό φθινόπωρον καί τόν χειμώνα μέ τάς βροχάς καί τάς χιόνας· 
Μας παρέχει πάντα τά άγαθά του. Πρός Αύτόν προσεύχονται οί άν
θρωποι καί άπ’ Αύτοΰ ζητοΰσι πάντα τά άγαθά. Αύτοΰ τήν βοήθειαν 
ζητοΰμεν είς τάς δυστυχίας μας. Πρός τιμήν Αύτοΰ καί δόξαν άνάπτο- 
μεν κηρία καί καίομεν λιβανωτόν. Αύτοΰ τό δνομα δοξολογοΰσιν οί ιε
ρείς καί οί ψάλται είς τάς έκκλησίας. Είς Αύτόν προσευχόμεθα πρωί 
καί μεσημβρίαν καί εσπέρας, (έπιθ. περί τούτοιν K ehr die Praxis  
der Voikschule σ. 110 . Διδασκαλική Σ. Μωραίτου σ. 44).

Ι Ι ρ ο β ε υ χ α ί-  
Μέρος Τ '.

Προσευχαί έν τι) άπλίΐ καί καθωμιλημένν) γλώσστι περιέχουσαι α ί-



τήσείς καί θρησκευτικάς καί ήθικάς ιδέας καταληπτάς είς τά παιδία 
τής ήλικίας ταΰτης (5— 6  έτών). Δέον δε έκάστη προσευχή νά έρμη- 
νεύηται καί έξηγήται πρότερον είς τούς μαθητάς τής τάξεο)ς ταύτης 
δπο τοϋ διδασκάλου· μετά δε την έξήγησίν πρέπει νά άποστηθίζηται 
παρά τών μαθητών ώς εξής. ’Απαγγέλλει δ διδάσκαλος ευκρινώς, και 
βραδέως μίαν άπ’ αρχής πρότασιν, οι δέ μαθηταί έπαναλαμβάνουσιν 
αυτήν, μέχρις ού πάντες άποστηθίσωσιν α υτή ν  έπειτα δ’ άλλην κα
τωτέρω πρότασή κατά τον αΰτον τρόπον καί ουτω καθεξής μέχοις έν-
τελοΰς άπομνημονευσεο^ς δλοκλήοου τής προσευχής. Το σημεΐον τοϋ 
Σταυροϋ πρέπει νά προηγήται τής προσευχής τρις καί νά γίνηται ταΰ- 
τοχρόνως υπο πάντων τών παίδων.

Ώ ς πρωϊναι δε προσευχαΐ έν τη Α '. τάξει έν τη ένάρξει τών καθ’ 
ήμέραν μαθημάτων έστωσαν αΰται (ίδ. δδηγον Μ. Βρατσάνου πρώτον 
σχολικον ετος σ. 6 8 . β).

α' J  Πώς πρέπει- νά  προσεύχησαι, δ τα ν εγείρεσαι έκ της κ λ ίνη ς  σου. 
(έμμετρος) (ίδ. δδηγον Μ. Βρατσάνου αύτόθ σ. 6 8 , β').

«Εις τήν άγαθότητά Σου καί τήν δύναμιν, θεέ,
»Χρεωστώ, οτι ήγέρθην έκ τής κλίνης υγιής.
»’Εκ τοϋ βάθους τής καρδίας Σέ ευχαριστώ, Χριστέ,
«Πάρεχε τ ’ άγαθά Σου, σώζε έξ δδοϋ κακής.»

β') Ε νχή ευχαριστήριος ε ίς τόν Θεόν (έν πεζώ λόγω).
«Θεέ μου, Σέ ευχαριστώ  πολύ, δ ιότι μέ ί'φερες ε ίς  τόν κόσμον 

Σέ ευχαριστώ , δτι εχ ε ις  τούς γο νε ίς  μου ύγ ιε ϊς ·  φ ύ λ α τ τ ι ,  Σέ π α 
ρακαλώ μέ τή ν  καρδ ίαν μου, φ ύ λ α ττε  τούς γο νε ίς  μου πά ντο τε  
υγ ιε ίς - φ ύ λα ττε  τή ν  ύ γ ε ία ν  τοΰ διδασκάλου μου̂  κα ί τώ ν  συμμαθη
τώ ν μου· φ ύ λα ττε  κα ί ίμ έ  κα ί όδήγει ε ίς  τό καλόν. Γ νωρ ίζω , Θεέ 
μου, δτι είσαι αγαθός κα ί άγαπα,ς πολύ τούς άνθρώπους· φώτισόν με 
ε ις  τό καλόν , όδήγει με νά  πράττω  πά ντο τε  γ6 θέλημά Σου· βοή- 
θησόν με νά  γ ίνω  μ ία ν  ήμέραν καλός άνθρωπος κα ί καλός χ ρ ι
στιανός. »

Μετά δέ τί) τέλος τών προ μεσημβρίας μαθημάτων, ότε πρόκειται 
νά άπέλθωσιν οί μαθηταί ε?ς τάς οίκίας των, λέγονται αί έξής προ· 
σευχαί.

γ ' )  Ευχαριστήριος πρό τοϋ γεύματος προσευχή (έν πεζώ λόγφ)·

« θ εέ  κα ί Κύριε ήμών ! εύλόγησον τήν τροφήν, τήν όποιαν μ έλ -  
λομεν νά  φάγω μεν, κα ί δος ε ίς  ήμάς τή ν  χ ά ρ ιν  Σου δ ιά  νά  εϊμ εθα  
πάντοτε φρόνιμοι κα ι πά ντο τε  εύπ ε ιθ ε ΐς .»  (ίδ. δδηγ. I. Π. Κοκκώνη 
σελ. 105).

δ') Ό μοια  εμμετρος (ίδ. δδηγ. Μ. Β. αΰτόθ. σελ. 72).

«"Ο,τι τρώγω κι’ ό,τι πίνο)
»κι’ δ,τι τά σώμά μου φορεΐ,
»δ Θεος μας τό δοιρεΐ.
«ΓΙάντα δ Θεος μας δίδει 
»καί άφθόνως τά σκορπίζει 
»εΐς το πλάσμα π ’ άγαπα.

ε') Ό μοια πρός έ ν ν α λ λ α γ ή ν  (έν πεζώ λόγιο).
«Εύλόγησον Θεέ μου, τόν άρτον, τόν όποιον τρώγομεν, εύλόγησον 

τό ύ'δωρ, τό όποιον π ίνο  μ ε ν . Λίδε ε ίς  ή μ ας πλούσια, τά  δώρά Σου· 
φύλαζέ μ α ς  υ γ ιε ίς , δ ιά  νά  επ ιστρέψωμεν π ά λ ιν  ε ίς  τό σχολεΐόν μ α ς. 
«/Vci είσαι ευλογημένος, Θεέ μου, δ ιά  τά  ά γα θά , τά όποια κ α θ ’ έκά- 
στην μ α ς δ ίδ ε ις .»

Έν τή μετά μεσημβρίαν έπαναλήψει τών μαθημάτων τοϋ σχολείου 
οι μαθηταί λέγουσι τήν έξής προσευχήν.

ς·') Προσευχή έν  τή έπαναλήψ&ι τώ ν  μ ετά  μεσημβρίαν μαθημ άτω ν  
τοΰ σχολείου (έν πεζώ λόγω).

«Ε ύχαριστοΰμεν Σέ, Θεέ μου, δ ιά  τόν άρτον κα ί τό φαγητόν , τά  
όποια έγ εύθ η μ εν  ή καρδία μ α ς  π ά ντο τε  θά ενγνωμονή ε ίς  Σέ δ ιά  τά  
πολλά  άγαθά , τά  όποια μ α ς δίδεις· βοήθησόν μ α ς  τώρα ε ις  τά  μ α -  
θήματά μ ας. "Ο λα τά άγαθά  Σύ έχ ε ις , Π αντοδύναμε Θεέ, κα ί τά  
δίδεις ε ίς  ήμάς τά  πλάσμ ατά  Σ ο ν  Άς ε ίν α ι εύλογημένον πά ντο τε  τό 
όνομά Σου. »

ζ') Προσευχή μ ετά  τό τέλος τών μ ετά  μεσημβρίαν μαθημάτω ν. 
έμμετρος) ίδ. δδηγον Μ. Β. άνωτέρω σ. 6 8 . ά)

Πώς προσεύχεσαι, δταν κ α τα κ λ ίν εα α ι;

«Κουράσθηκα, θ’ άναπαυθώ 
»τά ’μμάτχα μου θά κλείσω.
»ΓΙρίν έμβω είς τήν κλίνην μου,



«Ευχήσου με, Χριστέ μου.
«Μείνε πλησίον μου, Θεέ,
»καί ούλαττε και σκέπε.«ι

'Ε 'τέρα όμοια τή Ανωτέρω προσευχή (έμμετρος).

«Πίπτω εις τήν κλίνην μου,
»είς σε εμπιστεύομαι.
«Βράδυ και πρωΐ, Χριστέ,
«Ισο φύλαξ και φρουρός.

Έτέρα εσπερινή προσευχή (έν πεζω λόγοι).
ν Θεέ μου— Σέ ευχαριστώ διά  τά, π ο λλά  χαϊ ωφέλιμα  μαθήματα, 

τά  οποία εμαθον σήμερον. Σέ ευχαριστώ  επ ίσης κα ί δ ιά  τά ς  τέρψεις  
χαϊ χαράς, τά ς  όποιας μοι είδωχας· φ ύ λ α ττ ε , Σέ παραχαλώ έχ καρ- 
δ ία ς , τήν ύγ ε ια ν  τοϋ πατρός μου, τής μητρός μου, τω ν  διδασκάλων  
μου , χαϊ τώ ν συμμαθητών μου. Συγχώρησαν με δ ιά  τά  σφάλματά  μου 
τά  όποια σήμερον έ'πραζα· Πολύ μ ετανοώ  δ ι’ α ύτά , θ ε έ  μου, x a l 
ύπόσχομαι, δ τ ι θά προσπαθώ νά  μή πέσω π ά λ ιν  ε ίς  αυτά- Συγχωρώ  
δέ χαί έγώ  έχείνους, οί όποιοι μ έ έβ λα ψ α ν .— Αι* ευχώ ν τώ ν ά γ ιω ν  
πατέρω ν ήμών , Κύριε Ίησοΰ Χ ρ ιστέ, έλέησον χαϊ σώσον ήμάς. 
Α μ ή ν . »

Μέρος Α '.

*.Α σματα έχχλησιαστιχά χα ϊ σχολικά . Ot παΐδες της τάξεως ταύτης 
πρέπει νά ψάλλωσιν έν τω σχολεία» όίσματά τινα έκκλησιαστικά, έν 
τα ΐς μεγάλαις εορταΐς έν τοΐς ίεροΐς ναοΐς ψαλλόμενα, ήτοι τροπάρια 
και άπολυτίκια. Τά ασρ.ατα ταΰτα πρέπει νά είναι ό δεσμός ο συνδέο)ν 
τήν έκκλησίαν μετά τοϋ σχολείου. Τοιαΰτα δέ εστωσαν τά  έξης.

1) « Ή  γέννη σ ίς  Σου, Χ ριστέ ό Θεός ήμών, ά νέτε ιλ ε  τώ χόσμω 
τό φώς τό τής γνώ σεω ς· έ ν  αυτή γάρ οί το ΐς άστροις λατρεύοντες  
ύπό άστέρος έδιδάσκοντο Σέ προσκυνεΐν τόν ήλ ιον τής δ ικαιοσύνης,Χ 
κα ϊ Σέ γ ινώ σ κε ιν  έ ζ  νψους α να το λή ν , Κύριε δόξα Σ οι. »

2) Χ ριστός άνέστη έχ νεκρών, θανάτω  θάνα τον  πατήσας χα ϊ τοΐς 
ε ν  το ΐς μ νήμασ ι ζωήν χαρισάμενος.

3) Θεοτόκε παρθένε, Χαΐρε χεχαριτωμένη , Μ αρία , ό Κύριος μ ετά

Σου Ε υλογημένη Συ έν  γ υ ν α ιζ ϊ χαϊ ευλογημένος ό καρπός τής χοι~ 
λ ία ς  Σου, δ τι Σωτήρα ετεκες τώ ν  ψυχώ ν ήμών.

Σ. Τά έκκλησιαστικά ταΰτα άσματα πρέπει πρότερον νά έξηγών- 
ται υπό τοΰ διδασκάλου καί νά άποστηθίζωνται ύπό τών παίδα^ν καθ’ 
ον άνοιτέρω έξέθεμεν τρόπον. Τά έκκλησιαστικά δέ ταΰτα  άσματα, 
ώς καϊ τά σχολικά, πρέπει νά ψάλλωνται καθ’ έκάστην μετά την 
πρίσευχήν εναλλάξ.

Σ χολικά  δέ Άσματα εστωσαν τά  έζής.

1) «Προσκύνει, σέβου τόν Θεόν και τ ίμ α  τοϊ>ς γονείς σου, 
«άγάπα, τους όμοιους σου, και τους ομογενείς σου.
»νΕργα καλά Οέλ’ δ Θεός καί καθαράν καοδίαν,
«ούχί πομπάς, δωρήματα, καπνίσματ’ ή θυσίαν.»

2 ) Ί1  α ν ο ιζ ις .

«Νά, ή άνοιξις αρχίζει 
»καί τό δένδρον πρασινίζει, 
»τί χαρά ! τ ί χαρά !
»όλα είναι ανθηρά !
«Ούρανός καί γη γελοΰνε, 
»τά πουλάκια κελαδοΰνε 
»Τί χαρά ! τ ί χαρά!
»όλα είναι ανθηρά !
»Τά παιδιά μέ τά τραγούδια 
«κόπτουν κόκκινα λουλούδια. 
«Μαύρας πτέρυγας άπλόνει 
«καί πετα τό χελιδόνι,
»8 λη ή γή ευωδιάζει 
»καί ή χλόη τήν σκεπάζει. 
«’Αηδών μέ χάριν ψάλλει 
»τής άνοίξεως τά κάλλη.



»καΙ ήμεις χειροκροτοϋμεν 
»Καί τόν πλάστην άνυμνοϋμεν. 
»Τί χ*ρά ! τί χαρά !
»ολα είναι ανθηρά.»

3) Τό Χ ε .ΐιδ ό η .

(Α . Κατακο-οζηνοϋ)

«νΕλειψε τό χιόνι 
»κ’ ήλθες χελιδόνι 
»εξυπνο πουλί.
»Ή  μικρή μας στέγη 
«καλώς ήλθες, λέγει, 
»καί σέ προσκαλεϊ. 
»νΕλα, μή φοβείσαι, 
»τή φωλιά σου κτίσε. 
«’'Ελα, επειδή 
«άσυλον θά ευρης. 
«είμαι νά τό ξεόρης, 
«φρόνιμο παιδί.»

4) Ή  έορτη τώ τ  Βαί'ων.

«Βάγια, Βάγια τών Βαγιών, 
»καί τήν άλλην Κυριακήν 
ιτρώ ν’ τό κόκκινο αυγό,
»μέ τή σούβλαν τό αρνί,
»μέ τήν τσίτσαν τό κρασί.»

5) Τό ταξειδ εϋον τί.Ιοΐοτ.

«Καράβι, καραβάκι,
»ποΰ πας γυαλό, γυαλό; 
»μέ κόκκινη σημαία 
»κα'ι μέ χρυσό σταυρό;»

6 ) Ε ίς  τό φεγγάρι..

«Φεγγαράκι μου χρυσό 
«φέγγε μου νά περπατώ.
»νά πηγαίνω στο σχολειό,
»νά μανθάνο) γράμματα 
»τοϋ Θεοΰ τά πράγματα.»

ΣΗΜ. Έ καστον τούτων τ&ν ^ σμάτω ν ψ ά λλετα ι πρώτον ύπό τοΟ διδασκάλου 
"πειτα ορ ίζετα ι έκαστος τών μαθητ& ν νά το ψ ά λ λ τ ι· ε ΐτα  δέ οί πάντες έν

χ ° ρ φ ·
(Έ πεται συνέχεια).

Η ΠΛΙΔΟΝΟΜΙΑ
’Έννοια. εργον της παίδονομίας.

Η ιδίως άγωγή τών παίδο^ν προτίθεται πρώτον μέν νά μορφώση 
τόν κύκλον τών ίδεών τοϋ τροφίμου καί τήν τούτου κρίσιν ούτως, ώστε 
° τρόφιμος νά εχη υψηλά ενδιαφέροντα, ήτοι έννοιαν τοϋ άληθοΰς, τοΰ 
*«λοΰ, τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ ίεροΰ, είτα δέ νά φροντίσν), οπως διά τοΰ 
*υκλου τών ίδεών καί τής κρίσεως τοΰ τροφίμου έκβλαστήσϊ) διά μέ
σου τοΰ Ενδιαφέροντος ευσταθής καί ισχυρά ήθική βούλησις (χαρακτήρ). 
Τό μ3ν πρώτον εκ τών έργων τούτιον λύει ή διδασκαλία, τό δέ δεύτε
ρον η άγωγή έν τή στενωτέρορ έννοια.

Διδασκαλία καί άγωγή είναι τχ δύο κεφάλαια τής καθόλου άγωγης,
8 *



no ονοουσι δέ περί τής Ηθικής μορφώσεως προσώπου τίνος περί της θε
ραπείας τών άληθών ή αμέσων άρετών, ώς περί εΰγενο^ς αγάπης, δι
καιοσύνης, ειρήνης, ενδομύχου ευγνωμοσύνης, περί άληθείας, και περι 
τοϋ πράττειν κατ’ οίκείαν κρείττονα πεποίθησιν. Γ,Οταν π .χ  έν τω 
θρησκευτικό) μαθήματι συγκινητικώς διηγώμαι είς τόν τρόφιμον, δτι 
δ Χριστός έφρόντιζε περι τών ασθενών και πτωχών, προκαλοϋμαι περαι- 
τέρο) τόν τρόφιμον, όπως κρίνη ηθικώς περι τής φιλανθρώπου πράξεως 
τοϋ Κυρίου και προτρέπο) αΰτόν πρός μίμησιν, ούτως άσχολοϋμαι περί 
την ηθικήν μόρφωσιν τής προσο)πικότητός του— διά τής διδασκαλίας. 
Τό αΰτό πράττω, όταν έν τώ μαθηματι τής ιστορίας συγκινητικώς 
μέν περιγράφω είς τόν μαθητήν, τόν ένθουσιασμόν τών 'Ελλήνων προς 
άπελευθέρωσιν τής πατρίδος των, και τήν έν τοΐς περί έλευθερίας άγώ- 
σιν εκουσίαν συμμετοχήν πάντων τών μαχίμων άνδρών, αναφλεγώ δε 
έν αΰτω τόν πρός τήν πατρίδα έροιτα.— ’Εάν λοιπόν καταστήσω τόν 
τρόφιμον ικανόν και προτρέψο) αΰτόν, όπως εργω έπιδεικνύη τήν πρός 
τους άσθενεΐς και πτωχούς αγάπην αυτοΰ, τόν πρός τήν πατρίδα ερ(οτα 
αΰτοΰ, παρέχων αΰτω πρός τοΰτο τά  μέσα και διδάσκων αΰτόν να 
υπηρέτη τοΰλάχιστον είς τους άγωνιζομένους και τετραυματισμένους 
στρατιώτας, αν μήπω έπίσταται νά μεταχειρίζηται τό ξίφος.— τότε 
έπενεργώ έπί τής θελήσεως τοΰ τροφίμου, ποιων αΰτόν- βελτίω— διά τής 
αγωγής. Τό αΰτό πράττω, όταν δέν άνέχωμαι νά κακοποιή δ παϊς 
ζώόν τ ι,  νά λαμβάντι δπώρας έκ τοϋ γείτονας άνευ τής τούτου συναινε- 
σεως, και όταν 'προτρέπω αΰτόν ν’ άποδίδη τά  εΰρημένα πράγματα 
είς τόν νόμιμον κύριον.

Πρόκειται ένταΰθα αείποτε περι μορφώσε&)ς κρίσεοις, καρδίας, Οε- 
λήσεως, ήτοι περί βελτιώσεως τοΰ έσωτερικοϋ άνθρώπου, περί έπιμε- 
λείας άμέσων άρετών, καί περι άγάπης, έρωτος πρός τήν πα τρ ίδ « )  

περί καλοκάγαθίας — έν ένί λόγω περί τής μορφώσεως άγαθοΰ άνθρώπου: 
τοιοΰτος δέον δσημέραι μάλλον καί μάλλον νά γίνηται δ τρόφιμος, και 
τοιοΰτος έν τώ μέλλοντι δέον νά ΰπάρχτ) καί διαμένη.

Ό  παιδαγωγός προνοεΐ μάλλον περί τοΰ μέλλοντος ή περί τοϋ π<%' 
ρόντος. Ά λ λ ’ άμφότερα ταΰτα τά  κύρια έργα τοϋ παιδαγωγοϋ, διδα* 
σκαλία καί αγωγή, δέν δύνανται άνυσίμο>ς νά προχωρήσωσιν, οΰδόλωί 
μάλιστα νά ποοβώσιν είς ένέργειαν καί πραξιν, έάν μή πρότερον ώ ιιν 
άνεσταλμέναι μέν αί άγριαι έπιθυμίαι τοΰ τροφίμου, ΰποτεταγμέ^*1

δέ η θηριώδης δρμή είς κοσμίαν τάξιν. Ώ ς διδάσκαλος διδάσκεις τους 
μαθητάς, άρχεσαι τής διδασκαλίας.—

Τούτων τις άρέσ/.εται νά φωνή λ ’.γυρώς, έ'τερος δέ νά κεντ^ διά βε- 
λόν/ις τόν γείτονα αΰτοΰ, ώστε λιγυρώς νά βοα, τρίτος δε πολύ βρα- 
δέως νά ερχηται.— Άπείργεις τά κωλύματα ταΰτα  καί συντόμως τ ιμ ω 
ρείς αΰτά. ΙΙατήο τις προσφωνεί τόν υιόν αΰτοΰ νά έλθη έκ τοϋ κήπου 
είς τήν οικίαν, οπως μετ’ αΰτοΰ έγχειρίστι είς τήν θείαν του δώρον διά 
τήν εορτήν τών γενεθλίίον της. Ά λ λ ’ δ υίός εΰχαριστεΐται νά μένη έν 
τω κήπο,), άρέσκει αΰτω ν’ άποκόπτη τάς κεφαλάς τών άνθέων, ή νά 
διαμένη έν τώ υδατι, όπως κυβέρνα τό πλοιάριον αΰτοΰ· ο πατήρ 
ένεκα τών άγριων έπιθυμιών τοϋ^αιδός κωλύεται άπό τής έπιτελέσε&)ς 
τοΰ παιδαγωγικοϋ του κανόνος, δφείλει κατά πρώτον ν’ άποκόψϊΐ τάς 
άγριας άκάνθας, πριν σπείρνι καλήν δρυζαν.

Έάν άρα ή άγωγή δέον νά βαίνη κατ’ εΰχήν, άνάγκη νά μή παρε- 
νοχλήται, οί δέ παΐδες νά ήναι είθισμένοι είς τό τηρεΐν τάξιν τινά καί 
εΰνομίαν καί είς τό ζήν έν χρηστή κοινωνία. Τό εργον τοΰτο τοΰ 
παιδαγωγοϋ τοΰ νά άπείργ*!, νά άφανίζϊ) τά  κωλύματα καί νά 
οιαφυλάττη τήν έν τώ οίκο) καί σχολείω τάξιν, αΰστηρώς είλημμένον, 
δέν είναι εΐσέτι ή ιδίως άγωγή, δηλ. δέν είναι οΰδεμία μόρφωσις τοΰ 
κύκλου τών ιδεών πρός γένεσιν διαθέσεων τής ψυχής, οΰδεμία άνάπτυ · 
ξ'·ς συναισθημάτων καί δρέξεο)ν πρός ηθικούς χαρακτήρας, οΰδεμία άρα 
έσωθεν κάθαρσις καί διόρθωσις τοϋ άνθρώπου, είναι όμως μάλιστα ή 
προπαρασκευή πρός τήν ιδίως άγωγήν. Τό εργον τοΰτο τοϋ παιδαγω
γού λέγεται παιδοκομία, ατε δή άφορών είς τήν έξωτερικήν διοίκησιν 
καί τόν άνευ συνειδήσεως έθισμόν. Φλυαρία, σκώψις, ΰστερίζειν έν τώ  
5χολείω,κηλίδωσις τών ένδυμάτων, δέν είναι ιδίως ήθικά πλημμελήματα, 
διότι ταϋτα δέν προσκρούουσιν είς ήθικάς ιδέας, είναι όμως αμαρτήματα 
περί καθεστώσαν τάξιν, κωλύματα είς χρηστήν κοινωνίαν, ήτοι παι- 
δονομικά ή άστυνομικά αμαρτήματα. Τήν αΰστηράν ταύτην διάκρισιν 
μεταξό ίδίο)ς άγωγής καί παιδονομίας πο'.εΐ ή παιδαγωγική επιστήμη. 
II πρό τοϋ Έρβάρτου παιδαγωγική, ώς αύτη είναι έτι συνήθης έν τοΐς 

σχολείοις, άγνοεΐ τήν διάκρισιν ταύτην, είναι όμως είς τόν παιδαγωγόν 
πολλοΰ άξιον καί σπουδαΐον τοϋ νά τηρή τήν λεπτήν ταύτην διάκρισιν. 
Οπως δεσαφέστερον έννοήσωμεν τό πράγμα τοΰτο, άνάγκη νά έξετάσω- 

μεν αΰτό ετι έγγύτερον. Ύ πό τήν παιδονομίαν έννοεΐ τις ό,τι τις πρό- 
τερον έδήλου διά τής λέξεως πειθαρχία, εΰταξία ( lisciplina,) τήν τε-



λευταιαν χαρακτήριζε1, τις κατα τόν Σβάρτσ Κούρταμ (έγχειρίδιον τής 
αγωγής και διδασκαλίας, μέρος, σελ. 7 0 ,7 1 , τής έβδομης έκδόσε(ος) 
ώς την κοινωνικήν άγωγήν η τό κεφάλαιον τών παρασκευών προς τήρη- 

μ σιν τής ευνομίας και τάξεως τών συζώντων μαθητών» Ά λ λ ’ όμως ώς
βραδυτερον θα ιόωμεν, αμφοτεραι αι έννοιαι χαιδονομ ία  καί πειθαρχία 
δ«ν εφαρμόζονται εντελώς. Ποιον λοιπον είναι τό εργον τής παι- 
δονομίας ;

Το εργον τής παιδονομίας είναι τοΰ ν’ άπομακρύνη παν τό κωλΰον 
και διαταρασσσον την διδασκαλίαν καί άγωγήν έν τη ένεργεία αΰτών 
^τοι ανακρίβεια, θόρυβός, αταςια , ρυπαρια, νωθρότης, ακολασία, άφει- 
δια, είναι ακανθαι επι τοΰ αγροΰ τής ανθρώπινης καρδίας, κωλύουσαι 
τήν υποδοχήν καί βλάστησιν τοΰ καλοΰ σπόρου : τούτου ενεκα άνάγκν; 
ταΰτα κατά πρώτον ν’ άπομακρυνθώσιν ώς εχθροί τής μορφώσεως, δ δε 
τρόφιμος να καθοδηγηθή διά καθημερινής συνήθειας εΐς ακρίβειαν, εΐς 
τό σιωπηλώς κάθησθαι καί ϊστασθαι, εΐς την τάξιν, καθαριότητα, επι
μέλειαν, εγκράτειαν καί οικονομίαν. Ό  έθισμόί εΐς ταύτας τάς πολλοΰ 
αςιας λογου ιδιότητας εις διάφορά χρηστά ήθη, ώς τό άνίστασθαι πρό 
σεβαστών προσώπων καί χαιρετίζειν αυτά, ή εΰσχημοσύνη άρα καί ή 
ευπρέπεια δέν εΐναι μέν εΐσέτι ουδεμία (εσωτερική) μόρφωσις, είναι 
ομωςτό πρώτον καί άναγκαιότατον εΐς νεανίαν τινά, μηδεμίανετι έχοντα 
αΐσθησιν καί αφορμήν πρός τήν εσωτερικήν μόρφωσιν. Τοΰ τροφίμου ή 
κρισις και θέλησις δεν είναι εΐσέτι τόσον άνεπτυγμένη καί ώριμος, ώστε 
άφ’ Ιαυτοΰ νά διανοηθη τήν έξημέρωσιν τα ύτη ν  τούτου ενεκα οφείλει 
να υποτασσηται εις τήν κρίσιν καί θέλησιν τοΰ παιδαγωγοΰ, καί παρά 
την πεποιθησίν και συνειδησιν αΰτοΰ. Πρόκειται άρα ένταΰθα περί ασυνεί
δητων συνηθειών. Αΰται δέ είναι έκεϊναι, αϊτινες καθιστώσι τό έδαφος 
επιδεκτικόν προς αγωγήν και διδασκαλίαν, δηλ. αύται άποτελοΰσι τήν 
προοαθμΐδα και την προΰπόθεσιν τής ιδίως αγωγής ή τοΰ έξευγενισρ. οΰ 
τής θελήσεως.

Τάς δηλωθείσας ταύτας καλάς ιδιότητας η Ασυνειδήτους συνήθειας 
καλει τις και εμμέσους αρετας, τοΰτο μέν, διότι δέν. δύνανται άυ.έσως 
καί κατευθύ νά συμπράξωσιν εΐς τήν έπιτέλεσιν ήθικής ιδέας, άλλ’ 
εμμεσως, τοΰτο δέ, διότι δύνανται νά ύπηρετήσωσι καί κακώ φρονήματι. 
Ούτως ή άγαθοποιία είναι άμμεσος αρετή, διότι αμέσως καί εΰθύς έπι- 
τελεΐ τήν ηθικήν άπαίτησιν τής αγάπης. Ά λλά  διά τής έπιμεΛείας 
καί τής οικονομίας αυξάνω κατά πρώτον τά γήινα αγαθά μου, δέν έπι-

τελώ όμως αμέσως καί εΰθύς ηθικήν άπαίτησιν, όταν δέ μεταχειρίζω- 
μαι τά κτήματά μου πρός έξυπηρέτησιν τής φιλαυτίας καί πρός βλάβην 
τοΰ πλησίον, τότε ή οίχονομκι και η έπ ιμ ελε ια  εξυπηρετεί τη κακοη- 
Osict. Έάν όμως μεταχειρίζωμαι τά κτήματά μου πρός εΰεργεσίαν καί 
ομόνοιαν, τότε αί άρεται αυται υποστηρίζονται υπο τής επιμελειας 
καί τής οικονομίας. Διά τής οικονομίας καί έπιμεΛ είας μόνον πρός 
οΰδένα δεικνύω άγάπην, οΰδέν άγαθόν ποιώ. Α ύται γίνονται άρεταί 
μόνον, έάν ύποστηρίζωσι τήν άγαθοποι'ί'αν μου· ούτως δ εγκρατής δύνα- 
ται νά ήναι καί αγαθός καί κακός άνθρωπος. Εγκράτεια αΰτή καθ’ 
έαυτήν οΰδένα ηθικόν νόμον επιτελεΐ. Αλλα δια τής εγκρατειας μονον 
δύναμαι νά διατηρήσω σώμα καί ψυχήν υγια καί έν ακμή καί ουτω νά 
καταστήσω εμαυτόν ικανόν τοΰ νά πράττω προσφιλώς, χρηστώς, ευγνο>- 
(Λονως, δικαίως, έν γένει αληθώς, ήθικώς.

"Οθεν ή επιμέλεια, ή οικονομία, ή εγκράτεια δέν δύνανται άμέ- 
σως νά μέ καταστήσωσιν ηθικόν, δεν δύναμαι δι αυτών να επιτελέσω 
εΰθύς (αμέσως) ηθικήν ιδέαν ά λλ ’ αύται δύνανται έν τή έπιτελέσει 
τής τελευταίας νά συμπράξωσιν, ήτοι εμμέσως να συντελεσωσιν εις τ^ν 
ηθικότητα, τούτου ένεκα ταύτας μέν καλοΰμεν εμμέσους αρετας, την δε 
εΰεργεσίαν, τήν εΰγνωμοσύνην κ.τ.λ. ονομαζομεν άμεσους αρετας. Εις 
τάς τελευταίας ανήκει σύνεσις καί συνειδυΐα υποταγή εις τήν ηθικην 
ιδέαν, είς τάς έμμέσους δέ άρετάς όεν άνηκουσιν αύται. Εις τας έμμε
σους άρετάς ανήκει καί τις άρετή εΰσχημοσύνης, φιλάνθρωπόν τ ι ήθος, 
π.χ. άλλους λέγοντας μεταξύ μή ύπολαμβάνειν, μηδέ ένοχλεϊν έν διη- 
γήσει, έν άκροάσει, κρούειν πρό τής εις ξένον δωματιον εισοδου, απο- 
φεύγειν κραυγάς καί ίσχυράν δμιλίαν έν τή προς άλλους συναναστροφή, 
τόπων και πραγμάτων φείδεσθαί, τοπους τινας ευλαβεΐσθαι, καιρούς 
τηρεΐν, έργασίας διανοεΐσθαι καί εκτελεΐν, αυστηρά ευπειθεια προς τους 
παιδαγωγούς καί διδασκάλους, ώς τό κεφάλαιον πασών τών καλών έξω- 
τεοικών ίδιοτήτο>ν. Ουτοις ή παιάονομ ία  αποτελεί καλήν έξωτερικήν 
αγωγήν, ώς δ Λούθηρος καλεΊ τήν νηστείαν καί καθαριότητα τοΰ σώμα
τος, ή μέσον αγωγής πρός Χριστόν. Ή  καλή αύτη εξωτερική συνήθεια 
είναι αναγκαία, διότι αύτη εΐναι αχώριστος έκ τοΰ έργου τής διδασκα
λίας καί αγωγής, καί δέν βοηθεϊ τήν κοινωνίαν, διότι ταύτην προστα
τεύει έκ ίών ενοχλήσεων καί άταξιών τών παίδων.

(Έλευθέρα μετάφρασις έκ τής παιδαγωγικής τοΰ Φραΐλιχ).

^ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Δ .  £ Ρ Ω Σ Η Σ



Τ Α Ξ Ι Σ  Γ'·

Ή  νή σ ο ς  Α μ ο ρ γ ό ς .

Σκοπός. Σήμερον, αγαπητοί μου παΐδε;, 0ά έπισκοπήσωμεν ταύτην 
την χώραν (δ διδ. δεικνύει έπί τοϋ χάρτου την χώραν τά επί τοϋ χάρ
του γεγραμμένα δνύματα γράφονται επί τοϋ μαυροπίνακο;)· έπανάληψις 
τοϋ σκοποϋ μετά τή ; δηλώσεω; τοΰ δνόματο;.

1. Σ τάδ ιον. Τ ί; γνωρίζει νά μας ειπη, τ ι περί τή ; Άμοργοϋ;—  
ένταΰθα μνημονεύεται παρά τών μαθητών γνο>στόν τ ι περί τή ; νήσου·

2. Σ τάδ ιον. Θέσις της χώρας. Ποΰ κεΐται ή ’Αμοργό; ; Ό  διδ. 
συμπληροΐ— Ή  ’Αμοργός κεΐται εί; τό άνατολικώτατον άκρον τών χω
ρών τή ; ελεύθερα; 'Ελλάδος· ανήκει δέ είς τάς Κυκλάδας νήσους εί; 
τό Αίγαΐον πέλαγος.

Σ χήμα, μέγεθος, έδαφος. Όποιον τό σχήμα τή ; νήσου;— Τό μέ
γεθος— Ό  διδ. συμπληροΐ.— Ή νήσο; ’Αμοργό; είναι μακρά καί στενή 
καί φέρεται άπό τοϋ Δυτικομεσημβρινοΰ πρός τό Βοοειανατολικόν τοΰ 
δρίζοντο;. Ή περίμετρος τών παραλίων τής νήσου είναι περίπου 48 
μιλίων ναυτικών τό δε έμβαδόν 129 Οχιλιόμετρα, ίχνογράφησις. Τί 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τοϋ χάρτου περί τοΰ έδάφους τής νήσου ; 
οί μαθηταί αποκρίνονται— δ διδάσκαλος συμπληροΐ. Τό έδαφος τής 
νήσου ταύτης είναι δρεινόν καί τραχύ· διακρίνομεν καθ δλον τό μήκος 
αυτής τρεις κορυφάς δρέων την τοΰ Κρίκελα, τοϋ Προφήτου Ήλιοϋ καί 
τοΰ Ασπρου. Τό μεγαλείτερον υψος τών δρέων, άτινα άπαντα είναι γ υ 
μνά, είναι 850 μέτρων μεταξύ δέ αυτών υπάρχουσι κοιλάδες τινές κα- 
ταφυτοι εξ αμπέλων καί έλαιών καί καλλιεργούμενα', πρός δημητρια- 
κούς καρπούς, καπνόν καί βάμβακα. Ποταμοί δέν υπάρχουσι· τά υδατα 
δέν είναι αφθονα· οι δέ καλλιεργηταί άρδεύουσι τούς κήπους καί τάς 
φυτείας των διά φρεατίων υδάτων. ’ ίχνογράφησις τών δοέων. Οί κά
τοικοι τής νήσου συμποσοΰνται είς 3 ,893 . 'Η ’Αμοργός διοικητικώ; 
υπάγεται εί; τήν έπαρχίαν Θήρα;, τοϋ νομοΰ τών Κυκλάδων, καί άπο- 
τελεΐται έκ δύο δήμων τοΰ τή ; Άμοργοΰ καί τή ; Α ίγιάλη;.

Ποία νήσο; είναι πλησίον τή ; Ά μοργοΰ; Ήμεΐς διά νά υπάγωμεν 
εί; τήν Αμοργόν πόθεν θά άποπλεύσωμεν; διά τίνων νήσων θά διέλ- 
θωμεν; μετά πόσον καιρόν θά υπάγωμεν ; Συγκρίνατε τό μέγεθο; τή ; 
Άμοργοϋ πρό; τό μέγεθο; άλλη; γνωστή; νήσου ! ποία είναι μεγαλει- 
τέρα ; έπί τίνο; ζώσι πλειότεροι κάτοικοι; Τί δυνάμεθα νά εΐπωμεν 
περί τών υδάτων τή ; νήσου;— Τί δέ περί τών λ ιμένω ν;— Ο διδ. συμ
πληροΐ. Ή  νήσο; μα; εχει ενα κυρίου; λιμένα μακρόν καί στενόν τό 
σχήμα, ασφαλή καί χωρητικόν μεγίστων πλοίων νεύοντα προ; δυσμα; 
καί κείμενον εί; τό δυτικόν τμήμα τή ; βορείου παραλία;. Συγκεφαλαιω- 
σι; τών προειρημένων.

Τό κλ ίμ α  τή ; νήσου έν γένει εΐναι υγειεινότατον· τό τμήμα τή ; Α ι- 
γιάλη; είναι τό θέρο; θερμόν, τό,δέ τοϋ δήμου Άμοργοϋ μάλλον δροσε
ρόν. Ούδεμία δέ νόσο; έπιπολάζει εί; τήν νήσον.

Π ροϊόντα κ7.1 ζω α.

Τί συμπεραίνετε έκ τών λεχθέντων περί τών προϊόντων; "Ο διδ. συμ
πληροΐ. Τά προϊόντα τή ; νήσου μα; έν γένει είναι δλίγα καί έπαρκοΰσι 
μόνον πρό; χρήσιν τών κατοίκων είναι δέ τά εξή;· κριθη, σίτο;, βαμ- 
βαξ, μέταξα, οίνο;, σϋκα, ελαιον, όσπρια καί δλίγο; καπνό;. Ό  οίνο; 
καί τό έλαιον εΐναι έκ τών αρίστων.

'Η κτηνοτροφία συνίσταται εί; α ίγα ;, πρόβατα, βοϋ;. Έ πέκτασι; 
κατά βούλησιν τοϋ γεωγραφικοϋ πίνακο;. Πρωτεύουσα τή ; νήσου είναι 
ή ομώνυμος κοψόπολι; Αμοργό;, έχει δέ περί τά ; 400 οικία;· εί; τόν 
δήμον Άμοργοϋ δέν υπάρχουσι άλλα χωρία, άλλά μόνον άγροκατοικιαι. 
εί; τό; δήαον Α ίγιάλη; οί κάτοικοι είναι συνοικισμένοι εί; χωρία π λη
σίον άλλήλων κείμενα ώ; ή Λαγκάδα (200 οικία;) (Θαλάρια (100  οικ.) 
Ποταμό; (50) καί Στροΰμβο;, ( 1 2 ). Οί Άμοργΐνοι είναι τό ήθο; αρει
μάνιοι φιλότιμοι καί φιλόξενοι.

5 . Σ τάδιον. Σύγκρισι; τή ; νήσου πρό; άλλα; νήσου; γνωστά;. 
ί .  Σ τάδιον. Καταγραφή διαφόροιν δνομάτο>ν δρέο>ν, κωμών τή ; νή

σου. Έ κθεσι; συγκεφαλαιοιτική.
5. Σ τάδ ιον. Διά τίνο)ν νήσο>ν θά διέλθοιμεν διά νά υπάγωμεν εί; 

τήν Α μοργόν; πόσον απέχει ή ’Αμοργό; άπό τή ; Σύρου· άπό τοΰ 
Πειραιώ;; Έκ τή ; Άμοργοϋ γίνεται έλαχίστη έξαγοιγή εί; Σΰρον



αιγών, προβάτων καί βοών. Ά π ό μνήμη; ιχνογράφησές τοϋ χάρτου επί 
τών τετραδίο>ν καί τοΰ πίνακος.

© ΛΤΜ Π ΙΟ Σ!

Άοτυδιδάα/.αλο; πρωτοβάθμιο;.

Εχει δημοσιευθή 13. διαταγμα, καθ’ 8  πλήν τών Κυριακών ή διδα
σκαλία τών μαθηματο^ν κατα το σχολικόν ετος θά διακόπτηται εν τοΐς 
έκπαιδευτηρίοις τη ; μέσης καί της δημοτικής έκπαιδεύσεω; και κατά 
τά ; έπομένα; έορτά;.

«1) Την πρωτην τοΰ έτου;· 2 ) τών Θεοφανείο)ν· 3) τοΰ άγιου 
Ιοιάννου (7 Ίανουαρίου)' 4) τών τριών 'Ιεραρχών· 5 ) τή ; 'Γπαπαντή;.

6 ) την <:5 Μαρτίου· 7) τοϋ αγίου Fεοιργίου' 8 ) Κωνσταντίνου και 
Ελένη; 9) τών άγιοιν Αποστόλο)ν· 1 0) τών Είσοδίο>ν τή ; Θεοτόκου· 
1 I) τοΰ άγιου Νικολάου· 1 2 ) τοΰ αγίου Σπυρίδωνο;· 1 3) τά ; δύο ή μέ
ρα; τή ; τοΰ Χριστοϋ γεννησεο);· 14) τήν ύεντέραν ήμέραν τή ; πρώ- 
τ /); .̂βόομαδο; τών νηστε»ον· 1 5) άπό τή ; μεγάλη; Τετάρτη; μέχρι 
τή ; Τρίτη; τή; διακαινησίμου, περιλαμβανομένη;· 16) τή ; Άναλήψεο.*;· 
17) την δευτέραν τή ; Πεντηκοστή;.»

Επιτραπητω νά παρατηρήσοψεν ολίγα τινα περί τοϋ νέου εορτολο
γίου τοϋ υπουργείου τή ; Έκπαιδεύσεω;. Πρώτον καλώ; έγένετο, δτι 
δεν συμπεριληφθη καί τό πανεπιστήμιον εί; τήν δ'.αγραμμένήν τήοη- 
σιν τών σχολασίμων ημερών. '

Το Πανεπιστήμιον εχει ίδικόν του έορτολόγιον κανονιζόμενον έκ 
τοΰ ζη.Ιον καί τή ; φι.ΙοΛονίας τών διδασκόντων έν αΰτω. Τό Ε λλη 
νικόν πανεπιστήμιον άν ειπη τ ι ; ,  ότι έχει τόσα; εργασίμου; ημέρα;, 
όσα; τα τή ; μέση; καί κατο^τάτη; σχολασίμου;, δέν σφάλλεται. Ό χ ι 
ποσα; ημέρας δεν γίνεται διδασκαλία έν αύτώ έξεταστέον, άλλά πόσα; 
ημέρα; γίνεται· τοσω ολίγαι εΐναι αί τελευταΐαι αΰται άπό πολλών 
ετών έν τώ άνωτάτο) εκπαιδευτήριο). Περί τούτου δμω; ού προσήκει 
ήμΐν εζεταζειν, ω; εκτο; τή ; σφαίρα; ήμών τοϋ’ θέματο; δντο;.

Δεύτερον επαινοϋμεν κα τ’ αρχήν τόν περιορισμόν τών έορτασίμων 
ημερών εν τοΐ; σχολείοι;. Πρέπει νά γίνη γνωστόν εί; τού; διδασκά

λου;, δτι έκ τών πολλών σχολασίμων ημερών αδικείται η σπουδαζουσα 
νεολαία, έθιζομένη εί; τήν αργίαν καί τήν παραμέλησιν τοΰ μαΟητικαΰ 
αύτή; έργου. Οί παΐδε; παρ’ ήμΐν παρεκτρέπονται καί διαφθειρονται εν 
τα ΐ; έορταΐ; δ ι’ ελλειψιν τή ; κατ’ οίκον διαπαιδαγωγήσεω;· οι πλεΐ- 
στοι τών γονέων άμελοϋσι τή ; κατ’ οίκον άγωγή; τών τέκνojv των είτε 
δι’ άμέλειαν, είτε δ ι’ άγνοιαν τών στοιχειωδών παιδαγωγικών γνώσεοίν. 
Τό σ/ολεΐον παρ’ ήμΐν μόνον ώ; έπί τό πολύ παιδαγωγοί είτε άμε- 
σω; διά τών αμοιβών καί ποινών, καί τή ; έν γένει πειθαρχίας, είτε εμ
μέσους διά τής διδασκαλίας. Βλαβερό; λοιπόν δ πολύ; αριθμό; τών σχο- 
λασίμο^ν ημερών. Ό τ ι δέ άρκούντω; περιστέλλονται αί εορταί έν τώ 
νέοι Β. Δ ιατάγματι, γίνεται δήλον διά τή ; παραθέσεω; αύτοΰ πρό; το 
τή ; 26 ’Ιουλίου τοΰ 1856 . Έν εκείνος δηλαδή έορτάσιμοι μέν ήμέραι 
εΐναι 27, έν τούτω δε 24. Ή τοιαύτη δμοί; περιστολή είναι μόνον κατ’ 
έπίφασιν, διότι άφηρέθησαν έκ’τοϋ έπί Ό θωνο; εορτολογίου at τότε βασι- 
λικαί καί πολιτικαί εορταί τή ; 25 Ίανουαρίου, τή ; 20 Μαΐου, τή ; 3 
Σεπτεμβρίου καί τή ; 9 Δεκεμβρίου, αΐτινες διά τή ; νέα; πολιτική; 
διατάξεω; άπό τή ; έλεύσεω; τοϋ νέου βασιλέω; καί τής παραδοχής τοϋ 
νέου συντάγματος, ούδένα λόγον εχουσιν, δπως εορταζοινται. Προς του- 
τοις δμως δέν έννοοΰμεν, διατί κατηργήθη ή εορτή τοΰ α γιου Δημητρίου, 
άντ’ αύτή; δε νέαι άλλαι καθιερώθησαν, ώ; ή τοΰ άγιου Σπυρίόωνο; 
και τή ; χαθαρας ά ευτέρα ς !... Καί ώ; πρό; τήν τιμητικήν τάξιν τών 
άγιων, ήμεΐ; δεν είμεθα κατάλληλοι νά κρίνωμεν, εναπόκειται δέ εί; τήν 
ίεράν Σύνοδον νά καταστήση καί ήμΐν γνωστόν, τ ί ;  τών δύο τουτο)ν 
Ά γιω ν εΐναι δ άνώτεοο;, δ άγιο; Σπυρίδων, ή δ άγιο; Δημήτριο;· φρο- 
νοΰμεν δμω;, δτι δ πρωτομάρτυ; Δημήτριο; άπολαύει ίση; καί δ άγιο; 
Σπυρίδων θρησκευτική; ύπολήψεώ; έν τή  Ανατολική δρθοδόξω εκκλη- 
σία, επομένους δέν έπρεπε νά διαγραφή τοΰ έορτολογίου. Οτι δμως 
πλεΐστον έκίνησε τόν θαυμασμόν ήμών είναι τοΰτο, δτι και ή καθαρα 
λεγομένη Δευτέρα συμπεριελήφθη είς τόν κατάλογον τών έορτασίμων 
ήμερώνΗ! διατί ; ίσως διότι μία άγια καί ιερά ημέρα ού πολύς καιρό; 
άφ’ ού συμπεριελήφθη είς τήν συνέχειαν τής κραιπάλης καί ασχήμιας, 
'ον αί άπόκρεο) φέρουσι μεθ’ έαυτών, ή διότι είναι λειψανον τής εθνική; 
είδολολατρεία; καί μυθολογία;, πρό; ήν εύμενώ ς  διάκειται δ προσωρι- 
νώ; τό τμήμα τή ; δημοτική; έκπαιδεύσεω; διευθύνων. Έν τω Β. Δ ια- 
τάγματι δμω; παρεισέφρησε καί τ ι;  έκφρασι;, δυναμένη νά φ έρ τ , παρεξη
γήσεις ή έξή;· ή άεντέρα ήμέρα τή ; πρώτη; έβδομάδο; τών νηστειών



εξαιρείται καί εορτάζεται· άλλ’ ή δεύτερα ημέρα της πρώτης εβδομά- 
δος τών νηστειών είναι ή τρίτη, διότι ή δευτέρα ημέρα (η λεγομένη 
καθαρά Δευτέρα) είναι ή πρώτη νηστίσιμος ημέρα της μεγάλης τεσ
σαρακοστής ! Είς τοιαΰτα ασυγχώρητα λάθη υποπίπτουσιν οί άγνοοΰν- 
τες τήν θρησκείαν τών πατέρο>ν των, \ άδιαφόοο)ς πρός αυτήν εχοντες.

ΒΙΒΛΙΟ ΚΡΙΣΙΑ
Η ίίο δ λ ίΐμ ϊτ ϊ  *Α ριθμ.ϊ}τ&κνΐς πρός χρήσιν τών μαθητών 

τών Δημ. σχολείων άρρένων και θηλέων υπό Π. Μπιτσάνη καί Σπ· 
’Ολυμπίου. — Τάξεις Β'. Γ'. καί Δ', έν Άθήναις. ’Εκδότης, Τυπογρα- 
φεϊον ό ΙΙαλαμήδης.

Τό βιβλίον τοΰτο τοΰ κ. Μπιτσάνη καί τοΰ γνο^στοΰ έπί παιδα
γωγική ίκ,ανότητι συνεργάτου ήμών έν τώ «Παιδ. Σχολείω» κ. ’Ο
λυμπίου συγκείμενον έξ επτά περίπου τυπογραφικών φύλλων σχήματος 
ογδόου εΐναι λίαν εύμεθόδως^ συντεταγμένον (συμφώνους τή έγκυκλίω 
τοΰ υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίας έκπαιδεύσεως) 
καί περιέχει υπέρ τά 1 ,300  προβλήματα τών Ακεραίων Αριθμών κ λα 
σμάτω ν, τόκον, μ ερ ίζε ιν  ε ΐς  μέρη Α νάλογα  καί τον μετρικόν σνστή- 
μ ατος  λίαν εΰλήπτων καί συμφώνων πρός τάς πνευματικάς δυνάμεις 
τών μαθητών καί τάς κοινοινικάς χρείας τοΰ λαοΰ. Ίδ ια  δέ διακρίνε- 
τα ι έν τώ εΐρημένω βιβλίο» ή καταβληθεϊσα επιστημονική προσπάθεια 
περί τήν ποικιλίαν καί τήν τοΰ ένδιαφέροντος διέγερσιν. Δ ι ’ 8  συγχαί- 
ρομεν τοΐς κ. συντάκταις έπί τή αναπληρώσει τοΰ κενοΰ, όπερ ύπήρχε 
μέχρι τοΰδε. Συνίσταμεν δέ αυτό τοΐς κ. κ. διδασκάλοις, οΐτινες θέ- 
λουσιν άπαλλάττεσθαι τοΰ λοιποΰ τοΰ δαπαναν τόν πολύτιμον χρόνον 
τής διδασκαλίας πρός έξεύρεσιν και έπί του μελανοπίνακος αντιγραφήν 
καταλλήλου προβλημάτοιν. Τ ιμαται δρ. 1 ,10  καί ευρίσκεται παρά πάσι 
τοΐς βιβλιοπωλείοις.

— Σειράν διδακτικών βιβλίων παρέσχε τή νεολαία δημοτικών σχο
λείων ό διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί φιλόπονος καθηγητής έν τοΐς τής 
Σμύρνης έκπαιδευτηρίοις κ. Δημήτριος Σ. Ζαλοΰχος· είναι δέ τά εξής.

1) Γραμματική τής νέας Ελληνικής γλώσσης (βαθμός πρώτος) πρός 
χρήσιν τών κατωτέρων τάξεο>ν (A', Β' καί Ιν ) τών σχολείων, ’'Εκδοσις 
δευτέρα έπί τό βέλτιον μετερρυθμημένη· έν Άθήναις 1886 .

2 ) Γραμματική βαθμός πρώτος τεΰχος αύτής δεύτερον (δια την 
τρίτην τάξιν) 1886 .

3) Γραμματική βαθμίς δευτέρα πρός χρήσιν τών άνωτέρων τάζεων 
τών σχολείων· 1886.

4) Νέα γε ο» με τρία μετά συλλογής προβλημάτο»ν και άσκησεων προς 
χρήσιν τών σχολείοιν καί παρθεναγωγείοιν· βαθμίς πρώτη διά την Δ/ 
καί Ε' τάξιν· έν Άθήναις 1886 .

5) Νέα γεωμετρία κ.τλ. βαθμίς δευτέρα διά τήν ς '  τάξιν 1886 .
Τά βιβλία ταΰτα διακρίνονται έπί εύμεθοδί</. καί καταλληλο) τής

δλης κατατάξει πρός δέ τούτοις είναι συντεταγμένα συμφωνως προς 
τήν κατάληψιν τών παίδων, υπέρ ών έγγράφησαν. Προσεχώς θέλομεν 
παράσχη άκριβεστέραν άνάλυσιν τών έργων τούτο>ν τοΰ κ. Δ. Ζαλου- 
χου, δι’ ήςθέλομεν δείξει τήν παιδκγοιγικήν αύτών άξίαν. Νΰν συνίστα
μεν ταΰτα τοΐς άπανταχοΰ διδασκάλοις.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Ά να γγ έλλο μ εν  ευχαρ ίστω ς τοΐς φ ίλο ις  δημοδιδασκαλοις, ότι έν τ φ  υπουρ
γείο) τής 'εκπαιδεύσεως συνετάχθη  νομοσχέδιον περί σ χ ο λ ι κ ο Ο  τ α μ ε ί ο υ .  
ΆγνοοΟμεν τάς βάσεις αύτοΰ κ α ί διά τοΟτο ούδεμίαν δυνάμεθα νά έξενέγκωμεν 
γνώ μην περί τ(δν καθέκαστα . Ά να μ ένο μ εν  να ιόωμεν αυτο δεδημοσιευμένον κα ί 
τότε νά έπιαέρωμεν τάς δεούσας ήμ&ν παρατηρήσεις. Αν όμως συνετάχθη τό  
νομοσχέδιον τοΰτο ύπό ύ ιΐα λλή λω ν μόνον τοΟ υπουργείου τή ς έκπαιδευσεως, 
και δέν έζητήθη ή γνώ μη έμπειρων κα ί ίκαν&ν ανδρ&ν, όλίγας εχομ,εν έλπίδας 
νά Τδωμεν τέλειον νομοθέτημα κα ί σύμφωνον προς τα  σχολικά  ηθη κ α ί έθιμα  
τοΟ έλληνικοΟ λαοΟ. ΆγνοοΟ μεν δέ δν έλήφθη ύπ' 8ψ ει ομοία τ ις  εργασία γ ε -  
νομένη έν τ φ  ΰπ ουργείψ  ύπουργοΟντος τοΟ κ. Λομβαρδού κ α ί διευθυνοντος το  
τμήμα  τής δημοτικής παιδεύσεως τοΟ κ . Πετρίδου, δπερ συμβουλευομεν να 

Τ(ντΐ.
—  Ω σα ύτω ς κ α ί έτερον παρεσκευάσθη νομοσχέδιον έν τ φ  α ύ τ φ  ΰπ ουργείψ  

περί συγκροτήσεως έκπαιδευτικοΟ συμ βουλ ίου , ά λλά  κα ι περί τούτου ουδέν &λλο 
γινώσκομεν,  ̂ τά  έν έφημερίσ ι γεγραμμένα , ό τ ι συγκροτηΟήσεται έξ 6  μελ&ν, 
ότι ot άπαρτίζοντες αύτό θά εΤναι έμμ ισθο ι, ό τι θά ά π ο τελή τα ιέκ  κ αθη γη τή ν  
•too ΙΤανεπιστημίου κ α ί γυμ να σ ία ρ χ ω ν. Τό σχέδιον δέ τοΟτο έπεκρίθη έν τή  
«Ά κροπόλει»  ώς πρός τόν σ χ η μ α τισ μ ό ν  τ β ν  μελΟιν αύτοΟ· κ α ι τψ ό ντ ι άαοΟ ή



δημοσία έκπαίδευσις σ ο ν ίσ τα τα ι έκ τρ ιών βαθμιδών, έκάστη δέ περιέχω ίδ ιον 
κύκλον ώρισμένον κα ί ιδ ίαν νομολογίαν, πως ε ΐνα ι δυνατόν νά μή περιέχω ά ν τ ι-  
προσώπους ειδικούς, γ ινώ σκοντας κ α ί καθ ’ ύλην κ α ι κ α τ ’ είδος τά περί αύτής ; 
Πώς ε ΐνα ι δυνατόν άλλης βαθμΐδος έκπα ιδευτικής λειτουργο ί νά γ ινώ σκω σι τάς  
διδακτικας κ α ι μεθοδολογικας εργασίας τώ ν δ ιδασκαλείων κ α ί τώ ν δημοτικών έν 
γένει σχ ο λε ίω ν; Ά λ λ ά  κ α ί περί τούτου άναμένομεν νά κρίνωμεν προσεχώς, δταν  
ίδωμεν αύτό  εΐς τήν δημοσιότητα .

—  Θέλοντες νά παράσχω μεν είς τήν Κ υβέρνησιν τής χώρας αφορμήν πρός 
βελτίω σ ιν  τής δημοτικές παιδεύσεως, αρχομεθα δημοσιεύοντες διαφόρους έπιστο— 
λάς δημοδιδασκάλων περί τοΰ θέματος τούτου πραγματευομένας. Πράττομεν δέ 
τοΟτο, διότι έχομεν γνώ μην, δ τι μόνοι οί είδικως ένασχολούμενο ι ε ίς ϊργον τ ι, 
ε ίνα ι καί οί ίκανο ί να υποδείξωσι τάς έλλείψεις  αύτοΟ, κα ί τά  πρός βελτίω σιν  
αύτοΟ νά γνω ρίσω σιν.

Έ ν Ά ρ γο σ το λ ίψ .
Σεβαστέ μ ο ι, κύριε Βρατσάνε,

’Επειδή άνέγνων έν τοΤς έφημερίσ ιν, δ τι αποτελείτε  μέλος τής περί διορθώ- 
σεως τής κατω τέρας κ α ί μέσης έκπαιδεύσεως έπ ιτροπ είας, κα ί γνω ρίζω  δτι π άν
τοτε μερ ιμνάτε  κα ί έργαζεσθε περί διορθώσεως τίΰν κακώς ή π λημ μελώ ς έχ ό ν-  
τω ν, λαμβάνω  τό θάρρος νά υποβάλλω  ύμ ΐν  εύσεβάστως παρατηρήσεις τ ινάς  
σχετικάς τ φ  ζ η τή μ α τ ι— α'ίτινες βεβαίως δέν δ ιαφεύγουσι τήν ήμετέραν πρό
νο ιαν— ϋπαγορευομένας ύπό της συναισθήσεως τής έκπληρώσεως τοϋ καθήκοντος. 
Κ αί δή.

α ') Ν’ ά π α λ λ α χ θ ή  ό δ η μ ο  δι  δ ά σ κ α λ  ο ς έ κ τ ώ ν  ά δ ! κ ω  ν χ ε  ι ρ ώ ν τ ώ ν  
κ.  Δ η μ ά ρ χ ω ν ,  λ α μ β ά ν ω ν  τ ό ν  μ ι σ θ ό ν  τ ο υ  ά π ’ ε υ θ ε ί α ς  ά π ό  τοΟ δ η 
μ ο σ ί ο υ  τ α μ ε ί ο υ .  Πρός τοΟτο άς κανονισθή ούτως, ώστε μέρος τΟν δημοτικώ ν  
φόρων, τά δαπανώ μενον ύπό τών δήμων πρός δ ιατήρησιν τώ ν δημοτ. σχολε ίω ν, 
νά λαμβάνη  τό δημόσιον πρός πληρω μήν τΟ>ν δημοδιδασκαλικών μ ισ θ ώ ν .— ΤοΟτο 
ε ίνα ι τής πρώτης ά νά γκη ς. Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε μέχρ ι τίνος βαθμοΟ έξ ι-  
κνε ΐτα ι ή α να ισ χ υντ ία  τών αρχόντων τΟ>ν Δ ή μ ω ν  ούδέν άλλο ε ίσ ίν  ή τοπ ικο ί 
τύραννο ι. Ή δη μ ά λ ισ τα  δτε ή δ ιαφθαρτική π ο λ ιτ ικ ή  νόσος διεδόθη π αρ ’ ά π α σ ι 
τοΤς στρώ μα σι τής κο ινω νίας, δύνασθε νά συμπεράνητε τ ινα  άποτελέσματα  έ'/ει 
έπ ί τών δημοδιδασκάλων είτε όμοφρονούντων είτε άντιφρονούντων τοΤς Δ ημάρ- 
χ ο ις . Έ ν μέν τή   ̂ πρώττι π ερ ιπτώ σει π αρ αμελεί ό δημοδιδάσκαλος τ&ν καθη
κόντων του κα ί ά?χολεΤται περί Ιδίας ύποθέσεις, ούδ’ οβολόν δίδων διά τήν δ ιά -  
π λα σ ιν  τΟιν παίδω ν, ην α ύ τφ  ένεπιστεύθη ή π ο λ ιτε ία - έν δέ τή  β'. περιπτώσει 
τάς συνεπείας τής δ ιαμ άχ η ς ύφ ίσ τα ντα ι οί μαθητεύοντες παΤδες, τοΟ δημοδιδα
σκάλου προσφεύγοντος είς δίκας κα ί ύπεκφυγάς κ α ί δικαιολογοΟντος τήν τ α κ τ ι
κ ή ν του τα ύτη ν  διά τοΟ «μαραίνετα ι ό ζήλάς τίνος ύπηρετοΟντος ύπό τοιούτους  
άρχοντας τυράννους».

β') Έ ν  τ φ μ ι σ θ ψ ν ά σ υ γ χ ω ν ε υ θ ή  κ α ί  τ ό έ ν ο ί κ ι ο ν  κ α 
τ ο ι κ ί α ς  τ ών  δ η μ  ο δ ι δ α σ κ ά λ ω  ν .— Τριάκοντα 8ως τρ ιάκοντα  πέντε

-  ϊ ϊ ΐ  -

δραχμαί ε ΐνα ι αρκετόν ποσόν. ΤοΟτο θά γ ίν $  εύπρόσδεκτον ύπό τώ ν δημοδιδα
σκάλων πάντω ν, κ α ί δή ύπολογιζομένης τής συντάξεως έπ ί τοΟ δλου ποσοΟ. 
Πάλιν περί δημάρχων. Ουτοι τόν μ ισθόν, ύποχρεούμενοι διά Νόμου κ α ι ά νω -  
τέρας υπουργικές δ ιαταγή ς—  μολονότι ένταΟθα σ υμ βα ίνο υσ ι κ α ί έξαιρέσεις— ά ν α -  
γράφουσιν έν τ φ  π ρο ϋπ ο λογ ισμ ψ  τω ν, έπ ιφ υλαττόμενο ι να έκδικηθώσιν έπ ί τοΟ 
ένοικίου κατοικίας* διό δέν άναγράφουσι π ίσ τω σ ιν , ή μ η δ α μ ινή ν , η ύποχρεοΟσι 
τό ΚΤΗΝΟΣ νά κατο ικήση  έν τοΤς άχω ρίο ις (σχολείο ις) η όμοίο ις άσκητηριοις*  
αί δημοδιδάσκαλοι άρνοΟνται, προσφεύγουσιν εΐς α ιτήσε ις  θεραπείας κ α ι δ ίκας, 
χερδαίνουσι καί ύποχρεοΟται ό δήμος νά πληρώση τό δ ίκα ιον ποσόν συν τοκω· 
Ζημία άρα τοΤς δήμοις, τυραννία  το ΐς δημοδιδασκαλοις κα ι αΙτία  μαρασμοΟ το5 

ένδιαφέροντος.—
γ') *0 μ ι σ θ ό ς  ν ά  ό ρ ι σ θ ^  π ά γ ι ο ς *  δηλ. ε ί ς  ο ί α ν δ ήjp/o τ  ε 

Ο έ σ t ν κ α ί  ά ν δ ι ο ρ ι σ θ ^  ό δ η μ ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ς  νά ε χ τ ^ τ ο ν  
μ ι σ θ ό ν  τ  ο Ο β α θ μ  ο ΰ τ ο υ κ α ί  ο ύ χ ί  τ ή ς  θ έ σ ε ω ς  ε ί ς  ή ν  
δ ι ο ρ ί ζ ε τ  α ι . — Ούτω θά έκλείψη σπουδαίος λόγος, δ ι’ όν απειλεΤται ή θέσις 
τοΟ δημοδιδασκάλου ύπό τώ ν π ολιτευομένω ν, προβαλλοντω ν έκαστοτε το μορ- 
μολύκειον τής μεταθέσεως είς ή ττονα  θέσ ιν, έζ ών έπέρχετα ι κ α ί ή έλαττω σ ις τοΟ 
μισθοΟ. "Αλλως τε διά τ ί α ί κώ μ α ι νά μή άπ ο λαμ βάνω σ ι το υλά χ ιστον καλώ ν  
δημοδιδασκάλων, άφοΟ έξίσου κατα β ά λλο υσ ι προς συντήρησ ιν τοϋ κράτους, κ α ί-  
τοι στεροΟνται τοσούτων άλλω ν ευεργετημάτω ν ;— Ό π ω ; σήμερον έ'χουσι τά  
αράγματα ούδείς τώ ν πρω τοβαθμίω ν ή καλώ ν δευτεροβαθμίων π η γα ίνε ι εις θέσιν 
Αχούσαν όλιγώτερον μ ισθόν, προτιμά  παΟσιν ή το ια υτη ν  μ ετα θεσ ιν , κ α ι οΙ>τω 
τά δημοτικά σχολεία  τών κωμών εΤναι είς χεΐρας τώ ν απομάχω ν τρ ιτοβαθμ ίω ν
δημοδιδασκάλων, ή αγρ α μ μ ά τω ν γραμματοδ ιδασκάλω ν, ή   ιερέων. Προς δέ
*α\ τό δ ίκαιον υπαγορεύει τή ν  το ια ύτη ν  εΥδους μισθοδοσίαν* δ ιότι εν ττι πολει 
όέν θά διδάξη άλλα  κ α ί άλλα  είς τήν κώμην ό αύτός δημοδιδάσκαλος* κ α ί διότι 
διά κόπου κ α ί θυσίας άπέκτησε Ϊνα βαθμόν Ικανότητος, όστις κ,ατα τον νόμον 
αποφέρει αύτώ  ώρισμένον ποσόν* κ α ί δ ιότι έν ούδενί κλαδψ  υπηρεσίας γ ίνετα ι 
τοΰτο, δηλ. ό αύτός υπ ά λλη λο ς , τήν αύτή ν υπηρεσίαν υπηρετώ ν, διάφορον μ ι -  
αΟόν νά λαμβάν^ , ό έλληνοδιδάσκαλος ό καθη γητής, ό είρηνοδικης, ό πρω το-  

ό αξ ιω μ ατικό ς, ό έπαρχος κ .τ  λ . πάντοτε κ α ι πανταχοΟ τον αυτόν μ ι
σθόν 2χουσ ιν.— Ούδεμίαν δ’ έντεΰθεν έπέρχετα ι ο ικονομ ική ταραχ ή , δ ιότι το αυτό  
ποσόν τών ύπ α λλή λω ν θά δ ια τ ίθη τα ι είς δλον τό κράτος. Τό Σ. 'Γπουργεΐον τής 
Παιδείας χορηγεΤ είς τοός πλείστους τών Δήμων βοηθήματα διά τη ν  δημοτικην  
^Χπαίδευσιν, καί δμο>ς πώς ταΟτα δ ια τ ίθ εντα ι; άδηλον. Τά βοηθήματα τα ΰτα  
μετά τών δημοτικών φόρων (άνω τ. ά .)  άρκοΟσι διά τήν τών μ ισθών πληρω μήν  

Χατά τόν βαθμόν κα ί οχ ι κ ατά  τήν θέσιν.
δ') Νά δ ι ο ρ ι σ θ ώ σ ι  40—12 μ ό ν ι μ ο ι  έ π ι θ ε ω ρ η τ α ΐ . —Πόσον 

^υντελεΤ ή έπιθεώρησις νομίζω  περ ιττόν νά εΤπω* τοΟτο μονον προσθέτω, δ τ ι,  
πλην τών αρκετών μ ισθών τω ν— ώ στε νά ζώ σ ιν άζιοπρεπώ ς— καί τώ ν οοοιπορι— 
*&ν των έξόδων, δέον νά £χωσι δ ικα ίω μα  έπ ιβολής τιμ ω ρ ίας χ ρ η μ α τικ ή ς  κα ί 
πειθαρχικής έπί τών δημοδιδασκάλων τής περιφερείας τω ν, νά έπιθεωρώσι τάς



καταστάσεις τώ ν δημοδιδασκάλων κ α ί νά συμπληρίδσι τάς έλλείψεις  των δι
δάσκοντες αυτούς κατά  τάς άρχάς τοΟ παραδεδεγμένου συστήματος· Αί έπ ιθεω -  
ρήσεις ο'ύτω πως κ α ί άδ ιαλε ίπ τω ς γενόμενα ι μορφούσι σω ματεΐον δημοδιδασκά
λω ν άξιον τοΰ προορισμού τω ν. Πρός τοΰτο ο! διορισθησόμενοι έπιθεωρηταί 
έ'στωσαν oi σπουδάσαντες είδικ&ς τά  π α ιδ α γω γ ικά  καθη γη τα ί κ α ι α ί καθ’ ολα 
άριστο ι τίδν πρωτοβαθμίων δημοδιδασκάλων τίδν έκ τίδν νέων δ ιδασκαλείων έςελ- 
θόντων· Πδς άλλος άναλαμβάνω ν το ιαύτην θέσιν Οά άποδειχθή άνίκανος κ α ι έπ ι-  
βλαβής, &τε στερούμενος τ?\ς ε ίδ ικότητος· θ ’ ά π α ιτ ή  ά λ λ ’ ά ν τ ’ άλλω ν, 8πως 
ε ΐθ ισ τα ι.—

*Αν τά μέτρον τούτο τίδν μονίμ ω ν έπιθεωρητ&ν φα ίνετα ι δαπανηρόν, τότε 
£ςτροποποιηθώ πως· π .χ . ό νομαρχιακός (πρωτοβάθμιος έκ τού διδασκαλείου) δη
μοδιδάσκαλος ας έπιθεωρή τά  τοΰ νομού του δημοτικά  σχολεία  αύτεπαγγέλτω ς  
δίς τού £τους—  κ ατά  τά  μέσα κα ί τό τέλος— £χων π άντα  τ ’ άνωτέρω δ ικα ιώ 
μ α τα  κ α ι καθήκοντα, κ α ί ο ϊιτω  τό δημόσιον θά ύφ ίσ τα τα ι μόνον τήν δαπάνην 
*ίδν όδοιπορικίδν έξόδων.—

ΤαΟτα, προϊόντα πενταετούς έν τή  υπηρεσία πείρας, κατά  ήθικόν καθήκον 
υποβάλλω  ύπά τήν Ύ μετέραν σκέψ ιν κα ι μ ελέτην, ευχόμενος 'ίνα ληφθωσιν ύ π ’ 
οψει τά  δ ίκα ια  τα ύτα , κοινά π α σ ι τοΐς διμοδιδασκάλοις οντα , κ α ί έπέλθτ^ ταχεία  
ή θεραπεία.

Δέξασθε τήν δ ιαβεβαίω σιν τής έξαιρέτου πρός 'Υ μάς ύπολήψεώς μου.

Ό  Νομαρχικός δημοδιδάσκαλος Κεφαλληνίας

Γ .  ^ Β α ν δ ω ρ ο ς

Έ ξετυπώ θησαν τά ύπά τού έπί τής Παιδείας υπουργείου είς τήν Βουλήν ύπ ο -  
βληθησόμενα σχέδια νόμου: ά) περι Συμβουλίου τή ς Έ κπα ιδεύσεω :, νομοσχέ- 
διον, κ αθ ’ 8 σ υν ισ τα τα ι συμβούλιον της Έ κπαιδεύσεω ς, οδ 2ργον ε ΐνα ι ή ύπ ο-  
βολή γνωμίδν τ φ  ύπ ο υρ γφ  περί ζη τη μ ά τω ν άναφερομένων εις τά  τής παιδείας  
κ α ι είς τή ν  πρόοδον τής έπ ισ τή μ η ς έν Έ λλά δ ι, κα ι ή έποπτεία  κα ί έπιθεώρησι; 
τίδν δημοσίω ν ή ώ ; δημοσίων άνεγνωρισμένω ν καί τίδν Ιδιωτικίδν έκπαιδευτηρίων· 
Τό Συμβούλιον τούτο θ ’ ά π ο τελε ΐτα ι έξ ένάς προέδρου, διοριζομένου έκ τίδν κ α -  
θηγητίδν τής φιλοσοφικής σχολής τού ’Εθνικού Π ανεπ ιστημ ίου, έκ τού παρά τφ  
υπ ο υρ γε ίς  τής Δημοσίας Έ κπαιδεύσεω ς νομικού συμβούλου, έκ τριίδν καθηγητίδν 
τής αυτής σχ ο λής, έκ δύο διδακτό',ων τής φ ιλο σοφ ίας, διδαξάντων έν γυμνασ ίο ις  
ή διδασκαλείοις έπ ί π εντα ετία ν το υλάχ ιστον ή δ ιευθυνάντων όμοταγές το ΐς γο -  
μνασ ίο ις  ή διδασκαλείοις έν τή  αλλοδαπή έκπαιδευτήριον έπί δύο τούλάχ ιστον  
ετη . ΤοΟ συμβουλίου ώς ε ίσ η γη τα ί μετέχουσ ι κ α ί οί παρά τ φ  ύπουργείψ  τμη· 
μ α τά ρ χ α ι, ϊχ ο ντες  συμ βουλευτικήν ψήφον, ό τμ η μ ατάρ χ η ς τοΟ λογιστηρ ίου κοί 
ό 2φορος τίδν αρχαιοτήτω ν.

"Ετερον σχέδιον νόμου περί π ειθαρχ ικήν ποινίδν, παύσεως κα ί μεταΟέσεω? 
τίδν δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τίδν φύλω ν, (έκ τής Έ πιθεωρήσεως).

λύνθη , 1 ή πίστις καί ή φιλοπατρία τών πατέρων ήμών, οΐς οφείλεται ή 
ελευθέρωσις της γωνίας ταύτης του προγονικού εδάφους, έξυψοΰνται 
μετ’ ένθουσιασμοΰ και είς μίμησιν προβάλλονται.

« Ά λλά  τό βιβλίον τοΰτο δεν εχει μόνον ήθικοθρησκευτικόν σκοπόν, 
άλλά καί διδακτικόν, διότι πραγματεύεται περί γνωστών ώς έπί τό 
πολύ εις τους παΐδας πραγμάτων, καί συμφώνων πρός τάς πνευματικάς 
δυνάμεις καί την ΐσχύν της καταλήψεως αύτών. Αί γνώσεις δέ, at έν 
αύτφ περιεχόμεναι, κατά βαθμίδας ανιούσας κατατασσόμεναι καί με- 
θοδικώς βαίνουσαι, ΐκανώς σαφηνίζονται και άκριβώς ορίζονται. Ή 
πατριδογραφία καί ή πραγματογραφία καί ή ποίησις κατέχουσιν έν τφ  
βιβλίω έξαίρετον θέσιν, τά  δε σύγχρονα ιστορικά συμβάντα προσηκόν- 
τως έξαίρονται.» i

’Επειδή δέ ό 'Ροβινσών είναι πρόσωπον ναυτικόν, τουτέστι ένασχο- 
λεΐται ά π ’ άρχης μέχρι τέλους μέ πλοία, με ταξείδια, μέ ναυάγια, μέ 
λιμένας, μέ την αλιείαν καί τό κολύμβημα κτλ. διά τοΰτο καί έγώ 
έφρόντισα νά καταστήσω τόν Αποστολήν λόγφ καί έ’ργφ θαλασσινόν. 
Το μέλλον της Ελλάδος έγκειται έν τη θαλάσση· διά της θαλάσσης 
καί ή αρχαία Ε λλάς διετήρησε τήν ανεξαρτησίαν της καί έδοξάσθη καί 
ή παλιγγενεσία της είς αύτήν πρό πάντων οφείλεται. Ούδεμία άλλη 
χώρα έχει μάλλον έκτεταμένα παράλια, κόλπους καί νήσους, όσα η 
Ελλάς. Τούτων δ ’ ένεκα έξ ανάγκης ή χώρα ήμών είναι ναυτική’ 
έκτιθέντες δέ διά γλώσσης τερπνής τάς τέρψεις καί τάς ώφελείας, τάς 
οποίας ή θάλασσα παρέχει εις τούς ταξειδεύοντας αύτήν, ηθελήσαμεν 
νά κινήσωμεν τό ένδιαφέρον τών έλληνοπαίδων είς αύτήν. Διά τοΰτο 
παρέστησα τόν Αποστολήν γεννηθέντα εις τά  Ψαρά, ώς την ναυτικω- 
τάτην πασών τών ελληνικών κ α τ ’ εκείνην τήν έποχήν νήσων, καί ώς 
χώραν έλληνικωτάτην. Είς τά  Ψαρά έλαλεΐτο η νεοελληνικη γλώσσα 
άνευ σχεδόν ξενισμών, τά δέ ήθη καί έ’θιμα καί αυτο το πολίτευμα 
'οσαν έλληνικώτατα. Πρός δέ τούτοις ό ήρωϊσμός αυτών, τά  άθλα των 
καί αύτά τά  παθήματά των εΐναι άξιεπαινετώτατα καί δύνανται καί νά 
διδάξωσι καί νά ένθουσιάσωσι. Τά έργα των δε τέλος πάντων εν τώ 
άγώνι τής εθνεγερσίας δύνανται έξαιρέτως νά προβάλλωνται ώς άξια 
μιμήσεως εις τούς έλληνόπαιδας.

Ύπό τοιούτων λοιπόν λόγων, όρμηθέντες συνετάξαμεν Αποστολήν

(1) Συνέχ. ίδ. φυλλ. 2 σελ. 96.
(2) ”1δ. πρόλογον ’Αποστόλη τοΰ Θαλασσινού.



τόν Θαλασσινόν, ού κεφάλαιά τινα τοϋ κειμένου, ών γενήσεται χρήσις 
έν τω πρακτικω μέρει παρατίθεμεν ώς εφεξής.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α ' .

Έγεννήθην πρό πολλών έτών εις τά  Ψαρά την εκτην τοΰ μηνός 
Δεκεμβρίου’ κατά ταύτην την ήμέραν ήμεΐς οί ορθόδοξοι χριστιανοί έορ- 
τάζομεν τήν μνήμην τοΰ άγίου Νικολάου. Οί Ψαριανοί, καθώς όλοι οί 
Έλληνες ναυτικοί, πολύ σέβονται τόν άγιον Νικόλαον. Θεωροΰσιν αύτόν 
ώς προστάτην τής νήσου των καί ζητοΰσι τήν βοήθειάν του είς τούς κιν
δύνους τής θαλάσσης. Είς όλα δε τά  πλοία, μικρά καί μεγάλα, κρέμαται 
μικρά είκών τοϋ 'Αγίου καί κανδύλα καίει πάντοτε έμπρΰσθεν αύτής.

Είς τά  Ψαρά ή μεγαλειτέρα άπό όλας τάς εκκλησίας είναι ή τοΰ 
άγίου Νικολάου έκτισμένη έπάνω είς λόφον, ό όποιος ονομάζεται Πα- 
.Ιαιόχαστρον. "Οταν τόν χειμώνα συμβαίνη τρικυμία, αί γυναίκες, όσων 
οί σύζυγοι καί οί υίοί ταξειδεύουσι, τρέχουσιν είς τήν εκκλησίαν τοΰ 
Ά γ ίο υ ’ έκεϊ δέ έμπροσθεν τής είκόνος του άνάπτουσι κηρία καί τον πα- 
ρακαλοΰσι νά τους σώσ/) άπό τούς κινδύνους τής θαλάσσης καί νά τους 
φέρη σώους καί υγιείς είς τά  Ψαρά. Όλος ό λαός τών Ψαρών σέβεται 
τόν Ά γιον καί είς πολλά του τραγούδια τόν αναφέρει.

« ’Στήν πλώρη κάθετ’ ό Χριστός, ’ςτή μέσ’ ή Παναγία,
«καί πίσω ’ςτό τιμόνι του κάθετ’ ό άγιος Νικόλας. »

Οί γονείς μου πολύ έχάρησαν, ότι έγεννήθην τήν ήμέραν τής εορτής 
τοΰ Ά γ ίου ’ ό λαός πιστεύει, ότι ό Ά γιος προστατεύει όλους, όσοι γεν— 
νώνται τήν ήμέραν τής εορτής του.

Ό πατήρ μου, όστις ήτο έ'μπορος, μοί ελεγεν, ότι ό πάππος μου κα* 
τήγετο άπό τήν Κύμην τής Εύβοιας. Ειχε φύγει ά π ’ έκεϊ μέ άλλους 
πατριώτας του, διότι δέν ήδύνατο νά ΰποφέρη τήν τυραννίαν τών Τούρ
κων . «Δέν ώριζον, τφ  ελεγε, τίποτε άπό τά πράγματά τω ν’ όλα τούς

τα έ'παιρνον οί Τούρκοι’ τό κρασί των, τό λάδι των, τό μετάξι των, τά  
σΰκάτων’ τούς έδερνον καί τους έφυλάκιζον διά ψΰΛΛου πήδημα, καί 
μερικούς έ'στελλον δεμένους είς τάς ύγράς καί σκοτεινάς φύλακας τής 
Χαλκίδος, ή είς τό τρομερόν μπάνιο τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό χει
ρότερον δέ ά φ ’ όλα ήτο, ότι ύβριζον τήν θρησκείαν μας’ πολλάκις δέ 
ήρπαζον καί τά  πλέον εύμορφα κοράσια καί άρσενικά παιδία τών Χρι
στιανών καί τα  έξετούρκευον.

*Ηλθε λοιπόν είς τά Ψαρά μέ άλλου,ς πολλούς, ώς είς καταφύγιον. 
Τό νησίον τοΰτο δέν ήτο παντάπασι ζηλευτόν’ δέν είχε ούτε γην καλήν, 
ούτε νερά, ούτε δάση, ούτε δένδρα όπωροψόρα' ήτο όλως διόλου ξηρόν 
καί πετρώδες’ θυμάρια μόνον καί σχοΐνοι καί ολίγον χορτάρι έφύτρωνον 
έκεϊ, καί μερικοί ποιμένες έβοσκον τάς αϊγάς^των. Τοΰρκος δέν ήτο έκεϊ 
κανείς. Κ αί τ ί θά έζήτει ό Τοΰρκος είς τοιοΰτο ξερονήσι;

Α π ’ έκεϊ έπήρε γυναίκα ό πάππος μου, καί ό πατήρ μου ήτο τό 
τελευταϊον άπό τά δώδεκα παιδία, τά  όποια έγέννησεν. Ό  πάππος 
μου ώνομάζετο Νικόλαος Αποστολής, ό δέ πατήρ μου ’Ιωάννης, ή δέ 
μήτηρ μου Μαρία. ’Ήμην δέ εγώ τό μόνον τέκνον τών γονέων μου, 
καί με ώνόμασαν Νικόλαον. Τοιαύτη είναι ή συνήθεια είς τά  Ψαρά, νά 
δίδωσι τό όνομα τοΰ πάππου είς τό πρώτον άρσενικόν παιδίον των.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β ' .

Οί γονείς μου μέ ήγάπων πολύ καί έφρόντισαν άπό μικρας ήλικίας 
ιν. με διδάξωσι γράμματα. ~Ητο δέ τότε είς τά  Ψαρά καλόγερος σε
βαστός καί γραμματισμένος’ αύτός συνήθροιζε τά  παιδία είς τόν νάρ
θηκα τής εκκλησίας καί έκεϊ μάς έδίδασκε, πώς νά άναγινώσκωμεν καί 
νά λογαριάζωμεν. Πλήν τούτων μάς έπαιρνε τάς Κυριακάς καί τάς με- 
γάλας έορτάς είς τόν εσπερινόν καί είς τήν λειτουργίαν μάς διώριζε δέ 
κατά σειράν νά ύπηρετώμεν είς τήν εκκλησίαν, νά άναγινώσκωμεν τήν 
Ιερα,ν άκολουθίαν καί νά ψάλλωμεν. Έφρόντιζε πρό πάντων, πώς νά 
('•ας καταστήσΥ) άνθρώπους ήθικούς καί καλούς Χριστιανούς. Δύο μέσα 
('■ετεχειρίζετο διά νά μας κάμγι καλούς άνθρώπους, πρώτον, τό χαΛον 
παράδειγμα, καί δεύτερον, τά γράμματα. Πρώτος ήρχετο είς τό σχο- 
^ ‘ον καί είς τήν έκκλησίαν καί τελευταίος άνεχώρει. Δέν παρημέλει 
*ανέν καθήκον του, έδίδασκε τακτικώς καί ποτέ δέν έ'λειψεν άπό τό 
°χολεΐον.



Ή το έλεήμων, συμπαθής καί φιλάνθρωπος. Όποιος πτωχός ήρ- 
χετο εΐς την οικίαν του, δεν εφευγε με χεΐρας κενάς. Οί κάτοικοι είς 
τάς δυσκόλους αύτών υποθέσεις τόν συνεβουλεύοντο. Όσοι δέ ήκουον 
τάς συμ-βουλάς του καί τας 4'καμ.νον, πολΰ ωφελούντο.

Εΐς τό μάθημα έπρόσεχε νά διδάσκη δχι πολλά, ά λλ ’ άληθινά καί 
ώφέλιμ.α. Ήρχιζε νά έπαναλαμβάνη είς τά  μικρά καί άρχάρια παιδία 
όσα έγνώριζον έκ της οικίας τω ν- διηγείτο είς αΰτά ώραΐα καί ωφέλιμα 
παραμ.ύθια καί προσπαθούσε νά προσέχωσι καί νά έξετάζωσι τά  πράγ- 
μ.ατα πού τοις εδειχνε. Δέν έδιδε δέ εΐς τά  παιδία πολλήν έργασίαν, 
καί δέν τα  έκούραζε. Τά έδίδασκε διάφορα παιγνίδια’ δλην σχεδόν τήν 
ημέραν έ'παιζον τά μικρά παιδία, καί έτραγώδουν είς τό προαύλων, καί 
έ'κτιζον σπιτάκια- πολλάκις δέ καί αύτός έπαιζε μέ αύτά καί έτραγω- 
δοΰσεν. Ήθελε νά καταστήστ) τό σχολεΐον εύχάριστον είς τά  παιδία, 
καί μ.ά την αλήθειαν, τό κατώρθωνεν. Ό λοι ήμεΐς ήγαπώμεν τό σχο- 
λεϊον καί έτρέχομεν είς αύτό ευχαρίστως- μέ τά  παιγνίδια έμ-ανθάνομεν 
έκεΐ καθ’ ήμ,έραν πολλά καί χρήσιμα πράγματα.

’Ενθυμούμαι άκόμη άπό τότε πολλά τραγούδια, τά  όποια έτραγω- 
δοΰμεν. "Ολα είχον ενα σκοπόν ωφέλιμον. Τά τραγούδι τοΰ Ζίζικα είχε 
σκοπόν νά μ.ας κάμη νά έπιμελώμεθα είς τά  μαθήματά μας. Τούτο τό 
γράφω, οπως τότε τά έτραγφδούσαμ,εν.

Ό  Ζ έ'ζςκας.

Καλοκαίρι κ ι’ άνοιξι, 
δταν ήτον τά  λουλούδια, 
ό τρελλός δ ζίζικας 
τήν περνούσε μέ τραγούδια.

Τά λουλούδια πέρασαν, 
ήλθαν χιόνια, ήλθαν πάγοι.
Κ αί πεινοί δ ζίζικας, 
καί δέν εχει, τ ί  νά φάγν).

—  133  —

Έ ρχετ’ είς τόν γείτονα, 
τό προβλεπτικό μυρμ-ήκι, 
καί ζητεί βοήθειαν, 
ενα σπόρο ή σκουλήκι.

Τό μυρμήκι εκθαμβον 
έρωτ^-— «Καλέ μου γείτων, 
δέν με λες, τ ί έ'καμνες 
καλοκαίρι δσψ ήτον;»

— Τραγψδοΰσα, φίλε μου 
δσψ ήτο καλή ώρα.

— Τραγψδοΰσες ; ευγέ σου ! 
χοροπήδα λοιπόν τώρα.

Έδίδασκε δέ μέ πολύ καλόν τρόπον- μάς εδειχνε τά  πράγμ,ατα, τά  
όποια ήθελε νά μας διδάξν)- έζήτει δέ δχι μόνον νά τα βλέπωμεν, άλλά 
καί νά τα  έξετάζωμεν. Μάς ώδήγει συχνάκις επάνω είς τούς Λόφονς* 
άπ’ έκεΐ μ.ας έδίδασκε, τ ί είναι όρίζων, τ ί  είναι νήσος, τ ί άκρωτήριον, 
τί κόλπος, τ ί πορθμός, καί πώς νά διακρίνωμ.εν τά  τέσσαρα μ.έρη τοΰ 
όρίζοντος. Μάς έδίδασκε κατά πρώτον νά γνωρίζωμεν τήν πόλιν μας’ 
ήρχιζε δέ ή άπό τήν οικίαν έκάστου μ.αθητού, ή άπό τήν εκκλησίαν. 
Έπειτα μας ώδήγει είς τά  πέριξ τής πόλεως καί μας έδίδασκε νά δια- 
κρίνωμεν τάς διαφόρους τής νήσου μ.ας θέσεις καί έξοχάς, καί τά  τρι
γύρω μας μ.έρη. Ό ταν ήτο ώραία εσπέρα, έδείκνυε τά  βουνά τής Εύ
βοιας καί μας ελεγεν, δτι έκεΐ άκριβώς πρός δυσμάς κεΐται ή Κύμη' μ.ας 
έδείκνυε τήν Χ ίο ν, τόν κόλπον τής Σμύρνης, τά  παράλια τής Μικράς 
'Λσίας, τήν Χαλκιδική ν  χερσόνησον καί τούς τριγύρω τόπους.

Έκάμναμεν συχνούς περιπάτους είς τάς έξοχάς- έκεΐ συνέλεγε βότανα 
*αί μας έδίδασκε, πώς νά διακρίνωμεν αύτά, καί είς τ ί  χρησιμεύουσι. 
ΜοΙς έδείκνυε τάς ρίζας, τόν κορμ,όν, τούς κλάδους καί τά  φύλλα τών 
φυτών καί μας έξήγει, πώς αΰτά τρέφονται καί αύξάνουσιν. Ό ταν έξηρ- 
Χ,όμεθα είς τήν εξοχήν, έξήταζε τήν γήν προσεκτικώς, καί τοΰς λίθους,



καί τούς βράχους, καί τάς ρευματιάς· ώμοίαζε πρός άνθρωπον, όστις 
έχασε κανέν πολύτιμον πράγμα, καί έζήτει νά το εύρη.

"Οταν μάς έδίδασκε την ιστορίαν τών προγόνων μας Ελλήνων, όλοι 
οί μαθηταί είχον τους οφθαλμούς των καρφωμένους Ιπάνω του καί μέ 
μεγάλην προσοχήν ή'κουον τούς λόγους του. Διηγείτο δέ εις ήμάς τούς 
καλούς καιρούς τής Ελλάδος, τούς πολέμους, τούς όποιους έ'καμε κ α τ ’ 
εκείνων, οί όποιοι έζήτουν νά την κυριεύσωσί, καί την ύποδουλώσωσιν 
έπηνει δε και εθαυμαζε την άνδρείαν, τήν φιλοπατρίαν καί τάς άλλας 
αρετάς τών Ελλήνων. Αλλοτε πάλιν μάς διηγείτο τούς κακούς χρόνους 
τής Ελλάδος" μάς έ'λεγεν, οτι οΐ Έ λληνες άπό αγάπην προς τά χρήματα 
καί άπο φθόνον έπολέμησαν άναμεταξύ των, έξησθένησαν, ένικήθησαν 
απο διάφορά εθνη και υπεδουλώθησαν. Έ νφ δέ διηγείτο τάς δυστυχίας 
τής Ελλάδος, εβουρκωνον οί οφθαλμοί του πολλάκις καί έκαμνε καί 
ήμάς νά κλαίωμεν. Είχε δέ τόσον μέγα μίσος προς τούς Τούρκους, ώστε 
εγινετο κατακόκκινος απο τόν θυμόν του, όταν μας διηγείτο τά  κακά, 
τά  όποια ή Ε λλάς έπασχε τόσους χρόνους. « Τριακόσια έτη, έ'λεγεν, 
είναι ή πατρίς μας είς τήν δουλείαν.» « Ά πό όλα τά  έθνη, έ'λεγεν άλ
λοτε, τά  όποια εξούσιασαν τήν Ε λλάδα, κανέν άλλο δέν έπραξε καί 
πράττει χειρότερα κακά είς ήμάς τούς “Ελληνας άπό τούς Τούρκους. 
Πότε θα σηκωθή η Ελλάς κατα τών τυράννων της καί θά ζητήσγι τήν 
ελευθερίαν τη ς ; »

Συχνά δε έκάθητο παράμερα καί έβλεπε τήν θάλασσαν καί έτραγώ- 
δει μέ λυπηρόν σκοπόν διάφορα τραγούδια καί έκλαιεν. ’Ενθυμοΰμαι άκό
μη καί τώρα αύτούς τούς στίχους"

«Τά ρόδα, τα  τριαντάφυλλα τής άνοιξις καμάρι"
« τά  λονλουόα, οί ζέφυροι, ό ήλιος, τό φεγγάρι,
«Χάνουν τήν εϋμορφάδα τους ’ςτή σκλαβωμένη γή.
« Ετσι κ έδώ ανθίζανε τά θέλγητραΛ τά  χάλλη"
«Μιά ’μέρα ή πατρίδα μας ήτον λαμπρά, μεγάλη,
« Κ αί πώς την έφαρμάκωσεν ή μαύρη ή σκλαβιά. »

Συχνάκις επεσκέπτοντο αυτόν είς τό χελλιον του οί δημογέροντες 
καί προύχοντες τής νήσου" μ ετ’ αύτών δέ συνωμίλει κρυφίως πολλήν 
ώραν. Εκ τών συχνών δέ τούτων καί κρυφίων συνομιλιών καί άπό με
ρικούς λόγους, οί όποϊοι τοΰ διέφευγον είς τό μάθημα τής ίστορίας καί 
γεωγραφίας, εϊχομεν εννοήσει, ότι έκοπίαζε πρός άπελευθέρωσιν τής

Ελλάδος" έπειτα έμαθον, ότι άνήκεν είς εταιρείαν μυστικήν. Ελάμβανε 
δέ συχνάκις καί έπιστολάς καί ξε'νας εφημερίδας καί έλεγε τάς ειδήσεις 
είς τούς δημογέροντας.

Τοιοΰτος ήτο ό καλός καί ενάρετος διδάσκαλός μου. Τωρα προ 
πάντων ενθυμοΰμαι τά  καλά, τά  όποια εδιδαχθην παρ αυτοΰ. Εμαθον 
νά σκέπτωμαι, καί είς τάς συμβουλάς του καί είς τήν διδασκαλίαν του 
οφείλω τήν σωτηρίαν μου. Τόσον δε σέβας και αγαπην είχον πρός αυτόν, 
ώστε άκόμη καί τώρα διατηρώ την εικόνα του άμ^αβλητον εις την 
καρδίαν μου" μοί φαίνεται, ότι ακούω ακόμη τούς χρυσοΰς του λόγους. 
Ώνομάζετο δέ ό μακαρίτης, Νικόδημος, καί έφονεύθη είς τά  Ψαρά, 
ένω έπροσπάθει νά έμποδίσγ τούς Τούρκους νά εξέλθωσιν εις την ξηραν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Γ ' .

Οί πλεΐστοι τών κατοίκων τής πατρίδος μου ήσαν ναυτικοί, πολύ 
δ ’ ολίγοι ήσαν βοσκοί καί παντοπώλαι. Οί θαλασσινοί ήσαν εκεί εις 
μεγίστην τιμήν καί οί γονείς έθεώρουν μεγάλην ευτυχίαν νά ίδωσι τους 
υιούς των πλοιάρχους. Ό πατήρ μου ήτο ο μόνος έμπορος τής νήσου, 
ά λλ’ είχεν εξ αδελφούς μεγαλειτέρους, όλους θαλασσινούς. Ο πάππος 
μου μέ τήν βίαν τόν έ'καμεν έμπορον, διότι εφρόνει, ότι και ΐο  εμπόριον 
είναι άναγκαϊον" ήθελε δέ νά τον κρατή εις τά  Η'αρά διά να τον εχγι 
σύντροφον είς τά  γηρατειά του.

Οί Ψαριανοί έξ άνάγκης έδόθησαν είς τήν θάλασσαν, διότι ή νήσός 
των ήτο μικρά, πετρώδης καί άκαρπος, καί δεν ηδύναντο νά ζώσι δια 
τής γεωργίας. Πρός τούτοις, επειδή έβλεπον πάντοτε την θάλασσαν, 
τήν συνήθισαν καί έλαβον πολλην κλίσιν εις αυτήν. Εχει και ή θά
λασσα τά καλά της" πολλάκις μάλιστα, όταν είναι γαλήνη , ευχαριστεί 
εκείνους, οί όποιοι' την βλέπουσι καί την ταξειδευουσιν.

Ό  διδάσκαλος τό καλοκαίριον όλους τούς μαθητας, μικρούς και 
μεγάλους, ώδήγει είς τήν θάλασσαν καί εδίδασκε, πώς νά κολυμβώσιν. 
"Ολοι οί Ψαριανοί ήξεύρομεν νά κολυμβώμεν" ήτο γενική συνήθεια τό 
κολύμβημα καί περιεφρονεΐτο όστις δέν ήξευρε νά κολυμβα ταχέως καί 
τεχνικώς. ’Εμανθάνομεν όλα τά  είδη τοΰ κολυμβηματος, και ειμεθα 
τόσον καλοί κολυμβηταί, ώστε μάς ώνόμαζον θαλασσοπουλια.

’Εστεκόμεθα δέ όλοι είς τήν γραμμήν και άμα έδίδετο το σημεΐον, 
επιπτομεν συγχρόνως είς τήν θάλασσαν καί επροσπαθοΰμεν, τίς να πε-



ράσγι τόν άλλον. Ά λλοτε πάλιν έπίπτομεν άπό τών βράχων καί τών 
καταστρωμάτων καί τών υψηλών Ιστών τών πλοίων είς την θάλασσαν, 
καί ηύχαριστούμεθα νά μας κτυπώσι τά κύματα. Έβουτούσαμεν ολοι 
διά μιας εΐς την θάλασσαν καί έκάμνομεν τό λεγόμενον μακροβοντι' 
έπηνεΐτο δέ όστις ήθελεν υπάγει μακρύτερα καί οστις έξήρχετο τελευ
ταίος επάνω είς την θάλασσαν. Ά λλοτε δέ έβουτούσαμεν μ έτή ν  κεφα
λήν είς τά  βαθέα καί έφθάνομεν είς τόν πάτον της θαλάσσης· ά π ’ έκεΐ 
δέ έλαμβάνομεν είς την χεΐρά μας πέτραν, η άμμον, η φΰκος, είς ση
μεΐον, καί άνηρχόμεθα είς τήν επιφάνειαν της θαλάσσης. Τοΰτο ώνο- 
μάζομεν σημάδι. Συνηθίζομεν δέ είς τό κολύμβημα νά φέρωμεν έπί τών 
ώμων μας, ώς φορτίον, άλλον παΐδα, καί νά τον έκβάλλωμεν άπό τό 
πέλαγος είς τήν ξηράν.

Τό κολύμβημα ήτο είς ήμας ή καλλιτέρα διασκέδασις· όλοι οί μα
θηταί τοΰ σχολείου άνέμενον άνυπομόνως, πότε θά ελθχι Κυριακή, ή 
άλλη εορτή, διά νά ύπάγωμεν είς τήν άγαπητήν μας θάλασσαν. Καί αί 
γυναίκες αύται καί τά  κοράσια έγυμνάζοντο είς τό κολύμβημα. Έ πή- 
γαινον είς τόπον χωριστόν, είς τόν κάτω αίγιαΛόν, όπου ήτο έκκλησί- 
διον τής άγίας Φωτεινής, καί έκεΐ έκολύμβων μόναι τ ω ν  ήτο δέ έκεΐ 
εις την παραλίαν εν σπηΛαιον, εις το οποίον εζέβαλλον τά  ένδύματά των.

Κ Ε Φ Α Λ Δ Ι Ο Ν  Δ ' .

Ά λλά  καί άλλας ευχαριστήσεις εΐχομεν έκ τής θαλάσσης· έκ τών 
βράχων εζεκολλώμεν δια μικρών μαχαιριών ώραίας καί μεγάλας πετα
λίδας άλλοτε πάλιν εντός τής άμμου εύρίσκομεν μικρά καβούρια} ονο
μαζόμενα αμμοδοκαβουρια άλλοτε συνελαμβάνομεν, ένω άνέβαινον έπάνω 
είς τάς πέτρας, ή καί έντός τής θαλάσσης, πολλά είδη καβουρίων, τά  
όποια διέφερον άναμεταξύ των κατά τό χρώμα καί κατά τό μέγεθος. 
Τοιαΰτα ήσαν τά  πετροκαβονρα, τά  όποια δίεκρίνοντο άπό τό μέγεθος, 
τό σχήμα, τα  δόντια και το πλήθος τών αυγών, τα  όποια είναι κατα- 
κόκκινα. Οί άΛιεϊς πολλάκις έπιαναν είς τό πέλαγος διά τών δικτύων 
καβούρια πολύ μεγάλα, τά όποια, έπειδή είναι μαλλιαρά, ονομάζονται 
μαλ.Ιχαροχα βονρια.

Είς τά άβαθή ύδατα τοΰ αίγιαλοΰ συνελαμβάνομεν πολλάκις διά 
τών χειρών γαρίδας, αϊτινες είναι νόστιμοι καί τας έτρώγομεν ώμάς, 
άφοΰ έπετούσαμεν τήν κ«φαλήν. Είσηρχόμεθα δέ εΐς τήν θάλασσαν, ή

έστεκόμεθα έπάνω είς τήν Λέμβον καί άνεσύρομεν διά καλαμιού (Μεγάλους 
καί μαύρους αχινοίς" εις τό ακρον δε τοΰ καλαμιού ητο δεμενον στυπιον, 
ή μαλλίον, καί είς τοΰτο ένεπλέκοντο αί άκανθαί των.

Ό τε δέ ήτο γαλήνη συνελαμβάνομεν διά κονταρίων στρείδια τής 
λάσπης καί στρείδια τών πετρών, τά  όποια ώς εκ τοΰ μεγέθους αυτών 
καί τοΰ σχήματος λέγονται γαϊδονρόποδα. Είχον δε τά  κοντάρια εις το 
άκρον πλέγμα σιδηροΰν, όμοιον μέ τό κοΐλον τής χειρός. Αλλοτε πάλιν 
έζεκολλώμεν έκ τών πετρών μύδια , χαΛογνώμας, και άχιβαδας.

Ώοαία δέ ήτο καί ή άλιεία τών όχταποδίων, καί τών πιννών καί 
σουπιών. Τά όκταπόδια έφονεύομεν με τό καμάκιον. Γας πιννας συνε
λαμβάνομεν είσάγοντες είς τό άνοικτον αυτών οστραχον σιδηροΰν οργανον 
κυρτόν καί μακρουλόν όταν δέ ή πίννα ησθανετο, ότι σώμα ζενον εισηρ- 
χετο, άμέσως έκλειε καί τά  δύο της φύλλα και ούτως την εσυρομεν 
έπάνω. Τάς σουπιάς έπιάνομεν πρό πάντων εν καιρω νυκτός, αναπτον- 
τες δάδας, καί παραπλέοντες έπί λέμβου βραδέως την παραλίαν. Ερρι- 
πτομεν δέ είς τήν θάλασσαν, δεδεμένην δια λεπτού σχοινιού, ζνΛοσου- 
π ιάν} τήν οποίαν έσύρομεν έκ τής πρύμνης. Την ξυλοσουπιάν αμα βλέπνι 
ή ζωντανή σουπιά ότι φεύγει, όρμο: και καθεται επάνω εις αυτήν, και 
τότε συλλαμβάνεται διά τής απόχης.

Τό τοιοΰτον είδος τής άλιείας ώνομάζομεν περγάνι, διότι ήνάπτομεν 
δα:δία καί διά τοΰ φωτός προσειλκυομεν. Κ αι ασταχονς πολλούς εψα- 
ρεύομεν είς τήν θάλασσαν, εϊτε διά καμακίων, είτε δια δικτύων βλέ- 
ποντες οί άστακοί όψάρια πιασμένα εις τα  δίκτυα, τρέχουσιν, ΐνα τα  
συλλάβωσι καί φάγωσιν, άλλά τότε καί αυτοί συλλαμβάνονται εις αυτά.

Καί ή άλιεία τών ιχθύων πολλάς καί διαφόρους παρεΐχεν είς ήμας 
ευχαριστήσεις. Μέ τήν απόχην, ήτις είναι είδος δικτυου όμοιου πρός 
σάκκον κρεμάμενον έκ κονταριού λεπτοΰ, ή με τόν πεΐ,οβοΛον, συνελαμ
βάνομεν τά  μικρότατα ψαράκια, ονομαζόμενα άθερινας. Κ ατά τόν αυτόν 
τρόπον, άλλ ’ είς βαθύτερα ολίγον ύδατα, συνελαμβάνομεν σμαρίδας, 
σαρδέΛΛας, καί άλλα μεγαλείτερα, ήτοι γούπας, χεφαΛοπουΛα, πέρχας 
καί σπάρους. Μέ τά  δίκτυα, ή μέ τούς κιούρτους, οί όποιοι είναι καλά
θια πλεκτά εχοντα σχήμα σχεδόν στρογγύλον με στενόν πρός τά άνω 
λαιμόν, ή μέ καλάμια φέροντα είςτό άκρον μεταξίνης κλωστής αγχιστρον 
σκεπασμένον μέ δόλωμα, συνελαμβάνομεν σχορπιους, γΛωσσας, μεΛανου- 
pta, χεψάΛους, Λυθρινάρια, μπαρμπούνια (τρίγΛας), σκομβρια. Ί ά  μεγα
λείτερα τέλος παιδία συνώδευον τούς γονείς των έντός λέμβων ή άΛιευ-



τιχών πλοιαρίων καί εψάρευον δια της άπετονιάς, της σύρτης καί της 
χαθετής. ’Εγνωρίζομεν όλα σχεδόν τά είδη τών ιχθύων, καί ήδυνάμεθα 
από μνημης να εΐπωμεν τα  γνωρίσματα αυτών χ.αί τόν τρόπον μέ τόν 
οποίον πιάνονται.

Αλλα και α,λλας προσέτι τέρψεις παρεΐχεν είς ήμάς ή θάλασσα' 
έλαμβάνομεν με την άδειαν τών γονέων μας τάς μικρας λέμβους τών 
πλοίων καί έκωπηλατοΰμεν, προσπαθοΰντες, τίς νά περάσγι τόν άλλον  
άλλοτε πάλιν έβάλλομεν είς τάς λέμβους μικρά πανία καί έλοξοδρομοΰ- 
μεν (εκαμνομεν βόλτας) εντός καί εκτός τοΰ λιμένος. Πολλάκις δεέστοι- 
χηματίζομεν αναμεταξύ μας, η ή δημογεροντία προσδιόριζε τό βραβεΐον, 
καί τότε πολλαί λέμβοι παρέτρεχον, καί οποία έ'φθανε πρώτη είς το 
ώρισμένον σημεΐον, τό εκέρδιζε. Τότε τό θέαμα ήτο λαμπρόν, άνδρες, 
γυναίκες καί παιδία κατεβαινον εις τό παραθαλάσσιον καί έ’βλεπον. Μετά 
το τέλος της Λεμβοδρομίας έφώναζεν ό κήρυξ τό όνομα τοΰ νικητοΰ, καί 
έδίδετο είς αΰτόν τό βραβεΐον τής δημογεροντίας· όλοι δέ οί Ψαριανοί 
επηνουν εις τάς οικίας των καί είς τήν αγοράν τόν νικητήν.

Εν καιρψ δε χειμώνος έγυμναζόμεθα καί είς τήν ξηράν είς διάφορα 
τοΰ σώματος γυμνάσια. Παρετρέχομεν, ερρίπτομετ τήν πέτραν , επηδώ- 
μεν τας τρεις} και επαίζομεν διάφορα παιγνίδια. Μέ τά  γυμνάσια δέ 
ταΰτα ένεδυναμώνομεν καί τό σώμα, καί τούς οφθαλμούς καί τά  άλλα 
αισθητηρια. Διά τών τοιούτων δέ ασκήσεων καί παιγνιδίων άπεκτώμεν 
ευκινησίαν και ταχύτητα. Πολλάκις δέ τοΰ έ'τους μετέβαινον είς τήν 
εξοχην οί μεγαλείτεροι την ηλικίαν μαθηταί καί έ'ρριπτον άπό μακράν 
εις την σκοποβολήν με όπλα, τά  όποια Ιχορήγει ή δημογεροντία. ΤΗτο 
δε το σημάδι σανίς, επι τής οποίας ήσαν διαγεγραμμένοι κύκλοι διαφό
ρου μεγεθους ο εις εντός τοΰ άλλου, καί είχον το αύτό κέντρον' δστις δέ 
έκτυπα τον μικρότατον κύκλον, τον οποίον ο διδάσκαλος ώνόμαζε ((καρ- 
διαν τοΰ Τούρκον )), Ικεΐνος ελαμβανε βραβεΐον εν τουφέκιον. ΊΓπό τήν 
οδηγίαν δέ τοΰ Νικολάου Σπανοΰ, έμανθάνομεν τόν βηματισμόν καί τά  
άλλα γυμνάσια καί ενίοτε συνεκροτοΰμεν π.Ιαστάς μάχας. ΊΙτο δέ ό 
Σπανός λοχαγος τοΰ μεγάλου Ναπο.Ιέοντος, καί είχεν εκστρατεύσει μαζύ 
του εις Αίγυπτον. Οί παΐδες εμενον εις τό σχολεΐον μέχρι τοΰ δεκάτου 
πέμπτου ε'τους τής ήλικίας των, μετά δέ ταΰτα ίπήγαινον ώς ναΰται 
είς τά  πλοία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ’.

Ό  πατήρ μου, ώς ειπον άνωτέρω, ήτο ό μόνος έμπορος τής νήσου 
μας, καί είς τό κατάστημά του συνήρχοντο οί δημογέροντες και πρού
χοντες. ’Εκεί εφερον ό Νικόδημος καί ό Σπανός διαφόρους ςένας εφη
μερίδας, τάς οποίας έλάμβανον διά τοΰ έν Χ ίφ  προξένου τής Γαλλίας, 
καί άνεκοίνουν αναμεταξύ των τάς νεας ειδήσεις τής Ευρω/./ις. Εκεί 
πολλάκις οί δημογέροντες συνεσκέπτοντο καί περί τών γενικών συμ
φερόντων τοΰ τόπου καί έδίκαζον καί αΰτάς άκόμη τάς ίδιωτικάς 

υποθέσεις.
’Εκεί πρός τούτοις ήρχοντο οί έπιστρέφοντες μέ τά  πλοΐά των 

πλοίαρ-χοι καί διηγοΰντο τά  κέρδη των, τά  ταξείδιά των, τάς κακοπα- 
θείας των καί τους κινδύνους τής θαλάσσης. Το κατάστημα τοΰ πατρός 
μου μεταβάλλετο κατά τάς περιστάσεις, εϊτε είς λέσ χη ν , είτε εις βου- 
λευτήριον, είτε εις διχαστήριον. -

’Ήμην τότε δεκαέξ έτών, ότε έτελείωσα τά  μαθήματά μου. Έ φαι- 
νόμην όμως ώς είκοσαέτης. Τά γυμνάσια τής ξηράς καί τής θαλάσσης 
πολύ με είχον αναπτύξει. Είχον ανάστημα άνδρός, αί δέ χεΐρές μου, 
οί πόδες μου, καί τό στήθος μου ήσαν ισχυρότατα καί καρτερικώτατα. 
Έλάμβανον διά τών χειρών μου δύο σφαίρας σιδηράς, έκάστην βάρους 
ενός στατήρος, καί άκόπως έ'φερον αΰτάς έπί πολύ διάστημα. Διέτρεχον 
είς εν τέταρτον τής ώρας διάστημα, τό όποιον άλλος, άν έβάδιζε τα- 
κτικώς, δέν θά ήδύνατο νά το διατρέξη είς όλιγώτερον τής ώρας. Ό τε  
είς τόν δχι ασφαλή λιμένα τής νήσου έσηκώνετο τρικυμία καί τά  κύ
ματα ύψώνοντο ώς βουνά, μόνος εγώ, εντός μικρας λέμβου, εφθανον 
άσφαλώς είς τό βαθέως ήραγμένον πλοΐον, καί συνωμίλουν μέ τούς ναύ- 
τας. Α ί χεΐρές μου, γεμάται άπό κάλους, ήλαυνον καί τά  δύω κωπία 
τής μεγάλης λέμβου μέ πολλήν εύκολίαν καί τάξιν. ’Ανέβαινον δέ είς 
τό ΰψηλότατον μέρος τών ίστών τών μεγάλων πλοίων ταχύτατα, καί 
ελυον έκεϊ τόν παπαφίγκον καί πάλιν τόν ε'δενον, και όταν ακόμη έφυσα 

δυνατός άνεμος.
Διά τήν έπιτηδειότητά μου ταύτην μέ εθαύμαζον οί συμπολΐταί μου 

καί μέ έπήνουν έ'λεγον δέ ότι θά γίνω κάλλιστος ναύτης καί πλοίαρχος. 
Πολλάκις είχον λάβει τό βραβεΐον είς τήν σκοποβολήν τόσον δέ καλώς 
είχον συνηθίσει νά κτυπώ τήν χαρδίαν τοϋ Τούρκον, ώστε ό λοχαγός 
Σπανός, ό διευθύνων τά  στρατιωτικά γυμνάσματα, δέν με έδέχετο πλέον



εις τον διαγωνισμόν. Ωσαύτως μέ έξήρεσαν καί άπό την λεμβοδρομίαν, 
διότι δεν αφινον άλλον να κερδίστ) τό στοίχημα.

Τά προτερήματα μου δε ταΰτα  μόνος ο πατήρ μου ούτε τά  έθαύ- 
μαζεν, ουτε τά  επιρνει. Δέν ήθελε νά με κάμη ναυτικόν, διότι είχεν 
άποστροφήν εΐς τήν θάλασσαν. Μίαν φοράν εϊχε ταξειδεύσει ώς επιβά
της, επί πλοίου μικροΰ, έως εΐς τήν Σμύρνην, έκινδύνευσεν όμως νά 
πνίγη από τρικυμίαν, ήτις έξαίφνης είχε σηκωθη, και έσώθη ώς έκ θαύ
ματος είς τήν ξηράν. Ό τε δέ έπέστρεψεν είς τά  Ψαρά, ώς μας έ'λεγε 
πολλάκις, πριν μεταβή είς τήν οικίαν του, ήγόρασε πρότερον μεγάλην 
λαμπάδα καί υπήγε καί την ήναψεν είς τόν άγιον Νικόλαον παρήγ- 
γειλε δ έπειτα είς ενα χρνσοχόον καί τφ  κατεσκεύασεν έξ άργυρον 'έν 
πλοιάριον ευρισκόμενον ώς είς τρικυμίαν, μέ σπασμένο κατάρτι καί χωρίς 
τιμόνι, καί το έκρέμασεν είς τήν εικόνα τοΰ 'Αγίου.

Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Υ Λ Η Σ

Προεισαγωγικαί παρατηρήσεις.

1. Α ι γενικαι υποθέσεις πρός διαπραγμάτευσιν της ύλης έχουσιν 
ήδη έκτεθή έν τώ οδηγώ τοΰ πρώτου έτους (σ. κ'— κδ'). Ή  ύλη, 
ήτις είναι δεδομενη εις έκαστον μάθημα διαχωρίζεται είς μικρά μέρη, 
εις τας λεγομενας μεθοδικάς ενότητας. Ά λ λ ’ έκαστη μεθοδική ένότης 
εκτελεΐται κατά τα  πεντε μορφωτικά τοΰ πνεύματος στάδια.

2 . To r io r  δύναται νά προσφερθή είςτά  παιδία ύπό τοΰ διδασκάλου 
κατά το δεύτερον μορφωτικόν στάδιον. Ά λ λ ’ ή διήγησις δύναται (καί 
τοΰτο κατα τό πλεΐστον προτιμάται, διότι ή πνευματική ένέργεια τών 
παίδων διά τούτου τοΰ τρόπου διαφερόντως προάγεται) καί βοηθεί^ 
τοΰ διδασκαλου υπο των παίδων αυτών νά γίνηται.

3. Ινα δέ μη μετά τής ύπό τών παίδων διηγήσεως άποκλείηται 
τό εργον τοΰ διδάσκειν καί δέν γίνεται μ ετ’ έντελείας, πρέπει έπί τούτου 
διαφερόντως νά έξαίρηται. Διά τοΰτο πρόκειται μάλιστα οί παΐδες να 
εμβαθυνωσιν είς τήν προσφερομένην καί έξεργαζομένην ύλην καί τήν 
γενικήν έννοιαν νά παράγωσιν έκ τοΰ συγκεκριμένου ΰλικοΰ. Ή διαβά-

θυνσις γίνεται ένταΰθα κάλλιστα εν μορφή diaJsxzix ij, οπου πρεπει τις  
νά προσέχη μόνον, ινα προτείνϊ) ώς πρός τοΰτο ενδιαφέρουσας ερωτή
σεις. Τό κείμενον τοΰ ’Αποστόλη πολυειδώς δύναται νά συνδράμη τόν 
διδάσκαλον είς τό διαλογικόν είδος.

4. Ά πό καιροϋ είς καιρόν έπαναλαμβάνονται καί κατατάσσονται 
αί ήθικοθρησκευτικαι προτάσεις, αϊτινες, όσον εγχωρεΐ, άνυψοΰνται εις 
ρήσεις γραφικάς. Διά τοΰτο πρέπει φυσικώς να προσεχωμεν πάντοτε επι 
τοΰ ήθικοθρησκευτικοΰ ΰλικοΰ τοΰ πρώτου σχολικοΰ έτους. Η επισκό- 
πησις έπί τοΰ όλου τοΰ είς τα  δυο πρώτα τοΰ σχολείου ετη επεξειργα- 
σμένου ΰλικοΰ γίνεται έν τφ  τέλει τοΰ σχολικοΰ έτους.

5. Έν τοΐς έξης παρέχομεν διά βραχέων συνοψισμένον τό ήθικο- 
θρησκευτικόν ύλικόν, τό όποιον προσφερεται εν συνδεσει μετα τών κεχω- 
ρισμένων κεφαλαίων τής τοΰ Αποστόλη διηγήσεως πρός διδακτικήν 
επεξεργασίαν. Ή έν τοΐς καθέκαστα προπαρασκευή άφίεται φυσικώς 
εις τόν διδάσκοντα, διότι ημείς σκοποΰμεν εν τφ  σχολικφ τουτφ ετει 
βοηθήματα μόνον νά δώσωμεν αυτφ  εις τάς προπαρασκευας του, ΐνα 
κανονίσωμεν ολίγον την ιδίαν αυτοΰ μελετην και αυτενέργειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  τ ή ς  Ο λης.

Τήν όλην ΰλην Αποστόλη τοΰ Θαλασσινοΰ διείλομεν είς ΜΑ' κε
φάλαια, ών ή περίληψις εχει ώς έξης.

Κ εγάΛ αιονΑ '. 1) Ή γέννησις τοΰ Αποστόλη συμπίπτουσα καθ’ ήν 
ήμέραν ή ’Εκκλησία τελεί τήν μνήμην τοΰ άγίου Νικολάου. 2) Πώς 
θεωροΰσιν οί ναυτικοί τόν Ά γιον Νικόλαον και πώς σέβονται αυτόν. 
(Προλήψεις τών Ψαριανών). 3) Πόθεν κατήγετο ό πάππος τοΰ Α πο
στόλη, καί διατί έφυγεν έκ τής πατρίδος του και μετέβη εις τα  Ψ αρά;
4) Περί τών Ψ αρών όποία τις δηλαδή νήσος είναι. Περί τοΰ ονόματος 
τοΰ πάππου του καί τών γονέων του. Τις συνήθεια υπάρχει εις τα  Ψαρα ;

Κεφά-laior Β '.  1) Πώς άνετρέφοντο καί έδιδάσκοντο τά  παιδία  τών 
Ψαριανών ύπό τοϋ διδασκάλου. Τό καλόν παράδειγμα, τά  γράμματα.
2) Διδασκαλία τών μύθων. Ό  Ζίζικας (τέττιξ). 3) ΙΙατριδογραφικά



καί πραγματογνωστικά μαθήματα. 4) Ή διδασκαλία. Τό τραγούδι της 
σκλαβιάς. Ό  Νικόδημος εΐργάζετο ύπέρ της έλευθερώσεως τής Ε λλά 
δος. Ευγνωμοσύνη τοΰ ’Αποστόλη πρός τόν Νικόδημον. Ένδοξος θάνα
τος τοΰ Νικοδήμου.

Κεφάίαιον Γ ' .  1) Τίνα εργα είχον οί Ψαριανοί. Ποιον είχε παρ’ αύ- 
τοΐς πλείονα τιμήν. Δ ιατί ό πατήρ τοΰ ’Αποστόλη έγεινεν έμπορος. 2) 
Αίτιον τής άγάπης τών Ψαριανών πρός τήν θάλασσαν. 3) Τό κολύμ- 
βημα ήτο έν κοινή χρήσει παρά τοΐς Ψαριανοΐς. Τά διάφορα είδη τοΰ 
κολυμβήματος. Κ αί αύταί αί γυναίκες έκολύμβων.

ΚεγάΛαιογ 4 ' .  1) Α ί έκ τής θαλάσσης τέρψεις. Ή άλιεία τών πε
ταλίδων, τών καβουρίων. 2 ) Ωσαύτως ή άλιεία τών γαρίδων, τών εχί— 
νων, τών στρειδίων, τών πινών καί αστακών. 3) Ή άλιεία τών διαφό
ρων ιχθύων. 4) Ή λεμβοδρομία, αί σωματικαί καί στρατιωτικαί ασκή
σεις- ή σκοποβολή.

ΚεγάΛαιογ Ε '.  1) Τίνες συνήρχοντο είς τό έμπορικόν κατάστημα
τοΰ ’Αποστόλη καί τ ί έκεϊ έπράττετο ; 2) Σωματικά προτερήματα τοΰ 
’Αποστόλη. Τόλμη αύτοΰ. Γνώμη τών Ψαριανών περί τοΰ ’Αποστόλη. 
’Εξαιρείται τής σκοποβολής καί τής λεμβοδρομίας. 3) Ό  πατήρ του 
μόνος δέν έπήνει τά  προτερήματα τοΰ ’Αποστόλη. Α ιτία  τής αποστρο
φής τοΰ πατρός τοΰ ’Αποστόλη είς τήν θάλασσαν.

ΚεφάΛαιογ Σ Τ '. Ό  ’Αποστολής προσλαμβάνεται εις τό έμπορικόν 
κατάστημα τοΰ πατρός του. Κλίσις καί έπιθυμία τοΰ ’Αποστόλη. 2) 
Α ί διηγήσεις τών ναυτικών αύξάνουσι τήν κλίσιν τοΰ ’Αποστόλη εις τήν 
θάλασσαν. Δ ιατί έπεθύμει νά γίνη ναυτικός. 3) Διηγήσεις τών ναυτι
κών περί πειρατών. Οί Ψαριανοί ήσαν καταδρομείς. Τί έ'πραξαν οί κα
ταδρομείς Μανώλαρος καί Σαρρηγιάννης.

ΚεφάΛαιογ Ζ '.  1) Τό ναυτικόν τών Ψαριανών. Δ ιατί τά  μεγάλα 
πλοία τών Ψαριανών ήσαν πολεμικώς έξωπλισμένα ; 2) ΙΙοΰ έταξείδευον 
τά  μικρά πλοία τών Ψαριανών ; Περί τών θαλασσοδανείων. Περί τής 
τιμιότητος τών Ψαριανών. 3) Τά καλά αποτελέσματα τής ναυτικής 
'καί εμπορικής έργασίας τών Ψαριανών.

Κεψά.Ιαιογ Η '. 1 ) Δ ιατί έπασχε καί έμαραίνετο ό ’Αποστολής ; 2) 
Ό  Πατήρ ζητεί νά άποτρέψη τόν υίόν του άπό τήν θάλασσαν. 3) Ή 
συγκίνησις τοΰ ’Αποστόλη καί ή μεταμέλεια αύτοΰ.

Κεψή-Ιαιογ θ ' .  1) Ή έπιθυμία τής θαλάσσης καταλαμβάνει ισχυ- 
ρώς τόν ’Αποστολήν. Ό  πατήρ του άποφασίζει νά πέμψγι αύτόν εις

ταξείδιον μετά τοΰ θείου. Συμβουλαί τοΰ πατρός πρός τόν ’Αποστολήν, 
μέλλοντα νά ταξειδεύσγι. 2) Τά δάκρυα τής μητρός καί δεήσεις αύτής 
εις τόν Θεόν ύπέρ τοΰ υίοΰ της.

Κεψά.Ιαωγ Γ .  1) Πλοΰς εις Χίον. Θέσις αυτής, ώς πρός τά  Ψαρά, 
εργον τών κατοίκων. Όμοιότης καί σχέσις τών Ψαριανών καί Χίων. 
Προϊόντα τής Χίου. 2) Περί μαστίχης’ ποΰ γίνεται. Φύσις τής χώρας.
3) Γεωγραφική θέσις αύτής’ κλίμα" φιλοξενία τών κατοίκων.

Κεφά,Ιαιον Ι Α ’. 1) Περιγραφή τής μαστίχης. 2) Χρήσις αύτής.
3) Πληροφορίαι περί Χίου.

ΚεφάΛαιογ IB '.  Ό  ’Αποστολής επισκέπτεται τά  σχολεία τής Χίου. 
Τά φσματα τοΰ Κοραή. 2) Οί μικροί μαθηταί άπαγγέλλουσι μύθους. 
Ό μΰθος τοΰ κόρακος καί τής άλώπεκος. 3) Ό ’Αποστολής απαλλάσσει 
χριστιανόν άγόμενον εις τήν φυλακήν. Κίνδυνος αυτοΰ.

Κεγά.Ιαιογ 1 Γ '. 1) Πλοΰς εις Σάμον’ ορη αύτής’ φύσις τής χώρας. 
Τά περίεργα έργα τής τέχνης. 2) Γεωγραφική θέσις αύτής. 3) Χαρακτήρ 
καί έ'ργα τών κατοίκων’ προϊόντα τής χώρας. 4) Περιήγησις εις τήν νή
σον. Ό  διδάσκαλος Κλεάνθης. 5) Ά σ μ α  αύτοΰ. Επιστροφή είς Ψαρά.

ΚεφάΛαιΟΥ 1 4 '.  1) Ό  πατήρ συμβουλεύει τόν Αποστολήν νά γίνγι 
πλέον έ’μπορος καί άφήσγι τά  ταξείδια. 2) Μελαγχολία τοΰ Αποστόλη. 
Σκέπτεται νά δραπετεύση. 3) Τρικυμία’ άφιξις ξένου πλοίου είς Ψ αρά 
ενεκα τής τρικυμίας. 4) Ό Αποστολής σχετίζεται μετά τοΰ πρωρέως. 
Ό  πρωρεύς παρακινεί τόν Αποστολήν νά άφήση τούς γονείς του καί 
έλθγι μετ’ αύτοΰ. Ό Αποστολής δέχεται τήν πρότασιν τοΰ πρωρέως.
5) ’Επιστολή τοΰ Αποστόλη εις τούς γονείς του.

Κεγάλαιογ ΙΕ '.  1) Ό  Αποστολής καταλείπει τήν πατρικήν οικίαν 
καί φεύγει. Έλεγχος τής συνειδήσεώς του. 2) Ό  άπόπλους’ ή μετα
μέλεια τοΰ Αποστόλη. 3) Ό πρωρεύς δεικνύει τά Ελληνικά πελάγη 
καί νήσους καί διηγείται τά  περί αύτών. Ό  φιλελεύθερος χαρακτήρ τοΰ 
πρωρέως. 4) Τό άσμα τοΰ Κλέφτη.

ΚεφάΛαιογ ΙΣ Τ '. 1) Α ί Κυκλάδες νήσοι’ ή Εύβοια’ τό Σούνιον.
2) Τό Λαύριον καί ό Θεμιστοκλής’ ό Μαραθών καί ό Μιλτιάδης’ ή 
Άκρόπολις τών Αθηνών. Ό  Σαρωνικός κόλπος' Σαλαμίς’ Α ίγ ινα ’ 
Ύδρα' Σπέτσαι' ό Άργολικός κόλπος καί τό Ναύπλιον' ό Μαλέας καί 
τά Κύθηρα. Τό Ταίναρον.

ΚεφάΛαωγ Ι Ζ '. 1) Ή Σικελία καί τό ήφαίστιον αύτής Α ίτνα. Τρι
κυμία εξωθεί τό πλοΐον είς τήν Αφρικήν. 2 ) Οί πειραταί προσβάλλουσι



τό πλοϊον. Ν αυμαχία- Θάνατος του πλοιάρχου* κυρίευσις του πλοίου, 
αιχμαλωσία τοΰ πληρώματος.

Κεφάίαιογ ΙΗ '. 1) Κρίσεις τοΰ Αποστόλη περί τοΰ πρωοέως. 2) Ό 
’Αποστολής είς την κατοχήν Άλγερίνου άλιέως. ’Εφελκύει την εμπι
στοσύνην αΰτοΰ διά της φιλεργίας καί τιμιότητος. 3) Φεύγει μακράν τοΰ 
Άλγερίου- σώζεται είς πλοϊον Γαλλικόν. 4) Τό πλοϊον είς την Γουινέαν- 
ό πλοίαρχος υπόσχεται νά μεταφέρη τόν ’Αποστολήν είς την Ελλάδα.

ΚεφάΛαιογ ΙΘ '. 1) Τό πλοϊον διέρχεται τόν πορθμόν τοΰ Γιβραλ
τάρ καί προχωρεί είς τόν ωκεανόν. ’Εντυπώσεις τοΰ ’Αποστόλη καί 
μεταμέλεια αύτοΰ. 2) Τρικυμία τρομερά έξωθεϊ τό πλοϊον μακράν της 
Γουινέας. 3) Ό  άνεμος και τά  κύματα προξενοΰσι πολλάς καταστροφάς 
είς τό πλοϊον. Τό πλοϊον ηρχισε νά κάμνν) νερά. Οί ναΰται ζητοΰσι 
σωτηρίαν έκ τοΰ Θεοΰ. Λόγοι τοΰ ’Αποστόλη πρός τόν Θεόν. 5) Τό 
πλοϊον προσκρούει έπί υφάλου. Οί ναΰται καταλείπουσι τό πλοϊον καί 
επιβιβάζονται είς την λέμβον. Ή λέμβος βυθίζεται- οί ναΰται πνίγον
τα ι- ό ’Αποστολής σώζεται μόνος κολυμβών. 6 ) Ό  ’Αποστολής ευχα
ριστεί τω Θεφ. Σκέψεις αύτοΰ περί της σωτηρίας του.

Κεφά.Ιαιογ Κ '. 1) Ό  ’Αποστολής πλύνει τά  ύπό της θαλάσσης 
βεβρεγμένα ένδύματά του. 2) Εύρεσις τροφής. 3) Κατασκευάζει κλίνην 
έπί της κοιλότητας δένδρου τινός. 4) ’Εξετάζει προχείρως την χώραν. 
“Υπνος αύτοΰ.

ΚεφάΛαιογ Κ Α '. 1) ’Εγείρεται έκ τοΰ ύπνου’ προσευχή αύτοΰ. 2) 
Πώς έπννοεϊ νά μετρη τόν χρόνον της έν τη νήσω διατριβής του. 3) Τό 
ναυαγησαν πλοϊον. Ό  ’Αποστολής κολυμβών φθάνει είς αύτό. ’Ελεεινή 
κατάστασις τοΰ πλοίου. Θρηνεϊ τήν άπώλειαν τών ναυτών καί τοΰ 
πλοιάρχου. ’Ανευρίσκει τόν κύνα καί τάς δύο γαλάς τοΰ πλοίου.

ΚεψάΛαιογ K B '. 1) Ό  ’Αποστολής σκέπτεται πώς νά διασώση τά  
άναγκαΐα πράγματα τοΰ πλοίου. 2) Τρόπος κατασκευής σανιδώματος 
πρός φόρτωσιν τών πραγμάτων. Κοιμάται έν τφ  πλοίω. 3) Τίνα πράγ
ματα ευρίσκει έν τφ  πλοίφ ; Τί λέγει περί τοΰ εύρεθέντος χρυσοΰ ; Ό  
μΰθος τοΰ Αισώπου.

ΚειράΛαιογ Κ Γ '. 1) Κόποι πρός εξαγωγήν τών πραγμάτων τοΰ 
πλοίου. Τί προτιμά κατά πρώτον νά σώση ; 2) Πώς όδηγεϊ τό σανίδω
μα είς τήν ξηράν καί πώς εκφορτώνει τά  πράγματα είς τήν ξηράν. Διά- 
λυσις τοΰ σκάφους. 3) Ό ’Αποστολής διασώζει τό Εύαγγέλιον. Ά να-  
γινώσκει αύτό τακτικώς. Στιχουργεϊ τάς παραβολάς αύτοΰ. 4) Ό  Τε


