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ΤΑ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  THE Σ Χ Ο Λ Η Σ  Σ Τ Ε Ν Η Μ Α Χ Ο Ι
(1851 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1)

cO καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. ’ Ανδρεάδης περιοδεύων προ ετών 
εις την Βουλγαρίαν έπεσκέφθη και την Στενήμαχον, όπου είδεν εις χείρας 
τον Γ. Μουσαίου, φιλολόγου, πρώην καθηγητοΰ εις την ”Αμφισσαν, τότε δε 
προξενικού πράκτορος της 'Ελλάδος εις την πατρίδα του, δύο χειρόγραφα- 
σημειώματα του κα'ι εις την 'Ελλάδα γνωστού παιδαγωγού Βλ. Σκορδέλη, 
άναφερόμενα εις την ιστορίαν των σχολείων Στενημάχου. Γ0  Σκορδέλης — 
Στενήμαχίτης και αυτός— διετέλεσε, μετά την άποφοίτησίν τον από το ΙΙανε- 
πιστήμιον Ά  Οηνών, σχο?<άρχης εις τον Στενήμαχον επί τινα χρόνον, αλλά τα 
σημειώματα έγραψεν, ώς φαίνεται, πριν μεταβή εις τάς 3Αθήνας, διότι εις 
το εν απ’ αυτά έπιγραφόαενον «Τα Πρακτικά τής Σχολής Στενή μάγον, 1851 
Σεπτεμβρίου 11 » επρόσθεσε βραδύτερου, ήτοι το 1854, ο ίδιος τά εξής' 
«αληθής μεν κατά τό μάλλον κα'ι ήττον είναι ή εκθεσις αντη, πλήν όζεο 
σχολαστικότητας». Ουχ ήττον ό κ. Άνδρεάδης έκρινε τά σημειώματα άξια- 
νά διασωθούν κ3 εζήτησε αντίγραφα, πραγματικώς δ' εστειλεν εις αυτόν ό 
Μουσαίος τό 1910 αντίγραφου τών πρακτικών, τό όποιον εσχάτως παρέχω- 
ρήθη εις τό Θρακικόν Κέντρον. Τό άλλο χειρόγραφον έπεγράφετο, όπως 
αναφέρει ό Μουσαίος εις την προς τον κ. Άνδρεάδην επιστολήν τον «Β ι
βλίου περιέχον διάφορα αντίγραφα και αφιερώματα τή 'Ελλ. Σχολή Στενή- 
μάγον, τή 1η 3 Ιανουάριου 1849», τι δε άπ έγινε μετά τον θάνατον τον κα
τόχου τον, <5έΐ' γνωρίζομεν.

Τό σωθεν σημείωμα αρχίζει μέ μερικάς γενικός, θρησκευτικοπολιτικάς- 
σκέψεις και αν τάς κυρίως φαίνεται ότι εϊχεν υπ' όιριν του 6 συγγραφεύς > 
όταν εις οόριμωτέραν ηλικίαν έχαρακτήριζε τό έργον του ώς «σχολαστικό
τητας όζον». ΑΙ πληροφορίαι όμως, τάς όποιας δίδει περί τής πρώτης ιδρύ- 
σεως και λειτουργίας τών σχολείων τού Στενημάχου, έν παρόδω δε καί 
τής Φιλιππονπόλεως, έ'χονν ευρύτερου ιστορικόν ενδιαφέρον μαρτυρούν την 
βαθμιαίαν άφύπνισιν τών υποδούλων ελληνικών κοινοτήτων και τάς δνσχε- 
ρείας, τάς οποίας σννήντησαν ανται, όταν έσκέφθησαν ν ανοίξουν δημόσια- 
σχολεία,— δνσχερείας προερχομένας από την έλλειψιν καταλλήλλων διδασκά
λων και επαρκών πόρων, άλλί επίσης και από τάς συνηθισμένος άντιζη-
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λίας καί μικροφιλοτιμίας των όιενθυνότων τάς Κοινότητας' διότι άναμφιβύ- 
λως είς τάς πλείοτας εξ αυτών τά πράγματα σννέδησαν δπως περίπου εις 
τον Στενήμαχον. Συνάμα δε μαρτυρούν αΐ πληροφορίαι του Σκορδέλη και 
την οφαλεράν οδόν, την οποίαν έξ αρχής ελαβεν ή παίδενοΐζ τον ελληνικόν 
λαού' μαθητολ μή γνωρίζοντες ΐοως μη δε καλήν άνάγνωσιν είσήγοντο προώ- 
ρως εις τά μυστήρια τής αρχαίας ελληνικής γλώασης άπο διδασκάλους 
ομοίως ακατάρτιστους κώ απαράσκευους. Διά τους λόγους τούτους νομίζο- 
μεν δτι δεν είναι ά σκοποί’ νά δημοσιεύσω μεν εδώ τά κυριώτερα μέρη τον 
χειρογράφου.

«ΙΙλησιέστατοι γείτονες των Στενή μ,αχ κοτών, ώς γνωστόν, οι <!> lAittjto ι>- 
πολΐται είνε. Ούτος εμπορικός ι1άλλον λαός εΐ.νε η φιλόμουσος. Εις την 
Φιλιπποτίπολιν προ έβδομήκοντα περίπου ετών (17SO) έσυστήθη δημόσιον 
Ελληνικόν Σχολεΐον, εις τό οποίον μικρά ελληνικά μαθήματα παρεδίδοντο, 
μεγαλύτερα δε σπουδή και. επιμέλεια προΰτίθετο περί τής αριθμητικής καί 
τής διπλογραφίας, αντικείμενα εμπορίας, καί, ταΰτα ατελή καί αμέθοδα, 
ώς έκαστος εικάζει συγκρίνουν τάς περιστάσεις έκείνας. Καί κατά την π κοί
την περίοδον, διαρκέσασαν περίπου of) έτη, ούδεμία προφανής πρόοδος 
έδείχθη, αλλά στάσις καί αδιαφορία έπεκράτει καθ’ δλον τοΰτο τύ διά
στημα, μετά παρέλευσιν δέ περίπου 40 ετών (1820), όπόταν καί μετα- 
νάστευσις οικογενειών τινων ευκατάστατων έγεινεν εν τή Φιλιππουπόλει, 
τότε, διά τής ένεργείας μάλιστα καί συνδρομής των άποικησάντων αυτόθι, 
τό Σχολεΐον έπιδιωρθώθη καί μετερρυθμίσθη, καί έκτοτε άρχεται δεύτερα 
περίοδος, κατά την οποίαν έθελτιοίθη ή Σχολή καί έδειξε προόδους τινάς- 
καί από των πέριξ συνέρρεον σπουδασταί. Ό  κύκλος των μαθημάτων ηΰ- 
ξήθη, 6 ζήλος τών μαθητευόντων έζωπυροΰτο, καί ή φιλοτιμία καί προ
θυμία περί τά φώτα τών εφόρων τής Σχολής καί τών λοιπών έθελτιοϋτο. 
Οι κατά ταυ την την περίοδον μαθητεΰσαντες έδείχθη σαν όπωσοΰν άνδρες 
προικισμένοι ι ιέ παιδείαν εκείνου του καιρό Π καί χρηστά ήδη. Αυτή ή 
τών μαθητών πρόοδος ομολογεί καί κηρύττει τήν προθυμίαν τών εφόρων 
καί τών λοιπών Φιλιππουπολιτών καί αυτή ή περίοδος, ή διαρκέσασα 
10 μόλις έτη, υπήρξε, καθ’ ή ν μετά πλειοτέρου ζήλου καί προθυμίας διε- 
τηρεΐτο ή πρόοδος του Σχολείου Φιλιππουπόλεως. ’Αλλά κρίμα, ότι ευθύς 
μετά παρέλευσιν τών 10 ετών ήλλαξαν πρόσωπα τά πράγματα- άλλα ολέ
θρια κακά είσήχθησαν εις αυτήν, μάλιστα δέ ή όλεθριωτάτη πολυτέλεια, 
εξ αιτίας τής οποίας παρημελήθη πάλιν τό Σχολεΐον καί εις διάστημα 
5 θ ετών δεν ήκουετο πλέον, καί εις ένα καί εις έτερον μαθητευσαν- 
τες διδάσκαλον, πάλιν κατά τον κοινόν λόγον διά τον κόσμον δεν ή σαν 
Μεταξύ αυτών τών εφόρων καί τών λοιπών τής πόλεως προυχόντων δεν
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έγενετό πλέον ούδείς λόγος περί '-παιδείας, ούτε μεταξύ των μαθητών '). 
Οι μαθηταί έγειναν οπαδοί άλλοτρίων ορρονημάτων, καί εν βραχεί χρόνιο 
γενική διαορθορά είσήχθη ε’ις την Φιλιπποΰπολιν, κυριεύσασα τούς πλεί- 
στους, εάν δέ καί πολλοί έστάθησαν ακέραιοι τής κοινής διαφθοράς, έφαί- 
-νοντο όμως ούτοι οΐ ολίγοι άδιαφορούντες.

Παρημελήθη λοιπόν καί διελύθη ή προ μικρού μεταρρυθμισθεΐσα πρόο
δος τής Σχολής. ’Άρχεται δέ έκ ταΰτης τής καταστάσεως άλλη τρίτη πε
ρίοδος, περί τά τέλη τής οποίας (1848) ήρχισε νά ανανεώνεται ό ζήλος 
καί ή προσπάθεια των Φιλιππουπολιτών. Τελευταΐον δέ, τό 185.1, όπόταν 
μάλιστα ήλθεν εν αυτή δ φιλόμουσος καί πάσης τιμής άξιος άνήρ, κύριος 
Χρύσανθος Άρχιερεύς, καί τό παρθεναγωγείον έλαβε νέαν μόρφωσιν, διά 
τής έπιμελείας καί συνδρομής Αυτού καί τό Έλλ. Σχολείο ν μεταρρύθμισιν. 
"Από τό 1850 λοιπόν είσάγεται εις την Φιλιπποΰπολιν νέα πρόοδος, καί 
ή φιλοτιμία άναγεννάται εις τάς καρδίας των ευ φρονοΰντων τουλάχιστον, 
οιτινες με ζήλον προσπαθούσι νά είσάξωσι τάς Μούσας.

Τοιαύτη ήτο ή μέχρι τοϋδε κατάστασις τού Έλλ. Σχολείου Φίλιππου- 
πόλεως. Σημειωτέον δέ, ότι τακτικόν αλληλοδιδακτικόν Σχολείο ν δεν άπέ- 
κτησεν εΐσέτι ή Φιλιππούπολις 2).

Πρ ίν δ" έμβωμεν εις την έκθεσιν των πρακτικών τής Σχολής Στενη
μάχου, καλύτερον νά διαιρέσωμεν την πραγματείαν άπασαν εις περιόδους. 
Διαιρούνται δέ τά πρακτικά τής Σχολής, συμπεριλαμβανομένων καί τινων 
προηγουμένων περιστάσεων, εις τρεις περιόδους.

Ή  πρώτη περίοδος εκτείνεται από τής συγκινήσεως τών πατρκυτών 
ημών προς την παιδείαν μέχρι τής ΐδρύσεως τού Σχολείου, ήγουν από 
τού 1830 μέχρι τού 1843’ ή δευτέρα από τής ΐδρύσεως τού Σχολείου 
μέχρι τής μεταρρυθμίσεως αυτού, ή από τού 1843 μέχρι τού 1848, καί 
ή τρίτη από τής μεταρρυθμίσεως τού Σχολείου καί εφεξής, ή από τού 
1848 καί εφεξής.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'·

Ά π ό τής αυγκινήσεως τών πατριωτών ημών προς την παιδείαν 
μέχρι τής ΐδρύσεως του Σχολείου, ήγουν άπό τοϋ 1 8 3 0 — 1 8 4 3

13  ετη.

Γνωστόν εινε, όταν έν έθνος είτε μία κοινότης άνίσταται άπό βάρβα
ρον κατάστασιν, έξυπνα άπό την λήθαργον της ώμότητος καί προσπαθή

0 'Υπερβολή. ,
2) Άλλ’ ήδη 1S57 άπεκτήσατο χάρις τή φιλοδοξία τοΰ Κιουμούς Γκερδάνη 

λαμπρόν.
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ν' άνοιξη τούς οφθαλμούς του, πόσοι ολίγοι γνωρίζουσι. και. θέλουσι την 
άνέγερσιν ταύτην τής Κοινότητάς των οι πλείονες βέβαια, βιώσαντες τον 
βίον αυτών έν άμαθεία και απάτη, φθονούσι καί κωλύουσι όλαις δυνάμεσι 
την παιδείαν, τό φως.

Ή  ήμετέρα Κοινότης μόλις άπαλλαγείσα των εξωτερικών ταραχών και 
εχθρών συνεκινήθη εις άνακάλεσιν τής παιδείας. Άλλα ψεύδομαι λέγων 
Κοινότης· καθότι όλίγιστοι ή σαν οί τοιαύτα φρονήματα διατρέφοντες, οι 
πλείστοι αυτών καταδιώκται καί εχθροί αυτής, φωτοσβέσται ή ο αν. Μδλα 
ταϋτα οΐ υπό τοιούτου ζήλου καταφλεγάμενοι έφρόντισαν να είσάξωσιν 
εις την πατρίδα ημών διδάσκαλον, διατηρούντες αυτόν έν ο’ίκω τινί, διά 
μερικών πληρωμών, όστις τό άναγινώσκειν καί γράφειν έπηγγέλλετο μετά 
μικρών τινων επιστολογραφιών. Ούτος ιήτο ’ Ιωάννης τις, ο ύπ’ αυτών 
Φούντας επονομασθείς. Έάν δέ καί είχε μικράν τινα μάθησιν, δεν ήδυνήθη 
ούδ’ αυτήν νά δείξη διά την ολιγοχρόνιον διαμονήν του.

Άλλ’ ό ζήλος τών πατριωτών ηύξανε καί έζωπυρούτο, καί ό αριθμός 
τών οΰτω φρονούντων έ π ο λλαπλα σ ιάζετ ο . "Οθεν συσκέψεις καί συμβουλαί 
έγένοντο μεταξύ τούτου περί συστάσεως κοινού χρηματικού κεφαλαίου, 
δά ού νά διατηρώσι διδάσκαλον δίκην δημοτικού. Τού πρώτου δέ γενο- 
μένου, έφρόντισαν έπειτα καί περί διδασκάλου, προσκαλούσι λοιπόν τον 
κύριον Δημήτριον Καλαμβακίδην τον έκ Μελενίκου (1833), διδασκαλεύ- 
σαντα αυτόθι, δύο περίπου έτη, καθ’ ά οί μέν έφοροι προθυμίαν καί ζή
λον έδειξαν, οί δέ μαθηταί επιμέλειαν. Κατά τ ο ι1 ς καιρούς τά πράγματα 
νά κρίνωμεν πρέπει, λέγει κοινόν γνωμικόν.

Γ() κύριος Καλαμβακίδης λοιπόν κατά τάς δυνάμεις αυτού καί γνάισεις 
σαφώς παρέδιδε και χρήσιμα κατά τον τόπον καί την κατάστασιν τών κα
τοίκων μαθήματα. Παρέδιδε τά εξής. Κατήχησιν, Αριθμητικήν, την οποίαν 
ό ίδιος συνέταξε, Γεωγραφίαν καί Επιστολικούς τύπους, Ελληνικόν μά
θημα, Αισωπείους μύθους, Χρηστοήθειαν, Εκλογήν καί τά τοιαΰτα, μετά 
γραμματικής τής προγενεστέρας μεθόδου, ίσως δέ καί άλλα τινά εις άλλας 
τάξεις.

Μαθηταί ούκ ευκαταφρόνητοι τον αριθμόν έμαθήτευον εις αυτόν, όστις 
καί υπάλληλον είχε τον κύριον Ίωάννην Δαλίδην, τον Άμπελακκύτην, καί 
έκ τών πέριξ δέ συνέρρεον αυτόθι μαθηταί.

Σημειωτέου δέ, ότι ό διδάσκαλος διετηρείτο διά τών συνεισφορών καί 
τών Στενήμαχιωτών καί τών Άμπελινιωτών, ώς καί ή Ε φορία αυτή συνί- 
στατο έξ άμφοτέρων τών μερών. Ά λλ’ ό διδάσκαλος κατώκει εις τον Στε- 
νήμαχον, παραδίδων εις οίκόν τινα, τον παρά τή εκκλησία τού αγίου Νι
κολάου.

Σοφώτατα δέ, κρίνω, έπραξαν οί Στενή μαχ ιώτα ι καί Άμπελιν ιώτα ι
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ένώσαντες τάς συνεισφοράς αυτών προς διατήρησιν κοινού διδασκάλου· 
διότι κατά τάς περιστάσεις έκείνας, οπότε οι μεν φίλοι της παιδείας όλί- 
γιστοι ή σαν, άπειρο ι δέ οί εχθροί, άπητεΧτο άναγκαίως ή ενωσις καί. ή 
ομόνοια των δυο Κοινοτήτων διότι ή ενωσις αυτί) έγένετο άφορφή 
συνδέσεως εις στενωτέραν φιλίαν και ομόνοιαν, έπιφέρουσα τί|ν προς άλ- 
λήλους επικουρίαν επειτα δέ ήδΰνατο νά έπιφέρτ) μεγάλα μέλλοντα αγαθά, 
εάν όμως άιετηρεΧτο ή ένότης αυτή με τον αυτόν ζήλον. Λιότι μέχρι μέν 
τίνος χρόνου ήδυναντο νά διατηρώσι τον διδάσκαλον εις ιδιαίτερόν τινα 
οίκον, καθώς τοΰτο διετηρειτο κατ’ άρχάς, ειτα δέ αΰξήσαντες μετ’ ου 
πολύ τό κοινόν χρηματικόν κεφάλαιον καί. τακτό ποιήσαντες αυτό, ήδυναντο 
νά ίδρΰσωσι κοινόν δημόσιον Σχολείον, όπου νά φοιτώσιν εξ άμφοτέρων 
των Κοινοτήτων σπουδασταί. Τοΰτο όμως τύ ευχής έργον μεγάλα είχεν 
αγαθά εσωτερικά καί εξωτερικά, τό όποια ή φήμη τής ένότητος καί. όμο- 
νοίας διαθρυλλοΰσα εις τους φιλομοΰσους, ήθελεν άφθόνως πανταχόθεν 
αποκτά καί συλλέγει' διά ταΰτα λοιπόν καί διά άλλα αίτια ήτο αναγκαία 
καί συμφέρουσα ή ένότης των δυο Κοινοτήτων, τής οποίας τό θεμέλιον 
οί. όρθοφρονοΰντες προγενέστεροι πατριώται έθεσαν, αλλά κρίμα ότι, αντί 
νά σεόασθή υπό των μεταγενεστέρων καί νά διατηρηθή, διελΰθη άπειρο- 
κάλως.

Μετά διετή διαμονήν του ό Λ. ΚαλαμΟακίδης άφίνει τον Στενήμαχον, 
διότι την πληρωμήν τοΰ μισθού αΰτοϋ δέν έλάμβανε τακτικώς- καθότι τό 
κοινόν χρηματικόν κεφάλαιον δέν ήτο είσέτι τακτό ποιημένο ν εις ιδιαίτε
ρον ταμεΐον, αλλά συνίστατο εις περιοδικός συνεισφοράς, διά των οποίων 
έπληρώνετο ό διδάσκαλος- οΰτω λοιπόν διά τοιαΰτα αίτια αί Κοινότητες 
έστερήθησαν τύν διδάσκαλόν των, καί τό μόλις τεθέν καλόν θεμέλιον 
διελΰθη (1835).

Μετά ταΰτα ήδιαφόρησαν καί καθόλου δέν έφρόντισαν περί ετέρου 
διδασκάλου και ή άθλια νεολαία ματαίως κατεδαπάνα τάς χρυσάς αυτής 
στιγμάς. Τινές των ιερέων καί άλλοι εντόπιοι επαγγελλόμενοι τον διδά
σκαλον, έδίδασκον ri]v άνάγνωσιν εις ’Οκτώηχον καί Ψαλτήριον καί τό 
σκαλώνει ν (γράφειν).

Κοινός δέ τώρα των Στενήμαχιωτών καί Άμπελινιωτών Ελληνοδιδά
σκαλος ήτο ό Δαλίδης, όστις εις τον ίδιον του οίκον έδίδασκε με μηνι- 
αίον μισθόν τών φοιτητών, καί εκ των δυο Κοινοτήτωΐ' συνέρρεον έκεΧ.

Ά λλ ’ όσα καί άν είπωμεν πλειότερα περί τώΑ' κατά ταΰτην την περίο
δον, τοΰτο πάλιν εξάγεται, ότι. εις την βαθυτάτην ομίχλην καί σκότος 
έόάδιζοΛ' οί τε διδάσκαλοι, οί τε μαθηταί, οί τε έφοροι, άπαντες, εκτός 
ολίγων τινών, μέχρι τοΰ 1844, οπότε έτα^ίτοποιήΟησαν τά πράγματα όπω- 
σοΰν καί τό ΣχολεΧον ίδρΰθη.
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Μδλα ταύτα από τής άφίξεως έ'τι του πρώτου διδασκάλου, τού Κα- 
•λαμβακίδου, (1885) οΐ φρονιμότεροι, και φιλόμουσοι των Στενήμαχιωτών 
και ’Αμπελινιωτών δεν έπαυσαν ποιούμενοι λόγον περί άνεγέρσεως κοι
νού Σχολείου μεταξύ των δυο κοινοτήτων και παρακινούντες τό Κοινόν 
προς τούτον τον ιερόν σκοπόν. ΙΙρωτίστη δε φροντ'ις και προσπάθεια ή το 
αυτή, τό να συνδέσωσι δηλ. τάς δυο Κοινότητας εις στενήν ομόνοιαν, 
ώστε νά άναγείρωσι κοινόν Σχολείον.

Αφού δέ οΐ πλειότεροι ώμοφώνησαν και έπεΐσθησαν εις τούτον τον 
σκοπόν, η δη έπρόκειτο λόγος περ'ι εΰρέσεως καταλλήλου τοποθεσίας.
Επρόκριναν δέ την παρά την δεξιάν όχθην του ποταμού θέσιν, προς τό 

μέρος δηλ. τού Άμπελίνου, θέσιν μεταξύ δύο ποταμίσκων, ό'που τώρα 
,βλέπεις τού X. Κωνσταντίνου τό κατάστημα.

Επειδή όμως ζητήσαντες τήν συμβουλήν τινων έλάβον άπόκρισιν, ότι 
ο φλοίσβος τού ποταμού θέλει προξενεί θόρυβον και ταραχήν, τούτου 
'ένεκα άφέθησαν τού σκοπούν μάλιστα δέ δι’ άλλας ούσιωδεστέρας αιτίας· 
(διότι οΐ Στενή μαχ ιώτα ι δεν ήθελον να πέμπωσι τά τέκνα των εις Σχολείο ν 
πέραν τού ποταμού προς τό μέρος τού Άμπελίνου) άλλως η Οέσις ήτο 
καταλληλότατη, αίστε αΐ αι,τίαι ή σαν παράλογοι και πεισματώδεις1).

Καί λοιπόν πλέον άλλο δεν εμεινεν ειμή ή διάλυσις μέν τού πρώτου 
•σχεδίου, σύστασις δέ ιδίων Σχολείων εις έκαστη ν των δύο Κοινοτήτων* 
ή άπόφασις αυτή υπό τού κοινού έπεκυρώθη, τό όποιον καν ένέδιδεν είς 
τό πρώτον ζήτημα, έπροτίμα όμως τό δεύτερον έστω. Έχωρίσθησαν λοι
πόν οι Στενή μαχ ι,ώται τών Άμπελινιωτών (1838) καί έκτοτε πλέον έκα
στη έπραττεν ιδίως.

Ενώ οΐ Στενή μαχιώται, άποτυχόντες τού πρώτου σκοπού καί χωρι- 
σθέντες τών Άμπελινιωτών, συνεσκέπτοντο, τό 1843 κατά τύν Αύγουστον 
έκρήγνυται πυρκαϊά πρύς τό κεντρικόν μέρος τής κωμοπόλεως παρά τή 
εκκλησία τής αγίας Μαρίνας άνατολικώς, καταναλώσασα πέντε περίπου οι
κίας. 4 δ οΐ? καιρός, ιδού θέσις. ΙΙαρά τοΤς καταναλωθεΐσιν οΐκοις ήτο κενή 
τις θέσις, ενδιαίτημα τέως τών χοίρων, ή θέσις αυτή κατάλληλος μέν, 
αλλά στενή. "Οθεν άγοράζουσι καί δύο οϊκους τών καταναλωθέντων, τήν

') Ό  ποταμός, ό προρρήσεις διέρχεται διά τοΰ Στενημάχου καί Αμπελίνου, χω
ρίζουν τάς δύο κωμοπόλεις καί εισβάλλει είς τον "Εβρον. ’Όνομα μέν άρχαΐον ή με
ταγενέστερον δέν ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν καί πιθανόν, ότι καθόλου δεν υπάρχει διά 
τήν άσημότητα αυτοΰ καί διότι δέν έχει ίδιάζουσαν τινά ιδιότητα ή έτερόν τι διακρι
τικόν, αλλά φοβούμενοι μή άποδοθή ποτέ βάρβαρόν τι όνομα είς αυτόν, άς όνομαθε- 
τήσωμεν ημείς, καί άφιερύινοντες αυτόν είς τήν θεάν τοΰ Κλέους Κλειώ. όνομάσωμεν 
•αυτόν Κλειοπόταμον, δι’ ου είθε ποτέ ή κωμόπολίς μας περιβληϋΐ) κλέος καί τιμήν» 
ενεργοϋντος διαφόρους μηχανάς.
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μεν δυτικώς της κενής θέσεως, cijv δ" άρκτικώς, καί περί τον Μάρτιον 
τοϋ 1844 ήρξατο ή οικοδομή του Σχολείου.

Μόλις οι Στενήμαχιώται έθεσαν τά θεμέλια των τοίχων μετά χαράς 
άγγέλλουσιν εις τον εν Κισνοβίω φιλομαθή και φίλο γεν ή πατριώτην αυ
τών κύριον Απόστολον Μεζεβίρην, ότι συσταίνουσι δημόσιον παιδευτή- 
ριον κ.τ.λ. Ό  δέ καλός πατριώτης αυτών άμα έλαόε τοιαΰτην χαροποιών 
καί ποθητήν εΐδησιν συνοδεύει, την προς αυτούς γλυκυτάτην του άπάντη- 
σιν μετά νουθεσιών και πατρικών παραινέσεων, μάλιστα δέ μετά τού συν- 
τελεστικωτάτου μέσου, μετά χρημάτων δέκα χιλιάδων γροσίων. Ούτως άρα 
έθεσε τό θεμέλιον τοϋ Σχολείου ό Ά π . Μεζεβίρης, καί θεμέλιον αγαθού 
παραδείγματος, τό οποίον καί άλλοι μετά ζήλου καί φιλοτιμίας ήκολού- 
θησαν. 'Η  οικοδομή εξακολουθεΐται καί περαιοΰται περί τον Αύγουστον 
τοϋ αυτού έτους.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'.

Από τής ίδρύσεως τοϋ Σχολείου μέχρι τής μεταρρνθμίσεως αντοϋ 
ή άπό 1 8 4 3  μέχρι τοϋ 1 8 4 8  ειη δ.

^Αμέσως μετά τήν περαίωσιν τού Σχολείου είσήχθη προς καιρόν επι
τόπιος τις διδάσκαλος, μέχρις ού φθάση ό προμηθευθείς άλληλοδιδάκτης. 
Τον ’Οκτώβριον δέ τού 1844 έφθασεν ό άλληλοδιδάσκαλος κ. Θεόδωρος 
Στανίδης ό Σωζοπολίτης. Ό  θάλαμος τής παραδόσεως δεν ήρεσεν αύτώ. 
διότι ήτο ώς κοινόν δώμα έχον μίαν μόνον διδασκαλικήν έδραν, χωρίς 
θρανίων, καί ευθύς διέταξε νά κατασκευασθή ή διδασκαλική αίθουσα, ώς 
αυτός ήθελε. Μετά δέ τούτο έκαμεν έναρξιν τής παραδόσεώς του. Πλήθος 
μαθητών συνέρρευσεν, οϋτος δέ διήρεσεν όλους αυτούς εις εννέα κλάσεις.

Ό  κ. Θ. Στανίδης έπηγγέλλετο νά διδάξη τούς μαθητάς καθαρών 
άνάγνωσιν, καλλιγραφίαν καί άλλα τινά συμπληρωματικά μαθήματα- οίον 
γεωγραφίαν, κατήχησιν καί άρχάς γραμματικής καίταϋτα παρέδιδεν ώς εξής.

Εΐπομεν ότι είχε διαιρέσει τούς μαθητάς του εις ί) κλάσεις, εκ τούτων 
εις μεν τάς οκτώ έδωκε τύπους ιδιοχείρου του καλλιγραφίας, άναλόγους 
εις τάς διαφόρους κλάσεις, καί κατά τούτους οί μαθηταί έγυμνάζοντο είς 
τό καλλιγραφείν πρώτον μεν είς πλάκας, έπειτα δέ είς χαρτιά- ή δέ α'. 
κλάσις, ήτοι ή κατοοτάτη έγυμνάζετο περί τήν γραφήν είς τήν άμμον. 
’Έγραφον δέ τό πρωί μέχρις ώρισμένης ώρας, καί τό απόγευμα πάλιν 
αμέσως ένησχολοϋντο περί τήν γραφήν, ολίγον δέ πρύ τής παύσεως πα- 
ρετήρει έκάστου τό γράμμα, καί κατά τήν αξίαν αυτού άπέδιδεν είς έκα
στον τήν άνάλογον τιμήν ή κατηγορίαν. Είς δέ τήν άνάγνωσιν ένησχο- 
λοϋντο τό προοί μετά τήν γραφήν καί τό άπόγευμα παρομοίως, είς πίνα
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κας ί. στ ά μεν οι είς ημικύκλια, εις έκαστον δε ημικύκλιον ήτο διωρισμένος. 
εις διερμηνεύς, έργον έ'χων να έπιτηρή την ευταξίαν των υπαλλήλων του 
και να παρατηρή αυτούς εις την επιμέλειαν της άναγνώσεως λέγων τό ό· 
κ ατόπ ιν  (δηλ. να λέγη), διώριζε καθ’ εβδομάδα και κοινόν ευταξίαν έρ
γον έ'χοντα νά σημειώνη τούς ευτάκτους και άτάκτους.

Χρέη τού διδασκάλου, εις τά όποια αυτός μόνος του ήτο επιβεβλη
μένος κατά την μέθοδόν του, εινε τά έξης.

Πρώτον χρέος είχεν ό κ. Στανίδης τό νά διαμοιράζω κατά πάσαν 
πρωίαν εις έκαστον μαθητήν γραφίδα, έκ των όποίων αυτός έκαμνε προς: 
τούτο τό τέλος, νά πέραση άπαξ τάς κλάσεις διά νά έξετάση τά γραψί
ματα των μαθητών, και είς την άνάγνωσιν παρομοίως νά διέλθη όλα τά 
ημικύκλια διά νά άλλάξη τό μάθημα εις τούς μαθητάς, καί τό απόγευμα 
ταύτά. Νά γραφή καλλιγραφίας, νά τάς διανέμη τό πρωί, τό δέ εσπέρας: 
νά τάς συνάγη, ν’ άναγινώσκη κατά πάσαν εσπέραν τον κατάλογον τών 
μαθητών κ.τ.λ.

Αυτή ήτο ή μέθοδος τού διδασκάλου καί είς την παράδοσιν είς ταύτα 
τά καθέκαστα καθυπεβάλλετο- διά ταύτης αυτού τής μεθόδου έγόμνασε 
τους μαθητάς εις την καθαράν άνάγνωσιν όσον τό δυνατόν τάχιστα, μά
λιστα δέ είς τήν καλλιγραφίαν καί εις άλλα τινά, ώς έρρέθη· άλλα τελευ- 
ταΐον ό φίλος μεγαλαυχήσας ίσως διά τήν δειχθεΐσαν εκείνην παραμικρών 
πρόοδον, καί νομίσας ότι αύτη ήρκει είς τό νά καλύψη πάντα τά άλλα,, 
όσα ήθελεν είς τό εξής πράξει, παρημέλησε τό έργον του καί κατ’ ολίγον 
παρήλλαξε σχεδόν τήν μέθοδον, αφού και τον τρόπον τού βίου' διά. 
ταύτα οί Στενήμαχιώται, μετά διετή διαμονήν του έδωκαν φρόνιμον αι
τίαν ν’ άποσυρθή.

Μετά τούτο οί έφοροι προνοούντες πάντοτε υπέρ τού Σχολείου αντι
κατέστησαν έτερόν τινα διδάσκαλον, καί τών έλλ. μαθημάτων δήθεν μέτο
χον ούτος δέ ό καί τής Ελληνικής σπουδής κάτοχος ήτο ’Απόστολός τις, 
περί τών γνώσεων καί μεθόδου τού οποίου ούδεμίαν περιγραφήν δέν έχ-ο- 
μεν νά κάμω μεν, διότι άμα ήλθεν, επειδή δοκιμασθείς ευρέθη άμοιρος 
καί τών δύο μεθόδων, τής αλληλοδιδακτικής καί τής ελληνικής, τώ έδόθη 
δρόμος. Τινές τών εφόρων μας ευθύς άντεισήξαν άλλον τινά, ’ Ιωάννην 
Ζαχαριώτην, δστις ύπέσχετο νά διδάξη τούς παΐδας τών Στενήμαχιωτών 
ελληνικά καί αλληλοδιδακτικά- πλήν κρίμα, διότι ό άθλιος έφάνη άιιφοτέ- 
ρων πτωχός· δυστυχία!

Επειδή δέ τινες μέν τών πολιτών ήθελον τον άνθρο)πον τούτον δι ιδιο
τροπίαν, άλλοι δέ ού, οί φρονιμότεροι τών εφόρων, οί φαινόμενοι τρό
πον τινά ουδέτεροι τής ύποθέσεως, συνεβίβασαν άμφότερα τά κόμματα, 
καί χάριν μέν τού ενός έτηρησαν τον ύπ’ αυτών ευνοούμενου, χάριν δέ
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τού ετέρου έπανέφερον τον πρώην Θεόδωρον διά την άλληλοδιδακτική ν 
καί οΰτω λοιπόν εις το σχολεΐόν μας επρυτάνευον δυο διδάσκαλοι. Παρέ
διδε δέ ό ελληνοδιδάσκαλος τά έξης: Έλλ. μάθημα, Λισώπείους μύθους, 
Σχολαστικούς, Χρυσολοράν, καί τινα άλλα, τοί'ς τύπους μόνον των ονο
μάτων καί των ρημάτων έκ της γραμματικής τοΰ Βάμβα, καί τά απλά 
της αριθμητικής πάθη· ή δέ παράδοσις τοΰ ελληνικού μαθήματος ύφίστατο 
εις την κατά λέξιν έξήγησιν τοΰ κειμένου καί εις την μηχανικήν τεχνο
λογίαν.

Επειδή δέ, στοχάζομαι, όταν θεατρίζονται καί δημοσιεύονται αί 
καταχρήσεις, ελαττώνονται καί είς τους μεταγενεστέρους μένουν παρα
δείγματα, όποιον ό μέθυσος εις τάς ψυχάς των αγνών παίδων γίνεται, 
καθώς καί τά καλά κοινοποιούμενα αυξάνουσι, διά τούτο μετ’ ειλικρίνειας 
ομολογώ, δτι κατά την εποχήν ταύτην έπεπόλαζεν εις τό σχολεϊόν μας ή 
απειροκαλία, αυθάδεια, αμέλεια, απείθεια, νέφος πυκνότατου αναλγησίας 
έκάλυπτε τής άθλιας νεολαίας τά πνεύματα, φιλοτιμία, επιμέλεια, ζήλος 
μακράν τού Σχολείου. Ναό διότι οΐ οδηγοί τής απαλής καί προς την
κακίαν οξυρρόπου νεολαίας ήσαν άνθρωποι άνευ............ καί .......... Τό
όνομα καί ή πράξις τής φιλοτιμίας καί ζήλου έξέλιπε' διότι ουδέ ε’ις εκεί
νους, οϊτινες τοιούτον ιερόν βάρος άνεδέχθησαν, τό νά εγχαράξω σι την 
φιλοτιμίαν, δεν υπήρχε! κ.τ.λ.

Σύ, άναγνώστά μου, μή με κατακρίνης ώς κατήγορον, αλλά διερεύνη- 
σον μόνος σου τά πρώτιστα αίτια τής τοιαύτης διαφθοράς κατά τάς άρ- 
χάς των μικρών μας προλεγομενών, ΐνα μή φανώ εγώ παρ’ ελπίδα φιλο
κατήγορος, διότι τί ποιητέον; ποία ψυχή, άκούουσα από υποσχόμενου 
Ελληνικά νά διδάξη, βουλγαρισμούς, λέξεις, λέγω, καί φρονήματα, καί. 
άλλα, δύναται νά υποφέρη.

Τελευταίου δέ εις την προθεσμίαν τού ελληνικού μας διδάκτορας, 
επειδή οπερίσχυσε τό εναντίον αυτού κόμμα, βοηθούμενον υπ’ αυτών τών 
πραγμάτων, αΐσχρώς καί διά εξ άμάξης κατηγοριών άποσόρεται, ομιλώ 
ειλικρινώς.

Ό  τέως μερικό διδάσκαλος εις Άμπέλινον ’Ιωάννης Ααλίδης άντεισά- 
γεται τώρα είς τό Σχολείου Στενημάχον, διά νά διδάξη τά ελληνικά μό
νον, καί επί σκοπώ βελτιώσεως τού Σχολείου, από τού προκατόχου του 
παραδεχθείς τρεις κλάσεις παραδιόομ,ένας Ελληνικόν μάθημα, έξ ών ή 
μέν άνωτάτη συγκείμενη από δύο μαθητάς παρεδίδετο Ελληνικόν μάθημα 
μόνον τον ’Ολυνθιακόν τού Δημοσθένους, αναλυόμενου ήδη κατά τινας 
συντακτικούς κανόνας, έτερον δέ μηδέν διότι, αφού έπεραίωσε τήν αριθ
μητικήν ήτίς έθεωρείτο τό μόνον συμπληρωματικόν, τρόπον τινά, τό μά
θημα, κατ’ εκείνον, τής σπουδής τών Ελληνικών μαθημάτων, δέν τού
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έμεινε πλέον έτερον, ειμή δι. ολίγον έτι το Ελληνικόν μάθημα μέχρι τής 
περαι.ώσεως του συντακτικού και μετά ταΰτα 6 μαθητής παρεδίδετο έλλ. 
μάθημα τον Λουκιανόν, την αριθμητικήν και την γραμματικήν, μετά έν 
έτος είσήχθη καί αυτή εις την μΰησιν τής συντάξεως. Και τελευταίον ή 
κατωτάτη τούς Λΐσωπείους μυθους, τούς Σχολαστικούς καί. τινα άλλα, 
γραμματικήν, και αύτη ήτο τού Κομητά- υποχρεωμένοι ή σαν οί. μαθηταί 
νά εκστηθίζωσι και. μάλιστα ταΐς ιδίαις τού κειμένου λέξεσιν. Ά νά  πάσαν 
δέ Πέμπτην τό άπόγευμα έξηκολουθεί κατά συνέχειαν τού παραδεδομένου 
και μεμαθημένου μέρους νά την έξη γη, χωρίς οί μαθηταί νά είνε καθυπο- 
βεβλημένοι εις ύποχρέωσιν τού ν’ άποκρίνωνται εις τό έξηγηθέν μάθημα, 
άλλ’ ούτε προσέτι νά τό έπιμελετώσι. Μετά ένα περίπου ενιαυτόν, διότι ό 
Λαλίδης δύο σχεδόν έτη διέτρτψεν εις τό Σχολεΐόν μας, ή μέν άνωτάτη 
κλάσις έπαυσεν, ή δέ μεσαία συνεχωνεύθη εις την κατωτέραν, κ «ί ούτως 
αντί τριών μία μόνη κλάσις έμεινε διδασκομένη τά Ελληνικά.

Προσοχής δέ καί σημειώσεως άξιον εινε, ότι ούδείς των προμνησθέν- 
των ελληνικών καί άλληλοδιδασκάλων έφιλοτιμήθη νά δείξη παραμικράν 
γενικήν έξέτασιν ταιν- μαθητών, ή καί μερικήν, ώστε ούτω καί τών πολι
τών τον ζήλον νά έξάψωσι καί τήν άπειρον νεολαίαν είς έλαχίστην τουλά
χιστον φιλοτιμίαν καί άμιλλαν νά εμβάλωσι καί νά έπιδειχθή μικρός τις 
σπινθήρ προόδου' τούτο βέβαια ήτο αναγκαίοι' όσον καί ωφέλιμον εις 
τήν Κοινότητα τού Στενήμάχου.

Οί έφοροι τού Σχολείου σχημαστιζόμενοι μέ όπωσούΐ' σπουδαίους καί 
ειδήμονας έγίνοντο όσημέραι πολυπειρότεροι, 6 ζή?ος καί ή φιλοτιμία τών 
φρονιμωτέρων ηύξανεν, ό προς τήν παιδείαν έρως κατέφλεγε τάς καρδίας 
των, καί τούτου ένεκα πολλάκις επρότειναν εις τούς διδασκάλους τούτους, 
ως επί τό πολύ δέ εις τον τελευταίον περί έξετάσεως, άλλ’ ή πρότασίς των 
άπέβαινεν άπρακτος' διότι οί λογιώτατοί μας κοιμώμενοι Ένδυμίωνος 
ύπνον, ένόμιζον ότι εξων κατά τον μεσαιιϋνα. Οί έφοροί μας όμως, ε'χον- 
τες προ οφθαλμών, ότι τό Σχολεΐον έ,κτίσθη διά πρόοδον τής Κοινότητος 
καί βελτίωσιν, διά τήν ηθικήν μεταμόρφωσιν τής νεολαίας, καί διά προ
αγωγήν, όχι στάσιν, καί τό χείρον, όπισθοπόρησιν άφ’ ετέρου όμιος ού- 
δέν τούτων βλέποντες ένεργούμενον καί προαγόμεΐ'ον, έζήτουν πάντοτε 
μετά ζήλου διδάσκαλον δυνάμενον καί θέλοντα νά ενεργή τον ιερόν αυ
τών σκοπόν, τήν πρόοδον.

Παρατήρησις. Τό Σχολεΐόν μας κατ’ άρχάς ύπήρξεν άλληλοδιδασκα- 
.λεΐον, έξέτασις ούτε μερική ούτε γενική έγεινε ποσώς, ευθύς μάς έπαρου- 
σιάσθη καί Ελληνοδιδάσκαλος, καθώς εΐδομεν, καί κλάσεις τινές Ελλη
νικά παραδιδόμεναι, αΐτινες τρεις ούσαι μία κατήντησαν επί τέλους.

’ Επί τής παρατηρήσεως τής απλής ταΰτης έκθέσεως καθείς βέβαια
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απορεί, βλέπων δλα ασυνάρτητα καί άπαντα- ^διότι από αλληλοδιδακτικού 
διά να σχηματισθή καί Ελληνικόν Σχολεΐον, πρέπει διά μερικής ή γενι
κής εξετάσεως νά προ6ι6ασθώσι μαθηταί εγκρατείς καθαράς άναγνώσεως: 
καί καλλιγραφίας, νά χωρισθώσιν από τοΰ αλληλοδιδακτικού καί νά πα- 
ραδοθώσιν εις το Ελληνικόν Σχολεΐον, καί πάντοτε διά τής προβιβάσεως 
6 εις τύ Ελληνικόν Σχολεΐον αριθμός ν’ αΰξάνη όχι νά έλαττοΰται· έ£ 
εναντίας ενταύθα παντάπασι τά εναντία φαίνονται. Αιτία όμως εικαστική 
πιθανή καί θετική εινε αΰτη : Εις τά ώτα των πατριωτών μας κατ’ άρχάς 
ή φήμη των Ελληνικών Σχολείων βοώσα άφΰπνησεν αυτούς καί παρεκί- 
νησεν εις άνέγερσιν Σχολείου, ή ή φήμη αλληλοδιδακτικών κατά την 
φαντασίαν όμως αυτών δεν συνέβη, αλλά κατά την οποίαν έ'λαβον γνώ
μην από σοφωτέρους- επειδή όμως δλως δι’ όλου παρ’ ελπίδα έ'βλεπον,. 
ότι οι κ. κ. άλληλοδιδάσκαλοί των παρημέλουν καί εμάκρυνον τό ζήτημά 
των, πολλοί άπέσυρον τά τέκνα των από τοΰ αλληλοδιδακτικού καί τά 
κατέπαυσαν, τελευταίον δέ πλειότεροι συμφωνήσαντες καί συμβουλευθέντες 
έκριναν, ότι άναγκαΐον καί συμφέρον εινε ή συνεδρίασις δευτέρου διδα- 
κάλου, 'Ελληνικού, καί έπραγματοποιήθη ή γνώμη αΰτη, αλλά καν οΐ 
άπλοι καί αγράμματοι Στενημαχιώται έκρινον οΰτω, οί κ. διδάσκαλοι 
όμως δεν συνησθάνοντο, ότι κατά τον σκοπόν τούτων τών άνθριύπων εινε 
αναγκαία ή έξέτασις, καί ή από τής μιας εις άλλην Σχολήν προβίβασις. 
ικανών μαθητών καί τοΰτο εινε τό αίτιον, ώστε επί τοΰ τελευταίου έτους, 
τοϋ Δαλιδού νά μείνη μία μόνη κλάσις εις τό Έλλ. Σχολεΐον, καί εάν διε- 
τηρεΐτο έν ακόμη έτος, εις τό οποίον βέβαια καί αυτή ήθελε παυσει καί 
τό Έλλ. Σχολεΐον καί μείνη μόνον τό αλληλοδιδακτικόν, ώς καί πρότερον. 
Τοιαΰτα συνέβη σαν επί τής δευτέρας περιόδου τών πρακτικών τοΰ Σχο
λείου μας- ή δέ περίοδος αΰτη εινε εις τά πρακτικά μας ώς ό μεσαίων εις. 
την Γενικήν 'Ιστορίαν, από ζοφερώτατον σκότος επικαλυπτόμενη. Εις 
μάτην ό Κωνσταντίνος Καλαμάντης ήγωνίζετο κατά τούτων, καί ήθελε 
ν’ άνοιξη τους οφθαλμούς αυτών εις τό νά γνωρίσωσιν, ότι τον νεωτατον 
έν τή Γενική 'Ιστορία καί τών φώτων καί παιδείας αιώνα διατρέχουσι- 
διότι έλάλει εις ώτα κωφών, άλλ’ εις τήν έπομένην περίοδον ήρχισε νά 
ζυγίζηται πάσα λέξις καί παν Καλαμάντειον φρόνημα.

Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ  Γ .

Εϊο αγωγή

Ή  περίοδος αΰτη εκτείνεται άπό τής μεταρρυθμίσεως τοΰ Σχολείοι· 
καί εφεξής. Τά κατά ταυ την δέ τήν περίοδον γεγονότα εινε τά περιεργό- 
τερα εις τά πρακτικά τής Σχολής μας, καί λόγου τίνος άξια.
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Ή  αναλγησία και στάσιμος των διδασκάλων κατάστασις, καί ή έκ 
ναύτης δυστυχής τοϋ Σχολείου θέσις έκίνει "/αί διερέθιζε την αειθαλή των 
εφόρων φιλοτιμίαν καί άοκνον περί την πρόοδον τοϋ Σχολείου, πρόνοιαν, 
ώστε δεν επιτρέπει ποσώς εις αυτούς το ν’ άδιαφορώσι καί ν’ άμεριμνώσι 
περί τής τοιαΰτης ή τοιαύτης θέσεως αυτού. 'Όθεν άνεκομβώθησαν προς 
αναζήτηση' διδασκάλου δυναμενού καί θέλοντος την πρόοδον.

Την 10 ’Οκτωβρίου 1848 φθάνει νέος διδάσκαλος ονομαζόμενος Κων
σταντίνος Σαϊτίδης έκ Περιστεράς, εις τον όποιον χρεωστεϊται ή εσωτε
ρική μεταρρύθμισις τού Σχολείου, ή φανεΤσα μικρά πρόοδος καί ή προσ- 
•δοκωμένη μεγαλυτέρα- διότι αυτός έθετο την βάσιν, ούτως είπεΐν, καί 
έδωκε πρώτος νύξιν τινά προόδου. Ν αι! διότι ό ολως άφωσιωμένος εις 
την πρόοδον ούτος διδάσκαλος, καλώς γνωρίζουν, ότι προσόν άναγκαιότα- 
τον προς επιτυχίαν τού σκοπουμένου, αυτής τής προόδου, είνε ή διπλω
ματική συμμόρφωσις τού θέλοντος νά ωφελήση προς τό κοινόν πνεύμα, 
καί δτι ό επιχειρών τήν μόρφωσιν νεολαίας, μάλλον δε ολοκλήρου Κοι- 
τ'ότητος, ανάγκη νά έγχαράξη ορθά φρονήματα εις τήν ψυχήν αυτής, καθό
λου δεν άπεμακρύνθη ούτος από τούτων άλλ’ έξετέλει μάλιστα ταύτα εντε
λέστατα, καί ούκ εις μακράν ήξιώθη κατά τήν επιθυμίαν του νά βλέπη 
μαθητάς κοσμουμένους με ορθά φρονήματα καί γενναία εθνικά αισθήματα.

Τώρα οί περισσότεροι ένασπάζονται τούς λόγους τού φιλέλληνας Κ. 
Καλαμάντου ως χρυσά έπη, ήρχισεν ή συλλογή αρχαιοτήτων τινών, δσας 
•έφείσθη 6 πανδαμάτιυρ χρόνος, τώρα ήρχισεν ή φιλολογική, ούτως είπεΐν, 
έξέτασις τής Στενήμαχιώτιδος διαλέκτου, τώρα ή μεγαλαύχησις επί τή Ε λ 
ληνική αυτών καταγωγή, άμιλλα εύγενής εις τό νά φανώσι τών ευκλεών 
προγόνων των ά'ξιοι απόγονοι, τώρα ή φήμη τού σχολείου μας διακω- 
■δωνιζομένη συνάγει εξωτερικός φίλο γενών καί φιλομούσων πατριωτών 
συνδρομάς καί βιβλιοθήκη έκ τούτων προσέτι συσταίνεται, τώρα μάλιστα 
καί ή καλή καί εις πρόοδον συντελεστική συνήθεια τών έξετάσεων καθιερω- 
Οεΐσα έξακολουθεΐται μετά θριάμβου.

Ταύτης δέ τής θαυμασίας έντός ολίγου φανείσης προόδου καί μεταρ- 
ρυθμίσεως συμφώνως όμολογείται, δτι άμεσος αίτιος. είνε κατά τό πλεΐ- 
στον μέρος ό κ. Κ. Σαϊτίδης.

Ταύτα δέ άπαντα θέλει βεβαιώσει ή έκθεσις τών πραγμάτων.
"Αμα έμβήκεν εις τό σχολείόν μας καί παρεδέχθη τούς παρά τω προ- 

κατόχφ αυτού μαθητάς, επτά μέν μόλις είδότας τήν κλίσιν ονομάτων καί 
ρημάτων, δώδεκα δέ ήδη έμβάντας εις τήν θεωρίαν τών εΐκοσιτεσσάρων 
γραμμάτων διέταξε καί ώδήγησαν αυτούς τούς νέους νά προετοιμασθώ- 
τιν εις τά υπό τού Δαλιδού παραδοθέντα εις αυτούς μαθήματα.· μετά 
ίβδομαδιαίαν δέ προετοιμασίαν εις γενικήν έξέτασιν έξητάσθησαν.........



36 2 Τά jiραχτικά τής σχολής Στενημάχου

Εΰχαί περί μελό όσης προόδου καί βελτιώσεως του σχολείου άνεγερθεΐσαι 
εκ τοϋ μέσου τοϋ ακροατηρίου έδωκαν τό πέρας εις τάς ταπεινάς καί 
μηδενός λόγου αξίας εξετάσεις.

ΑναλαΒών λοιπόν οΰτω τάς δυο ταΰτας κλάσεις ό κ. Σαϊτίδης έπα- 
ρουσίασε καί τό διάγραμμα, περιέχον τά κατά την πρώτην εξαμηνίαν 
παραδο0ησόμένα άπλουστατα μαθήματα, ώς εξής : εις την πρώτην ή άνω- 
τέραν Ίεράν ιστορίαν, αριθμητικήν, γεωγραφίαν πολιτικήν, έλλ. μάθημα, 
γνώμας τινάς των παλαιών, έπειτα δέ την προς Δημόνικον παραίνεσιν τον 
"ίσοκράτους, εις τά όποια καλώς καί μετά τής άνηκοΰσης εις τάς δανάμεις 
τών μαθητών έντελείας καί άναπτΰξεως του διδασκάλου παραδοθέντες, 
καλώς καί εΰστόχως άπεκρίθησαν εις την κατά τον Μάϊον τοΰ 1X49 γενο- 
μένην έξέτασιν, ή τις θαυμασιώτατα καί τών μαθητών τό ζήλοι' καί φιλο
τιμίαν άνεζώπΰρωσε καί τών προϊσταμένων την προθυμίαν ηΰξησε καί 
έδωκε κατά τι να τρόπον ελπίδας χρηστάς περί μελλοΰσης βελτιώσεως το ϋ 
σχολείου.

Μετά μίαν εβδομάδα καί εις την αλληλοδιδακτικήν σχολήν έγείναι 
εξετάσεις, εις τάς οποίας προανεβιΒάσθησαν μαθηταί τινες, καί ούτως αί 
εις την έλλ. σχολήν κλάσεις τρεις έγειναν, εις τάς οποίας, διά νά μή πολυ- 
λογώμεν, διωρίσθησαν εν διαγράμματι τής επομένης εξαμηνίας τά μαθή
ματα· εις την άνωτέραν, σύντομος επιτομή Λογικής Κοΰμα, συνέχεια 
γεωγραφίας καί αριθμητικής, συντακτικόν Πιτζιπίου, άνάγνωσις εις τον 
Κέβητος Θηβαίου Πίνακα, καί Έλλ. μάθημα τον περί βασιλείας τοΰ Ίσο- 
κράτους λόγον εις τήν νεωτέραν διετάχθησαν το,νχα: έλλ. μάθημα οί νεκρι
κοί διάλογοι, ιερά ιστορία καί αριθμητική· ή δέ έσχάτη έμβήκεν εις τήι 
θεωρίαν τής γραμματικής.

Άλλ’ ό καιρός ταχέως παρέρχεται καί συγκροτείται πάλιν γενική έξέ- 
τασις μετά παρατάξεως μεγαλυτέρας καί λαμπροτέρας· κισσόφυλλα καί 
άλλα τοΰ φθινοπώρου βλαστήματα διεκόσμουν τάς Ουράς τής σχολής καί 
τάς κεφαλάς τών εξεταστών μας έστεφον καί ώς πράσινη χλόη έκαλλώπι- 
ζον τό έδαφος, τους τοίχους ακόμη τής παραδόσεώς μας ηΰτρέπιζον σο- 
φαί τών σοφών προγόνων ιιας γνιΰμαι ήθικαί, προσηρτημέναι άνωθεν 
τών Ουρών καί αφελέστατοι' ποιητικόν επίγραμμα επί τοΰ δεξιοΰ τοίχον 
τής μεγάλης παραδόσεώς, πόνημα τοΰ διδασκάλου μας Κ. Σαϊτίδου, δει
κνύει τήν Έλλ. καταγωγήν κυρίως τών Στενήμαχκοτών κ.τ.λ. τό όποιον 
π αρ ε ι σ άγ ο μ εν έντ αΰ θ α.

Κ’ εις τοΰ κόσμου τάκρα αν τόν 'Έλληνα ή τύχη ρίξη 
Τ>δ’ εκεί τόν μέγαν νοΰν του θαυμασίως θ’ άΐ'αδείξη 
'Ιατί έχει κληρουχίαν τών προγόνων τήν Σοφίαν 
Καί ’Απόλλων καί αί Μοΰσαι τόν χαρίζουν τήν φιλίαν.
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Κ οί Ιδικοί μας προπάτορες σαν άφήκαν την πατρίδα,
Γιον χαρίπων την εστίαν, άχ την γην την Έλληνίδα,

Τά τον ’Άρην τον φονέα, καί παντοίας δυστυχίας,
"Ολα δλα φεϋ πανώλη τής πατρίου ευνομίας,
Έ δώ  είπαν με στενήν μάχην βαρβάρους νά έξώσουν 
Και εκ ταυτης τον ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΚ έξης νά στερεώσουν.
Και άφοΰ είδαν ν’ άναβλΰζη Πιερία εκεί πάλιν 
Μετά τόσων σκοτισμένων πολλών χρόνων δεινήν πάλην 
Συγκινούνται νά συνδράμουν με χαράν των οι πατέρες.

’Ώ τάς Μούσας νά καλέσου ν καί αΰταί μας αί μητέρες, 
Όμογνώμως καί μέ ζήλον έξης νά καθιδρόνουν 
Καί μέ όρκον τάγαθά των εις αύτάς νάφιερόνουν 
"Ανεγείρουν ευθύς πλέον λαμπρόν τούτο το σχολεΐον 

■ Ν’ αποδείξουν ότι τρέχουν τό αρχαίο ν μεγαλειον 
Ω πανυμνητε Σοφία 
Των καλών πηγή πλούσια 
Τήρει τούτο .τό σχολεΐον 

'Ως τύν οίκον σου τον θειον

Tfj ια 'Οκτωβρίου 1849. Σ τενή  μ ά χ ω .

Τά μαθήματα τής τρίτης εξαμηνίας κατεγράφησαν ως έξης: Εις τήν 
«νωτέραν κλάσιν. Τερά κατήχησις, σύντομος ηθική φιλοσοφία τού Κούμα, 
συντακτικόν Άσωπίου- Έλλ. μάθημα έκ των απομνημονευμάτων τού Ξε- 
νοφώντος, καί ηθικά γυμνάσματα εις την σημερινήν διάλεκτον.

ΙΙερί τά μέσα τής εξαμηνίας ταυτης ό Άλληλοδιδάκτης Κ. Θεόδωρος 
άφησε κενήν τήν θέσιν του, τήν οποίαν προς τό παρόν άνέλαθε μαθητής 
τις τής άνωτέρας κλάσεως επί τρεις μήνας Θεαγένης καλούμενος ').

ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

5Εν τή περιφερεία «Πούτ—Βιράν» 25 χιλιόμ. Β. Α. τής Κομοτινής εΰρέθη άνά- 
γ?„υφον άποσταλέν πρό τινων ήμερων παρά τοϋ κ. Ν. Τσίπουρα Συνταγματάρχου, 
έκπληροΰντος χρέη Μεράρχου έν τή ενταύθα XII Μεραρχία πρός τόν έφορον αρχαίο 
τήτων έν Θεσσαλονίκη κ. Ε. Πελεκίδην διά τό Βυζαντινόν Μουσεΐον.

Τό άνάγλυφον παριστα επί π?·ακός 0.65χ0.65 εικόνα αγγέλου έχοντος ξίφος καί 
ίσταμένου επί τοΰ χείλους κρημνού εις στάσιν άμυνομένου. ”ΑνωΟι τής κεφαλής αΰτοϋ 
έχει τά δυο κεφαλαία ελληνικά γράμματα ΧΡ, όπισθεν δ ’ αύτοϋ καί εις τό βάθος τής 
είκόνος σύμπλεγμα οικοδομών έκτισμένων επί αποτόμου βράχου.

Περί τής παραστάσεως καί τής χρονολογίας τοϋ αναγλύφου δέν δύναταί τις νομίζω

') Έ δώ τελειώνει τό Α' μέρος τοϋ χειρογράφου Ακολουθεί τό Β' μέρος τ’ «Άπο" 
μνημονεύματα».
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ν’ άποφανθή μετά θετικότητος. Ιΐιθανώτερον φαίνεται οτι τά μέν γράμματα συμβολί- 
-ζουσι τήν λέξιν Χερουβίμ, ότι ή είκών παριστα τον ’ Αρχιστράτηγον Μιχαήλ καί είναι 
άντίγραφον τής γνωστής παραστάσεως τοϋ εν Χώναις (Κο?«.ασσαΐς) τής Φρυγίας γενο- 
μένου παρά τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ θαύματος, τό δέ σύμπλεγμα των οικοδομών δτι 

.παριστα Μονήν μετά των εξαρτημάτων αύτής.
Ή  χρονολογία τοΰ αναγλύφου τεχνικώς εξεταζόμενου δεν δύναται πάντως νά είναι
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παλαιοτέρα τοΰ ΙΔ'. αίώνος προς τήν οποίαν συμπίπτει ή άναγέννησις τής τέχνης έν 
τώ Βυζαντίφ.

"Οσον δμως αφορά εις τήν χρήσιν αύτοΰ δυνάμεθα μετά θετικότητος νά εϊπωμεν 
δτι πρόκειται περί είκόνος τοποθετημένης ύπεράνω τής εξωτερικής θύρας Μονής, ώς 
πολλαχοΰ εΐθισται, ή οποία έτιμάτο έπ’ όνόματι τοΰ ’Αρχιστρατήγου καί ή όποια είκο- 
νίζεται εις τό βάθος τής εικόνοί.

Ά λλ ’ δ ,τιέντφ  προκειμένω σπουδαιότερον προβάλλ,ει καί χρήζει έξάρσεως είναι 
φρονώ ότι τό ανάγλυφων τοΰτο, δπερ άναμφισβητήτως είναι προϊόν ελληνικής διά
νοιας καί τέχνης καί υπό έλλήνων δι’ ελληνικήν Μονήν έχρησιμοποιεϊτο, δύναται νά 
-συναριθμηθή μεταξύ τών ολίγων δυστυχώς σωζομένων χριστιανικών καί ελληνικών 
μνημείων τής περιφέρειας ταύτης.

Κομοτηνή 12 Φεβρουάριου 1928
ή  ' Ο  Μαρωνείας ΑΝΘΙΜΟΣ
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