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Κων. Γ- Σβαονας Πρόεδρος 
fct. Κοοώνης Άν;ιπρόεδυος
Κ. Δεδόπουλος Γενικός Γραμματενς 
11. Ά λεξό π ο υλο ς ’Έκτακτος »

Τρ. - ν ρ ό ς  I
θ .  Κ υβέλλος
Κ. 11απα'·ΐκϊ)1άου j Σύμβουλοι
Δ. Νικολοΐδτις
Ή λ. Γοντζες |

Β. Καμπάνης Ταμίας

U. Μϊίτσόπουλ,ος, Γ. Εύρνγένης ΕΙόιχοϊ Ι'οαμματεϊς

’Ε π ιτροπε ία  προς Ικδοαιν τον Π εριοδικού

Κ. Σ βάρνας, Κ. Δεδόπουλος, θ .  Κ υβέλλος,
Α. Άμπαρονν'ης, Κ. Στανυόπονλος

ό Σύνδεσμος αναλαμβάνει δωρεάν νά χορηγή εις τά μέλη του 
πληροφορίας και νά ενεργή παααν ύπόθ-εσιν αΰτών σχετιζομένην 
ατρός το διδασκαλικόν έ'ργον.

. ΙΙάσα αϊτησις εγγραφής μέλους, επιστολή ή έγγραφον, άφορών 
τον Σύνδεσμον, δέον νά άπευθΰνηται πρός τόν Πρόεδρον ουτω » 
κ. Κ. Σβάρναν, Πρόεδρον Συνδέσμου Ελλήνων Δημοδιδασκάλων 

Όδός Μαραθώνος 50.—-Εις Αθήνας.

τ ο  ι ι η μ ο τ ι κ ο ν  ι χ ο α ε ι ο ν
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

Υ Π Ο

ΤΟΫ ΣΫΝΔΕΣΜΟΫ
Ι Ώ Ν  ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ  

 & - - - - - - -
Π ΡΟ Ε Δ ΡΙ/Ι Κ Σ Β Α Ρ Ν Λ  ,

ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ : .
—■---------— /ώΓ:/ο ?

Τ Ε Τ Χ Ο Σ  Λ | ·· '  ■

Ε Τ Ο Σ  1913 ' Τ Λ · ά ί ! ί  Ϋ

«Τοίις μέλλοντας hihdrfxtiv'oiioCv]! 
αύτού; πρώτονςείδέναι χ^ιΐ«τ—  

(Π λάτ. Ά λ χ . )

*Ό άνοίγων έν σχολεΐον κλείει μίαν φυλακήν».

ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ  
ΕΚ ΤΟΤ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟr  ΘΛΝΟΤ ΤΖΑΒΕΛΛΑ  

1 —  Έ ν 6δφ Ά ρ ια τ ι ί ίο υ  — 1
1913



ΆριΟ. ΤΙρωτ. 9892

Ε γ κ ύ κ λ ι ο ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΟ ΓΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚ1ΙΑΙΔΕΤΣΕΩΣ

Προς τούς κ.κ. Έ πιΦ εωρητάς τώ ν  Δ ημοτικών Σ χολείω ν, 
δημοδιδασκάλους ά μ φ ο ιέρ ω ν τω ν  φ ύ λ ω ν  κα ί ύποδιδαακάλους_

Εχοντες ν π  όψει το υπό  τον Σ υνδέσμου των Ε λλήνω ν δημ ο 
δ ιδασκάλων εκδιδύμενον εις δ ιμ ψ ια ϊα  τεύχη περ ιοδ ικόν πα ιδαγω γ ι
κόν υπό  τον τίτλον «Τό Δημοτικόν Σχολειον* , εις δ δημοσιεύετα ι 
νλη αποκλε ισ τ ικ όκ  σχολική, ήτοι π ραγματε ϊα ι π ρω τότυπο ι ή μετα 
φράσεις εξ Ε υρω παϊκώ ν συγγραμμάτω ν κα ι π ερ ιοδ ικώ ν περ ί δ ιαφό
ρων εκπαιδευτικώ ν ζητημάτω ν, ώς κα ι ή π α ρ ’ ήμ ϊν Ισχνονσα νομ ο 
θεσ ία  περ ί έκπαιδεύσεως κ . λ. π καί την π α ρ ’ ήμ ϊν  σστάνιν π α ιδα 
γω γικώ ν συγγραμμάτω ν κα ί περ ιοδ ικώ ν συνιστώ μεν νμ ϊν  την π ρόσ 
κτησή ν α ύ τ ο υ  πεποι&ότες οτι ή μελέτη τούτον ϋε’λ ιι ά π οβή  πολλαχώς 
ω φέλιμος είς ημάς κα ί εις την δημοτικήν  εκ.παίδεναιν.

’Εν Ά ΰήνα ις  t f j  17 Μ οίου 1912.

Ό  Υ πουργός
ΑΤΙ. ΛΛΕ^,ΑΛΑΡΙ1Σ Περ. Φρειδερίκος

Σ η α .  I I I .  Παρά τω Ταμία τοΰ Συνΰέσμου ενρ ίσκοντα ι κα ι πω λονντα ι 
τόμο ι τών παρελθόντων ετών 1U07, 1908, 1909, 1910Κ 1911, 1912 α ν τ ί 2' 
δραχμών έκαστος. Ή  ετήσια  Συνδρομή δια μεν τό Έ αωτερικόν δρ. 2, δ ιά  ί)> 
τύ ’Ε ξωτερικόν φ ρ . 2 ,50  προπληρω τέα .

Σ η ι ι .  ίία . Σύστασ ις αποστολής χρημάτω ν  : 
κ. ΗΛΙΑΝ ΓΟΝΤΖΕΝ  

ταμίαν τον Συνδέσμου των ’Ελλήνων Jr/μοδιδασκάλων
H . ■ f i .U i/ T I Σ/ολεΐον, όδός ’ Λδριανον 

"Αθήνας.

$

ΣΥΟΝΔΕΣΜΟΣ

Τ Μ  Ε Α Α Η Ν Ι Ι Ν  Α Η Μ Ο Α Ι λ Α Σ Κ Α Α Λ Ν
Π Ρ Ο Σ

ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ2Σ
ΤΩΝ ΑΡΤΙ ΑΠΕΛΕΥΘ ΕΡΩ Θ ΕΙΖΩ Ν  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ε π ϊ τϊ) άηελευϋ'ερώαει ‘ Υ μώ ν ύπό  τον άν- 
δρείον ημ ώ ν Στρατού όδηγονμένου ε ίς  τη ν ν ίκ η ν  
υπό  τού ένδόξου στρατηλάτου Κ ω νσταντίνου τού 
Διαδόχου, οί δημοδιδάσκαλοι τού παλα ιο ύ  έλευ- 
ϋ'έρου Κράτους εχον τες πλήρη συνα ίσϋ 'ησ ιν  τώ ν  
υπ η ρ εσ ιώ ν  ' Υ μώ ν, &ς προαεφέρατε ε ίς  τό ”Εϋ·νος 
κατά τούς μαύρους χρόνους της δουλείας δ ιατη- 
ρήσαντες διά μέσου τόσων α ιώ νω ν  άκμαΐον τό 
Έ ϋ-νικόν φρόνημα, την 'Ε λληνικήν γλώσσαν κα ι 
τήν πάτρ ιον θρ ησκεία ν , συγχαίρουσ ιν Ύ μ ΐν  έγ- 
καρδ ίως κα ί εύχοντα ι ΐνα  κα ι είς τό μέλλον ύπό  
τό γλυκύ  φ ώ ς  τής έλευ&ερίας έκπα ιδεύσητε με·&' 
ημών ήδη τήν μέλλουσαν γενεάν οϋτως, ώστε νά  
καταστή Ικανή νά  συνέχιση τον ί'νδοζον άγώ να  
τής άπελεν& ερώσεως κα ι τώ ν  υπ ο λο ίπ ω ν  ομοε
θ ν ώ ν  μας.

(Σ . Ε. Δ.)



Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
TUN ΕΚ ΑΒΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΑΗΜΟΑΙΑΑΣΚΑΑΑΝ

ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

|Συνέχε;α εκ ττ,ς αζ'λ. 08 του του ΣΤ' τόμου]

’Ά ρ θ ρ ο ν  ί ίΟ ό ν ,  cιΠρΙν ή άποφ ασ ίοη  τό ’Ε ποπτικόν Σ υμ 
βούλω ν τής Δ ημοτικής ’Ε κπαιδεύοεως την άπόλνσ ιν  δημοδ ιδασκά 
λου , δ ιδαοκαλίοοης, ιεροδ ιδασκάλου η νπ οδ ιδασκάλον , δ ιά  τινα των 
έν το ϊς αρθρο ις  1, 4 , 8  κα ι 10 τον  ά ρθρου  18 μνημονευόμενω ν α ι
τιώ ν, δ παρ ' αντ ίο  ’Ε πιθεω ρητής όφείλ.ει νά καλέαη τον κ α τηγορού 
μενον υπάλληλον εις έγγραφον απολογ ία ν , εντός (ορισμένης π ρ οθ ε 
σμ ία ς . Ή  απολογ ία  δύνατα ι νά γ ίνη  κα ι προφ ορ ικώ ς ενώ π ιον τον  
’Ε ποπτ ικον  Σ υμβουλ ίο υ , ε ά ν  τ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  ν η θ  ε λ ε 
κ ρ ί ν ε ι  τ ο ν' τ ο Α ν α γ κ α ί ο  ν» .

Δι ’ ονς λόγους άνεφέραμεν ήδη έν το5 17ω άρθρο) νομ ίζομ εν  ότι 
ένταύθχ  κα ι δη  κα τά  μείζονα  λόγον ή παράστασ ις  του δ ιδασκάλου  
α ΐτο π ρ ο σώ π ο ίς  η δ ι ά ντ ιπ ροσώ που  πρέπε ι νά έξασφαλ ιοθή  α πολύ 
τω ς, χωρίς νά έξαρτηϋή  τό δ ικα ίω μα  τοντο έκ τής έγκρίαεως τον  
’Ε ποπτικού  Σ υμβουλ ίου . 'Η  τελευτα ία , όθεν, περίοδος του εδαφ ίου  
τούτου  θά  ήδύνατο νά δ ια τυπ ω θ ή  ώς έξης :

« Ή  απολογ ία  δύνατα ι νά γ ίνη  έγγράφως ή προφ ορ ικώ ς αυτο
π ροσώ πω ς ή δ ι ’ά ντ ιπ ροσώ πον  ένώ π ιον τον ’Ε ποπτ ικού  Σ υμβουλ ίο υ , 
εάν δ κατηγορούμενος διδάσκαλος δηλίήοη δτι επ ιθ υμ ε ί τοντο , ή εάν 
τό Σ υμβούλω ν κρ ίνη  τοντο άναγκα ϊον. Τό αύτό ισχύει εφεξής κα ι 
δ ιά  τάς ένώ π ιον τον Κ εντρ ικού  'Ε ποπτικού  Σ υμβουλ ίου  έκδικάσεις  
τώ ν εφέσεων. Εις απολογ ίαν  καλείτα ι κα ι δ ιά  την 1 π ερ ίπ τω σ ιν  τον  
άρθρου  1 8» .

" Α ρ θ ρ ο ν  i i l o v .  Έ δαφ. ά  . «Μ ετάθεσις  »
Έ δαφ. β ' . < Μ ετάΰεσις εις άλλην έκπα ιδ . π ερ ιφ έρε ιαν  »
Δι * άμφοτέρω ν τώ ν εδαφ ίω ν τούτω ν θ ίγετα ι σπουδα ίω ς τό μόνον

μετά  την έπ ιψ ήφ ισ ιν  του Τ\χΗ ’ Ν όμου νπολε ιφ θεν  το ϊς δ ιδασκάλο ις  
αγαθόν τον  ά μ ετα θ έ το ν . Ή  δρσις  τον  ά γαθοϋ  τούτον κα ι ή έξάρτη - 
σις του μεταθετού  τώ ν διδασκάλα)ν έκ μόνης τής άποφάσεω ς τον  
’Ε ποπτ ικού  Σ υμβ ουλ ίο υ , ώ ς κα ι ή παρέμβασ ις  εις αύτάς τον  Κεν
τρ ικού  το ιοΰτον  άποβάλλοντος ουτω  τόν τύπον  τον  δ ικάζοντας τάς 
εφέσεις Σ ώ ματος , δεν νομ ίζομ εν  ότι συμβάλλε ι, οΰχ ι εις την βελτιω - 
σιν τής Λ αϊκής εκπαιδεύοεω ς, άλλ' οί'δ ’ ε'ις αυτήν ταύτην την δ ια τή - 
ρησ ιν  τον  καθεστώ τος . ΙΙο ιούμ εθα  εύλαβώς θερμοτά την  έκκλησιν, 
όπω ς μ ή  έπ ισκ ιασθώ σ ι τόσαι ά γαθα ΐ δ ιατάξεις  τον κειμένου Ν ομο
σχεδίου δ ιά  τής άρσεω ς τον  άμ εταθέτον  ημών κα ί έλπ ίζομεν ότι θά  
θ εω ρηθή  δ ίκα ια  κα ί εύλογος ή ε ίχ ή  ημώ ν, όπω ς κα ί ή εις κενήν 
θέσ ιν  μ ετάθεσ ις  ώς κα ι α ι άμ ο ιβα ϊα ι το ιαντα ι γ ίνω ντα ι πάντοτε τή  
αιτήσει των ένδιαφερομένων δ ιδασκάλου .

°Ο πως μ ή  έξαντλήσωμεν την άναγκα ίαν  δ ιά  την άνάγνωαιν τον  
παρόντος υ π ομ ο νή ν , παραθέτομεν  κατω τέρω  σννοπ τικώ ς παρατηρή 
σεις τινάς δ ι άτελείας έπονα ιώ δεις τον Ν ομοσχεδίου έν αντ ιπαραβολή  
τον κειμένου προς τάς έπενεχτέας τροποπο ιήσε ις .

’Ά ρ Ο ρ ο ν  * 2 1 ο ν . Έ δαφ. a . εις τό τέλος έ κ ά σ  τ ο  υ μ η 
ν ό ς (γράφ ε έκάατη ; τρ ιμην ίας).

Έ δαφ. γ ’ . Εις μονοτάξ ιον  οχολεϊον άρρένων αργούν δ ι ’ ά π ο ν - 
σίαν  ε π ’ άδεια ή δ ι ’ άσθένειαν ή δ ι έγκατάλειψ ιν τον  έν αϋτω  ΰπη - 
ρετονντος δ ιδασκάλου ή κα ι δ ι' άλλον λόγον, δύνατα ι τό τοπ ικόν  ’Ε
ποπ τ ικ όν  Σ νμβούλ ιον  νά ά π οσπ άση  π ροσω ρ ινές  δ ιδάσκαλον έ ξ ά  λ- 
λ ο υ  δ η μ ο τ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί  ο ν  (έκ  τον πλησ ιεστέρον) τής αύ- 
τής περ ιφ ερεία :, έν ω  δ ιδάσκονα ι πλείονες τον  ενός δ ιδ ά σκαλο ι....

’Ά ρ β ρ ο ν  Έ δαφ . γ . ’Επίσης δ ύ ν α τ α ι  νά έπα -
ναλάβη τά μ α θ ή μ α τα  τής αυτής τάξεω ζ δ μ ή  τυχών γενικού β α θμ ού  
τουλάχιστον «σχεδόν καλώ ςτ> πλήρω ς (5 )  έν το ϊς ’Ελληνικόις κα ι τοϊς 
μαθηματικο 'ις , ά  ν ή θ ε λ ε  π ε ρ ί  τ ο ύ τ ο ν  α π ο φ α σ ί σ ε ι  δ 
σ ύ λ λ ο γ ο ς τ ώ ν  κ α θ η γ η τ ώ ν .

Ε π ίσ η ς  νποχρεοντα ι νά έπαναλάβη  τά μ αθήμα τα  τής αύτής τά -



ξεω ς υ μ  ή τυχ ιον γενικόν βα&μον τούλάχιοτον  *σχεδόν καλώς» πλή 
ρους (5 )  εν τοϊς ‘Ε λληνικοί; κα ί το'ις Μ αϋημα τ ικ ο ϊς .

Α ρ θ ρ ο ν  ί£ ϊ » ο ν .  e Μ αθητής άπονσ ιάσας εκατόν κα ί π εντη - 
κ οντάκ ις  »

* ΜαΟητης τών τρ ιώ ν α ν ώ τ ε ρ α )  ν τ ά ξ ε  (ο ν  άπονσ ιά σα ς  »
Α ρ β ρ ο ν  *2W ov.  Λ(5. β ' — Ί Ι  άδεια τής ανοτάσεως (ίδ ιω τ . 

ογολε ιον ) χορηγείτα ι ύπ ό  τον  ‘ Υ πουργε ίου  μετά  γνω μοδότησ ιν τον  
ο ικείου Έ πι& εωρφον, είς τήν περ ιφ έρειαν τον  οπ ο ίο ν  π ρόκε ιτα ι νά 
ονστα&ή τό Ιδιωτικόν σχολειον, έ π ΐ  χ α ρ τ ο σ ή μ ο υ  δραχ . 5 0 0 » .

ΕτιΙ χαρτοσήμου , οντ ινος  τό τέλος όρ ισθήσετα ι δ ιά  Β . Δια
τάγματος άναλύγως τον τ ό π ο υ , εν ω ιδρυϋήσετα ι τό σχολειον κ α ί τον  
είδους α ιτ ο ν »  .

Α ρ Ο ρ ο ν  » <iV. Έδ. ιδ' . α ’Εν τή  εφ ημερ ίδ ι τής Κ νβερ- 
ν ψ εω ς  δημοσιεύετα ι αμα επ ιβαλλόμενης πάσης τ ιμω ρ ίας  ή π ε ρ ίτ α ύ -  
της π ρά ξ ις  τον  Ε ποπτικού Σ υμβουλ ίου  μετά  τής προσηκονσης α ΐ- 
τ ιολογ ικής έκθέαεως  ».

« Εν τή εφημερ ίδ ι τής Κ νβερνήσεως δημοσιεύετα ι άμα  έπ ιβαλ
λομένης πάσης τ ιμω ρ ίας  ή π ερ ί ταύτης πράξ ις  τον  ’Ε ποπτικού Σ υ μ 
βουλ ίου  μετά τής προσηκούσης α ίτιολογ ικής έκ&έσεως. Είς της περ ι
πτώ σεις 3 κα ι 5 ή περ ί άραεως τής άδειας πρότασ ις  τον Έ π οπ τ . 
Σ υμβουλ ίου  εινε νπ ογρεω τ ικ ή  δ ιά  τον ‘ ΥΑονργόν» .

Εδ. τελενταϊον. «  Μετά την άρσ ιν  τής άδειας πάντα· τά β ι
βλ ία  τον ιδ ιω τ ικ όν  σχολείου παραδ ίδοντα ι τ ω  έ π ο π τ  ε ν  ο ν τ ι 
I  ν μ ν α σ ι ά ρ χ γ ι  ή δ ι ε ν  & ν  ν τ ή  τ ο ν  δ η μ ο σ ί ο υ  α χ  ό 
λ ε  ί  ο ν , δστις φυλάσσει τα ν τα  »

« Μετ ά  τήν άρσ ιν  τής άδειας πάντα  τά β ιβλ ία  τον  ιδ ιω τικόν  
οχολείου παραδ ιδοντα ι είς δντινα δ ιενϋυντήν  δημόσ ιόν  σχολείου ή δε- 
λεν οντος κρίνε ι ά ρμοδ ιώ τερον» .

Α ρ ϋ ρ ο ν  3 4 ο ν .  Έδ. a . « ’Ε πιτρέπετα ι ή κατ' ο ίκον δ ιδα 
σκαλία  μ α θ η τώ ν , άλλ' ονδεν ϊ επ ιτρέπετα ι νά νπ οστή  άπολυτηρ ίονς  
εξετάσεις άν μ  ή δοκ ιμ ασ τε ίς  κ α τετάχθη  έν τή άνω τάτη αύτοΰ τά ξ ιι 
κ α ι δ ιήκονσεν  ώς τακτικός μ αθη τή ς  τά τής τάξεως ταύτης μ α θ ή μ α τ α » .

Άχροΰ διά τον  a . έδαφ . τον 36 ά ρθρου  < οι κ α τ ' ο ίκον δ ιδασκό
μ ε ν ο ι όφείλουσιν είς το τέλος εκάστον σχολικού ετονς νά π ροσ έρχ ο ν 
τα ι εις τι δημόσ ιον  έκπα ιδευτήρ ιον»  δεν εΐιρ ίσκομεν πολν σκ ύπ ιμ ον  
τήν δ ιάταξ ιν  ταύτην κα ι προτείνομεν νά δ ιαγραφ ή .

Έδ. β ' . « 'Οσάκις πρόκε ιτα ι δ ιδάσκαλός τις εκ τών εν υπηρεσ ία  
ή έκτος αυτής διατελούγτων ν ’ άναλάβη ιδ ιω τικήν κ α τ ’ ο ίκον δ ιδα 
σκαλ ίαν ., έξα ιτε ΐτα ι το ντο δι ’ αναφοράς του πρός τό Ύ π ονρ γ ε ΐο ν , έν η 
αναφέρει τό  όνομα  τον δ ιδαχβησομένου τά μ χ θ ή μ α τα  κα ι τάς ώρας 
τής το ιαύτης δ ιδα σκαλ ία ς .

Κ α ι τήν δ ιά ταξ ιν  ταύτην θεω ρονμεν δ ιαγραπτέαν, ώς μέλλουσαν  
άνευ πρακτ ική ς  ιοφελείας νά παράσχη  μόνον ενοχλήσεις τή Κ εντρ ική  
υπ η ρ ε σ ία .

Ά ρ Ο ρ ο ν  Ι Μ ϊο ν .  Έ δ. β ' . «Τα αποδεικτικά  τών σπουδώ ν  
εινε έγκυρα , αν ταντα  ενόρκως έξεδόΰησαν ενώ π ιον  τον ο ι κ ε ί ο  ν 
ΓΙ ρ  ω  τ ο δ ι κ  ε ί  ο υ , ή , έν ελλείψει το ιούτον ενώ π ιον του ο ικείου  
Ε ιρηνοδικείου )>.

« Τά αποδε ικ τ ικά  τώ ν σπ ονδώ ν  εινε εγκνρα , αν ταντα  ενόρκως 
■■εξεδόθησαν -ενώπιον τον α ρμοδ ίου  Ε ιρηνοδ ικείου» .

Έ δ. ά  . « Α παγορεύετα ι το ις δ ιδασκάλοις ή ασκησις επαγγέλμα 
τος υ π ο κ ε ί μ ε ν ο ν  ε ι ς  π λ η ρ ω μ ή ν  φ ό ρ ο υ  π ρ ό ς  τ ό 
Λ η μ  ό α ι ο ν , ώς κα ί τό διδάσκειν κ α τ ’ ιδ ίαν μ αθητάς  εγγεγραμ
μένους έν φ  σχολεία) ύπ ηρετουσ ιν» .

Δεδομένου οτι ο ί έν τοϊς ίδ ιω τικο ίς  σχολείοις έργαζόμενο ι δ ιδά 
σκαλο ι πληρώ νονσ ι φόρον εισοδήματος προτείνομεν τήν τρ οπ οπ ο ίη -  
-αιν τή ; ανωτέρω  διατάξεχος ώς εξής :

« ’Α παγορεύεται το ϊς δ ιδασκάλο ις  ή ά σ κ ψ ις  επαγγέλματος ξ  έ ν  ο ν 
π ρ ό ς  τ ό δ ι δ α σ κ α λ ι κ ό ν  τ ο  ι ο  ν  τ ο ν , υποκε ιμ ένου  είς 
■πληρωμήν φ όρον , ώ ς κα ι τό διδάσκειν κ α τ ' ιδ ία ν  μα&ητάς εγγεγραμ
μ ένους  έν ω  σχολβίω νπηρετονσ ιν»  .

Α υτόθι. « ’Α παγορεύεται επ ίσης τό δ ιδάσκειν έν ιδ ιω τικο ί σχολείο> 
Λπϊ ώρας πλείονας τών δύο κ α θ ’ εκάστην» .

Θ εωρονμεν ώς δ ιαγραπτέαν τήν δ ιάταξ ιν  ταύτην κα ι παρακαλον-



μεν να αφ εδή  ελενθέρα η ιδ ιω τική  εργασία  τον δ ιδασκάλου, εξαοτω - 
μενη  ιδ ίω ς εκ τής σω ματ ικής α ϊ'τον αντοχής κα ί τώ ν ο ικονομ ικώ ν  
του  αναγκών.

Α ρ β ρ ο ν  . t i l o v .  Δ ιαγοαπτέον επ ίσης θ εω ρονμεν  κα ί το  39  
αρΟρον (ι)ς μέλλον να ~αρασχη π ράγματα  εις την αρμονικήν  σ νμ -  
β ίω σ ιν  τώ ν δ ιδασκαλ ιον, ήτις προ παντός εΐνε απαρα ίτη τον  υπόδε ιγμα  
τοϊς μ α θη τα ΐς . Ο δ ιευθυντής δέον νά η  ό σύμβουλος κα ί ρυθμ ιστής  
τής εργασίας εν τφ  σχολεκρ κα ι ο ι'χ ΐ δ καταδότης τώ ν συναδέλφων το ν .

AfjOfiOV - i l o v .  « Εν τοϊς εν πόλεσιν ενρ ιακομένο ις δ ιδα - 
κτηο ιο ις απαγορεύετα ι νά κατο ικώ αι διδάσκαλοι ή δ ιδασκάλ ισσα ι.»

Δεν νομ ίζομ εν  ότι επ ιβαλλετα ι νά στερηθώ σιν οι δ ιδάσκαλοι νο- 
μοθετικώ ς του δ ικα ιώ ματος νά χρησ ιμ οπ ο ιώ σ ι πλεονάζοντα δω μάτια  
τον δ ιδακτηρ ίου . Θεωροΰντες τό ζή τημα  μάλλον δ ιο ικητικής φνσεως 
υποκε ίμενον εις την άμεσον εκτ ίμησ ιν  τοΰ Έπι&εωρητον κα ι ονχ ι 
δεκτικόν νομοθετ ικής πρόνο ιας παρακαλονμεν ν' άπαλε ιφ θή  έντελώς 
το άρθρον  τοντο.

Α ρ θ ρ ο ν  -1 Ι ί ο ν .  Αι ειδ ικού ά ρθρου  ν ομ ίζομ εν , οτι ποέπει 
να λογ ιζητα ι ως χρονος υπηρεσ ίας εκείνος κ α θ ’ ον δημοδ ιδάσκαλο ι 
υπηρετούσαν ως νποδ ιδαακαλο ι τών σχετικών κρν.τήσεων καταβαλλο- 
μένων ε φ ’ ά π α ξ .

Τελευιώντες νποβαλλομεν ένθερμον εΰχήν, ί ίπ ω ; έπ ιτενχθή  διά 
τοΰ παρόντος Ν ομοσχεδίου ή τοσάκ ις νποδε ιχθε ϊσα  κα ϊ άναγνω ρι- 
αθε ϊσα  άνάγκη τής αποστολής δ ιδασκάλίον  ε!ς Ε σπερ ία ν  ποός ενον - 
τέραν μόρφω σιν . 'Ε πεδ ιώ χθη  μεν το ιοΰτύν τι δ ιά  τον  π ερ ί συστχσεως 
τοΰ Δ ιδασκαλείου τής Δημοτ. 'Εκπαιδεύοεως Ν όμον, αλλά το δώ ρον  
εκείνο κατέστη άδω ρον , δ ιότι εςηρτήθη  από  πηγής στειρευσάσης πού  
πολλοΰ .

0 ι επανερχόμενοι εκ τής αλλοδαπής σνναδελ,φοι ημών νόον α ίμα  
^(ί μετηγγι^ον εις την Δημοτ. Ε κπαιδευσιν κ α ί θ ά  άτζειέλουν τό 
φυτιόρ ιον  τής εσωτερικής Αναπλάτζως τοΰ ήμετέρον κλάδου.

(η  επιτροπή τω ν  δημοδιδασκάλων 
ΑΦ ηνών κα ι Π ειρα ιώ ς).

Ε Κ  Τ Η Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  -> Λ Φ ,ν_ ; .· ly'j.

c i J ^ M E S  S U l a l a Y

Η Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

(Συνέχεια σελ. 82  τοΰ ΣΤ' τόμου)

Ή  λειτουργεία  τώ ν  νεύρ ω ν κατά την προσοχήν.—Τb γεγο
νός οτι ή προσοχή ε!νε είδος τής ένεργητικής συνειδήσεως, άποδει- 
κνύεται έκ τοΰ οτι συνοδεύεται υπό ώρισμένων κινητικών γεγονότων 
ή παρατήρησις προσέτι έπιβεβαιοΐ τούτο τό συμπέρασμα. Έκτε- 
λοΰμεν λοιπόν, διά νά άρχίσωμεν μέ τον άπλούστατον τρόπον τής 
προσοχής, δηλ. τής εις τά αισθήματα παρατηροΰντες αντικείμενό^ 
τι πρακτικώς—πολλάς κινητικά: προσαρμογάς. Π. χ. τήν προσαρ
μογήν τής κόρης καί τήν άλλοίοσιν τής κυρτώσεως, αιτινες χρησι
μεύομαι διά τήν εντέλειαν τοΰ βλέπειν. Καθ’ δμοιον τρόπον φαίνε
ται ή προσοχή 5τι συσχετίζεται στενώτατα κατά τό απτεσθαι καί 
μάλιστα κατά τό άκροάσθαι μετά προσοχής μεθ’ ώρισμένων κινητι
κών προσαρμογών τοΰ ίδιάζοντος οργάνου, δπερ απασχολείται, 
ϊο ιαΰτα ι κινήσεις δυνατόν νά συνοδεύωσι καί τά υψηλότερα γεγο
νότα τής προσοχής, ώς ό'ταν κλείωμεν τους οφθαλμούς ήμών ϊνα τι 
συλλογισθώμεν, ακριβώς ώσεί ήθέλομεν νά παρατηρήσωμεν έντός 
τοΰ χώρου, ϊ·/α ζητήσωμεν τάς σκέψεις.

’Ενώ τοιουτοτρόπως ή προσοχή υπό ακριβώς ώρισμένων κ ινή
σεων συνοδεύεται, απαιτεί συγχρόνως τήν παρακώλυσιν ή τόν άπο- 
κλεισμόν πασών τών άλλων τών μή σχετικών κινήσεων. Ά ναγκα- 
,ζόμεθα λοιπόν νά κρατώμεν ακινήτους τούς οφθαλμούς και τήν κε
φαλήν θέλοντες προσεκτικώς νά παρατηρήσωμέν τι. Κατά τό ρία- 
δίζειν ευχαρίστως σταματώμεν σκεπτόμενοι περί σοβαρού τίνος ζη 
τήματος. Νευρικά! κινήσεις είναι διά τά παιδία μέγα κώλυμα δι’ 
ακριβή παρατήρησιν.

’Εκτός τούτου τοΰ κινητικού ή μυϊκού παράγοντος έμπεριέχει 
τό ψυχολογικόν γεγονός κατά τήν προσοχήν πιθανόν καί άλλαγάς 
έν τή διανομή τής νευρικής ένεργείας έν τώ έγκεφάλω, τιθεμένων



εκείνων τών χωρών είς κατάστασιν μεγαλύτερα; ενεργεί*;, αί’τινες 
ιδιαζόντως άπασχολοΰνται. Συμβαίνει λοιπόν πιθανώς κατά τήν 
σκόπιμον παρατήρησιν αντικειμένου τίνος νά τίθεται το κέντρον τής 
όράσεως έν δραστήρια ένεργεία ένώ άλλων κέντρων τοΰ εγκεφά
λου ή ενέργεια παρακωλύεται ή αναστέλλεται.

"Εκτασις ή περ ιοχή τής προαοχής.·—'Η όλη προσοχή έγκει
ται έν στενώσει τινΐ τοΰ συνειδητοΟ πεδίου· χαρακτηρίζεται δθεν 
ώς συγκέντρωσις τής πνευματικής ένεργείας ή ώς συνάθροισις αυτής 
επί ώρισμένου σημείου. Δέν περιλαμβάνουσιν ομως όλα τά γεγο
νότα τής προσοχής τήν αυτήν περιοχήν ή έκτασιν. ’Ακριβώς ώς είς 
τήν παρατήρησιν έξοχής τόν οφθαλμόν όυνάμε^-α νά προσηλώσω- 
μεν ή εις μικρά αντικείμενα π. χ. είς ,άπομεμακρυσμένην επαυλιν 
ή εις μέγα μέρος τής σκηνογραφίας ώς είς σειράν λόφων, ουτω 
πρός τούτοις νά διευθύνωμεν τήν προσοχήν είς μικρόν ή μέγαν 
κύκλον αντιλήψεων. Δύναμαι ουτω νά προσέξω είς μεμονωμενον 
έντοπισθεν αίσθημα π. χ. είς τόν δάκτυλόν μου ή είς τήν κατάστα- 
σιν τοΰ σώματός μου λαμβανομένου ώς ό'λου.

Είναι ανάγκη νά λάβωμεν ύπ’ οψιν προσέτι, οτι άποχωρίζον- 
τες οιά σκοπιμου προσοχής έξ ομάοος αντικειμένων οίονδήποτε άν- 
τικείμενον (ή έξ αντικειμένου οίονδήποτε μέρος) οτι τότε μάλιστα 
είναι δυνατόν νά άντιλαμβανώμεθα ασαφώς είς τό κατώφλιον τής 
συνειδήσεως τών άλλων αντικειμένων τής όμάδος (ή τών άλλων με
ρών τού αντικειμένου). ΙΙαρατηροΰντες π. χ. τήν πρόσοψιν τής έν 
Αθήναις Σιναίας Ακαδημίας παρά τήν σαφή άντίληψιν ταύτης 

έχομεν ασαφείς αντιλήψεις τών παρακειμένων οικοδομημάτων. Δι’ 
άλλων λέξεων ή έκλεκτική πράξις τής προσοχής άπείργει τοΰ 
πνεύματος τελείως όχι μόνον τάς άλλας έντυπώσεις ή ιδέας, αλλά 
και έξωθών ταύτας εις τήν σκοτεινήν περιφέρειαν τής συνειδήσεως 
και μόνον εκείνης τής έντυπώσεως δυνάμεθα άορίστως ν’ άντιλαμ- 
βανώμεθα καθ’ δλον τόν χρόνον έν σχέσει πρός τό περιβάλλον αυ
τής, ήτις κειται έν τώ φωτεινώ σημείω τής συνειδήσεως καί ιδιαζόν
τως παρατηρεΐται. Έ  σπουδαστής τοΰ γεγονότος τούτου καταφαί
νεται, δταν άντιλαμβανώμεθα τό άντικείμενον τής άντιλήψεως.

Γενικώς δυνάμεθα νά λέγωμεν, οτι τό αποτέλεσμα τόσον άσα- 
φες είναι, όσον περισσότερα άντικείμεθα ζητοΰμεν νά περιλάβωμεν

έν τώ πνευματικώ ημών βλέμματι. Τοΰτο σαφώς δυνάμεθα νά πα- 
ρατηρήσωμεν δίδοντες προσοχήν ταύτοχρόνως έπί ποικίλων καί 
άσυναφών πραγμάτων, ώς δταν άναγινώσκωμεν [ϊιβλίον τι καί 
άκροώμεθα συνδιαλέξεώς τίνος. «"Εν άντικείμενον απαιτεί ίδιον 
χρόνον» είναι γενικός νόμος τής πνευματικής ένεργείας καί ή διε
ξαγωγή διαφόρων ασχολιών είναι έκεϊ μόνον δυνατή, οπού έπανά- 
ληψις καί συνήθεια απαλλάσσει ήμας τής προσπαθείας ακριβούς 
προσοχής, ώς ό'ταν «άσυνειδή :ως» διεξάγωμεν καλώς γινωσκομένην 
χειρονακτικήν έργασίαν, ένώ ή ήμετέρα προσοχή αληθώς άπασχο- 
λεΐται ύπ’ αυτής, είνε δυνατόν νά άκροώμεθα συνδιαλέξεώς τίνος.

’Επίσης ή προσοχή δύναται έκεΐ, δπου ασχολούμεθα μετά έν- 
τυπώσεων τής αυτής αΐσθήσεως, νά περιλάβη διαφόρους τοιαύτας έν 
τή αυτή στιγμή. Υπολογίζεται λοιπόν οτι έν τή αυτή στιγμή δυνά- 
μεθά νά προσέξωμεν είς τρία ή τέσσαρα γράμματα, έάν ταΰτα είναι 
πλησίον άλλήλων. Αΰτη ή συνοπτική κατάληψις πολλών λεπτο
μερειών έν μια καί τή αυτή πράξει τής προσοχής έχει μεγάλην 
σπουδαιότητα κατά τήν παρατήρησιν τών πραγμάτων έν τή συναλ
λήλων αυτών σχέσει π. χ. αριστερά, δεξιά, άνω και κάτω κ. τ. λ. 
Ή αυτή είναι ή αιτία δλων τών αντιλήψεων τών πραγμάτων, κα 
θόσον αΰτη μορφώνει τά μέρη ενός δλου ώς δταν κρίνωμεν περί 
συμμετρίας, άναλογίας, καί τών όμοιων. Είς τάς διαδοχικάς έντυπώ- 
σεις, π. χ. είς τούς μουσικούς τόνους, παρατηρεΐται ή αυτή ευχέρεια 
τής συγχρόνου άντιλήψεως είς τάς αντιλήψεις τών ρυθμικών σχέ
σεων.

Κατά τήν περίπτο^σιν ταύτην έμμένουσιν αί προηγούμενα*, έντυ- 
πώσεις παρά τάς έπομένας έν τή συνειδήσει καί συγκροτοΰμεν ταύ
τας διά τής αυτής πράξεως τής προσοχής.

Π όθεν έξαρταταί ό βαθμός τής προαοχής.—Τό έν τινι χρόνω 
έκδηλούμενον ΰψος τής πσοσοχής έξαρτάται έκ δύο κυρίων δρων, 
α') έκ τής ποσότητος τής νευρικής ένεργείας, ήτις είς τόν προσή
κοντα χρόνον είναι διαθέσιμος, β') έκ τής ίσχύος τής άντιλήψεως, 
ήτις τήν προσοχήν έξεγείρει ή είς τάς άμιλωμένας άντιλήψεις έκ 
τής υπεροχής τής δυνάμεως τής μιας άντιλήψεως, ήν έκείνη τών 
^συναγωνιζομένων άντιλήψεων εχει.

Είναι γενική παρατήρησις, οτι άσθενής τις ερεθισμός άρκεΐ νά



έξεγείρη τήν προσοχήν έάν ειμεθα εϋρωσΐοι έν έγρηγόρσει καί 
ένεργοί. 1 γιές παιδίον κατά τό πρώτον μέρος τής ήμέρας εχει πε
ρίσσειαν έγκεφαλικής ένεργειας, ήτις δείκνυται έν τή προσοχή εις 
παντός είδους μικρών καί σχετικώς άνευ διαφέροντος ζητημάτων. 
Ή ζωηρότης αύτοΰ παρορμά πραγματικώς αυτό έν τώ περιβάλλοντα 
αύτοΰ αντικείμενα δια τής προσοχής νά έκλέγη. Τουναντίον χρειά
ζεται παιδίον καταπεπονημένον καί αδύνατον ισχυρόν έρεθισμόν 
προς διέγερσιν τής πνευματικής αύτοΰ ένεργειας.

Η έλατήριος δύναμις άντιλήψεως δυνατόν νά κεΐται έν οίαδή- 
ποτε άχωρίστω ιοιότητι ταύτης τής άντιλήψεως ώς ό'ταν έν τινι 
φθογγω πορατηρεΐται ένεκεν τής ισχύος αύτοΰ- ή όταν δύναται νά 
προκύψη έξ οίασοήποτε σχέσεως τής άντιλήψεως πρός τάς πρότε- 
ρον ύπαρχούσας ήδη ιδέας ήμών, προσδοκίας, άνάγκας.

Τό τελευταΐον χαρακτηρίζει έκεινο, δπερ ώς διαφέρον έννοεΐται.
/4xoi»cta κα ι έκονσ ία  προσοχή.—Συνήθως διακρίνομεν δύο 

είδη προσοχής καθόσον αϋτη προκαλεΐται ή διά μόνης τής έλατη- 
ρίου δυνάμεως άντιλήψεώς τίνος, ή άπαιτείται νά προσέχωμεν εις 
προηγουμένην έπιθυμίαν καί τον σκοπόν. Τό πρώτον είδος είναι 
γνωστόν ώς άκουσία προσοχή. Χαρακτηρίζεται πρός τούτοις ώς άν- 
τανακλαστική (ή αυτοματική), διότι αύτη κατέχει έπιτυχή ομοιότη
τα μετά τής αντανακλαστικής κινήσεως π. χ. μετά τοΰ σκαρδαμύσ- 
σειν (ανοιγοκλείειν τούς οφθαλμούς)—ό'ταν προσάγηται τώ όφθαλμώ 
άντικειμενον τι αίφνιδίως, τό όποιον φανερά είναι άκουσία ή άσκο- 
πος, μηχανική τις μόνον άπάντησις τών μυών εις γεγονός τι έπί 
τοΰ αισθητηρίου έρεθισμοΰ. Οταν άφ’ ετέρου προσέχωμεν νά μά- 
θωμέν τι έκ τοΰ ζητουμένου π. χ. έκ περιέργου τινός ή έπιθ-υμητοΰ 
λεγομεν οτι πραττομεν τούτο εκουσίως. ’Αν καί τά δύο ταΰτα ειδη 
αληθώς απ’ άλλήλων διακρίνωνται, έν τούτοις είναι ένέργειαι ήμών, 
καί δυνάμεθα νά εύρωμεν, ό'τι έν τώ πνευματικώ ήμών βίω ταΰτα 
εναλλάσσονται.

Ά κ ο υ σ ία  ή Αντανακλαστική προσοχή.—Αΰτη είναι ό πρωϊ- 
μώτερος τύπος τής προσοχής καί μάλιστα έκεΐνος μεθ’ ού ιδιαιτέ
ρως έχει νά άσχοληθή ό διδάσκαλος κατά τήν πρώτην βαθμίδα τής 
διδασκαλίας. Τά παιδία ol·/ φροντίζουσι τήν ένέργειαν τής προσο
χής νά άναπτύξωσιν, ?να άποκτήσωσί τι οίονδήποτε π. χ. γνώσίν

τινα, παρασυρόμενοι τρόπον τινα υπό τοΰ δρωμένου ή άκουουμέ- 
νου. 'Η άντανακλαστική προσοχή ακολουθεί πάντοτε τήν διεύ
θυνσή  τής μεγίστης έ'λξεως τοΰ στιγμιαίου.

Έν τώ άπλουστάτω αυτής τύπω, ώς εις τήν στιγμιαίαν άπομά- 
κρυνσιν τοΰ πνεύματος άπό τίνος άντιλήψεως, ή προσοχή είναι άν- 
τίδρασίς της, ήτις διά τίνος ισχυρού έρεθισμοΰ αισθητηρίου προ- 
καλεΐται π. χ. λαμπρόν φώς, ισχυρός ήχος, ή ισχυρόν κτύπημα. 
"Εκαστος διδάσκαλος γνωρίζει τήν άξίαν ενεργητικού καί έμφαντι- 
κοΰ τρόπου τής ομιλίας πρός χειραγωγίαν τής προσοχής τών μα
θητών του, καί τό άποτέλεσμα τοΰτο είναι έν μέρει συνέπεια τής 
επενεργείας ισχυρού έπί τοΰ αισθητηρίου έρεθισμοΰ κατά τήν οιέ- 
γερσιν τής πνευματικής ένεργειας.

Νόμος τής άντι& έσεως κα ι τον νέου .—Αΰτη ή άκαριαία 
διεύθυνσις-τής προσοχής έπιβάλλεται διά τοΰ νόμου τής άλλαγής 
ή τής άντιθέσεως. Κατά τήν άρχήν ταύτην ούδεμίαν συνειδητήν 
έντύπο>σιν γεννά έρεθισμός των αισθητηρίων μή μεταλλασσόμενος 
π. χ. ήχός τις, έάν έπί μακρόν διαρκεΐ, καί έν τή ΐσχύϊ αύτοΰ άμε- 
τάβλητος μένει. Ό  άδιάλειπτος κρότος τοΰ μύλου ταχέως δεν 
είναι πλέον άντιληπτός παρά τοΰ μυλωθροΰ, ένώ ή διακοπή τοΰ 
κρότου, ώς μεγάλη άλλαγη έν τώ περιβάλλοντι, καί έκ τοΰ ΰπνου 
αυτόν έξεγείρει. Έ  έξήγησις τούτου συνίσταται έν τούτω, δτι μία 
έπί μακρόν διαρκοΰσα έντύπωσις καίτοι είναι ισχυρά, παύει τοΰ νά 
έξεγείρη τήν προσοχήν. Ό διδάσκαλος δίΙ·εν, οστις άδιαλείπτως ή 
πολύ συχνά όμιλεΐ έν τή τάξει αύτοΰ μεγαλοφώνως στερείται τοΰ 
πλεονεκτήματος, ένκαιρώ νά άνα-βιβάζη τήν φωνήν αύτοΰ.

Ά φ ’ ετέρου ένεργεΐ ώς ισχυρόν μέσον έρεθισμοΰ τής προσο
χής ή αιφνίδια άλλαγή τής έντυπώσεως προσαγομένου π.χ. φωτός 
εις τινα σκοτεινόν χώρον ή διακοπτομένης τής σιγής τοΰ τόπου 
ύπό έκπυρσοκροτήσεωζ δπλου. Διά τον αυτόν λόγον χρησιμεύει ώς 
ερεθιστικόν τής προσοχής οξεία άντίθεσις μεταξύ έντυπώσεως ώς 
έν τή μεταπτώσει έκ τών υψηλών εις τούς βαρείς καί έκ τών άσθε- 
νών εις τούς ισχυρούς τόνους έν τή μουσική ή κατά τήν προσάλ- 
ληλον παράθεσιν ένός φωτεινού καί ένός σκοτεινού χρώματος.

Έ  καινότης, ήτις σχηματίζει τόσην μεγάλην δύναμιν έν τή 
παιδική ηλικία καί κατά τοΰτο σημαντικήν δύναμιν διά τον δλον



βίον, είναι μόνον εύρυτέρα είκών διά τον νόμον τούτον τής αλλαγής· 
διότι τό νέον προσελκύει τήν προσοχήν διότι εινε παρέκκλισις έκ 
τοΰ συνήθους ήμών περιβάλλοντος καΓ τής πείρας και άντίθεσις 
πρός ταύτην και εκείνο. Διεγείρει τό πνεύμα τόσον πολύ δσον α ι
φνίδια άντίθεσις διεγείρει αύτό.

Ή έλκτήριος δύναμις τής αλλαγής παρατηρεΐται προσέτι έκεΐ 
ένθα αΰτη είναι βαθμιαία ώς είς πάσας τάς καταφανείς κινήσεις. 
Τό θέλγητρον κινουμένων αντικειμένων διά τούς παιδικούς όφθαλ- 
μούς είναι πολύ γνωστόν. Τά παράθυρα τά βλέποντα πρός τήν 
όδόν έν μέρει παρακωλύουσι τήν καλήν διεξαγωγήν τής διδασκα
λίας, οιοτι ή οδός είναι θέατρον άδιαλείπτων κινήσεων.

Τό δ ιαφέρον .—Λέγοντες οτι προσέχομεν είς δ,τι ημάς ένδιαφέ- 
ρει παραδεχόμεθα οτι ή προσοχή έξαρτάται έκ τής δυνάμεως τοΰ 
συναισθήματος. Νέον καί άπροσδόκητον θέαμα δύναται νά έξεγεί- 
ρη βλάστησίν τινα τοΰ συναισθήματος υπό μορφήν τοΰ στιγμιαίως 
έκπληκτικοΰ ή θαυμαστού. Ά λ λ ’ δταν ένδιαφερώμεθα, τότε έξεγεί- 
ρεται οιαρκές και βαθύ συναίσθημα οΰτως ώστε ή προσοχή διαρ- 
κεΐ έφ’ ώρισμένον μακρόν χρόνον. Αΰτη «ή ένδιαφέρουσα προσο
χή» ώς ονομάζεται, είναι ύψηλότερον είδος ή ή στιγμιαία άπάντη- 
σις είς ίσχυρόν έρεθισμόν, διότι αΰτη είναι τό αποτέλεσμα τοΰ εγώ 
ενος παιδιού, τής εσωτερικής του φυσεως, τοΰ ένστικτου αυτού 
κ.τ.λ. Αΰτη είς τόν παιδικόν βίον έμφανίζεται πολύ ένωρίς.

Τό στοιχεΐον τοΰ συναισθήματος, δπερ ένταΰθα τήν κατάστασιν 
τής προσοχής συντηρεί καί παρατείνει, δύναται νά είναι εύχάριστον 

ουσαρεστον. Δυσάρεστοι αντιλήψεις π.χ. τό θέαμα τών προετοι- 
μασιών πρός τιμωρίαν τοΰ παιδιού έξασκοΰσιν είς τό πνεύμα ιδιαι
τέραν γοητείαν, ήτις ένίοτε χαρακτηρίζεται ώς «αλγεινόν διαφέρον». 
’Αλλά τό υγείες είδος τοΰ διαφέροντος έξεγείρεται δι’ ευχάριστων 
αντιλήψεων, αίτινες διά τήν στιγμήν χαράν προξενοΰσι καί αρκε
τόν χρόνον διαρκοΰσι, ί'να έξεγείρη τήν προσδοκίαν πρός εύρυτέραν 
χαράν.

(Έπεται συνέχεια) 
Μετάφρασις Έ π . Τ. Π απαμ ιχαήλ

Η ΪΓΡΑΤΙβΤΙΚΗ Ϊ Π Η Ρ Μ  ΑΚλΠΤΪΣΣΟΪΣλ ΪΗΚ 0ΕΑΗΣ1Κ

Σήμερον οί διδάσκαλοι δφείλουσι νά ύπηρετώσιν έν έτος είς τόν 
στρατόν. (Σημ. Μ. Ή στρατιωτική θητεία τών Γάλλων συναδέλφων 
περιορίζεται μόνον είς έν έτος). Τό έτος τοΰτο διερχόμενον υπό τάς 
σημαίας δύναται ν’ άποβαίνη πολύ καρποφόρον διά τούς νέους τούς 
κατατασσομένους είς τον στρατόν, μέλλοντας διδασκάλους συναι- 
σθανομένους τό μεγαλεΐον τής αποστολής των.

Διά τούς σκεπτικούς νέους ή είσοδος είς τό σύνταγμα αποτελεί 
τι τό επίσημον. Εινε τοΰτο ή άναγνώρισις τής μηδαμινότητος τής 
ζωής καί τής ατομικής θελήσεως ένώπιον τής ΙΙατρίδος. Είναι ή 
άποκάλυψις τής μηδαμινότητος τοΰ έγωϊσμοΰ καί ή παραδοχή τής 
αλήθειας ταύτης, δτι δεν έχομεν πραγματικήν αξίαν παρά δταν ή 
θέλησις ήμών συνεργάζηται μέ τάς απείρους θελήσεις τών συμπο
λιτών μας. Ό στρατός ιδίως διά τής ύπάρξεώς του αυτής αποτελεί 
μάθημα μέγα τής αλληλεγγύης, άφ’ ού η μεμονωμένη προσπάθεια 
έν αύτώ καθίσταται προφανώς αδύνατος.

Ή υπό τών στρατιωτών καί τών αρχηγών ομόφωνος άναγνώ- 
ρισις μιας άνωτέρας αρχής πρός δλους τούς ατομικούς έγωϊσμούς 
καί ή ύπονοουμένη παραδοχή τής θυσίας τής ζωής έκάστου είς 
τήν αρχήν ταύτην έξευγενίζει καί τάς έλαχίστας πράξεις τής στρα
τιωτικής ζωής.

Ή θυσία τής ζωής ζητείται μόνον είς τόν πόλεμον, αλλά πρέπει 
ή θυσία αΰτη νά έπιφέρη ικανά πλεονεκτήματα είς τήν πατρίδα.
Μία θυσία τελείως ανωφελής είναι έγκλημα δθεν ανάγκη μακράς
προπαρασκευής προ τής νίκης. Οί αρχηγοί δφείλουσι νά καθίσταν
ται δσον τό δυνατόν πλειότερον πεπαιδευμένοι /αί όσημέραι κύριοι 
εαυτών. Πεπαιδευμένοι, διότι ή άντίληψις τών πραγμάτων τοϊς είναι 
απαραίτητος καί διότι ή άντίληψις αΰτη είναι κατά μέγα μέρος 
έργον πείρας, μονίμων γνώσεων και έκτεταμένων, αίτινες έπιτρέ- 
πουσι τήν ταχεΐαν σύγκρισιν τών λαμβανομένων άποφάσεων είς 
μίαν νέαν περίστασιν καί διότι ή έκπαίδευσις δίδει τήν αύτοπεποί-



θησιν. Κύριοι εαυτών, διότι έχουσιν ανάγκην πάντοτε της ψυχραι
μίας καί διότι δφείλουσι νά δίδωσι το παράδειγμα της αύταπαρνή- 
σεως, τής περιφρονήσεως τοΰ κόπου καί τοΰ πόνου.

"Οσον άφορα τους στρατιώτας, ί  πρακτικός καί καθημερινός 
τύπος τοΰ καθήκοντος είναι ή πειθαρχία. 'Η πειθ-αρχία αΰτη δέν 
υπονοεί τήν έξουθένωσιν τής ατομικής θελήσεως· τουναντίον μάλι
στα- διότι ακριβώς δπιος ή διάνοια τοΰ άληθοΰς ποιητοΰ όξύνεται 
έκ τής συντόμου ένεργειας, πιεζομένη νά συμμορφώται προς τάς 
απαιτήσεις τών στίχων, ουτω καί ή θέλησις τοΰ άληθοΰς στρατιώ
του κερδίζει ενεργητικότητα πιεζομένη υπό τών άναγκών τής στρα
τιωτικής πειθαρχίας. 'Ο δημοδιδάσκαλος στρατιώτης, δστις έξευγε- 
νίζει τάς πλέον έπιπόνους άγγαρείας προσηλών τόν νοΰν του είς τό 
μέγα στρατιωτικόν καθήκον, θά εΰρη καί περί πλέον καί θαυμασίαν 
άνάπτυξιν τής θελήσεώς του έν τή καθημερινή στρατιωτική υπη
ρεσία. Τώ άρκεΐ, διά νά άποβή ή ήπηρεσία αϋτη καρποφόρος, να 
έννοή τήν άνάγκην τής σκληραγωγίας καί νά δέχηται προθύμως 
τάς συνεπείας τοΰ πατριωτικοΰ καθήκοντος.

Καί ένώ ό κακός στρατιώτης, τούτέστιν έ φίλος τής μαλθακό- 
τητος, τής ευζωίας τής οκνηρίας, τών ηδονών ευρίσκει πανταχοΰ 
ΰλην ν’ άντιτείνη, ό δημοδιδάσκαλος στρατιώτης δέχεται ευχαρί
στως τήν άκαμπτον τάξιν τοΰ κανονισμοΰ, τήν άπαιτουμένην άκρί- 
βειαν καί έν ταϊς έλαχίσταις πράξεσι. Τό πρωινόν έγερτήριον είναι 
μία ευκαιρία νά δαμάση τις τήν σωματικήν ραστώνην καί νά έξα- 
σκή τήν θέλησιν. Λιότι έκαστος είναι υποχρεωμένος νά έγερθή έστω 
καί άν πράττη τοΰτο δυσαρέστως, καί ή άσκησις τής θελήσεως 
είναι έδώ εύκολος, διότι συνίσταται άπλώς είς τό νά έκπληρώση 
ταχέως καί περιχαρώς έκεΐνο, δπερ τώ είναι άδύνατον ν’ άρνηθή 
νά πράξη. Επίσης ή άπαιτουμένη αύστηροτάτη καθαριότης, ή έπι- 
βαλλομένη άκρίβεια, είναι κτήματα άξίας διά τήν άτομικήν έκπαί- 
δευσιν. Ό κάματος έκ τών πορειών ένισχύει τό σώμα- ή είς τάς κ ι
νήσεις άπαιτουμένη ταχύτης και άκρίβεια κρατοΰσιν άναγκαστικώς 
άγρυπνον τήν προσοχήν.

Ά φ ’ ού ή άνάπτυξις τής θελήσεως συνίσταται είς τό νά δεσπόζη 
τις τής βραδύτητος, τής σωματικής ραστώνης καί είς τό νά δύναταί 
τις ν’ άνίΚσταται είς τάς κλίσεις τοΰ έγωϊσμοΰ, είς τήν όξυθυμίαν,

τήν οΐησιν, νά δύναταί τις νά ΰποτάσση τήν σκέψιν του καί τάς 
πράξεις του είς άνωτέραν ηθικήν άρχήν, ευκόλως πείθεται τις δτι 
οΰδείς άλλος βίος δύναται νά συγκριθή πρός τόν στρατιωτικόν δσον 
άφορά τήν άνάπτυξιν τής θελήσεως.

Έν συντόμω ο διδάσκαλος, δστις κέκτηται τό υψιστον πλεονέ
κτημα νά υπηρετή μόνον εν έτος καί δέν εχει καιρόν νά κουρασθή 
διά τής τριετοΰς παρατεταμένης πειθαρχίας, δύναται νά έξαγάγη 
άπό τό έτος τοΰτο πραγματικάς ώφελείας. Είς τό σύνταγμα δ δη
μοδιδάσκαλος θά ένστερνισθή το μέγα μάθημα τής αύταπαρνή- 
σεως, οπερ διδάσκει δ στρατός. Θά αίσθανθή έκεΐ τήν μηδαμινό- 
τητά του άνευ τής άλληλεγγύης. Θά άναπτύξη τήν ένεργητικότητά 
του έξασκών το σώμά του καί μανθάνων νά ύποτάσση τάς ορέξεις 
του, τάς επιθυμίας του, τάς κλίσεις του είς τόν άνώτερον νόμον τοΰ 
πατριιοτισμοΰ. Θά είναι ετοιμότατος έπαναλαμβάνων τήν υπηρεσίαν 
του έν τώ σχολείω νά εξακολουθή νά δεσπόζη έαυτοΰ καί νά οε- 
χηται δι’ δλας του τάς σκέψεις καί πράξεις τήν άρρενωπήν υπο
ταγήν είς τό καθήκον, τοΰθ’ δπερ εκατονταπλασιάζει τήν δύναμιν 
τών άτομικών προσπαθειών.

(Έ κ  - ο ΰ  A u x  in stitu ters et aux  institu trices).

BpayviVxa Ιΐατρεων
Ο . Γ .  Π α π α γ ε ω ρ γ έ ο υ

Ϊ Α  ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π Α Ι Λ Α Γ Α Γ Ι Κ Η Ϊ
Η Θ Κ ΡΑ Π Ε ΙΑ  Τ Ο Γ  Ψ Ε Γ Δ Ο Γ Χ

Μαθητής έγκατέλιπε τήν τάξιν ή μάλλον έπανήλθε βραδύτερον 
τής κεκανονισμένης ώρας. Ό διδάσκαλος ζητεί παρ’ αύτοΰ τόν λό
γον. Κατά πιθανότητα 90 ο)ο τό παιδίον θά δώση περί τής πράξεώς 
του έξήγησιν ψευδή. Σχεδόν άνενδοιάστως b-ά διακήρυξή δτι κατε- 
κρατήθη είς τήν οικίαν, ίνα Ιλθη είς βοήθειαν τών γονέων του. Καί



τοΰτο είνε αρκετά φυσικόν, διότι εχει προιδει τάς επιτιμήσεις, τάς 
τιμωρίας, ιον το σφαλμα αύτοΰ άξιον είνε. ’Επιθυμεί νά άποφύγη 
αΰτάς διά παντδς τρόπου.

Τί δέον νά πράξη ό διδάσκαλος, δστις γνωρίζει έπακριβώς δτι. 
ό μαθ·ητής αύτοΰ έχει ψευσθή ;

Εύθύς έξ άρχής οφείλει νά κάμη έκκλησιν είς τό λογικόν, νά 
ε?γίΤή3Τ/ ε·* ” ν̂ παρανομοΰντα, δτι είς τό συναίσθημα τοΰ συμφέ
ροντος ή τοΰ φόβου είς τό όποιον έχει υποχώρηση, άντιτίθενται 
λογοι τινές μιας τάξεως πολύ άνωτέρας, οί’τινες εδει νά άποτρέπω- 
σιν αύτδ τοΰ ψεύδους.

Θά δυνηθή άλλως τε έπωφελώς έν τή περιπτώσει ταύτη νά έπι- 
τύχη τήν παρατήρησιν καί τδ ήθικόν μάθημα, δπερ αΰτη άποφέρει 
είς τήν δλην τάξιν.

Θά έπιμείνη μάλιστα έπί τοΰ αύξοντος χαρακτήρας τοΰ ψεύδους. 
Θά οειξτ̂  ές έναντίας δτι έν μικρόν λάθος αύτοβούλως όμολογούμε- 
νον είνε κατά τδ ήμισυ μέρος διωρθωμένον, διότι ή γενναιότης, τδ 
θάρρος, δπερ ή όμολογία άπαιτεΐ άναπληροΰσι τρόπον τινά τοΰτο 
το λάθος· ή μικρά δέ τιμωρία, ήν προβάλλει, τείνει νά προλάβη έν· 
νέον σφάλμα.

Είτα θά δείξη τδν κοινωνικόν κίνδυνον τοΰ ψεύδους διότι αί 
σχέσεις τοΰ κοινωνικού βίου θά καθίστανται ταχέως άνυπόφοροι, 
εάν δεν ένεδρά^οντο έπί τής καλής πίστεως καί τής άμοιβαίας έμπι- 
στοσύνης. Έν τή είδική περιπτώσει, ήν πρδ οφθαλμών έχομεν θά  
καταστή δυνατόν νά έπιδράσωμεν, ώστε τό παιδίον νά έννοήση δτι 
οι γονείς αύτοΰ, άφ’ ού πληροφορηθώσιν δτι ήπάτησεν αύτούς νομί
ζοντας δτι έχει μεταβή είς τό σχολεΤον θά είνε τοΰ λοιπού άνήσυ- 
χοι και τεθορυβημένοι, ώστε ή πρός αύτό έμπιστοσύνη των έπί 
πολύ θά μειωθή.

Ό διδάσκαλος θά καταδικάσω λίαν αύστηρώς τόν ψεύστην 
προσέτι, δστις, άποφεύγων νά άναγνωρισθή ένοχος, θά προσεπάθει 
έπί τών άλλων νά έπιρρίψη τήν ευθύνην σφάλματος γενομένου, ώς 
τοΰτο συμβαίνει συνήθως είς τάξιν ένθα ό δράστης τής παρανομίας 
δέν εΐνε εύκολον πάντοτε νά άναγνωρισθή. Θά συμβή δέ πρό παν
τός τότε νά παραδοθή είς περιφρόνησιν τών συμμαθητών του έκεΐ

νος, δστις άνάνδρως ήθελεν άφήσει νά τιμωρηθή άλλος είς τήν 
θέσιν του. * *

Μοί φαίνεται δμως δύσκολον νά πιστεύσω δτι, έάν τό μάθημα 
έχη δοθή μετά πάσης σοβαρότητος καί μετά τοΰ προσήκοντος μέ
τρου, δέν άρκεϊ νά έξεγείρη έν τή συνειδήσει τών μαθητών τήν 
ακριβή γνώσιν τής άσχημίας τοΰ ψεύδους. Ά φ ’ ής τούτο θά κατα- 
στή δι’ αύτούς τό άντικείμενον τής μοναδικής άποδοκιμασίας οί 
πλέον άδύνατοι καί οί μάλλον έπιρρέποντες είς τήν έπαναζήτησιν 
τούτου, αύτοί οί ίδιοι θά άπορήσωσιν αύτό νά πράξωσιν.

Έν τούτοις τάνωτέρω δέν είνε ή μέρος τοΰ έργου, διότι ό κίνδυ
νος θά διαρκέση έφόσον ή βούλησις δέν θά έχη προσκτήσει τήν 
άναγκαίαν σταθερότητα, ινα άνθίσταται είς τάς πιέσεις τοΰ φόβου 
ή τών κακών έθών, άτινα έμπνέουσιν αύτοΐς τό ψεύδος. "Ινα δώ- 
σωμεν είς τό παιδίον τήν άπαραίτητον δύναμιν, θά ένεργήσωμεν 
Γνα γεννηθώσι περιστάσεις έν αίς ή βούλησίς του θά τεθή έν δοκι
μασία, μετά προηγησαμένην βεβαίως μέθοδον, μή άπαιτοΰντες παρ’ 
αύτοΰ εύθύς άπ’ αρχής ή προσπαθείας σχετικώς εύκολους πρός 
έκπλήρωσιν. Έπί παραδείγματι θά έπωφεληθώμεν έλαφράς τίνος 
άφαιρέσεως, σφάλματός τίνος λίαν έλαφρού, στιγμιαίας άποοσεξίας’ 
καί θά άναγκάσωμεν αυτόν νά άναγνωρίση τό σφάλμα του, συνει- 
θίζοντες αύτόν ούτως είς τήν παρρησίαν τής γνώμης του.

Έν περιπτώσει έπαναλήψεως—διότι πρέπει έν δψει νά έχωμεν 
οτι συχνότατα τά πρώτα μαθήματα δέν θά είνε άρκετά πρός θερα
πείαν τοΰ ψευδομένου, μάλιστα δ’ έάν είς αύτόν ή συνήθεια είνε 
ολίγον χρονιά—ή γλώσσα τοΰ διδασκάλου θά καταστή ολίγον αύ- 
στηροτέρα. Θά δυνηθή έξ άλλου νά δείξη έν εύθέτω δτι ή έμπιστο- 
σύνη του οέν είνε πλήρης πρός τούς λόγους τοΰ τοιούτου παιδός.

Ά λ λ ’ δμως έν τή πρώτη συγκεκριμένη προσπαθεία, έν τώ 
πρώτω σημείω, τό όποιον ό μαθητής θέλει δείξει, τής καλής τοΰ 

θελήσεως, άφ’ δτου θά δυνηθώμεν νά έπιτύχωμεν παρ’*αύτοΰ μίαν 
ειλικρινή ομολογίαν ένός σφάλματος, θά φροντίσωμεν νά έπιδαψι- 
λεύσωμεν τάς άναγκαίας ένθαρρύνσεις. Έν ανάγκη δυνάμεθα νά 
μεταχειρισθώμεν ώς έσχάτην έπιείκειαν τήν έπάνοδον είς τήν μομ



φήν, εάν βλέπωμεν δτι δ μαθητής εινε διατεθειμένος νά κάμη 
κατάχρησήν τής επιείκειας.

Ό ^αρακτήρ τοΰ παιδιού εινε ουτω μεμορφωμενος ώστε ο 
έπαινος εινε δι’ αυτόν συχνότατα μοναδικόν παρακέλευσμα. Καλόν 
λοιπόν εινε χρήσιν τούτου νά κάμνωμεν.

Έκ μέρους μου δέν διστάζω νά τό έπαναλάβω : Έχω άπείρως 
περισσοτέραν εμπιστοσύνην είς πράξιν διενεργουμένην έκ τίνος έπι- 
καίρως λεχθέντος καλοΰ λόγου ή εις δλα τά πλέον εύφυώς συνδε- 
δυασμένα συστήματα τιμωριών.

Ά ν  «ρέπη δέ είς τήν βραχεΐαν ταύτην μελέτην έπ'ι τοΰ ψεύ
δους καί έπ'ι τών έπιβαλλομένων φαρμάκων, νά προσθέσω εν συμπέ
ρασμα, θά εΐπω είς δ/.ους τους διδασκάλους.

«Όταν έν παιδίον σάς λέγη ψεύδη τοΰτο προέρχεται, διότι δέν 
έχει ακόμη αρκετήν έμπιστοσύνην προς υμάς. Δώσατέ τω νά έν- 
νοήση δτι εΐσθε δι’ αυτό είς ειλικρινής φίλος, και δτι ή μοναδική 
σας επιμέλεια είνε νά καταστήσητε αύτό καλύτερον και ευτυχέ
στερο'/. Τότε θά έπιτύχητε έν καιρό», ώστε νά μή ΰπάρχωσι δι’ υμάς 
έναντίαι γνώμαι.»

(Έ κ  τοΰ Γαλλικού) Jo u rn a l des iustitu teu rj 

Γ .  W . Χ α κ ε λ λ α ,ρ ίο υ

Α 1  ΓΕΟΡ ΓΙΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ E i  Ε Α Α Α Α Ι
'Η Ε λληνική γεωργία από τής ίδρύσεως τοΰ έλευθέρου Βασι

λείου, έπετέλεσεν άναντιλέκτους προόδους τινας, άλλ’ αύται δέν εί
ναι ανάλογοι ούτε πρός τάς προόδους τάς πραγματοποιηθείσας είς 
τούς άλλους κλάδους τής δραστηριότητας τοΰ ανθρώπου, ούτε πρός 
τάς έν γένει κανονικάς άνάγκας τής χώρας μας· άσυγκρίτως δέ είναι 
κατώτερα-, πρός τάς Έθνικάς υποχρεώσεις, τάς έποίας, ή Έλευθέρα 
Ε λλάς έχει καί πρός έαυτήν, και πρός τά έν δουλεία εισέτι ευρι
σκόμενα τέκνα της καί πρός τήν παγκόσμιον ιστορίαν, ής περίβλε

πτον σελίδα κατέχει ή πατρίς μας έν τώ παρελθοντι, και συμφέρον 
καί καθήκον έχομεν νά καθέςωμεν τοιαύτην καί εν τω μελλοντι

ΙΙώςθά δυνηθώμεν νά έκπληοώσωμεν τά ποίκιλα και δύσκολα 
ταΰτα καθήκοντά μας ;

Άναντήρρητος σήμερον αλήθεια είναι δτι διά να προοοευσωσι 
τά Έ θνη έν τώ καθ’ ήμάς αίώνι είς βαθμόν ώστε και νά μεγαλουρ- 
γήσωσι απαραίτητον είναι πρωτίστως νά πλουτώσιν, άναπτυσσοντα 
τήν έαυτήν γεωργίαν, βιομηχανίαν, ναυτιλίαν και άλλους πλουτο- 
παραγωγικοΰς κλάδους.

'Η Ελλάς, τόγε νΰν εχον, κυρίως θεραπεύουσα δύο κλάδους 
δύναται νά άναπτύξη τάς πλουτοπαραγωγικάς αυτής πηγάς, ήτοι 
τήν γεωργία ν καί ναυτιλίαν.

Ευτυχώς ή πρόοδος τοΰ ετέρου τών κλάδων τούτων οΰοόλως 
παρεμποδίζει τήν προοοον τοΰ άλλου* άπ έναντιας μάλισ.α, ή 
πρόοδο; τής γεωργίας θαυμασίως >··ά έΕυπηρετησει την ποόοοον 
τής ναυτιλίας.

Ήδη γεννάται τό μέγα ζήτημα πώς είναι δυνατόν τάχιστα καί 
ύφ’ ούς διατελοΰμεν δρους,(δλίγην τεχνικήν άνάπτυξιν τοΰ γεωργικού 
κόσμου, τήν Ιλλειψίν κεφαλαίων, τήν έπικράτησιν τής τοκογλυ
φίας, έν γένει κακοδιοίκησιν κ.τ.λ. κ.τ.λ.) νά άναπτυχθή ή ήμετέρα 
γεωργία.

Οί περί τά τοιαΰτα ζητήματα καταγινόμενοι ειδικοί φρονοΰσιν 
δτι τήν πρόοδον τής γεωργίας κυριώτατα παρεμποδίζουσιν: ή τε
χνική αμάθεια τοΰ γεωργοΰ καί ή έλλειψις κεφαλαίων.

Καί ή μέν τεχνική μόρφωσις τοΰ λαοΰ, είναι εργον τής πολι
τείας καί απαιτεί μακράν καί επίμονον Ιργασίαν, ή δέ κυκλοφορία 
άφθονων κεφαλαίων προϋποθέτει άπαραιτήτως τήν ΰπαρςιν προα- 
γομένης γεωργίας άπασχολουσης πολλήν εργασίαν και παραγου- 
σης μεγάλα ποσά προϊόντων.

Έν τούτοις υπάρχει μία βελτίωσις γεωργική, σπουοαιοτάτη 
ής ή έφαρμογή δέν απαιτεί μήτε πολλά; γνώσεις μήτε πολλά 
κεφάλαια.

'Η βελτίωσις αύτη έγκειται είς τήν χρήσιν τών πληρών χημι-



κων Λιπασμάτων, ών ή εισαγωγή έν τή καθ’ ή μάς γεωργία, δύνα- 
ται εν διαστηματι έλιγίστων ετών νά διπλασιάσω καί νά τριπλασιάση 
τήν αξίαν τών παραγομένων γεωργικών προϊόντων, χωρίς νά άπαι- 
τ7ίσΐι τ ψ  διά μιάς διάθεσιν νέων κεφαλαίων.

Αναντιρρήτως ή θεωρία τών χημικών λιπασμάτων παρουσιάζει 
πολλάς δυσκολίας θεωρητικάς· αλλά σήμερον, δπως οιερρυθμίσθη- 
σαν οι τύποι τής Ε λληνικής Εταιρίας χημικών προϊόντων καί 
λιπασμάτων καί ό αμαθέστερος τών γεωργών, ακολουθών πιστώς 
τας σχετικάς όδηγίας, ασφαλώς καί τελείως δύναται νά χρησιμο
ποίηση τ® χημικά λιπάσματα, ώς τοΰτο ή καθημερινή πείρα άπο- 
οεικνυει, διότι σήμερον έν Έλλάδι χρησιμοποιούνται πολλαί ν ι-  
Λίαοες στατήρων^ (γ̂ -100 χλγρ.) χημικών λιπασμάτων, χωρίς νά 
συμοά'.νωσι στιο^οαΐα σφάλματα.

Οσον ο’ άφορά τά κεφάλαια παρατηροΰμεν δτι ή εισαγωγή 
των χημικών λιπασμάτων δέν άπαιτεΐ τήν διά μιάς καταβολήν 
τοιουτων, οιότι η βελτίωσις αΰτη είναι έπιδεκτική διαιρετότητος 
δηλ. ό γεωργός ό μή εχων κεφάλαια διά νά λιπάνη τό κτήμά του 
ολόκληρόν, δύναται νά λιπάνη μόνον μικρόν αύτοΰ τμήμα- πρός 
τούτοις οε τά̂  πρός άγοράν χημικών λιπασμάτων κεφάλαια τάχι
στα, εν οιαστήματι όλιγίστων μηνών, επανέρχονται εις τό ταμεΐον 
του γεωργού, δστις δύναται νά χρησιμοποίηση ταΰτα εϊς άλλας 
του άνάγκας μάλλον έπειγούσας.

Ια  χημικά λιπάσματα διαφέρουσι κατά τοΰτο τών άλλων 
γεωργικών βελτιώσεων, δτι, ενώ αύται (λ. χ. ή άγορά τελειότερων 
μηχανών, έργα άρδεύσεως κ.τ.λ.) πρέπει νά είναι πλήρεις, ή χ ρ ή .  
σις αυτών έπιβλητικώς είναι διαρκής· τά χημικά λιπάσματα δύ- 
νανται νά χρησιμοποιηθώσι καί είς έλαχίστην κλίμακα, καί ή χρή- 
σις αυτών οι’ ελλειψιν χρημάτων δύναται νά σταματήση, άνευ άπω- 
λειών, καθ’ όποιαν δήποτε στιγμήν θέλει ό γεωργός. '

Κατά ταΰτα ή μάλλον επείγουσα βελτίωσις τής ήμετέρας γεωρ
γία , έγκειται εις τήν χρή σι ν τών χημικών λιπασμάτων, διότι ή 
βελτίωσις αΰτη είναι

α ) ή άποτελεσματικωτέρα

β') ή οίκονομικωτέρα 
γ') ή άσφαλεστέρα 
δ') ή ταχύτερα 
ε') ή εύκολωτέρα.
Διά ταΰτα πάς ό ένδιαφερόμενος διά τήν πρόοδον- τής Ελλάδος 

καί ιδία τής γεωργίας αυτής οφείλε ι νά συντρέξη εϊς τήν διάδοσιν 
τής χρήσεως τών χημικών λιπασμάτων.

Α .  Ο .  Μ .

Η ΑΡΤΙΣΥΣΤΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
“ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΝ,,

Tfj πρωτοβουλία επίλεκτων και φιλοπατρίδων άνδρών, έν οις 
« ί κ. κ. Σ. Λάσιος Νομάρχης’Αττικής, I. Μεγαρεύς Επιθεωρητής, 
Κ. Μελάς, Γ. Πανάς, Γ. Πασπάτης, Φ. Χρυσοβελώνης καί Α. Αευ- 
καδίτης, συνεστήθη «'Εταιρεία τών 'Ελλήνων προσκόπων», σωμα- 
τεΐον μέλλον νά τόνωση μέ νέας δυνάμεις τό ’Έθνος καί νά είσαγά- 
YXJ υγιές αίμα εις τήν Ελληνικήν φυλήν.

Γην 15 Μαρτίου π. έ. ό κ. Δάσιος εν τή μεγάλη αιθούση τής 
Νομικής σχολής, ένώπιον πυκνού καί εκλεκτού ακροατηρίου, έν ω 
έπρωτοστάτουν οί λειτουργοί τής Έκπαιδεύσεως, ανέπτυξε τόν σκο
πόν τών άνω σωματέίων, τάς συνθήκας ΰφ ’ ας ιδρύεται, τόν τρόπον 
καί τά μέσα τής λειτουργίας αύτοΰ καί τέλος τόν οργανισμόν τούτου, 
έπικαλεσθείς συνάμα τήν συνδρομήν καί τόν ζήλον τών διδασκάλων. 
Έτόνισεν ιδίως δτι ή έπιτυχία τοΰ σκοποΰ τής Εταιρείας έξήρτηται 
έκ τοΰ ένδιαφέροντος καί τής προθυμίας τών δημοδιδασκάλων είς 
τοΐ'ς οποίους παρέχεται ή ευκαιρία πρός σπουδαίαν εθνωφελή δράσιν 
καθόσον είς τούτους είνε έμπεπιστευμένη ή διάπλασις τής μελλούσης 
γενεάς, παρ’ ής ή πατρίς ήμών προσδοκά τήν πραγμάτωσιν τών 
•έθνικών ιδεωδών.

’Ακολούθως ό κ. Μεγαρεΰς ανέλυσε καί ανέπτυξε τόν σκοπόν



τής Εταιρείας, δστις ταυτίζεται μέ τόν σκοπόν τοΰ δημοτικού σχο
λείου, έξάρας τοΰτο κυρίως, ό'τι ή προπαρασκευή τών προσκόπων, 
χωρίς νά άποβάλη καί τόν στρατιωτικόν αυτής χαρακτήρα, αποβλέ
πει προ παντός είς τήν μόρφωσιν έθνικοΰ χαρακτήρος και χρηστών 
πολιτών. Και ένώ εις τό σχολειον θεωρητικώς μόνον διδάσκεται δ 
παϊς περί τών καθηκόντων αύτοΰ, ώς μέλλοντος πολίτου, στρατιώ
του, μέλους τής οίκογενείας καί τής κοινωνίας κτλ., διά τής προπα- 
ρασκευής. τών προσκόπων, οΰ μόνον διδάσκεται ό τρόπος, καθ’ ον 
ουτοι θέλουσι δυνηθή νά άνταποκριθώσιν είς τάς απαιτήσεις τοΰ 
’Έθνους, αλλά παρέχονται καί ή ευκαιρία καί τά μέσα πρός πραγ- 
μάτωσιν τών έν τώ σχολεία» διδαχθέντων, ών άνευ τά έν τώ σχολεία»· 
διδαχθέντα θά εμενον ευσεβείς μόνον πόθοι ανεκπλήρωτοι. Διά τής 
συστάσεως δηλονότι τής Εταιρείας τών προσκόπων θέλουσι καλ- 
λιεργηθή καί ε=εγερθή αί εύγενείς όρμαί καί τά συναισθήματα, με
ταξύ τών οποίων εινε ή πρός τόν θεόν πίστις, ή άφοσίωσις εις τήν 
πατρίδα, ή ύπακοή είς τούς νόμους καί τόν βασιλέα, ή συμπάθεια 
προς τόν πλησίον καί τό φίλαλλον έν γένει, ό σεβασμός πρός τούς 
μεγαλειτέρους, ή αγάπη πρός τήν εργασίαν καί διά ταΰτης ή αύτάρ- 
κεια τοΰ ατόμου, ή παρατηρητικότης, ή πειθαρχία, ή καρτερία, ή 
ίιπομονή, τό θάρρος κ.τ.λ. ΓΙάντα δέ ταΰτα ούχί ψιλώ όνόματι καί 
κατά θεωρίαν, αλλά έμπρακτα, παρεχόμενης έκάστοτε τής ευκαιρίας 
και τών μέσων πρός ένάσκησιν αυτών δι’ εκδρομών, περιπάτων κτλ.

'Γούτων οΰτως έχόντων, καθίσταται πασίδηλον, δτι ή επιτυχία 
τοΰ σκοποΰ της εταιρείας τών «'Ελλήνων προσκόπων» είνε αδύνα
τος άνευ τής προθυμίας, τοΰ ζήλου καί τής συμμετοχής είς τό εργον 
τοΰτο τών λειτουργών τής εκπαιδεύσεως καί ιδίως τών δημοδιδα
σκάλων (χωρίς, εννοείται, νά άποκλείηται καί ή συνεργασία παντός 
άλλου θέλοντος καί δυναμένου νά έργασθή πρός τοΰτο).

1 έλος ο κ. Κ. Μελάς ανέλυσε καί έπεξήγησε μέρη τινά τοΰ κα- 
ταστατικοΰ τονίσας, δτι πάντα τά μέλη τής εταιρείας, έν τώ κύκλω 
της ένεργείας των, ώς τοιούτων, είναι ϊσα καί Ισότιμα πρός άλληλα, 
ανεξαρτήτως τής κοινωνικής θέσεως αυτών.

Κατά την αυτήν συνεδρίαν άνεγνώσθη καί τό καταστατικόν τής 
εταιρείας, όπερ ένεκρίθη διά βοής υπό τών παρισταμένων, οί'τινες

ένθουσιωδώς έχαιρέτισαν τήν ΐδρυσιν αυτής, δηλώσαντες συγχρόνως 
δτι θά σπεύσωσι πάντες νά έγγραφώσι μέλη.

Ή Διεύθυνσις τοΰ «Δημοτικού Σχολείου» δυναμένη, υπέρ πάντα 
άλλον, νά γνωρίζη πόσον οί "Ελληνες δημοδιδάσκαλοι ενστερνίζον
ται τάς νέας ιδέας καί μεθ’ οποίου ζήλου άναλαμβάνουσιν ούτοι νά 
έκτελώσιν, ού μόνον τά υποχρεωτικά αυτών καθήκοντα, αλλά καί τά 
ποοαιρετικά, δικαιούται καί επί τοΰ προκειμένου νά έλπίζΐ], δτι καί 
οί έν ταϊς Έπαρχίαις δημοδιδάσκαλοι, μετά τής αυτής προθυμίας: 
θά σπεύσωσι νά έγγραφώσι μέλη τών κατά τόπους ίδρυθησομένων 
τμημάτων τής εταιρείας τών Ελλήνων προσκόπων καί θά παράσχω- 
σιν αυτή τϊ|ν άμέριστον συνδρομήν των.

(Ή Διεύθυνσις τοΰ «Δημοτικοΰ Σχολείου»)

Α Ι

Ποσάκις δεν μας έκίνησεν είς θαυμασμόν ή ποικιλία τών ζωη
ρών χρωμάτων, ή κομψότης, ή έλαφρά καί ιδιότροπος πτήσις των- 
κατοίκων τούτων τοΰ άέρος, αι όποϊαι πετοΰν είς τούς κήπους καί 
είς τούς αγρούς καί απορροφούν τό μέλι από τάς κάλυκας των 
άνθέων.

At πεταλοΰδαι εινε τά ωραιότερα έντομα, παρουσιάζουσαι κατά 
τά διάφορα είδη αύτών, ποικιλίαν σχήματος και μεγέθους.

’Επί τοΰ έπιμήκους αύτών σώματος ευρίσκονται πρός τά κάτω 
μέν εξ λεπτότατοι πόδες, πρός τά έπάνω δέ τέσσαρες. μεγάλαι 
πτέρυγες. Λί πτέρυγες αύ.τα! σκεπάζονται από μίαν λεπτήν κόνιν, 
ή όποια δταν τάς έγγίζωμεν, προσκολλαται είς τούς δακτύλους 
μας. Άποτελεΐται δέ ή κόνις αΰτη από άπειρον πλήθος λεπίδων 
λεπτοτάτων, λαμπρών διαφόρων χρωματισμών, αί όποΐαι εΤνε τοπο
θετημένα ι ή μία πλησίον τής άλλης ό'πως τά κεραμύδια- είς τάς 
στέγας τών οικιών.

Διά τοΰτο λοιπόν αί πεταλοΰδαι ονομάζονται λεπιοόπτερα, δηλ.



έντομα τών οποίων α: πτέρυγες σκεπάζονται από λεπίδα;. Μέ τά; 
μεγάλα; καί έλαφράς αύτάς πτέρυγα;, αί πεταλοΰδαι ή μπορούν 
επί πολύ νά πετοΰν. 'Η πτήσις ομως αύτών εινε ακανόνιστος, άπο- 
τελουμένη άπό πολλά ζίγι-ζάκ, δηλ. γραμμάς τεθλασμένας, τών 
όποιων ή διεύθυνσις είνε έκ τών άνω πρός τά κάτω καθώς καί 
έκ τών δεξιών πρός τά αριστερά. Τό άκανόνιστον τοΰτο τής πτή- 
πτήσεως προφυλάσσει το έντομον πολλάκις άπό τοΰ νά γείνη βορά 
τών πτηνών. Αύτόπτης μάρτυς διηγείται τά εξής περί τοΰ τρόπου 
μέ τόν όποιον έσώθη μία πεταλούδα, έκ τής διώξειος πτηνοΰ.

«Μίαν ήμέραν, λέγει, είδα ένα σπουργίτην, 6 οποίος έπ'ι πολλά 
λεπτά τής ώρας κατεδίωκεν είς τόν αέρα μίαν πεταλούδαν χωρίς 
νά κατορθώνη νά τήν συλλάβη. Ά ν  καί το πτηνόν έπέτα πολύ τα- 
χύτερον άπό τήν πεταλούδαν, έν τούτοις αυτή κατώρθωνε νά εύρί- 
σκεται άλλοτε υψηλότερα καί άλλοτε χαμηλότερα τοΰ μέρους οπού 
έφϋ-ανε τό πτηνόν καί τοιουτοτρόπως έσωζετο».

"Ας έξετάσωμεν τώρα τά άλλα μέρη τοΰ σώματος τής πεταλούδα;.
Ή κεφαλή αυτής είνε έν γένει στρογγύλη, πεπιεσμένη πρός 

τά έμπρός, μακρά μάλλον ή πλατεία καί μέ τρίχας λεπτάς. Οί δε 
χονδροί οφθαλμοί της όμοιάζουσι πρός δύο μεγάλας κεφαλάς καρ
φοβελόνης καί εινε διαφόρων χρωματισμών.

Άποτελεΐται δέ έκαστος έξ αύτών έκ πολυαρίθμων όφθαλμί- 
σκων τοιουτοτρόπως έπί τοΰ συνθέτου οφθαλμού μιάς πεταλούδα; 
έμετρήθησαν 17325 οφθαλμίσκοι. Είς μερικά ό'μως είδη παρετηρή- 
θησαν καί δφθαλμοί άπλοι.

Αί πεταλοΰδαι εί; τό στόμα φέρουσι μίαν λεπτήν προβοσκίδα, 
μέ τήν όποιαν, ώς μέ μικρόν σωλήνα, απορροφούν τάς σταγόνας 
τής δρόσου έπί τών φύλλων, ή τό σακχαρώδες υγρόν, τό οποίον 
υπάρχει είς τό βάθος τών άνθ·έων. Ή προβοσκίς αΰτη, έν οσω ή 
πεταλούδα δέν θέλει τροφήν, μένει συμμαζευμένη σπειροειδώς, 
όπως τό έλατήριον τοΰ ωρολογίου· δταν δέ' πρόκειται νά άπομυζήση 
τροφήν, τότε αναπτύσσεται καί λειτουργεί. Είνε δέ αί προβοσκίδες 
διαφόρων μεγεθών είς τάς διαφόρους πεταλούδας. Ά λ λ α ι δηλ. είνε 
πολύ μικραί, σχηματίζουσαι μόλις 1 1)2 έως 2 γύρους, άλλαι εινε 
μέτριαι, σχηματίζουσαι 8 1)2 έως 4 γύρους καί άλλαι πολύ μεγα- 
λήτεραι, σχηματίζουσαι 8 έως 10 γύρους. ’Εάν κόψη τις έγκαρσίως

τήν προβοσκίδα μιάς πεταλούδας καί παρατηρήση αυτήν μέ τό μι- 
κροσκόπιον, θά ιδη, δτι έσωτερικώς αΰτη παρουσιάζει 3 δακτυ
λίους, ώς είδος οχετών, έκ τών όποιων ό εις είνε κεντρικός καί οί 
άλλοι δύο είς τά πλάγια.

Τέλος είς τήν κεφαλήν παρατηροΰμεν τάς κεραίας, αί όποΐαι 
είς τάς διαφόρους πεταλούδας έχουσι διάφορα σχήματα. Τοιουτοτρό
πως άλλαι μέν όμοιάζουσι πρός νήματα καί είς το άκρον εινε έξωγ- 
κωμέναι, άλλαι πρός πτερά, άλλαι έχουσι σχήμα ροπάλου, άλλαι 
πρίσματος κτλ.

Ή ζωή αύτών, δταν πλέον φθάσουν είς τήν τελευταίαν μορφήν 
των, διαρκει πολύ ολίγον. "Οταν δηλ. έξασφαλίσωσι τούς απογόνους 
των αποθνήσκουν, δπως συμβαίνει καί είς δλα σχεδόν τά άλλα έν
τομα. Φροντίζει δέ ή θήλεια πάντοτε νά γέννηση τά αύγά της έπί 
έκείνου τοΰ φυτού, τό όποιον εινε κατάλληλον νά θρέψη τά νεογέν
νητα. Τά αύγά αύτά είνε ολίγον έπιμήκη μέ χρώμα ποικίλον διερ- 
χόμενον οι’ όλων τών άποχρώσεων. Περιβάλλονται δέ καθ’ ήν 
στιγμήν γεννώνται, άπό μίαν κολλώδη ούσίαν, ή οποία είς τό ΰδωρ 
δέν διαλύεται, καί ή όποία χρησιμεύει διά νά προσκολλά έπί τοΰ 
φυτού, τό όποιον είνε κατάλληλον, πρός θρέψιν τών έξ αύτών έξερ- 
χομένοιν σκωλήκων.

Εί; μερικά είδη, ή μήτηρ γέννα τά αύγά τη ; έπί τοΰ κορμοΰ 
τών δένδρων, έχει δέ συγχρόνως τήν φροντίδα νά τά σκεπάζη μέ 
το χνούδι, ή μέ τάς τρίχας, αί όποΐαι σκεπάζουν τήν κοιλίαν της, 
διά νά τά προφυλάξη άπό τό ψύχος καί τήν υγρασίαν.

'Ως πρός τον αριθμόν τών αυγών τά όποια γεννώσι υπάρχουν 
πεταλοΰδαι αί όποΐαι δέν γεννούν περισσότερα άπό 100, υπάρχουν 
δμως άλλαι, αί όποΐαι γεννούν πολλάς χιλιάδας έξ αύτών.

Μεταξύ τών διαφόρων ειδών τής πεταλούδας, διακρίνομεν πρώ
τον έκείνας αί όποΐαι έφ’ δσον μόνον διαρκει ή ήμέρ* πετοΰν είς 
τούς κήπους, είς τούς άγρούς ή είς τάς δενδροστοιχίας, εύχαριστού- 
μεναι νά αίσθάνωνται είς τάς πτέρυγάς των τήν έπαφήν τών ζωο
γόνων τοΰ ήλίου άκτίνων. Αύταί ονομάζονται πεταλοΰδαι τής ημέ
ρας καί είνε αί ώραιότεραι, έλαφρότεραι, καί κομψότεραι. Τό σώμά 
των εινε λεπτόν, αί δε κεραΐαί των λεπτόταται καταλήγουσαι πολ
λάκις κατά τό άκρον είς είδος μικράς κεφαλής. Τά πτερά των, τά



όποια λάμπουσι μέ τά ζωηρότερα χρώματα, εΐνε πλατύτατα καί 
δταν ευρίσκωνται είς ακινησίαν άκουμβά τό εν έπί τοΰ άλλου μέ 
διεύθυνσιν κάθετον.

Δεύτερον δ'.ακρίνομεν τά; πεταλούδας εκείνα; τά; όποια; συ- 
ναντώμεν τήν έσπέραν κατά τά; άμυδρά; στιγμάς τοΰ λυκόφωτο; ή 
τήν νύκτα εισερχόμενοι εί; κήπον μέ φώ; εί; τά ; χειρα;. Αύταί είνε 
αί καλούμενα', πεταλοΰδαι τή ; νυκτός. Τά χρώματα αυτήν δέν έχουν 
τήν ζωηρότητα καί λαμπρότητα τών άλλων, όντα σκοτεινότερα.

Ώ ; προ; το μέγεθος, άλλαι μέν πεταλοΰδαι εΐνε πολύ μικραί,
άλλαι μέτριου μεγέθους καί άλλαι μεγάλου, μερικά! μάλιστα έξ
αυτών είνε τά μεγαλήτερα έκ τών έντόμων, δπως π.χ. ή πεταλούδα
ή όνομαζομένη Φάλαινα ή ’Αμερικανική, ή όποία, δταν άνοιξη τά
πτερά της, καταλαμβάνει έκτασιν :!0 έκατοστών. Αί ώραιότεραι κα!
μεγαλήτεραι πεταλοΰδαι εύρίσκονται είς τά; τροπικά; χώρας. Κα!
εί; τήν Ευρώπην δμως αί πεταλοΰδαι έχουν λαμπρούς αντιπρο
σώπους.

’Αλλά τά κομψά αυτά έντομα δέν έρχονται είς τόν κόσμον ευθύς 
έξ αρχής μέ τήν ώραίαν αυτήν μορφήν, τήν οποίαν είδομεν. ’Από 
τό αύγόν δηλ. τής πεταλούδας εξέρχεται κατ’ άρχάς εν μικρότατον 
ζώον έπίμηκες κα! κιλυνδρικον χωρ'ις πτερά κα! μέ μικρούς πόδας. 
Τό ζώον τοΰτο είνε ή προνύμφη τής πεταλούδας, ή ονομάζομενη 
κάμπη. Το σώμα αυτή; άποτελεϊται από 12 τμήματα ή δακτυ
λίου;. ’Επί τής κεφαλής της ευρίσκονται 1ξ μικρό! οφθαλμοί άπλοι, 
χωρισμένοι άπ’ άλλήλων. Τό στόμα της φέρει είς τά πλάγια ζεύ
γος κερατοειδών σιαγόνων σκληροτάτων, αί όποΐαι τής χρησιμεύουν 
διά νά κόπτω τροφάς. Είς τό μέσον τοΰ κατωτέρου χείλους 
υπάρχη έν μικρόν δργανον σωληνοειδές, τό όποιον φέρει μιαν οπήν 
μικροσκοπικην. Τό δργανον τοΰτο χρησιμεύει είς τό ζώον διά νά 
κατασκευάζη τάς κλωστάς, τάς όποιας θά χρησιμοποίηση μίαν 
ήμέραν διά τήν κατασκευήν τοΰ κουκουλίου του. Οί πόδες τής κάμ- 
πης είνε δύο ειδών. Οί μέν (5 τόν αριθμόν, προσκεκολλημένοι κατά 
ζεύγη είς τόν κορμόν της, σκεπάζονται υπό στιλπνού χόνδρου κα! 
εΐνε έφωδιασμένοι μέ αγκίστρια· αυτοί είνε οί λεπιδωτοί ή γνήσιοι 
ποδες. Οι άλλοι είνε μεμβρανώδεις, ένσαρκοι, σχήματος συνήθως 
κωνικού ή κιλυνδρικοΰ, δυνάμενοι δέ νά συστέλλωνται κα! νά δια-

στέλλωνται κα! νά έγγίζουν διάφορα αντικείμενα κατά τήν θέλη- 
σιν τοΰ ζώου. Οί ψευδείς αυτοί πόδες ποικίλλουν εί; τάς κάμπα; 
άπό 2 έως 10 τόν αριθμόν, ένώ οί γνήσιοι είνε πάντοτε έξ.

Ά φ ’ ού έξητάσαμεν τά κυριώτερα όργανα τοΰ σώματος τής καμ
πής, ας ίδωμεν τώρα τόν τρόπον τής ζωής αυτής. Αί περισσότεραι 
κάμπαι ζοϋν χωριστά ή μία άπό τήν άλλην είς τά διάφορα φυτά. 
Μερικά! δμως ζοΰν κατά κοινωνίας περισσότερον ή όλιγώτερον 
πολυαρίθμους, είτε κατά τήν νεαράν αυτών ήλικίαν μόνον, είτε 
καθ’ δλον αϋτών τόν βίον ώς παράδειγμα τοιούτιον θά άναφέρωμεν 
τάς κάμπας, αί έποΓαι όνομάζωνται πομπικά! ή λιτανεύουσαι καί 
τών οποίων ό βίος είνε άξιο; περιγραφής. Αί κάμπαι αύταί έχουν 
χρώμα κοκκινωπόν κα! είνε τριχωταί, έξέρχωνται δέ έκ τής φωλεά; 
των δταν ό ήλιος πλησιάζει εί; τήν δύσιν του, κα! μεταβαίνουν 
πρός εΰρεσιν τροφής· οιατηρούσαι δέ άξιοθαύμαστον κανονικότητα 
κα! τάξιν δταν βαδίζουν, φαίνονται ώς νά άποτελοΰν είδος πομπής 
ή  λιτανείας, έξ ού έλαβον κα! τό όνομα. Προχωρούν δέ κατά τόν 
έξής τρόπον.

Προπορεύεται μία κάμπη, ή όποία χρησιμεύει ώ; αρχηγό;, 
έξετάζουσα τό έδαφος κα! κανονίζουσα τήν πορειάν. Κατόπιν τού 
αρχηγού είς τήν δευτέραν γραμμήν ακολουθούν δύο κάμπαι, είς 
τήν τριτην τρεις, είς τήν τετάρτην τέσσαρες κ.τ.λ. "Οταν σταματά 
ό αρχηγός, σταματούν δλαι μόλις δέ άρχίση πάλιν αύτός νά βα- 
δίζη αρχίζουν κα! αύταί κα! τόν ακολουθούν μέ τήν αυτήν τάξιν. 
'Ο αρχηγός δέν είνε πάντοτε ό ίδιο;, άλλ’ εκείνη ή κάμπη ή όποία 
θά έξέλθη πρώτη έκ τή ; φωλεά; χρησιμεύει ώ; τοιούτος.

Ά φ ’ ού δέ φάγουν κα! χορτάσουν άπό φύλλα τή ; δρυός, διότι 
αυτήν προτιμοΰν, κατόπιν έπιστρέφουν πάλιν είς τήν φωλεάν των 
μέ τήν αυτήν τάξιν κα! κανονικότητα. Αί τρίχες τών καμπών τού
των έχουν τήν ιδιότητα νά πίπτουν άπό το σώμα των μέ μεγάλην 
ευκολίαν. "Οταν μάλιστα γίνεται γενική αλλαγή τριχών, ή πί- 
πτουσα ποσότης αυξάνει καθ’ υπερβολήν.

(Έπεται συνέχεια)

  ·



ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κατόπιν κοινής συσκέψεως τών ιθυνόντων τά τοΰ Συνδέσμου 
τών Ελλήνων Δημοδιδασκάλων καί τοΰ Συλλόγου τών έν Α ττική  
Δημοδιδασκάλων άπεφασίσθη νά έγγραφώσι πάντα τά έν ’Αττική 
μέλη τοΰ Συνδέσμου καί μέλη τοΰ Συλλόγου, ένώ άφ’ ετέρου ό έν 
’Αθήναις τοπικός Σύλλογος έοήλωσεν, δτι προσχωρεί εις τον Σύν
δεσμον καί τάσσεται παρά τό πλευρόν του, προκειμένου νά ληφθώ- 
σι μέτρα έν δεδομένη περιστάσει, πρός προστασίαν τών γενικών 
συμφερόντων τών δημοδιδασκάλων καί προαγωγήν έν γένει τοΰ 
κλάδου.

Σ ννεδρ ία ι Σ ννελενο εω ς

Κατά τήν Συνεδρίαν τής Συνελεύσεως τής 23 Δεκεμβρίου π. έ. 
ένηργήθησαν αί άρχαιρεσίαι τοΰ Συνδέσμου, καί)·' ας έξελέγησαν 
μέλη τακτικά τοΰ Δ. Συμβουλίου, διά τήν περίοδον 1913 οί κ. κ. 
1) Τρ. Ζυρός (μέ ψήφους 54 έπί ψηφοφορησάντων 5ϋ), 2) Κ. 
Σβάρνας (54), 3) Ν. Καρνέσης (4(i), 4) Κ. ΙΙαπανικολάου (43), 5) 
Σπ. ’Αθανασίου (40), (j) 11. ’Αλεξόπουλος (40), 7) Δ. Κοντογιάννης 
(37), 8) Α. Σαρρής (37), 9) Μ. Αέκος (36). ’Αναπληρωματικά δέ 
μέλη έξελέγησαν οί κ. κ. 1) X. Πετρακόπουλος, 2) Φ. Φωτόπο υλος, 
3) Κ. Δεδόπουλος, 4) Η. Σακελλαρίου, 5) Η. Καμπάνης καί 6) 1’. 
Κανδρεβιώτης.

Τέλος έξελέγη έξελεγκτική έπιτροπεία πρός έξέλεγξιν τής δια- 
χειρήσεως τοΰ 1912 έκ τών κ.κ. Λ. Ίωάννου, Σπ. ’Αθανασίου καί 
Ιϊαρ Βάρλα.

Έν ’Αθήναις τή 5 Ίανουαρίου 1913
'Ο Γεν. Γραμματεΰς 

Κ. 1’. ΣΒΑΡΝΑΣ

Σ ννεδρ ία ι Δ ιο ικητικόν Σ νμ βονλ ίο ν

Κατά τήν συνεδρίαν τής 10ης Ίανουαρίου 1913 ό τάς 
πλείονας ψήφους λαβών Πρόεδρος κ. Ξυρός οηλοί δτι ένεκα

τών πολλών του ασχολιών αδυνατεί νά οεχθΐ| αξίωμά τι 
πλήν τοΰ τοΰ Συμβούλου, καί συνιστά τήν έκλογήν ώς Προέ
δρου τοΰ κ. Κ. Σβάρνα, ό όποιος τόσον άόκνως έργάζεται υπέρ 
τών συμφερόντων τοΰ Συνδέσμου. 'Ο κ. Σβάρνας αποκρούει τήν πρό- 
τασιν ταύτην τοΰ κ. Ξυροΰ, πλήν ή έπιμονή αύτοΰ καί τών λοιπών 
Συμβούλων ήνάγκασαν αυτόν νά δεχθή, καί ουτω συνεκροτήθη τό 
Προεδρεΐον έκλεγέντων τών κ. κ. Κ. Σβάρνα Προέδρου, Π. Αλεξο- 
πούλου ’Αντιπροέδρου, Κ. Παπανικολάου Γεν. Γραμματέως, Σπ. 
’Αθανασίου έκτακτου γραμματέως καί Ήλ. Γοντζέ ταμιου, αντί 
τοΰ κ. Β. Καμπάνη παραιτηθέντος.

Ε πίσης έξελέγησαν Ειδικοί Γραμματείς οί κ. κ. Κων. Σταύρο- 
πουλος καί Β. Μητσόπουλος.

Τέλος έξελέγη ή έπί τής έκδόσεως τοΰ Περιοδικού ’Επιτροπεία, 
άπαρτισθεΐσα υπό τοΰ κ. Κ. Σβάρνα ώς Προέδρου καί τών κ. κ. 
Άλ.Μουμούρη,Τρ. Ξυροΰ,Κ. Γεωργαλά καί Δ. Χικολαίδου ώς μελών.

Κατά τάς Συνεδριάσεις τής 26ης Ίανουαρίου καί 10ης Φεβρουά
ριου έ. έ. κατηρτίσθη καί έψηφίσίΐη ό προϋπολογισμός τοΰ Συνδέ
σμου διά τό 1913. Κατ’ αυτόν τά μέν έσοδα ανέρχονται είς δρ. 7447, 
τά δέ έξοδα είς δρ. 3497. Επομένως απομένει περίσσευμα έσόδων 
έκ δρ. 3951.

Τά καθ’ έκαστα τοΰ προϋπολογισμού κατά κεφάλαιον καί αρθρον 
έσόδων καί έξόδων δημοσιευθήσονται είς προσεχές τεύχος.

Κατά τήν συνεδρίαν έπίσης τής 10 Φεβρουάριου έ. έ. τό Δ. 
Συμβούλιον τοΰ Συνδέσμου έξουσιοδότησε τό Προεδρεΐον αυτού 
δπως συνεργάζεται μετά τοΰ Προεδρείου τοΰ Συλλόγου τών δημο
διδασκάλων ’Αττικής έπί παντός έκπαιδευτικού ζητήματος.

Έν ’Αθ-ήναις τή 15 Φεβρουάριου 1913
'Ο Γεν. Γραμματεΰς 

Κ. IIΑ ΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟΓ
'Ο Πρόεδρος τοΰ ήμετέρου Συνδέσμου κ. Κωνστ. Σβάρνας κατ’ 

έντολήν πολλών συναδέλφων άπεσπασμένων, δυνάμει τοΰ τελευταίου 
νόμου, είς τάς ένεκα τής έπιστρατεύσεως κενωθείσας θέσεις, ή ρώ
τησε τόν τμηματάρχην τής Δημοτ. Έκπαιδεύσεως κ. Ίω. Μεγαρέα, 
έάν δικαιούνται ούτοι νά λάβωσιν όδοιπορικά έςοδα και άποί,ημιω- 
σιν ίσοδυναμοΰσαν πρός τό ήμισυ τοΰ κανονικού μισθού των. Ο κ.
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τμημζτάρχης είπεν : «προκειμένου μέν περί τών δδοιπορικών εξό
δων, διετάχθησαν οί κ. κ. Χομάρχαι νά συστήσωσιν είς τούς Δη
μάρχους τής περιφερείας των, δπως ψηφίοωσι τάς σχετικάς πιστώ
σεις διά τά δδοιπορικά έξοδα τών άπεσπασμένων εϊς τά σχολεία 
τοΰ Δήμου των δημοδιδασκάλων, ώς πρός δέ τήν λήψιν άποζημιώ
σεως σύν τώ μισθφ των, λόγω άπομακρύνσεως έκ τής έ'δρας των, 
δέν δικαιούνται δυστυχώς νά λάβωσι τοιαύτην κατά τόν νόμον, διότι 
•έ νόμος περί άποζημιώσεως κ.τ.λ., άφορα τούς έν ύπαιθρο» έργα- 
ζομένους, έν ώ έπ! τοΰ προκειμένου ή άπόσπασις ίσοδυναμεί μέ 
προσωρινήν μετάθεσιν».

Κατωτέρω δημοοιεύομεν αύτό τοΰτο τό κείμενον τοΰ Νόμου :
Νόμος ,ΑΓ^Γ'. Περί άποζημιώσεως κα! δδοιπορικών έξόδων τών 

πολιτικών υπαλλήλων κα! Δικαστικών κ.τ.λ. υπαλλήλων.
Άρθρον 1. Πολιτικοί υπάλληλοι απομακρυνόμενοι τής έδρας 

αυτών πλέον τής ήμέρας πρός έκτέλεσιν ώρισμένης έντός τοΰ Κρά
τους υπηρεσίας, πλήν τών οδοιπορικών των έξόδων, λαμβάνουσιν 
άποζημίωσιν δι’ έκάστην ήμέραν ι'σην πρός τό ήμισυ τοΰ κανονι
κού ήμερησίου μισθού. Είς τούς υπαλλήλους τούς προσκολλωμέ- 
■νους είς τήν υπηρεσίαν άλλου γραφείου ούδεμία παρέχεται άπο- 
ζημίωσις.

 -

2 Υ Λ Λ 0 Γ 0 Σ  ΤΩΝ ΑΗΜΟΑΙΛΑΣΚΛΑΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον έγένοντο αί άρχαιρεσίαι τοΰ 

Συλλόγου τών Δημοδιδασκάλων ’Αττικής, έξελέγησαν δέ Ιΐρόεδρος 
ό κ. Ά λες. Μουμούρης, άντιπρόεορος ο κ. Ίω. Φιλιππίδης, Ταμίας 
•ό κ. Γ. Εύρυγένης, Γενικός Γραμματεύς ό κ. Δ. Μπακογιάννης και 
Σύμβουλοι οί κ. κ. Ά θαν. Σμπαρούνης, Άρ. Θεοφιλακτόπουλος 
καί Χρ. Παρασκευόπουλος. ’Αναπληρωματικοί δέ οί κ. κ. Στ. 
Γκουρτζούλης, Σ. Δεσίπρης κα! 11. Σταθακόπουλος. Τό Συμβούλιον 
τοΰτο έπεσκέψατο σύσσωμον τόν τμηματάρχην τής Δημοτικής Έ κ- 
παιδεύσεωςκ. Ίω. Μεγαρέα, ον συνέχαρη έπ! τή εορτή του κα! ηύ- 
χαρίστησε θερμώς διά τό ειλικρινές ένοιαφέρον του περί ένώσεως 
τών έν Ά θήνα ις Δημοδιδασκάλων Ό κ. Μεγαρεύς άπαντών έπήνεσε 
τό συντελεσθέν έργον τής ένώσεως τών Δημοδιδασκάλων καί έξέ- 
φρασε τήν ελπίδα δτι καί πάντες ο: έν Έλλάδι Δημοδιδασκαλικο! 
Σύλλογοι θά συνενωθώσι κα! άποτελέσωσιν οΰτω μίαν ψυχήν πρός 
ιό  συμφέρον τής Έκπαιδεύσεως.

Π π. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ά φ ’ ον έκόπασεν πλέον ή καταφορά κατά τών συγγραφέων καί 

γαλήνη πω; νΰν επικρατεί εις τά πνεύματα, δίκαιον είναι νά άποφαν- 
θί) πλέον ή επιστήμη, τί φρονεί περί τών διδακτικών βιβλίων τών 
δημοτικών σχολείων. Είναι ταΰτα ανεξαρτήτως παντός οίουδήποτε 
ποιου απόβλητα ή συνεισφέρουσι καί αυτά τό έπιβάλλον μέρος εις 
την μόρφωσιν, καί ή αποβολή αυτών έκ τοΰ σχολείου είναι έλάτ- 
τωσις τής μορφώσεως καί βλάβη προσγενομένη εις τήν παίδευσιν; 
Τό ζήτημα τοΰιο είναι μεγάλης σπουδαιότητος καί καλόν είναι 
οί δυνάμενοι νά εχο>σι γνώμην νά εϊπωσι τούτην, ώς καί τους λόγους 
τους επιστημονικούς, οΐτινες συνηγοροΰσι υπέρ ταύτης ή εκείνης τής 
λΰαεως.

’Εγώ δέν ήμπορώ ακόμη νά πεισθώ, πώς άνδρες επιστήμονες κά. 
τοχοι καί ξένων γλωσσών, εφθασαν εις τήν γνώμην καί ώμΐλησαν καί 
δημοσία, δτι τά βιβλία εις τό δημοτικόν σχολεΐον είναι άπηγορευ- 
μένα, επεκαλέσθησαν δέ υπέρ τής πλημμελούς προφανώς ταΰτης 
γνώμης καί τό κΰρος τής παιδαγωγικής επιστήμης !

** *

Τό ιδεώδες παντός δημοδιδασκάλου πρέπει νά είναι νά καταστή- 
•ση τούς μαθητάς του πρός τοϊς άλλοις καί φιλαναγνώστας,δηλαδή νά 
καταστήσϊ) αυτούς ικανούς νά άναγινώσκωσι βιβλία, νά κατανοώσιν 
άφ’ εαυτών άνευ ξένης συνδρομής τά γεγραμμένα καί ουτω νά γ ί
νονται δι’ ιδίας μελέτης όσημέραι σοφώτεροι. 'Η εφεΰρεσις τής τυ
πογραφίας εθεωρήθη καί δικαίως ή εύεργετικωτάτη είς τό άνθρώπι- 
νον γένος άνακάλυψις. Ή  διάδοσις τοΰ πολιτισμού, ήτις είσέδυσε καί 
είς τά απώτατα άκρα πάσης έπικραιείας πεπολιτισμένης, οφείλεται 
είς τό βιβλίον. Καί ή διάδοσις τής τέχνης τοΰ άναγινώσκειν θεωρεί
ται σήμερον ώς έν έκ τών πρώτων καθηκόντων πάσης πολιτείας, οί
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δέ κοινωνιολόγοι τήν περισσοτέραν ή όλιγωτέραν διάδοσιν τής 
τέχνης τοΰ άναγινώσκειν είς τούς διαφόρους λαούς θείορούσι τεκ- 
μήριον τής προόδου ή τής στασιμότητος αύτών. Λαός, δστις δέν άνα- 
γινώσκει, είναι στάσιμος λαός, στάσιμος δέ λαός είναι όπισθοδρομι- 
κός, διότι αυτός έν τή στασιμότητι υπολείπεται τών άλλων τών άνα- 
γινωσκόντων κα'ι φωτιζόμενων και προοδευόντων.

Δέν πιστεύω νά επήλθεν εις τόν νοΰν τών εχθρών τών βιβλίων 
έν τώ δημοτικώ σχολείω νά κηρυχθώσι καθόλου εχθροί τοΰ βιβλίου, 
έχθρο'ι άρα καί τής άναγνώσεως. Διότι τότε ούτοι θά ήσαν οί μέγι
στοι φοποσβέσται, οί εχθροί πάσης προόδου. Τόν πόλεμον περιορί- 
ζουσι ένιός τοΰ δημοτικού σχολείου. Τήν δέ τέχνην τής άναγνώσεως 
έξαίρουσι υπέρ πάν άλλο μάθημα καί επίτρεψαν πρός αύτόν τόν 
σκοπόν νά ΰπάρχη έν έχάστη τάξει καί έν βιβλίον έπίτηδες τό καλού- 
μενον αναγνωστικόν. Τήν άνάγνωσιν δέν πολεμούσι, αλλά τό βιβλίον, 
καί τοΰτο διότι θέλουσιν ή διδασκαλία νά είναι ζώσα, έποπτική, 
έπί τών πραγμάτων, διαλογική μεταξύ διδασκάλου καί μαθητών. 
Ό  Σωκράτης δέν είχε βιβλία καί εκαμεν δλους τούς ’Αθηναίους 
φιλοσόφους. Ό  Χριστός δέν είχε βιβλία καί έκαμεν διά τής προφο
ρικής διδασκαλίας τόν κόσμον Χριστιανικόν. ’Α φ ’ ού έκαστον σχο- 
λεΐον έχει τόν διδάσκαλόν του, τό ζών τοΰτο βιβλίον, τί τό θέλομεν 
τά νεκρόν βιβλίον ; Ό  μικρός μαθητής πρέπει νά μάθη νά έννοή 
τόν προφορικόν λόγον, νά παρατηρή τήν πέριξ φύσιν, νά έκφράζη 
δ,τι βλέπει, νά γράφη, νά ΐχνογραφή. Τό βιβλίον δσον μεθοδικόν 
καί αν είναι—καί τοιαΰτα μεθοδικά βιβλία παρ’ ήμϊν είναι δνειρον 
—είναι αδύνατον νά προσαρμοσθή πρός τάς άνάγκας έκάστου μα- 
θητοΰ. Μόνον διδάσκαλος ψυχολόγος καί παιδαγωγικός δύναται νά 
προσαρμοσθή πρός τούτο, καί μόνον τοιαύτη διδασκαλία ωφελεί 
τόν μαθητήν. Διά τοΰ βιβλίου τοΰ ακαταλλήλου, εϊσαγομένου μάλι
στα προώρως, οί μαθηταί εϊσάγονται εις τόν μηχανισμόν καί είς τήν 
απερισκεψίαν. Καί τό βιβλίον, δπερ προιόρισται νά είναι ό αχώρι
στος καθ’ δλον τόν βίον τοΰ ανθρώπου σύντροφος, γίνεται μισητόν 
κατά τήν πρώτην ταύτην γνωριμίαν, καί 6 μαθητής, απολυόμενος έκ 
τοΰ σχολείου, είναι προκατειλημμένος κατά τοΰ βιβλίου έκ τοΰ μαθη
τικού βίου, ενθυμούμενος τήν ταλαιποιρίαν καί τήν αηδίαν, ήν έδο-

κίμασεν έξ αυτού. Καί ό λόγος οΰτος είναι υπέρ τής ιδέας οί μαθη- 
ταί έν τώ σχολείω νά μή 2χωσι βιβλία.

* *

ΓΙάντες γνωρίζομεν τί μέγα κακόν έπροξένησεν είς τήν ελληνι
κήν ψυχήν ή μέθοδος τής άποστηθίσεως, ήτις δυστυχώς καί σήμερον 
τελεί τόν θρίαμβόν της πανταχοϋ τοΰ Ελληνικού έθνους έν τοϊς 
σχολείοις τών άρρένων, μάλιστα δέ έν τοϊς σχολείοις τών θηλέων. 
'Η διανοητική καί έπιστημονική κατάπτωσις, ήτις παρατηρεΐται εις 
τόν εύφυέστατον τούτον λαόν, οφείλεται είς τήν δηλητηρίασιν τοΰ 
πνεύματος, ήτις συστηματικώς διά τής μεθόδου τής άποστηθίσεως 
ένηργήθη έπί σειράν γενεών έν τοϊς σχολείοις. Τόσην δέ φρίκην 
ήσθάνθην διά τήν μέθοδον ταύτην έν έτει 1878, ώστε καί είπα καί 
έγραψα καί έφήρμοσα έν τώ προτύπω σχολείω τοΰ Διδασκαλείου 
’Αθηνών τήν κατάργησιν τών διδακτικιΰν βιβλίων, παρακαλέσας καί 
τόν τότε γενικόν έπιθεωρητήν τής δημοτ. έκπαιδεύσεως αείμνηστον 
Δ. ΙΙετρίδην νά γενίκευση τό μέτρον τούτο είς πάντα τά σχολεία. Οί 
μαθηταί, καταργουμένων τών διδακτικών βιβλίων, ήξευρον, δτι ούδέν 
θά έμάνθανον. ’Αλλά μήπως είναι ή άποστήθισις μάθησις ; Τουλά
χιστον θά εϊχομεν τό κέρδος τής υγείας τών μαθητών, άπαλλαγέντων 
άπό τούς άφορήτους κόπους τής άποστηθίσείος.

Αλλ ο,τι εν έτει 1878 συνεβουλεύσαμεν, ινα πολεμήσωμεν τήν 
άποστήθισιν, οί δέ διδάσκαλοι τότε δέν ήδύναντο νά έργασθώσιν 
άνευ βιβλίου, διότι τότε εν μάθημα μόνον υπήρχε καί μία μέθοδος, 
ή άποστήθισις, δυνάμεθα νά συμβουλεύσαηιεν καί έν έτει 1908, 
.μετά μίαν ακριβώς γενεάν ανθρώπων ;

Ώς υπάρχει μηχανική μάθησις ή άποστήθισις, ή τ ις  πρέπει νά 
πολεμηθή, ουτω υπάρχει καί αύτεν<·ργός, αυτοπροαίρετος μάθησις, 
ήτις πρέπει νά ύποστηριχθή. Φαντάζομαι τήν πεπολιτισμένην, τήν 
πεπαιδευμένην, τήν έμψυχον κοινωνίαν κατά τόν εξής τρόπον ζώσαν 
καί προοδεύουσαν. Οί ρηξικέλευθοι άνθρωποι είναι οί επιστήμονες, 
«ον άλλοι μέν ώς δεινοί μεταλλευταί κατέρχονται, υπό τοΰ ένθέου 
ζήλου πρός τήν αλήθειαν πυρούμενοι, είς τά βάθη, ένθα κρύπτεται 
ή αλήθεια· άλλοι δέ, ωσαύτως επιστήμονες, παραλαμβάνοντες τάς



αλήθειας τής επιστήμης, παρασκευάζουσιν αύτάς καταληπτάς είς 
τούς πολλούς καί διαδίδουσ’ πρός αύτούς και άναπτΰσσουσι καί προά- 
γουσιν α ύ τ ο ύ ς  όσημέραι διά τοΰ βιβλίου. Οί επιστήμονες είναι οί 
ίεροφάνται, ό λαός είναι οί κατηχούμενοι. Μεταξύ άμφοτέρων πρέπει 
νά ύπάρχΐ] διηνεκής σχέσις. ’Εκείνοι μέν δίδουσι, οΰτοι δέ παραλαμ- 
βάνουσι. Εκείνοι μέν έξευρίσκουσι τροφήν και παρασκευάζουσι 
αυτήν υγιεινήν καί θρεπτικήν, οΰτοι δέ προσλαμβάνουσι τήν τρο
φήν καί αυξάνονται καί έπιρρώνυνται. Ουτω δέ τά έθνη προάγον- 
ται θαυμασίως διά τών επιστημόνων καί τών βιβλίων. "Οπου άμ- 
φότερα ταΰτα έλλείπουσι, δήλον δτι καί ή επιστήμη καί τό βιβλίον, 
εκεί υπάρχει βαρβαρότης. ’Αλλά καί δπου καί εν έκτων δυο ελλεί
πει, υπάρχει στασιμότης.

Διά τοΰτο μέγα καθήκον τής πολιτείας είναι ένθεν μέν νά προ· 
στατεύση και προαγάγη τάς έπιστήμας, ένθεν δέ νά καταρτίση λαόν 
φιλομαθή καί φιλαναγνώστην διά τών σχολείων καί τών καλών βι
βλίων Οίκονομίαι εϊτε έν τώ ΙΙανεπιστημίω εϊτε έν τή ιδρύσει δη
μοτικών σχολείων όμοιάζουσι πρός μωρόν άνθρωπον καί φιλάργυ- 
ρον, δστις στερεί τά τέκνα του τροφής, ΐνα έχη απλώς χρήματα ή διά 
νά δαπανά αυτά δι’ άνάγκας άλλας πολυτελείας. Τά τέκνα του θά  
γίνουν καχεκτικά καί θά άποθάνουν προώροος. ’Επιούσιος δέ τροφή 
διό. πάντα λαόν είναι ή επιστήμη καί τό σχολεΐον ή δπερ τό αύτό 
επιστήμη καί τό βιβλίον.

Ά φ ’ ού δέ τό βιβλίον τοιαύτην καί τοσαύτην έχει σημασίαν, 
πρέπει νά έξετάσωμεν, αν έχη τοιαύτην σημασίαν, καί δταν ό άν
θ ρ ω π ο ς  φοίτα είς τό σχολεΐον. 'Ω ;  ενθυμείται ό αναγνώστης, ανω 
τέρω έξεθέσαμεν μίαν γνώμην,δτι διά τόν μαθητήν πραγματικήν αξίαν 
έχει ή προφορική διδασκαλία, καί δτι τό βιβλίον, είναι τούναντίον δι
δασκαλία άψυχος, κεκτημένον σημασίαν μόνον διά τόν ήλικιωμένον 
άνθρωπον, διά τόν εχοντά πως εμπειρίαν τών ανθρωπίνων καί γ ή ι
νων πραγμάτων. Τοΰτο δέν είναι απολύτως αληθές, έξαρτάται έκ 
τοΰ περιεχομένου τοΰ βιβλίου καί τοΰ τρόπου τής παραστάσεως τών 
πραγμάτων. Ό  “Ομηρος λ. χ. είναι βιβλίον, δπερ δύνανται νά άνα- 
ναγνώσωσι πάντες οί άνθρωποι, πάσης ηλικίας καί παντός γένους 
καί έν τώ σχολείο) καί εκτός αύτοΰ έπιοφελώς. Έάν έξαιρέσωμεν 
τάς δύο κατώτερα; τάξεις τοΰ δημοτικού σχολείου, δπου οί

μαθηταί ακόμη δέν απέκτησαν τήν εύχέρειαν περί τό άναγι- 
νώσκειν καί κατανοεΐν τά κείμενα, νομίζομεν δτι εις τας λοιπάς 
τάξεις δύναται νά γίνη χρησις τοΰ βοηθητικού, τοΰ συμπληρωτικοΰ 
τής διδασκαλίας βιβλίου.

Είναι δέ τά βοηθητικά βιβλία δύο ειδών συνοπτικά καί διεξο
δικά. Τά συνοπτικά περιλαμβάνουσι περίληψιν τής διδασκαλίας τοΰ 
διδασκάλου, ήν πολλοί πολεμοΰντες τά εγχειρίδια ταΰτα συμβου- 
λεύουσι νά σημειώνουσιν οί μαθηταί έν τετραδίοις. 'Ωστε καί εν
ταύθα έπανέρχοντοι τά εγχειρίδια χειρόγραφα. Μή ξενιζεσθε δέ, δια 
τί προτιμώσι τά χειρόγραφα τών εντύπων, ομολογώ δτι καί εγω το 
ϊδιον πράττω. ’Άνθρωποι επιστήμονες, έχοντες έπί τή βάσει ειδικής 
σπουδής καί πείρας ιδίας ίδεας έσχηματισμένας, δέν είναι εύκολον 
νά προσαρμοσθώσι πρός τάς ιδέας άλλου καί προτιμώσι τήν οδόν, 
τήν οποίαν υποδεικνύει αύτοΐς ή θεωρία των ώς ανυσιμωτεραν καί 
τήν οδόν ταύτην βαδίζουσι. “Επειτα τά πλεΐστα τών εγχειριδίων 
έγέννησεν ούχί ή ε’ιδικότης, άλλ’ ή κερδοσκοπία, ήτις δεν είναι ασθέ
νεια μόνον 'Ελληνική, καί είναι αδύνατον τοιαυτης φύσεως εγχειρί
δια νά χρησιμεύσωσιν ώς βάσις μεθοδικής διδασκαλίας. Ενθυμούμαι 
παλαιότερα, τί κακόν έγίνετο εις τήν διδασκαλίαν τής αριθμητικης εν 
τώ δημοτικω σχολείω. ’Επειδή δέ τό μάθημα τοΰτο θεωρώ ως εν 
τών παιδευτικωτάτων μαθημάτων εις τήν λογικότητα, ανεξαρτή
τως τής μεγάλης χρησιμότητος αύτοΰ έν τώ βίω, άνελαβον τήν διδα
σκαλίαν τής αριθμητικής έν τώ Διδασκαλεία), έπεχείρησα δέ νά συγγρά
φω καί διεξοδικώτατον οδηγόν, ή τυφλοσύρτην, χάριν τών τότε διδα
σκάλων, καί έξέδωκα μάλιστα καί τό πρώτον τεύχος. Ενόμισα δτι 
είχον καθήκον καί πρός τούς νέους διδασκάλους νά φανώ χρήσιμος, 
όρθοτομών τόν λόγον τής άληθείας, κ<·Λ τούς παλαιούς διδασκαλους 
νά χειραγώγησα' διά βιβλίου, τό οποίον ενομιζον οτι θά απετρεπεν 
αύτούς άπό τόν άπαίσιον μηχανισμόν της αριθμητικής. Επειδή δέ 
παρετήρησα δτι τό διεξοδικόν βιβλίον έτάραττε τούς παλαιούς δημο
διδασκάλους, οΐτινες πλήν τών έφημερίδων ούδέν άλλο άνεγίνωσκον, 
ήκιστα δέ θά άνεγίνωσκον διεξοδικήν μεθοδικήν αριθμητικήν άπό 
30 τυπογραφικά φύλλα συγκειμένην, παρεσκεύασα καί έξέδωκα συν- 
τομωτέραν έξ ολίγων τυπογραφικών φύλλων συγκειμένην, παρε- 
σκεΰασα δέ και τεύχη τινά χάριν τών μαθητών, υπου τηρείται αυστηρά



μεθοδική πρόοδος. 1ά  τελευταία δέ ταΰτα ωφέλησαν περισσότερον 
το μαθημα της αριθμητικής από πάααν άλλην προσπάθειαν μου. 
Οι διδάσκαλοι εΐσήγοντο διά τών τευχών αύτών, τά όποια είναι προ- 
σηρμοσμενα είς τήν κοινοτάτην άντίληψιν, είς την ευθείαν οδόν καί 
δια τών τευχών αυτών, τά όποια ήσαν, έν παρόδω είρήσθω, εύωνό- 
τατα, 15 λεπτά έκαστον, προήχθη ούσιωδώς τό μάθημα τής άριθ- 
μητικης εν τοϊς δ η μοτικοϊς σχολείοις. Κατόπιν ένεφανίσθη ό διαγω
νισμός τών διδακτικών βιβλίων, γραφομένων καθ’ ώρισμένην συντα
γήν τοΰ υπουργείου, δπου κατά κανόνα δέν επικρατεί πάντοτε, καί ή 
όρθοτέρα τών πραγμάτων άντίληψις διά τόν αυθαίρετον σχηματι
σμόν της κεντρικής υπηρεσίας, καί ένεφανίσθη καί έν τη αριθμητι
κή ως καί εν παντί άλλο* μαθήματι λεγεών βιβλίιον καί καλών καί 
κακών φεροντων πάντων τήν σφραγίδα τής δωρεάς τοΰ αγίου πνεύ
ματος τών δια κλήρου διοριζομένων κριτών εκ προσώπων άμοιρου 
πασης ιυς επί τό πολύ ιδέας μεθοδικής διδασκαλίας.

Και ως συμβαίνει παρ’ ήμίν καί είς τά πρόσωπα, συμβαίνει καί 
είς τά πραγματα. Ιά κακά βιβλία έξετόπισαν τά καλά τή συνδρομή 
δε καί άλλων αοράτων δυνάμεων, τή συνδρομή δέ καί τών επιθεω
ρητών, οϊτινες, έκτος ολίγων εντίμων εξαιρέσεων, οί λοιποί έπρωτα- 
γωνίστησαν εις τήν συνδρομήν τών φίλων καί είς τήν διάδοσιν ώρι· 
σμενων βιβλίων ανεξαρτήτως τοΰ ποιου αύτών, δπερ συνέπιπτεν ενίο
τε νά είναι καί τό κάκιστον. Μοΰ είπον ότι επιθεωρητής τις έθεάθη 
κομίζων φορτίον όλον βιβλία»· υπαλλήλου τοΰ 'Υπουργείου τής Παι
δείας καί προσφυώς έδόθη αύτώ νέα προσηγορία τοΰ Κουβαλά, 
έναλλαγέντος ενός μόνον φωνήεντος έκ τοΰ άληθοΰς ονόματος του.

Ύπήρχον ώρισμέναι έπικράτειαι, όπου ώρισμένα βιβλία είσήγον- 
το. 'Υπήρχον έπιθεωρηταί, ούς ήκολούθουν τά αύτά βιβλία, οπου
δήποτε καί άν μετετίθεντο, ώς άκολ.ουθοΰν παράσιτα ζωΰφια νομα
δικούς λαούς καθ’ όλας αύτών τάς πορείας. Τό διδασκαλικόν γένος 
ανέκαθεν διεκρίθη διά τήν αύστηράν πειθαρχίαν του καί ετι διά τήν 
αύστηροτέραν νπακοήν του είς τάς αμέσως προϊσταμένας αρχάς. Το 
βιβλίον, όπερ ερμηνεύει εις τούς μικρούς του μαθητάς, δέν διδάσκει 
ότι τό καλάμι τό ένδίδον δέν εκριζώνει ύ άνεμος, εκριζώνει όμως 
τήν ανένδοτον δρΰν ; Καί διά τί νά μή πορισθή καί έφαρμόσει

καί αύτός τά σοφά αύτά διδάγματα εκ τής ’ιδίας του διδασκαλίας 
πρός ϊδ ιόν του όφελος ;

Καί ΐνα εννοηθώ καλώς διακηρύττω εύθύς έν άρχή ένταύθα, οτι 
τά συμπληρωτικά τής διδασκαλίας βιβλία ούδεμίαν ομοιότητα έχου
σι πρός τά εγχειρίδια τά σκελεττώδη, όσα ύπάρχουσι παρ’ ήμίν έν 
χρήσει ή ύπήρχον τουλάχιστον εως χθές. Είναι βιβλία εχοντα, 
σάρκας καί ζωήν καί θέλγοντα τόν μαθητήν διά τής παραστατικής 
έκθέσεως τών πραγμάτων. Τά βιβλία ταΰτα συμπληροΰσι τήν διδα
σκαλίαν τών καλών διδασκάλων, άναπληροΰσι δέ τήν διδασκαλίαν 
τών κακών καί ούτως έξαίρουσι τά αποτελέσματα τοΰ σχολείου καί 
καί προάγουσι τήν έκπαίδευσιν τοΰ έθνους. Ά λλ ’ έκτος τών άγαθών 
τούτων, τά όποια έπ’ ούδενί λόγιο έπιτρέπεται νά ύποτιμώμεν, εχο- 
μεν καί τό μέγα αγαθόν ότι οί μαθηταί κατά μικρόν συνηθίζουσιν 
είς τήν αύτοδιδαχήν καί ούτως έξερχόμενοι έκ τοΰ σχολ,είου συναπο- 
κομίζουπι καί τήν πολύτιμον αύτών έξιν νά μανθάνουν μόνοι καί νά 
γίνωνται σοφώτεροι διά τής μελέτης. Οί Αμερικανοί φημίζονται 
διά τάς καταπληκτικάς αύτών προόδους καί ή πρόοδος αΰτη οφεί
λεται είς τό αίσθημα τής άνεξαρτησίας καί τής αύτοπεποιθήσεως, τό 
οποίον εμφυτεύεται είς αύτούς μαθητεύοντας. Παρά τοϊς Άμερικα- 
νοΐς, παρ’ ών δέν έντρέπονται νά διδάσκωνται λαοί άλλοι, πολύ μάλ
λον ήμών είς τόν πολιτισμόν προηγμένοι, οΐοι οί Γερμανοί καί οί 
Αυστριακοί, εύρίσκομεν καί μίαν μέθοδον σφόδρα καλλιεργουμένην 
έκεί, τήν μέθοδον τοΰ μανθάνειν έν τώ σχολείω διά βιβλίων. ’Ιδού 
δέ τί γράφει ό απεσταλμένος πρός σπουδήν τοΰ συστήματος τοΰ Α μ ε 
ρικανικού καθηγητής κ. Leolmer έν τώ βιβλίω του: «Στοιχεία τής 
παιδαγωγικής καί διδακτικής τών Αμερικανών 1907» σελ. 20. 
«Βέβαιον είναι ότι διά τής μεθόδου τοΰ μανθάνειν διά βιβλίων εις 
τόν νέον Αμερικανόν έμφυτεύεται άπό τοΰ δημοτικού σχολείου ή 
άγάπη νά μανθάνη μόνος έκ τών βιβλίων καί ουτω νά εύρίσκη τρο
φήν τό φύσει ανεξάρτητον τοΰ χαρακτήρος τού Αμερικανού».

’Έχω τήν πεποίθησιν, ήτις στηρίζεται έπί τής πείρας τών πραγ
μάτων αύτών, ότι ό Ελληνικός λαός δέν αναπτύσσεται, όσον χρειά
ζεται, έν τοϊς δημοτικούς σχολείοις. Τά έφόδια, όσα παραλαμβάνει 
έκ τοΰ σχολείου, δέν είναι αρκετά. Ούτε ή ιστορία του είναι αρκετή, 
ούτε τά θρησκευτικά του, ούτε ή αριθμητική του, ούτε αί φυσικαί



του έπιστήμαι, ούτε ή γεωγραφία του. Παραλείπω δέ δτι και τά 
ολίγα τά διδαχθέντα έκ τών εγκυκλίων τούτων μαθημάτων έχουν 
λησμονηθή η θα λησμονηθούν μετ’ ολίγον χρόνον άπό τής εξόδου 
του εκ τού σχολείου του. Μέ τοιαΰια μηδαμινά εφόδια, άχρηστα 
και καθ έαυτα, άχρηστα δέ και διά τόν πρακτικόν βίον, τίνα έπιχεί- 
ρησιν νά επιχείρηση ; ’Ανάγκη νά λάβη άφθονώτερα εφόδια. 
Γούτο θά κατορθωθή διά τής συνεργασίας δυο παραγόντων, καλών 
διδασκάλων και καλών βιβλίων. Ό  πολεμών είτε τόν καλόν διδά
σκαλον είτε τό καλόν βιβλίον εΐνε εχθρός τής προόδου τοΰ έθνους.

Καί όχι μόνον πρέπει νά παρασκευασθώσιν κα'ι δοθώσιν εις τάς 
χεΐρας τών μαθητών καλά μεθοδικά βιβλία πάντων τών έγκυκλίων 
μαθημάτων, (αρμόδιοι δέ προ παντός άλλου πρός τοΰτο εΐνε οι ειδι
κοί παιδαγωγικοί άνδρες, ών ευτυχώς σήμερον εύμοιρεϊ ή πατρίς 
ημών) αλλά και άλλα βιβλία άλλης φύσεως παιδαγωγικά κατάλληλα 
διά τήν μικράν ηλικίαν και φωΐίζοντα και θερμαΐνοντα πρέπει νά  
υπάρχωσι πρόχειρα έν σχολικαΐς βιβλιοθήκαις, ΐνα άναγινώσκωσιν 
οί μαθητα'ι αυτά. Ό  μαθητής απολυόμενος έκ τού σχολείου πρέπει, 
έφωδιασμένος μέ τήν ικανότητα τού έννοείν βιβλία καί μέ φιλομά ■ 
θειαν, νά έγγραφή διά παντός τού βίου μαθητής εις τό σ χ ο λ ε ίο  ν 
τ ώ ν  β ι β λ ί ω ν  διότι τότε και μόνον τότε κα'ι τά διδαχθέντα μαθή
ματα έν τώ σχολείω θά διατηρήση καί πολλά άλλα κατά τό ταξίδιον 
τής ζωής θά άποκτήση διά τής συναναστροφής μετά τών ανθρώπων 
καί διά τής συναναστροφής μετά τών βιβλίων. Μάλιστα ή μέθοδος 
τοΰ μανθάνειν διά βιβλίων είναι χρησιμωτάτη καί άναγκαιοτάτη εις 
χωρικούς πληθυσμούς. Διά τούς ανθρώπους τούτους τό βιβλίον είναι 
ή μόνη πνευματική τροφή. Διά τοΰ βιβλίου συνδέονται πρός τόν 
δλον πνευματικόν βίον τοΰ έθνους καί συμπροοδεύουσι μετ’ αυτού.
Ανευ πνευματικής τροφής άποχα'ρικοΰνται καί άποκτηνοΰνται.

Ό  μακαρίτης ό Βικέλας τοιούτον σκοπόν εΐχεν ϊδρικον τύν σύλ
λογον τών ωφελίμων βιβλίων ΊΙθελεν ό λαός νά άναγινώσκη καί 
έφρόντισε νά τοΰ παρέχη πρός άνάγνωσιν εύθηνά βιβλία. Κρίμα 
ότι τά πλεΐστα τών βιβλίων δέν είναι δημοτικά. Αείπει έξ αυτών (> 
μυστηριώδης δεσμός, δστις συνδέει τόν αναγνώστην πρός τόν συγγρα
φέα.Έκ τών παρ’ ήμΐν παιδαγωγικών άνδρών δέν προσελήφθη συνερ
γάτης κανείς άλλος πλήν ενός. Καί δμως οί παιδαγωγικοί έπρεπε νά

είναι οι κυριώτατοι έργάται τής μεγάλης Ιδέας. ’Έπρεπε—αλλά τούς 
μεταρρυθμιστάς δέν τούς αγαπά δ κόσμος. Επειδή δέ πολλοί τών 
αναγνωστών μου πιθανόν νά μή σχηματίσωσι σαφή ιδέαν, πώς εν
νοώ έγώ τά τοιαύτα βηθητικά βιβλία τοΰ σχολείου, άς μοΰ έπιτρέ- 
\[κοσι νά προβάλω αύτοΐς ώς δείγμα βιβλιάριόν μου τήν Καινήν μου 
Διαθήκην έν Ά θήνα ις 1895. Τοιούτα αναγνωσματάρια έν γλώσση 
απλή καί κατά τρόπον μεθοδικόν καί ψυχαγωγικόν γεγραμμένα διά 
πάντα τά έγκύκλια μαθήματα χάριν τών μαθητών, θά είναι ού 
μόνον ευχάριστα άναγνοόσματα τών μαθητών, αλλά καί τών γο
νέων αυτών. Καί ούτο) τό βιβλίον πρός τή άλλη αυτού αποστολή θά  
χρησιμεύση καί ώς δεσμός οίκογενείας καί σχολείου.

Μέχρι τοΰδε απέδειξα δτι ή μέθοδος τοΰ μανθάνειν έκ τών βι
βλίων άνευ ξένης βοήθειας προάγει θαυμασίως τήν αύιοδιδαχήν, ή 
δε αύτοδιδαχή είναι έ'ν έκ τών σπουδαιοτάτων καθηκόντων, τά όποια 
έχει ό άνθρωπος νά έκτελέση είς τήν γήν, μάλιστα δέ δταν έχουν 
στειρεύση πάσαι α ί πηγαί α ί άλλαι τής μορφοίσεως, αΐτινες έμφα- 
νίζονται άφθονοι είς άλλους λαούς. ΈΙ σοφία τών αιώνων, δι’ ήν 
έταλαιπωρήθησαν οί μεγαλοφυείς τών ανθρώπων δλου τοΰ κόσμου, 
έχει συσσωρευτΊή είς τά βιβλία. Τό πανεπιστήμιον τής άνθρωπότη- 
τος σήμερον είναι τό βιβλίον. "Ο,τι δήποτε θέλει τις νά γίντ), γίνεται 
άναγινώσκων βιβλία. "Ο,τι δήποτε θέλει τις νά μάθη, τό μανθάνει 
άναγινώσκων βιβλία.Μεγαλοφυΐα είναι ή άνάγνωσις. Πεπολιτισμέ-
νον έθνος είναι όχι τό έπιστάμενον τήν άνάγνωσιν, αλλά τό άναγι- 
νώσκον.

Καί δπως παρασκευάζομεν τά έθνος ήμών είς πόλεμον ούχί δί- 
δοντες είς αύτό δπλα,αλλά καί γυμνάζοντες αύτό μέ τά δπλα του,καθι- 
στώντες αύτώ τά δπλα προσφιλή συναναστροφήν, οϋτω παρασκευά’ 
ζομεν καί τό έθνος ήμών άναγινώσκον, ούχί δίδοντες αύτώ απλώς 
βιβλία, αλλά καί γυμνάζοντες αύτό μέ τό βιβλία καί καθιστώ ντε; 
αύτώ τό βιβλία προσφιλή συναναστροφήν. Καί πού αλλού δυνάμεθα 
νά κάμωμεν τά γυμνάσια ταύτα ή έν τώ σχολείω, ένθα καί τόν μα
θητήν έχομεν είς τήν εξουσίαν ήμών καί ή ηλικία αύτοΰ είναι επι
δεκτική διαπλάσεως ; ’Αλλά θά εϊπη τις δτι τούτο δυνάμεθα νά 
κατορθώσωμεν διά τού ενός βιβλίου, τά πολλά βιβλία τί χρειάζον
ται ; Όστις είναι επιπόλαιος καί αμαθής, εύκολα λύει παν πρόβλημα



καί έτι εύκρλώτερον άποφαίνεται. Τήν σήμερον δμως οί μέ εκπαι
δευτικά ζητήματα καταγινόμενοι καταφεύγουσι ζητοΰντες συμβουλήν 
εις τήν ψυχολογίαν. Καί ή ψυχολογία μας λέγει δτι διά να είναι φ ι 
λαναγνώστης ό μαθητής πρέπει νά έχη κύκλους γνώσεων, οϊτινες 
βοηθούν αυτόν εις τήν άντίληψιν τών νέων καί αίτινες παρορμοΰν 
αυτόν πρός τοΰτο. ’Αναγινώσκομεν ευχαρίστως έν βιβλίον, δταν έν- 
νοοϋμεν αυτό καί δταν λέγη περί πραγμάτοιν, ών εχομεν όπο.)σδή- 
ποτε γνώσιν. Ό  ιατρός άναγινώσκει ιατρικά βιβλία, ό νομικός νο
μικά, ό φυσικός φυσικά, 6 έμπορος εμπορικά, ό κτηνοτρόφος κτη- 
νοτροφικά, c γεωργός γεωργικά. Α ί γυναίκες παρατηροΰσι μετά 
πολλοΰ ενδιαφέροντος τά απεικονισμένα είδη τοΰ ιματισμού ακρι 
βώς, διότι έννοοΰσι ταΰτα καί έννοοΰσι ταΰτα, διότι έχουσιν εν πο- 
σόν συγγενών γνώσεων, έν ώ είς ημάς τούς άνδρας τό ενδιαφέρον 
τοΰτο λ,είπει όλοτελώς.

Τούτου οΰτως έχοντος, εάν θέλωμεν ό μαθητής ό απολυόμενος 
έκ τοΰ δημοτικού σχολείου νά έχη οπωσδήποτε άκμαΐον ένδιαφέρον 
είς πάντα τά μαθήματα τής εγκυκλίου παιδείας, ήν οί νεώτεροι κά - 
λοΰσι κ α θ ο λ ικ ή ν  π α ι δ ε ί α ν  (allgem eine B ildung), τότε πρέ
πει έν τώ σχολείοι νά απόκτηση κατά τρόπον αύτενεργόν, δσον εν
δέχεται μεγαλείτερον ποσόν ασφαλών γνώσεα)ν έν έκάστω μαθήματι 
τής εγκυκλίου παιδείας. Τοΰτο δέ θά κατορθωθή διά δύο μέσων, διά 
τής προφορικής διδασκαλίας τοΰ διδασκάλου καί διά τής αύτοδιδα- 
χής διά μέσου τοΰ βιβλίου. Τό δεύτερον τοΰτο μέσον δέν πρέπει νά 
καταφρονεΐται, ώς κατεφρονήθη προσφάτως παρ’ ήμϊν διά τοΰ άπα-f 
γορευτικοΰ νόμου. Μάλιστα δέ τολμώ νά διϊσχυρισθώ δτι, ώς έχουσι 
παρ’ ήμϊν τά σχολεία, δπου είς διδάσκαλος μόνος, μονώτατος πολ- 
λάκις άνευ βοηθών ύποχρεοΰται νά διδάσκη συγχρόνως ολόκληρον τό 
σχολειον έξ όγδοήκοντα καί επέκεινα μαθητών, διηρημένων είς τάς εξ 
τάξεις, άνΐσων δυνάμεων,τό βιβλίον αποβαίνει ό θεός ό άπό μηχανής, 
δστις σώζει τό σχολειον άπό τήν αμάθειαν καί τήν ακαταστασίαν. 
"Οταν ύπάρχουσι δύο κρουνοί, δι’ ών δύναται νά ρεύση ύδωρ, ημείς 
δέ έχωμεν ανάγκην άφθονου ύδατος, ό φρόνιμος άνθρωπος απολύει 
καί τούς δύο κρουνούς. Τοΰτο άς μιμηθώμεν καί εν τώ σχολείο», άς 
άφήσωμεν νά ρεύση ΰδωρ καί έκ τών δύο κρουνών, έκ τοΰ διδασκά
λου καί έκ τοΰ βιβλίου. Ό  μαθητής ας γευθή καί τών δύο πηγών

τό ΰδο>ρ τής ζωής, άς καταβληθή δέ προσπάθεια, ϊνα γίνη καί ή δεύ
τερα πηγή αγαπητή είς αυτόν, ώς είναι καί ή πρώτη.

Ύποθετω δτι τό τοιοΰτο βιβλίον ούδείς έπολέμησεν ούτε έν 
τή βουλή ούτε έκτος αυτής, ϊσως διότι άγνοοϋσι τήν ΰπαρξιν τοιού- 
του βιβλίου. Ό  πόλεμος κυρίως περιεστράφη κατά τών περιληπτι
κών βιβλίων, τά όποια είνε σύνοψις τών κυριωτέρων έκ τής διδα
σκαλίας τοΰ διδασκάλου. Καί έν τή βουλή τά τοιούτου είδους β ι
βλία έπολεμήθησαν άποκλειστικώς διά λόγους οικονομικούς. Ό  Ε λ 
ληνικός λαός νομίζουσι πολλοί τών έν τέλει δτι δέν είνε είς κατά- 
στα ουδέ έν καί μόνον βιβλίον νά άγοράοη. 'Υπέρ τής βιβλιοκα
πηλίας ούδείς είναι τόσον κακοήθης, ώστε νά συνηγορήση υπέρ αύ- 
τής. ’Αλλά μοΰ (ραίνεται δέ τής λέξεως αύτής έγένετο κατά τούς 
εσχάτους χρόνους μεγάλη κατάχρηοις. Τό νά δύναται τις νά γράφη 
μέ χάριν καί ουσίαν είτε σύντομα διδακτικά βιβλία, περιλ,αμβά- 
νοντα δτι ουσιώδες δύναται νά διδαχβή περί ενός αντικειμένου έκ 
τών έγκυκλίων μαθημάτων, εϊτε καί εκτενή βιβλία, δεσμεύοντα τήν 
προσοχήν τοΰ αναγνώστου, δέν είναι τοΰ τυχόντος ανθρώπου καί 
προϋποθέτει καί έπιστημονικόν καταρτισμόν καί γλωσσικήν μόρ- 
φωσιν μεγάλην καί ψυχολογικόν δμμα ισχυρόν καί έμπνευσμένον. 
Διά τοΰτο καί είς τά άλλα έθνη τά σοφά είς ολίγους δέδοται τό 
χάρισμα τοΰτο, αναγνωρίζονται ομως καί άποθεοΰνται παρ’ αύτοΐς 
οί καλοί συγγραφείς διδακτικών ή δημοτικών βιβλίων. ΙΙαρ’ ήμϊν 
δμως τοιαύτη καί τοσαύτη εμπάθεια έκινήθη κατά τών συγγρα
φέων μάλιστα εκείνων, ών τά βιβλία έλαβον διάδοσίν τινα, ώστε 
τοΰ πρός τούς συγγραφείς μίσους άποκύημα είναι ό έπιπολαίως ψηφι- 
σθείς Νόμος νά άποκλ,εισθώσιν έκ τών δημοτικών σχολείων πάντα 
τά άλλα βιβλία πλήν τών αναγνωστικών. Έν Γερμανία ύ Δαΐρ- 
πφελδ έπολέμησε τά εγχειρίδια τά σύντομα, διότι δεσμεύουσι τόν 
καλόν διδάσκαλον είς τήν πορείαν, ήν τό έγχειρίδιον ορίζει, διότι οί 
οκνηροί διδάσκαλοι δέν διδάσκουν, αλλά δίδουν είς τούς μαθητάς 
νά άπομνημονεύσουν τά εγχειρίδια, τά όποια σκελ,εττώδη όντα είναι 
καί άκατανόητα υπό τών μαθητών καί ανιαρά. Συμβουλεύει τοιαΰ- 
ται συνόψεις έκάστου μαθήματος νά σχηματίζωνται υπό τών διδα
σκάλων καί νά καταγράφη έκαστος μαθητής είς τό ύπομνημάτιόν 
του τά άξια αναγραφής καί μνήμης. ΤΙ γνώμη τοΰ Δαΐρπφελ.δ, τοΰ



Τσίλλερ, τοΰ Ράϊν, καί πολλών άλλων ονομαστών παιδαγωγών νά 
γίνηται χρήσις υπομνημάτων χειρογράφων αντί τών εγχειριδίων 
εχει λόγους υπέρ εαυτής, καί εν Γερμανία, ένθα οί δημοδιδάσκαλοι 
έχουσιν άνωτέραν παίδευσιν τών ήμετέρων, καί οί μαθηταί τοΰ δη
μοτικού σχολείου μένουσι 8 έτη μαθητεύοντες, δύναται τοΰτο καί νά 
εκτελεσθή. Παρ’ ήμΐν δμοος, δπου τά πράγματα έχουσιν άλλως, ή μέ
θοδος τών σημειωματάριων, τών περιλήψεων τών χειρογράφων,είναι 
άδΰνατον νά έφαρμοσθή. Καί τότε τί θά γίνη: Ό  μέν διδάσκαλος θά  
διδάσκη,οί δέ μαθηταί θά ήξεύρουν τό μάθημα τό διδαχθέν έπί τινας 
ημέρας,κατόπινδμως θά τό λησμονήσουν,άν μη καθ’ ολοκληρίαν,κατά 
μέγα μέρος δμως θά λησμονήσουν. Καί τότε ποΰ νά τό ευρουν ; πώς 
νά τό ένθυμηθοΰν ; Εγχειρίδια υπομνηστικά δέν υπάρχουν, ύπο- 
μνημάτια χειρόγραφα δέν υπάρχουν διά νά υποβοηθήσουν τήν μνή
μην. Οί επιμελείς διδάσκαλοι θά κλαύσουν τήν απώλειαν τών κό
πων των, οί δέ αμελείς θά δικαιολογηθούν λέγοντες όχι δτι δέν εδί- 
δαξαν, ϊλλ’ δτι έλησμόνησαν οί μαθηταί των. ’Εγώ δέν είμαι υπέρ 
τής άπομνημονεύσεως των μαθημάτων καί τήν άποστήθισιν ανέκα
θεν έχαρακτήρισα ώς τήν δηλητηρίασιν τής κρίσεως. Ά λλά φρονώ 
δτι εν τώ σχολείω πας μαθητής πρέπει νά μάθη καί να κατέχη 
διαρκώς καί νά έχη αείποτε πρόχειρον εν ποσόν θετικών γνώσεων. 
Τό τοιοΰτο κατορθοΰται διά τών συνεχών έπαναλήψεοιν, διά τής 
συνδέσεως τών γνώσεων πρός άλλας γνώσεις, διά τών γενικών επα- 
ναλήψειον, άς καλόν είναι νά κάμνη καί μόνος ό μαθητής καί εύ
κολα τοΰτο κατορθοΰται διά τοΰ καταλλήλου εγχειριδίου.Βλέπετε καί 
οί ολίγοι Γερμανοί, οΐτινες βαίνουσι μετά πολλής περισχέψεως είς 
νεωτερισμούς, θέλοντες νά πολεμήσωσι τό σύστημα τών εγχειριδίων, 
δέν κατήργησαν αυτά, ώς έπράξαμεν ήμεΐς, άλλ’ αντικατέστησαν τά 
εγχειρίδια τά έντυπα δι’ άλλων Εγχειριδίων χειρογράφων διότι ήξεύ- 
ρουν δτι ή προφορική διδασκαλία, δσον έντεχνος καί αν είναι, είναι 
πτερόεντα έπη, λόγια δηλ. ποΰ πετοΰν καί φεύ/ουν, έν φ  ή παιδεία 
τοΰ ανθρώπου ή πραγματική, ή μόρφωσις, έχει άνήγκην επών άπτέ- 
ρων καί τοιαΰτα έπη είναι ό έντυπος ή γραπτός λόγος.

Έξητάσαμεν τό ζήτημα τών βοηθητικών βιβλάον, ό)ς γνωστόν, 
κατά τήν ουσίαν αύτοΰ, ασχέτως πρός άλλα ζητήματα, τά όποια κα- 
θιστώσι τήνϋπαρξιν αυτών άναγκαιοτάτην. Τοιοΰτο δέ ζήτημα πρω

τεύον είναι ή επικουρία τοΰ βιβλίου τοΰ βοηθητικού πρός τόν διδά
σκαλον τοΰ αδιαιρέτου βιβλίου. Πώς θά δυνηθή άνευ επικουρικών 
βιβλίων ό διδάσκαλος οΰτος νά έπαρκέση είς τάς πολλαπλάς άνάγκας 
τών μαθητών. 'Ο χρόνος τής διδασκαλίας έκάστου μαθήματος καί η 
έμπέδοισιςεϊς τήν μνήμην τών μαθητών είναι (ορισμένος καί περιωρι- 
σμένος εντός ήμισείας ώρας τό πολύ. Φαντάζομαι αριστοτέχνην δ ι
δάσκαλον καί δεξιώτατον, δστις όντως κατορθώνει νά διδάξη έν μά
θημα κάλλιστα εντός τής ταχθείσης προθεσμίας. Τοιοΰτον διδάσκα
λον οί περισσότεροι μαθηταί κατενόησαν καί δύνανται να επαναλά- 
βουν τό διδαχθέν. ‘Υπάρχουν δμως καί άλλοι, οΐτινες δέν τό ενθυ
μούνται καλώς, θά τό λησμονήσουν δε όλοτελώς, εαν δεν το επανα- 
βουν. Ά λλά πώς θά έπαναλάβουν αύτό, άφ’ ού δέν τό ήξευρουν. 
’ Ιδού ή ανάγκη τοΰ βιβλίου, δπερ ενταύθα είναι ό δεύτερος διδά
σκαλος τού μαθητοΰ, ό άμισθος, είς πολλάς δέ περιπτώσεις πολύ τε
λειότερος καί σοφώτερος τοΰ εμμίσθου διδασκάλου. Τόσον δέ μοΰ 
φαίνεται ή ανάγκη τού καλοΰ βιβλίου, ωστε δεν ηςευρω τις είναι α
νώτερος ό καλός διδάσκαλος ή τό καλόν βιβλίον.

Τί δέ νά εϊπωμεν περί τοΰ βιβλίου, δταν c διδάσκαλος έχη άτε- 
λεΐας ; Τό βιβλίον τότε διορθώνει καί τάς ελλείψεις τοΰ διδασκάλου 
καί χειραγωγεί αύτόν πρός τόν σκοπόν τοΰ σχολείου καί μετριάζει τό 
κακόν τής άμεθοδίας καί τοΰ αύτοσχεδιασμοΰ καί τής έλλείψεως 
γνώσεων τοΰ διδασκάλου.

Τά άτομα ή μπορεί νά έχουν πάθη, νά υβρίζουν καί νά διαπλη- 
κτίζωνται, νά λέγουν δτι φθάσουν καί νά απαιτούν παράλογα πράγ
ματα. 'Η πολιτεία δμως, ό επίγειος ούτος θεός τών αμαρτωλών άν- 
θρο>πων, πρέπει νά είναι άπηλλαγμένη παθών. Α ί πράξεις αύτής 
πρέπει νά φέρωσι τόν τύπον τής λογικότητος καί ήθικότητος. Νο
μίζω δτι έν τή λύσει τοΰ ζητήματος περί διδακτικών βιβλίων έδείχθη 
σπουδή. Οί συντελέσανιες οπωσδήποτε είς τήν ψήφισιν τοΰ νόμου 
έχουσι καθήκον νά δικαιολογήσου τήν γνώμην των. Εύχομαι νά 
πλανώμαι, άλλ’ έφ’ δσον δέν έχω λόγους νά μεταβάλω τήν γνώμην 
μου, νομίζω δτι διεπράχθη αδίκημα είς τά σχολεία τά δημοτικά. Τά 
δημοτικά σχολεία άνευ βοηθητικών βιβλίων (οπισθοδρόμησαν. 
Ή  έπίδοσις τών μαθητών είναι άσυγκρίτως μικροτέρα ή δση 
ήτο πρότερον διά τών βιβλίων τών επικουρικών. Τήν γνώμην μου



ταύτην στηρίξω είς πειράματα γινόμενα είς σχολεία, είς ά βασιλεύει 
σύγχυσις εν πάσι τοϊς μαθήμασι, ακριβώς, διότι έξέλιπε ή οδηγη
τική χειρ τών διδακτικών βιβλίων. Οί μαθηταί ούτε αριθμητικήν 
κανονικήν πλέον επίστανται, ούτε ορθογραφικόν ούτε γεωγραφίαν 
ούτε ιστορίαν ούτε φυσικήν ιστορίαν. Οί διδάσκαλοι αυτοσχεδιάζουν 
οτι κατά τήν ώραν τοΰ μαθήματος έπέλθη αύτοΐς καί ούδεμία κα
νονική πρόοδος παρατηρεΐται. Τοιαΰτα πειράματα έπρεπε νά προη- 
γηθοΰν καί έν μεγάλη κλίμακι και είς τά αγροτικά σχολεία καί είς 
τά σχολεία τών πόλεων καί τότε πιστεύω θά ήμεθα άτολμώτεροι εις 
μεταρρυθμίσεις ουτω ανατρεπτικός. Τά μαθήματα διδάσκονται, ΐνα  
μή λησμονώνται. Καί ό τι μεν βοηθεΐ τήν μνήμην τών γνώσεων 
είνε εύπρόσδεκτον, ό τ ι τουναντίον έπάγεται αμνημοσύνην τών γνώ
σεων, είναι φευκτέον. Α ί γνο>σεις πάσαι πρέπει νά είναι σαφείς καί 
μόνιμοι. Ό ,τι παραβλάπτει είτε τήν σαφήνειαν εϊτε τήν μονιμότητα 
τών γνώσεων είναι παιδαγωγικόν. Τήν σαφήνειαν τών γνώσεων 
απεργάζεται ό καλός διδάσκαλος, τήν δέ μονιμότητα αύτών 
απεργάζονται καί άλλα μέσα, απεργάζεται δέ καί τό κατάλληλον 
βιβλίον. Παρ’ ήμίν δέ, όπου άτελώς είργάσθησαν καί εργά
ζονται τά Διδασκαλεία, κρίμασιν οίς οίδε Κύριος, τό καλόν διδακτι
κόν βιβλίον συνεισφέρει τά μέγιστα καί είς τήν σαφήνειαν τών γνά>- 
σεοιν. Ή  δέ κατάργησις αύτοΟ διά πάντας τούς λόγους, ους ανέ
πτυξα, πρέπει νά θεωρείται ώς τραύμα μέγα είς τήν πρόοδον τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως.

Τό παράδειγμα τών άλλων λαών ζώντων ύπ’άλλας συνθήκας δέν 
πρέπει νά μάς συμπαρασύρη καί νά άποφασίζωμεν άκρίτως πράγ
ματα βλάπτοντα τόν τύπον, ώς πράγματι έβλαψε καιρίως τά σχο
λεία ή κατάργησις τών διδακτικών βιβλίων. Ώς έλειτούργησαν τά  
Διδασκαλεία καί τών αρρένων καί τών θηλέων, εί μή πάντα, τά 
πλεΐστα δμοις, υπου ιδέα μεθοδικής διδασκαλίας ήτο ξένη είς τάς 
κεφαλάς όχι μόνον πάντων τών καθηγητών τών διδασκόντων τά 
εγκύκλια μαθήματα, αλλά καί τών καθηγητών τών διδασκόντων τήν 
διδακτικήν, ούδείς λογικός άνθρωπος δύναται νά διϊ.σχυρισθή ότι έκ 
τοιούτων δήθεν μεταρρυθμιστικών Διδασκαλείου, εχόντων αύτών 
ανάγκην μεταρρυθμίσεως πρωτίστους, θά έξήρχοντο διδάσκαλοι δυνά- 
μενοι καί έν βήμα ασφαλές νά κάμωσι μόνοι άνευ χειραγωγίας.

Καί διά τόν λόγον τούτον, καί εάν όλα τά έθνη θά είχον καταργήση 
τά διδακτικά βιβλία, ημείς χάριν τοΰ πνεύματος τής μεταρρυθμίσεως 
τών σχολείων, θά έπρεπε νά τά διατηρήσωμεν. Πόσοι διδάσκαλοι 
ήκολούθησαν ορθήν μέθοδον χε ιραγωγη θέντες υπό τών διδακτικών 
βιβλίων ! Καί ή ώφέλεια θά ήτο καί ύπ’ αύτήν τήν έποψιν ακόμη 
μεγαλυτέρα, εάν διδακτικά βιβλία συνέγραφον μόνον οί κεκλημένοι 
είς τούτο, ή μάλλον εάν οί διδάσκαλοι πάντες έδείκνυντο χαρακτήρες 
άκαμπτοι είς τήν έκλογήν καί προτίμησιν τών καλών βιβλίων.

Ά λλ ’ όπως καί άν έχη τό πράγμα, τοΰτο έκ τής επισκοπή- 
σεως τών γινομένων προκύπτει ώς βέβαιον, ότι τά μεθοδικά 
διδακτικά βιβλία άνεπλήροισαν κατά μέγα μέρος τάς ελλείψεις τής 
μορφώσεως τών δημοδιδασκάλου καί συνετέλεσαν είς τήν εύδοκίμη- 
σιν τών σχολείων, έν φ  τώρα, οτε τά διδακτικά βιβλία κατηργήθη- 
σαν, ότε πλέον ελειψεν καί άπό διδασκάλους καί άπό μαθητάς τό 
μεθοδικόν βιβλίον, ή φωτεινή αύτη νεφέλη ή οδηγούσα ασφαλώς 
τούς Ίσραηλίτας είς τήν γήν τής επαγγελίας, τά σχολειά μας κατρα
κυλούν καθ’ ημέραν είς τήν άμεθοδίαν. Υπάρχουν σχολεία, ένθα οί. 
μαθηταί δέν ήξεύρουν ούδέ άνάγνωσιν κανονικήν. Ή  κατάργησις 
τών διδακτικών βιβλίων έπέφερε τήν κατάργησιν τών μαθημάτο>ν, 
καί έχαλάρωσε τήν επιμέλειαν καί διδασκάλων καί μαθητών, ή δέ 
πρόοδος ή άλματική, ήν έθαυμάζομεν είς παρωχημένους χρόνους 
έν τοϊς σχολείοις έπί πάντων τών μαθημάτων, όπου έγένετο χρήσις 
μεθοδικών βιβλίων, μάτην άναζητεΐται καί είς αύτά τά τελειότερο ν 
λειτουργούντα σχολεία σήμερον. ’Ενθυμούμαι δημοδιδάσκαλον έπί 
τρία έτη πειραματιζόμενον έν τώ σχολείω του μέ τό μάθημα τής 
γλωσσικής διδασκαλίας καί τό αποτέλεσμα τών ερευνών του έδημοσί- 
ευσεν εις πρακτικώτατον έγχειρίδιον γραμματικής, όπερ έν βραχεί 
χρόνω, είς 52 μαθήματα, έδίδασκε τήν νέαν ελληνικήν γλώσσαν, 
ώστε οί μαθηταί τελειώνοντες τήν τετάρτην τάξιν τού δημοτικού 
σχολείου νά δύνανται νά διαχειρίζωνται όρθώς τήν γλώσσαν καί 
όμιλοΰντες καί γράφοντες. Πόσα σχολεία δέν έθαυματούργησαν άκο- 
λουθούντες τήν γραμματικήν αύτήν. ’ Ηθελα νά ήξεύρω, αν ύπάρχη 
σήμερον καθ’ όλον τό Κράτος καί έν μόνον σχολειον μετά τήν κατάρ- 
γησιν τών βοηθητικών βιβλίων, όπερ θά ήδύνατο νά επίδειξη τοιού- 
τους καρπούς ! Ή  μεθοδική διδασκαλία είναι δυσχερεστάτη εργασία



κα'ι δεν είναι τοΰ παντος έργον, ήκιστα δέ διδασκάλων κεκμηκότων εκ 
πολυώρου καθ’ έκάστην ημέραν εργασίας και εκνευρισμένων εκ μερί
μνων σχολικών παντοίων καί έκ μερίμνων οικονομικών. Είναι άπαί- 
τησις υπερφίαλος να ί,ητώμεν παρ’ αυτών νά έξευρίσκωσι διά πάντα 
τά καθ ημέραν μαθήματα καί την ορθήν μέθοδον,ήτοι νά έξευρίσκω
σι, τι πρέπει να διδ /ξωσι αναλογώ; τής άντιλήψεως τών μαθητών των 
καί πώς πρέπει νά τό διδαξωσι. Τοΰτο υποθέτει περιωπήν μεγάλην 
επιστημονικήν καί παιδαγωγικήν, υποθέτει γλωσσομάθειαν, υποθέτει 
δέ πρό παντός χρόνον πολυν. Καί επειδή οί δροι ούτοι δέν εύρί- 
σκονται είς κανένα δημοδιδάσκαλον, διά τοΰτο στέλλομεν είς αυτόν 
ένα σύμμαχον πιστόν, ένα άγγελον μεθοδικόν, νά τόν χειραγωγή καί 
αυτόν καί τοΰς μαθητάς του, καί αυτός ό άγγελος είναι τό μεθοδι
κόν βιβλίον. Τοιαϋτα μεθοδικά βιβλία διδακτικά ήθελον διά μέν τά 
θρησκευτικά μαθήματα είδος αναγνωσματαρίου μέ γλώσσαν απλήν, 
ως και δια την ιστορίαν, καί διά τήν γεωγραφίαν. Διά δέ τήν αριθ
μητικήν, τήν γλωσσικήν διδασκαλίαν, τήν γεωμετρίαν, τήν ιχνογρα
φίαν, την καλλιγραφίαν συνοπτικώτερα, μάλλον σκελεττώδη. Κλείω 
το παρόν άρθρον μου μέ έν ανέκδοτον, δπερ άφίνω είς τόν ανα
γνώστην νά κρίνη, άν έχτ) σχέσιν καί ποίαν μέ τό διδακτικόν βιβλίον.

Εις τον ΙΙυργον τής Ηλείας είχε φθάσει πρό τινων ετών διάση
μος καθηγητής τής γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Γερμανίας 
και ενθουσιώδης οδοιπόρος καί κατέλυσεν είς τήν οικίαν πολίτου 
ΙΙυργιου με συστατικά πρός αυτόν τοΰ πρωθυπουργοΰ τής Ελλάδος 
Ά φ ’ ού δέ διενυκτέρευσεν είς τήν οικίαν τοΰ ΙΙυργίου, παρεσκευά" 
σθη τήν πρωίαν νά άπέλθη είς Άνδρίτσαιναν καί έκεΐθεν εϊς Κα- 
λάμας, μόνος πεζή, έχων οδηγόν τόν χάρτην τόν γεωγραφικόν. Ό  
αγαθός ΙΙΰργιος τόν άπέτρεψε νά ταξειδεΰση μόνος καί τόν συνε- 
βουλευσε να παρη καί ένα αγωγιάτην καί έν μουλάρι λέγων δτι θά  
τοΰ χρησιμεΰσωσιν καί τά δύο, άλλοτε τό μουλάρι καί άλλοτε ό άγω- 
γιατης. Ο καθηγητής έχων ύπόληψιν πρός τόν νοΰν τοΰ ΙΙυργίου 
απεδέχθη τήν γνώμην ταΰτην καί εμίσθωσε έν μουλάρι μέ τόν άγω- 
γιατην και ανεχώρησε, αυτός μέν προπορευόμενος πεζός μέ τόν 
χάρτην «νά χεΐρας, ήκολοΰθει δέ αυτόν ό αγωγιάτης. Δέν έπέρασε δέ 
πολύς καιρός και ο προπορευόμενος καθηγητής έφθασεν είς μερο; 
οπου η οδος εσχιζετο εϊς δύο μέρη, έν φ  εϊς τόν χάρτην έσημειοΰτό

απλή,καί δέν ήξευρε ποίαν οδόν νά άκολουθήση.Διά τοΰτο ήναγκάσθη 
νά άναμένη τόν αγωγιάτην,δστις φθάσας τοΰ υπέδειξε τήν όδόν,ήν θά  
ήκολοΰθει. Καί οΰτως έπραγματοποιήθη ή μία συμβουλή τοΰ συνε- 
τοΰ Πυργίου, δτι θά έλάμβανέ ποτε ανάγκην τής συμβουλής τοΰ α 
γωγιάτου. Μετά τό συμβάν τοΰτο έπορεύθη πάλιν μόνος δ καθηγη
τής, αφή σας νά έρχεται δπίσω ό αγωγιάτης μέ τό μουλάρι. Ά φ ’ οΰ 
δέ ίκανώς ώδοιπόρησεν, έφθασεν εϊς ποτάμιον έχον αρκετόν νερόν, 
τό όποιον δέν ήδΰνατο νά περάσή, διότι τό ποτάμιον δέν είχε γέφυ
ραν. Δι’ δ ήναγκάσθη νά σταματήση καί νά άναμένη τόν αγωγιάτην, 
ϊνα τόν έρωτήση, πώς θά διαβοΰν τόν ποταμόν. Ό  αγωγιάτης τόν 
συνεβούλευσε νά καβαλλικεΰσουν καί οί δΰο τό μουλάρι, ό μέν εϊς 
τό σαμάρι, ό δέ άλλος εις τά πισωκάπουλα, ϊνα ουτω περάσουν τόν 
ποταμόν. Καί οΰτως έγινε. Τώρα εξεπληρώθη καί τό άλλο μέρος τής 
συμβουλής τοΰ ΓΙυργίου. Καί δ σοφός καθηγητής έπείσθη δτι τά 
πράγματα τής Ελλάδος ήξευρε καλλίτερα παντός ξένου ό ελλην Πΰρ- 
γιος. Καί ό αγωγιάτης καί τό μουλάρι τοΰ έχρησίμευσαν καί τόν 
έσωσαν άπό πολλάς μέριμνας, ίσως δέ καί άπό συμφοράς. Καί σο - 
φός άνθρωπος πανταχοΰ καί πάντοτε εΐνε ό συμμορφοΰμενος πρός 
τάς περιστάσεις. Εϊς τήν Γερμανίαν δέν θά τοΰ έχρησίμευεν οΰτε τό 
μουλάρι οΰτε ό αγωγιάτης, εϊς τήν Ελλάδα δμως τοΰ έχρησίμευσαν 
πολί- καί τά δΰο καί τόν έβοήθησαν νά εκπλήρωσή τήν αποστολήν του 

'Όπως καί άν έχτ) τό πράγμα, τό ζήτημα ύπάρξεως ή μή β ι
βλίων έντο) δημοτικώ σχολείω χρήζει συζητήσεως. Ήμεΐς περί τοΰ - 
του εϊπομεν τήν γνώμην ήμών, ένομίσαμεν δέ δτι εΐχομεν πρός 
τοΰτο καί δικαίωμα καί καθήκον. Τώρα άς άκουσθώσι καί άλλων αί 
γνώμαι.



ΤΑ Α Ν Α Λ Υ Τ ΙΚ Α  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν

Τό κεντρικόν εποπτικόν συμβούλιον τή; δημοτικής έκπαιδεύσεως 
έπεράτωσεν ήδη την σύνταζι-ν τών αναλυτικών προγραμμάτων πάντων 
τών ειδών τών δημοτικών σχολείων καί ΰπέβαλε ταΰτα είς τό Ύ - 
πουργείον της Παιδείας πρός εγκρισιν και δημοσίεύσιν. Τό γεγονός 
είνε μέγα διά τήν ιστορίαν τών ήμετέρων σχολείων, άτινα έγκαταλε- 
λειμμένα μέχρι τοΰδε άνευ πυξίδο; είς τό χάος της άοριστίας καί τής 
αβεβαιότητας έφέροντο τνίδε κακεϊσε διά τών εύγενών μόνον ποοσπα- 
θειών ευσυνείδητων μέν άλλα πάντν; άκαθοδηγήτων καί αΰτοσχεδια- 
ζόντων πρός τοΰτο διδασκάλων χωρίς ούτε ώρισμένην όδόν νά βαδί- 
ζωσιν ούτε είς ώρισμένον τέρμα νά καταντώσι. Τό νέον πρόγραμμα 
θά άπαλλάξη τά σχολεία καί τούς διδασκάλους έκ τών περιπλανή
σεων καί αποπλανήσεων τούτων. Αΰτό θά δείξη τήν όδόν, ήν έκα
στον σχολειον οφείλει νά βαδίση καί τό τέρμα, είς τά όποιον οοείλει 
τοΰτο νά κανταντήσν). Αύτό θά όρίση τήν ύλην έκάστης τάξεως έν 
έκάστω μαθήματι. Αΰτό θά όρίση τάς τάξεις, α'ίτινες, δι’ ελλειψιν 
διδασκάλου οφείλουν νά συνδιδάσκωνται καί τά μαθήματα είς τά 
όποια κατά προτίμησιν δύνανται νά γίγνηται συνδιδασκαλία. Αΰτό 
τέλος θά όρίσγ) σκοπόν διδασκαλίας καί θά έπιδιώξη σκοπόν διδασκα
λίας. Βεβαίως σήμερον δέν έχομεν ύπ’ όψει ήμών τά συντα/θέντα 
προγράμματα, Ϊνα ίδωμεν άν καί κατά πόσον έτηρήθησαν αί άρχαί 
τής Διδακτικής έν τγί εκλογή τής ύλης καί τί) διατάξει αΰτής, καθόλου 
δέ άν έπεδιώχθη οργανική τις ένότης έν τνϊ συντάξει τών αναλυτικών 
προγραμμάτων.Δέν άμφιβάλλομεν όμως έχοντες ΰπ’ οψει τά πρόσωπα, 
άτινα συνειργάσθησαν είς τήν σύνταξιν τών προγραμμάτων τούτων, 
οτι αί άρχαί αΰται πάσαι εΰλαβώς θά έτηρήθησαν καί ότι τά νέα 
προγράμματα θά χειραγωγήσωσιν άσφαλ.ώς τούς διδασκάλους είς τό 
μέγα εργον των καί οτι θά σημειώσωσι νέα σταθμά προοδου καί άνυ- 
ψώσεως είς τήν δημοτικήν ήμών έκπαίδευσιν. Διά τοΰτο χαιιετίζομεν

είλικρινώς τήν σύνταξιν τών νέων προγραμμάτων ώς μέλλουσαν νά 
είσαγάγν) τάξιν καί πρόοδον είς τά σχολεία ήμών επιφυλασσόμενοι νά 
κρίνωμεν ταΰτα καί έν ταίς λεπτομερείαις εΰθΰς ώς έλθωσιν είς τήν 
δημοσιότητα.

ΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΟΣ Λ Η Ι 0 Ε Ν Τ Α 1 Ε Τ Ρ Α
‘ Γπεβλήθηείς τό Ύπουργείον τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως τό 

υπό τού Κεντρικού ’Κποπτικοΰ Συμβουλίου τής Δημοτικής Έκπαι- 
δεύσεως έκπονηθέν αναλυτικόν Πρόγραμμα, τό όποιον θέλει έφαρμο- 
σθ·/) άπό τοΰ προσεχούς σ/ολικοΰ έτους.

Έπικειμένης δέ τής έφαομογής τοΰ αναλυτικού τούτου προγράμ
ματος τής Δημ.’Εκπαιδεύσεως, ό κ . ’Υπουργός τής Παιδείας κατήοτι- 
σεν έπιτροπήν έκ τοΰ Γεν. Γραμματέως κ. Βυλωνάκη, τών τμημα- 
ταρχών κ. κ. Φ. Γεωργαντά, Ίωαν. Μεγαρέο>ς καί Γ. Δροσίνη, τών 
μελών τού Κ. Εποπτικού Συμβουλίου τή; Δημ. Έκπαιδεύσεως κ. *. 
Γ. ΙΙαπασωτηρίου, Χρ. Π. Οικονόμου καί I. Βαχαβιόλου, τοΰ διευ- 
θυντοΰ τών Διδασκαλείων τή; Μ. Έκπαιδεύσεως κ. Γληνοΰ καί τοΰ 
διευθύνοντος τό Διδασκαλεΐον τής Δημ. Έκπαιδεύσεως κ. Ζαρζάνου, 
ϊνα μεριμνήσν) περί τροποποιήσεως τοΰ περί διδακτικών βιβλίων Νό
μου καί πε-ί συντάξεως οδηγών καί βιβλίων ύλης τής ΰπό τοΰ αναλυτι
κού προγράμματος όριζομένης. Ή έπιτροπή αύτη συνελθοΰσα άμα 
τώ καταρτισμώ της, ώρισεν ώ; Πρόεδρον μέν αΰτής τόν Γεν. Γραμ
ματέα τοΰ Υπουργείου κ. Βολωνάκην, ώς γραμματέα δέ τόν κ. Χρ. 
II. Οικονόμου μέλος τού Κ. Εποπτικού Συμβουλίου καί άπεφάσισεν 
ϊνα είς τήν προσεχή αΰτής συνεδρίαν άσχοληθί) μέ τόν έν lay 'Λ Νόμον 
περί διδακτικών βιβλίων, έξετά£ουσα οΰ μόνον, άν δεϊται τροποποιή- 
σεως ή διάταξις περί τού περιεχομένου τών αναγνωστικών βιβλίων, 
άλλά καί άν είνε άναγκαία ή χρ·75<7ΐς βοηθητικών βιβλίων είς τούς μα- 
θητάς, οπερ, σήμερον άπαγορεύει ό Νόμος. IΙλήν τούτων τήν Έ πι-



τροπν,ν θελει άπασχολήσει καί τό ζήτημα περί τών αναγνωστικών βι
βλίων των συνδιδασκομένων τάξεων ώ; τοΰτο θά συμβαινη έν τοϊς 
μονοταξίοις καί διτάξιοι; Δημοτικοϊς σχολειοις, περί τών όποιων οΰ- 
δεμία μέχρι τούδε μέριμνα έλήρθη, καί τά πλεϊστα τών παρ’ ήμϊν 
δημοτικών σχολείων λεηουργοϋσι ώ; μονοτάξια καί διτάξια, καί εν 
οι; ή λειτουργία καί ή εφαρμογή τοΰ προγράμματα; αποβαίνει δλως 
αδύνατος άνευ συνδιδασκαλίας τάξεων καί έν τ$ άναγνώσει.Τοΰ σπου
δαιότατου τούτου ζητήματος κκδοριζομένου καί διατυπουμένου υπό 
τής Επιτροπής.είς νομοσχέδιον, θέλει αΰτη χωοήσει είς τήν περαιτε'ρω 
αυτής έργασίαν συγγράφουσα πάντα τά βοηθητικά καί τους οδηγούς 
πρός έφαομογην τοΰ νέου προγράμματος, ουτω δε διά τών άπαραιτή- 
των τούτων τοϊς διδασκάλοι; βοηθημάτων θά έπιτευχθώσι οί διά τοΰ 
αναλυτικού προγράμματος προσδοκώμενοι καρποί, διότι καί την δι
δακτικήν ύλην θά εχωσι πρό τών οφθαλμών των έν πάσγ; λεπτομε
ρ ή  καί χρόνον θά κερδίζωσιν έν r/j προπαρασκευ·?! της διδασκαλίας 
των καί όμοιομόρφως θά διδάσκωσιν άνταποκρινόμενοι ούτως είς τάς 
αξιώσεις της νεωτερας Παιδαγωγικής. Εΐνε δέ καί ή έργασία αυτή 
της ’Επιτροπής σπουδαιοτάτη μέλλουσα, ώ; ανωτέρω γράφομεν, νά 
παράσχω πλήρες το ύλικάν τοϊς διδκσκάλοις καί νά χαράς·/] έπακρι- 
βώς τόν δρόμον, ον ούτοι όφείλουσι νά βαδίσωσι κατά την ποοείαν 
αυτής πρός έπιτυχίαν τοΰ μεγάλου σκοπού της διά τής διδασκαλίας 
μορφώσεως τών μαθητών.

Ό Σύνδεσμος τών Ελλήνων δημοδιδασκάλων, τού όποιου πρώ
τον καί κύριον μέλημκ εΐνε ή βελτίωσις τής Δημοτικής Έκπαιδεύσε- 
ως χαιρετίζει μετ άγαλλιάσεως τόν ύπό τοιούτους ορούς καταρτισμόν 
της Επιτροπής, και εύχεται ολοψυ̂ ο>ς ν χ φερη εις πέρας την μεγά- 
λην αυτήν εντολήν, έξ ής έξκρταται κυρίως ή πρόοδος καί ή άνύψω- 
σις τού ήμετέρου σχολείου.

« Γ η Ο ο σ ν ί Ί ) ε ί ν α ι  τ ό  π ρ ώ τ ο ν  π ρ ά γ μ α · 

δ λ α  τ ά  λ ο ι π ά  έ π ο ν τ α ι » .

Είς τό αμερικανικόν Διδασκαλεϊον Βίνλανδ, οί διδάσκαλοι 
έχουν αποδείξει εις αναρίθμητους περιπτώσεις υπό τήν επιμέλειάν 
των ορθοτάτην τήν θεωρίαν, δτι τό παιδίον ουδέποτε πρέπει νά 
εξαναγκάζεται νά πράττη τι τό όποιον δέν θέλει νά πράξη, οΰτε νά 
αποτρέπεται άπό τοΰ νά πράξη τι τό όποιον θέλει νά πράξη. Εις τό 
ειρημένον διδασκαλεϊον επικρατεί τό έξης περίεργον σύστημα περι- 
γραφόμενον εις αμερικανικόν περιοδικόν ύπό τής δεσποινίδος Βζόρ- 
κμαν. Έν πρώτοις εις δλα τά βιβλία, τετράδια, έγγραφα, τοίχους, 
έπιπλα κλπ. είναι τυπωμέναι α ι έξης λέξεις μέ ζωηρά γράμματα. 
«Γηθοσΰνη είναι τό πρώτον πράγμα- δλα τά λοιπά επονται». Σύμ
φωνα μέ αύτό τό αξίωμα, αί διασκεδάσεις είναι μέρος τοΰ εκπαι
δευτικού συστήματος. Ποιναι ούδέποτε επιβάλλονται εϊτε δι’ αμέ
λειαν είτε δι’ άλλο τι. Κάθε παιδίον φέρει δελτίον επί τοΰ οποίου 
ό διδάσκαλος ό όποιος εύχαριστήθη άπό τό μάθημα χαράσσει εν 
σημεϊον. "Εκαστον τοιοϋτον σημεΐον ΐσοτιμάται μέ δέκα λεπτά, τήν 
δέ Κυριακήν τό παιδίον δύναται νά προσέλθη είς τάς άποθήκας τοΰ 
Διδασκαλείου και ν ’ άγοράση δ,τι θέλει αξίας τόσων δεκάρων δσα 
σημεία τό δελτίον του φέρει χαραγμένα. Εννοείται δταν τά μάθημα 
δέν ευχάριστή τόν διδάσκαλον, σημεΐον δέν χαράσσεται και αυτή 
εΐναι ή μόνη ΐσχύουσα ποινή· και μήπως δέν εινε ποινή νά μή δύνα- 
ται ν ’ άγοράση τό άντικείμενον τίς οιδε πόσφ παλαιού πόθου του ; 
Υπάρχει τμήμα είς τό όποιον τά μικρά συχνά ζυγίζονται καί μετροϋν- 
ται, καί φωτογραφίζονται διά τών νεότατων καί έπιστημονικωτάτων 
μεθόδων. Μία μηχανή όνομαζομένη έργόγραφον δεικνύει πόσην 
διανοητικήν εργασίαν δύναται νά καταβάλη τις εν δεδομένη στιγμή. 
Ουτω δοκιμάζεται ή διανοητική ίκανότης τοΰ παιδός. ’Αναρίθμητα 
πειράματα έπί τής μηχανής ταύτης απέδειξαν δτι περισσοτέραν δια
νοητικήν έργασίαν έκτελεΐ τις είς ώρας είς τάς οποίας εχει λόγους νά 
είναι ευχαριστημένος καί ευτυχής, παρά εις ώρας δυσθυμίας ή άπο- 
γοητεύσδως. "Ολα τά χρειιόδη τών μαθητών καί μαθητριών παρά



γονται ύπ’ αυτών τών ιδίων, όχι εννοείται νεωτέρων τών 18 ετών, 
εργαζομένων είς τά διάφορα καταστήματα τοΰ Διδασκαλείου, πλυν- 
τήρια, ηλεκτρικούς σταθμούς, αγρούς, κήπους και αμπέλους.

.____  . . . »  r^ sf> r.î 3 «. . ______ _i c y -------- ■—■

Η ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ AHM0TIKQI2 ΣΧΟλΕΙΟΙΣ
Ο Σύνδεσμος τών 'Ελλήνων Δημοδιδασκάλων χαιρετίζει μετ’ άνυ- 

ποκρίτου χαράς τήν έργω ανακαινιστικήν καί εθνικήν δράσιν τοΰ 
υπουργού τής Παιδείας κ. Ίω. Τσιριμο&κου διά τήν άπό τοΰ προσε
χούς σχολικού έτους εισαγωγήν ε!ς τά δημοτικά σχολεία άμφοτέρων 
τών φΰλων τού σπουδαιοτάτου τής χειροτεχνίας μαθήματος, ούτινος 
έ'λαβον γνώσιν οϊ δημοδιδάσκαλοι έκ τού υπό τού κ. Χρ. Οίκονόμου 
μέλους τού Κεντρ. Έπ. Συμβουλίου έκδοθέντος προγράμματος τού 
δημοσιευθέντος εις τό περιοδικόν τό Δημ. Σχολειον (Τόμος Στ'.) 
κατά τό παρελθόν έ'τος.

Τό μάθημα τής χειροτεχνίας ήτο te rra  incogn ita  διά τούς δημο
διδασκάλους, διότι ούτοι χειροτεχνίαν ήκουον και χειροτεχνίαν δέν 
εγνώριζον, καίτοι αύτη είναι εισηγμένη άπό δεκαπενταετίας εν τοϊς 
σχολείοις τής Βουλγαρίας. Καί ναι μέν φέρεται τό μάθημα τοΰτο 
άναγεγραμμένον τό πρώτον ήδη έν τώ υπό τού Κεντρικού Έποπτι 
κοΰ Συμβουλίου καί τοΰ τμηματάρχου τής Δημ. Έκπαιδεύσεως άρτι 
καταρτισθέντι άναλυτικώ καί ωρολογίω προγράμματι τοΰ δημοτι
κού σχολείου, άλλ’ άνευ τής προνοίας τού κ. Υπουργού, δπως καταρ* 
τισθώσιν είς τήν χειροτεχνίαν νύν καί κατά τό δυνατόν οι τοΰ κέν
τρου διδάσκαλοι έν αρχή, είτα δέ καί τών επαρχιών, θά ήτο ανέφι
κτος ή πραγματοποίησις τής εισαγωγής ταύτης έπί τοΰ παρόντος. 
Βεβαίως δ’ ούδείς άξιοΐ νά καταρτισθώσιν of δημοδιδάσκαλοι τέ
λειοι είς τήν χειροτεχνίαν διά τών ολίγων μαθημάτων τά ύποϊα 
θα λαβωσιν επι τού παροντος, θά διδαχθώσιν δμως τά στοιχεία τής 
χειροτεχνίας καί θά καταστώσιν όπο>σδήποτε ικανοί νά διδάξωσι τό 
μάθημα τούτο είς τά ύπ’ αυτούς σχολεία. Ώς πρός τήν αξίαν δέ 
τοΰ μαθήματος τούτου ύπό τε ύλικήν καί ηθικήν εποψιν είναι παν-

•θομολογουμένη αύτη παρά πάντων τών περί τά σχολειακά Ασχολού
μενων, διό καί εϊσήχθη έν τοϊς δημοτικοΐς σχολείοις τών περισσότε
ρον ήμών προηγμένων Κρατών. Δέν κρίνομεν έν το\»τοις περιττόν 
νά έπαναλάβωμεν δτι ή χειροτεχνία είναι έκείνη, ήτις θ-έλει συντελέ- 
σει τά μάλιστα είς τήν άνάπτυξιν τών δεξιοτήτων τής χειρός, τής 
παρατηρητικότητος, τής αύτενεργείας, τής φιλοπονίας καί τοΰ καλλι- 
λογικού συναισθήματος τοΰ παιδός’ επίσης δέ καί είς τήν άπασχόλη- 
σιν τοΰ νοΰ αυτού καί τήν άπομάκρυνσιν άπ’ αυτού επιβλαβών σκέ
ψεων καί πράξεων καί τέλος θέλει συντελέσει αύτη είς τήν πρόσκτη- 
σιν βιωφελών γνώσεων καί δεξιοτήτων χρησίμων είς τόν μετέπειτα 
πρακτικόν βίον τοΰ μαθητου καί θέλει προαγάγει πάσαν βιοτεχνικήν 
καί χειρωνακτικήν εργασίαν είς ήν τυχόν μετ’ ου πολύ θέλει έπιδοθή 
ό τρόφιμος τοΰ δημοτικού σχολείου. Ή  διά τής χειροτεχνίας δέ έπί 
τό πρακτικώτερον τροπή τής παρ’ ήμϊν δημοτικής, έκπαιδεύσεως 
δέον νά λογισθή ού μόνον πρόοδος τής έκπαιδεύσεως, άλλ’ αύτό- 
χρημα έθνική πρόοδος, άφοΰ μάλιστα άπό μέν τοΰ προσεχοΰς ’Οκτω
βρίου θά είσαχθή αύτη είς πολλά δημοτικά σχολεία, εντός δέ τό 
πολύ τριετίας θά διδάσκεται όμοιομόρφως είς πάντα σχεδόν τά σχο
λεία τοΰ κράτους.

Κατιοτέρω δημοσιεύομεν ολόκληρον τήν περί τούτου έγκύκλιον 
τοΰ 'Υπουργείου.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΙΙρος τονς εν Α βήναις κα ι ΠειραιεΙ κ. κ. δημοδ ιδασκάλους  

κα ί δημοδ ιδασκαλ ίοσας

II άναπτυξις των δεξιοτήτων τής χειρός έν συνδυασμφ πρός 
την καλλιέργειαν τοΰ καλλιλογικοΰ συναισθήματος είναι εν τώ νκυ-  
ριωτάτων μέσων, δι5 ών τό δημοτικυν σχολεΐον επιδιώκει τόν έαυτοΰ 
σκοπον. Προς τοΰτο εν τοϊς προγράμμασι τών σχολείων αναγράφε
ται η διδασκαλία καί άλλων τινών μαθημάτων και μάλιστα ή τής 
χειροτεχνίας- αλλ εν τώ ίδιαιτέρω τούτω τής χειροτεχνίας μαθήματι, 
πλήν τής διδασκαλίας τών εργόχειρων εν τοϊς σχολειοις τών θηλέων, 
υυδεμια αλλη εργασία είναι δυνατόν, τό γε νΰν εχον, νά γίνηται έν 
τοϊς σχολειοις διά τήν ανεπαρκή τών έν ένεργεία διδασκάλων πρός 
διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος τούτου παρασκευήν.

Τήν ελλειψιν ταυτην εν τή εργασία τών σχολείων έπιθυμοΰντες, 
όσον είναι νΰν δυνατόν νά θεραπεύσωμεν, καθιστώντες δυνατήν τήν 
διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος τής χειροτεχνίας άπό τοΰ προσεχοΰς 
σχολικοΰ έτους, οτε, ο)ς έλπίζομεν, κατά νέον πρόγραμμα, παρα- 
σκευασθέν ήδη, θά ρυθμισθή καθ’ όλου ή εργασία τών σχολείων, 
έγνιομεν νά αναθέσω μεν εις μέν τόν έν τώ Μαρασλείω διδασκαλεία) 
καθηγητήν τής χειροτεχνίας κ. I . Γιαβάσην νά καθοδηγήση τούς 
δημοδιδάσκαλους Αθηνών καί Πειραιώς διά σειράς μαθημάτων, 
γινομένων μετά τό πέρας τής μεταμεσημβρινής εργασίας τών σχο
λείων εις τήν διδασκαλίαν τής χειροτεχνίας, είς δέ τήν Πρόεδρον 
τοΰ εκπαιδ. τμΐ|ματος τής ενιοσεως τών έλληνίδων κ. ΑΙκ. Λασκα- 
ρίδου να πράξη το αυτο διά τάς διδασκαλίσσας ώσαύιως ’Αθηνών

καί Πειραιώς, έπιφυλασσόμενοι κατά τάς θερινάς τών μαθημάτων 
διακοπάς είς όμοιον μέτρον έπί τή ευκαιρία τών κατ’ εκπαιδευτικας 
περιφερείας διδασκαλικών συνεδρίων νά προβώμεν και δια τους εκτός 
τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς δημοδιδάσκαλους και διδασκαλισ- 
οας, χρησιμοποιοΰντες ίσως πρός τόν σκοπόν τοΰτον εκείνους εκ τών 
δημοδιδασκάλων καί διδασκαλισσών ’Αθηνών και Πειραιώς, οιτι- 
νες μετ’ έπιμελείας ήθελον έργασθή και αποδειχθή ικανοί προς τό 
έργον.

Μέ τήν πεποίθησιν ότι θά σπεύσητε πάντες μετά προθυμίας, ήν 
ή υπηρεσία δεόντως θά εκτίμηση, νά παρακολουθήσητε τά εν λόγω 
μ α θ ή μ α τ α , ό π ω ς  δυνηθήτε νά άνταποκριθήτε είς τό μέλλον πληρε- 
στερον εις τας άνάγκας τών σχολείων έν οις έργάζεσθε, επιφυλασσο- 
μεθα διά τοΰ αρμοδίου έπιθεωρητοΰ τών σχολείων νά γνωρίσωμεν 
ύμΐν τόν χρόνον τής ένάρξεως τών μαθηματων, και τον τοπον εν ω 
ταΰτα θά γίνωνται, καί νά παράσχω μεν είς υμάς πάσαν άλλην σχε
τικήν πληροφορίαν.

’Εν ’Αθήναις τή 10 ’Απριλίου 1913.
Ό  'Υπουργός

I. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Περ. Φρειδερίκος

 ------------

(Συνέχεια έκ τής σελ. 29  τοΰ τόμου Ζ . τεΰχος Α .)

Αί τρί/ες ζύτζ ί, οτζν είσέλθουν εντός τοΰ σώαζτο; των ζώ ω ν, 

ποοξενοϋν εί; ζύτά φλογώσεις τόσον ισχυρά;, ώστε /. z τ z λ z (Α 6ά ν ο ν τ z 
ταυτζ ύπό είδους μ χ ν ίχ ;  επικινδύνου. ’Αλλά κζί εις τόν άνθρωπον 
Επιφέρουν έπίση; φλογώσεις, ζΐ όποίζι πολλά*'.; έχουν σοβζρυν 
κτνίρζ, διότι δύνζντζι νχ  προξενήσουν κζι στηθικά νοσγ)7.ζτζ. Αί 
κάαπζι ζύτζ ί, ότζν πρόκειτζι νζ αετζαορφωθοϋν ει; χρυσζλλίοζς,



κατασκευάζουν 'έν κοινόν ύφασμα, έντός τοΰ οποίου έκαστη πλέκει τό 
ίδικόν της κουκούλιον.

Ευτυχώς αί πομπικαί κάμπαι έχουν δύο άρκετά επίφοβους εχ
θρούς, οί όποιοι άνήκουν καί αυτοί είς τά έντομα. Είναι δέ αυτοί ό 
βούπρηστις καί ά καλόσωμος ό συκοφάντης. Τό όνομα, βούποηστις ση- 
μαίνει πρήστις τών βοών, διότι επικρατεί ή γνώμη, ότι όταν οί βόες 
φάγουν τοιαΰτα έντομα, πρίσκονται καί αποθνήσκουν. ’Εκτός τής 
καταστροφής την όποιαν επιφέρει εί; αύτάς ό βούπρηστις όταν είναι 
τέλειον έντομον, εναποθέτει συγχρόνως καί τά αυγά του είς τάς φω- 
λεάς τών καμπών τούτων, ούτως ώστε όταν έξέλθουν έκ τών αυγών 
αί προνύμφαι, επιπίπτουν κατ’ αύτών καί τού; κατατρώγουν, άπαλ- 
λάσσουσαι τοιουτοτροπως το δενδρον τό όποιον ελυμαίνοντο αύταί.

Ε κτος μεγάλου αριθμού ^.ητών (σκωρων), οί όποιοι ζούν κατα- 
τρώγοντες τά ένδύματά μας, ολαι αί άλλαι κάμπαι, τρέφονται έκ τών 
φυτών. Κανεν δε μέρος τού φυτού, άπό τής ρίζης μέχρι τού καρπού 
δέν είναι προφυλαγμένον άπό τάς έπιθέσεις των. Έν τούτοις τά πε
ρισσότερα είδη τών καμπών προτιμούν τά φύλλα. 'Υπάρχουν κάμπαι, 
αί όποΐαι έχουν τήν παράδοξον συνήθειαν νχ ζούν έπάνω είς τήν Κνί- 
δην (τσουκνίδα) καί νά τρώγουν τά φύλλα τού φυτού τούτου. Είναι 
δέ πολύ παράδοξον πώς τόσον μαλακά έντομα δέν παθαίνουν τίποτε, 
έν ω είς άλλα μεγάλα ζώα αί άκανθαι τού φυτού τούτου προξενούν 
οδυνηρούς κνισμούς καί σχηματίζουν έπ’ αυτού φλύκταινας (φούσκες).

’Ολίγα είδη καμπών κατατρώγουν τάς ρίζας· πολυαριθμότερα δέ 
είναι εκείνα, τα όποια ζούν επί τών κορμών τούς όποιου; καί κατα
τρώγουν. Τά εί'δη τά όποια τρέφονται έκ τού σαρκώδους μέρους τών 
καρπών είναι σπάνια, πολυ περισσότερα δέ έκείνα τά οποία κατα
τρώγουν τά σπέρματα.

Έν γένει δέ μετά τά φύλλα αί κάμπται προτιμούν τά άνθη.
Ό χρόνος τόν όποιον χρειάζονται αί κάμπαι διά νά αυξηθούν 

δέν είναι ό αυτός δι’ ολα τά εί'δη, άλλ’ έξαρτάται έκ τής 
τροφής, έκ τής έποχής του έτους καί έζ άλλων αιτίων. Ουτω π.

χ. αί κάμπαι αί όποΐαι ζούν έπί τών χυμο>δών φυτών αναπτύσσονται 
ταχύτερο ν έκείνων αί όποΐαι τρέφονται έκ ξηρών καρπών.

Αί πεοισσότεραι κάμπαι τρώγουν τήν νύκτα, τήν δέ ημέραν εύρί- 
σκονταιείς ακινησίαν παραδιδόμεναι είς είδος λήθαργου. Μερικαί 
ίίμως είναι τόσον αδηφάγοι, ώστε άδιακόπως τρώγουν, προκαλουσαι 
την έκπληξιν τού παρακολουθούντος αύτάς.

Κατά την διάρκειαν τής ζι»ής των, αί κάμπαι άλλ άσσουν πολ- 
λάκις δέρμα" εξέρχονται δέ τόσον τέλεια τά δέρματα τά όποια άλ- 
λάσσουν, ώστε βλέπιυν τις αύτά άπαταται, νομίζων οτι είναι πραγ- 
μ,ατικαί κάμπαι.

Αί τρίχες, αί θήκαι τών ποδών, οί όνυχες με τους οποίους οί πόδες 
είναι ώπλισμένοι, τά στερεά μέρη τά όποια σκεπάζουν τήν κεφαλήν, 
■οί όδόντες όλα αύτά φαίνονται είς τό δεομα, τό όποιον άλλάσσει ή 
κάμπη. Όποια δέ πραγματική δοκιμασία διά τό μικρόν πτωχόν 
ζώον ή αλλαγή αυτή τού δέρματος. Μίαν ή δυο ημέρας πρό τής με
γάλης αΰτής κρίσεως, αί κάμπαι παύουν νά τρώγουν, χάνουν τήν φυ
σικήν των ζωηρότητα καί διατελούν είς ακινησίαν καί λήθαργον. Τά 

το»ν έξασθενίζουν, ή ράχις τιυν κυρτώνεται και οί οακτυλιοί 
των φουσκώνουν. Τέλος τό δέρμα τυ>ν ξηραίνεται καί σχίζεται ολίγον 
.κάτω τής ράχεω;, κατά τόν δεύτερον ή τρίτου δακτύλιον, καί άφίνει 
νά διαφαίνεται μικρόν μέρος τού νεου δέρματος, τό οποίον ευκόλως 
αναγνωρίζεται άπό τήν δροσερότητα καί άπό τήν ζωηρότητα τών 
j  οωμάτων.

"Οταν ή κάμπη φθάσνι είς τήν τελείαν αυτή; άνάπτυξιν παύει 
νά τρώγη' χάνει δε τού; χρωματισμού; τη; και προετοιμάζεται να 
είσ,έλθη είς νεαν περίοδον, είς νεον τροπον ζωής. Ολίγον δε πριν εί- 
«έλθουν είς τήν νέαν ταύτην περίοδον, δηλ. είς τήν κατάστασιν τής 
j ρυσσαλ’.δος ή νύμφης, αί κάμπαι εκλεγούν τους καταλληλότερους 
τόπους καί θέσεις διά νά άποφύγουν τάς έπιθεσεις τών εχθρών των. 
Τέλος έρχομένης τής έποχής τής μεταμορφώσεως, τά περισσότερα είόη 
τών καμπών περιτυλίσσονται είς κουκούλιον έκ μετάξης ή άλλων ου- 
<;ιών εντός τοΰ όποιου κουπτονται εντελω;. Αλλαι πάλιν εγκα.αλ^ι—



πουν τα φυτά επί τών όποιων εω; τότε έτρέφοντο καί κρύπτονται είς 
μικρά; τρύπας τά ; όποία; σκάπτουν εί; τό έδαφο;. "Αλλαι κρέμαν- 
rat επ', ξένων σωμάτων μέ τήν κεφαλήν πρό; τά κάτω ή άφ’ οΰ κοε- 
μασθοϋν κατά τόν τρόπον τούτον, κατόπιν διά της μεσολαβήσεω; 
μετάξινη; κλωστή;, την όποιαν περιτυλίσσουν πέριξ τοΰ σώματά; των 
λαμβάνουν θέαν οριζόντιον.

Τά κουκούλια τά όποια κατασκευάζουν αί κάμπαι είναι ώ; έπί 
τό πλεϊστον ωοειδή ή έλλειπτικά, μερικά δέ έχουν σχήμα λέμβου ανε
στραμμένης. Τά δέ συνήθη χρώματα αυτών είναι τό λευκόν, τό κίτρι- 
νον καί τό φαιόν (στακτί). Τά νήματα, τά όποία αποτελούν τό βομ- 
βύκιον εί; άλλα μέν έξ αυτών είναι άσίΙενώ; συνδεδεμένα μεταξύ των^ 
εί; άλλα δέ τό εναντίον είναι στενώ; προσκεκολλημένα διά μιάς κολ- 
λώδου; ουσία; διά τη; όποία; τό ζώον περιβρέχει τό κουκούλιον έσω- 
τερικώ;. Τέλο; όταν έντό; τοΰ κουκουλίου τό εντομον λάβη τήν τε- 
λευταίαν καί οριστικήν αΰτού μορφήν δηλ. τη; πεταλούδα;, διατρυ
πά το κουκούλιον μέ εν υγρόν όξύ, τό όποιον εξάγει έκ τοΰ στόματός 
του καί εξέρχεται είς τό φώ; τή; ήμέρα;, πεταλούδα πλέον τελεία, 
έτοιμη νά άνοίς») τά πτείά τη; εί; τόν χίοχ.

Άφοΰ λοιπόν έξητάσαμεν τόν βίον τη; πεταλούδα; κατά τά δύο 
πρώτα αΰτη; στάδια δηλ. τή; κάμπη; καί τή; χρυσσαλλίδος, ά; ελ- 
θωμεν τώρα εί; τήν τελευταίαν αυτή; μορφήν καί ά; έξετάσωμεν τά ; 
ωραιότερα; καί γνωστοτέρα; πεταλούδα;, άρχίζοντε; άπό τά ; ημερό
βιου; δηλ, τά; πεταλούδα; τή; ημέρα;.

Μόλις ή φυσις περιβληθί) τόν εαρινόν αυτής μανδύαν, βλέπομεν 
να πετά πανταχοϋ εί; τοΰ; κήπου;, εί; τοΰ; αγρού;, εί; τά ; παρα
λία; ενίοτε δέ καί εί; αΰτά; τά; όδοΰ; πόλεω;, μία λευκή ψυχή, τήν 
όποιαν ό χρόνο; άποσ-.έλλει ώ; σημεΐον τής ύποχωρήσεω; τοΰ χειμώ- 
νο; ενώπιον τή; δροσερά; άνοίξεω;. Ή πεταλούδα αυτή ονομάζεται 
11ιε?ί;, κοινώ; άσπρη πεταλούδα καί εΐνε ή συνηΟεστέρα ές δλων, ευ
ρισκόμενη ει; όλα τ* μερη τή; γή ;. Επι τών λευκών αΰτών πτερύ
γων εΰρίσκονται διεσπαρμένα-, όλίγαι μαϋραι κηλϊδε;. Ή θήλεια Πιε- 
ρί; εναποθέτει τά χρυσοκίτρινα αΰγά τη; εί; τήν κάτω επιφάνειαν τών

φύλλων τή; κράμβη; (λαχάνου)- διά τοΰτο δε ίδιαιτέρω; ονομάζεται 
ΓΙιερίς ή φιλόκραμβο;. Ή κάμπη ή όποία εξέρχεται άπό τά αΰγά της 
μετά 15 συνήθω; ημέρα; είναι κυανοπράσινο; με μαΰρα στίγματα" 
τρέφεται δέ μόνον μέ φύλλα κράβη;, καί είναι τόσον αδηφάγο;, ώστε 
τρώγει καθ’ έκάστην τροφήν διπλάσιάν τοΰ βάρου; τού σώματό; της· 
Αί κάμπαι αύταί είναι ό τρόμο; τών κηπουρών, διότι πολλαπλασιά- 
ζονται τάχιστα καί προςενοΰν μεγάλα; χαταστροφχ; εί; τοΰ; λαχα
νοκήπου;. Τά όργανα :οΰ στόματά; των έχουν τά; ά»ω σιαγόνα; με
τασχηματισμένα; εί; ισχυρά; κοπτιχ.ά; λαβίδας, διά νά κόπτουν τά 
φύλλα. "Όταν αί κάμπαι αΰται καταστρέφουν ολόκληρον λαχανόκη
πον, δέν βραδύνουν νά μεταβοΰν έν σώματι κατά πυκνά; όμάδα; είς 
■άλλον γειτονικόν. Αι μεταβάσει; δέ αΰταί είναι ένίοτε πρόξενοι πε
ριέργου επεισοδίων. ('Έιίεται συνεχεία)

A .  I I  « . ν α ύ λ ο ς

Ο ΝΟΜΟΣ ΔΡΝ*
Δημοσιεΰομεν έν xfj οικεία θέσει τοΰ Θεσμολογίου τόν νέον 

,ΔΡΝ1?' νόμον περί τροποποιήσεων κα'ι συμπληρώσειυς τοΰ νόμον 
,ΓΩΚΗ' «περί κεντρικοΰ εποπτικού Συμβουλίου τής Δημοτ. Έκ- 
παιδεύσεως» και τήν σχετικήν ερμηνευτικήν τοΰ νόμου τοΰτου εγκύ
κλιον τοΰ 'Υπουργείου.

Ή  έπισταμένη κα'ι άνευ προκαταλήψεως μελέτη άμφοτέρων 
τούτων πείθει άναντιρρήτως τούς πάντας, οτι ού μόνον εκ τοΰ νό
μου τοΰτου ούδένα διατρέχει κίνδυνον ύ δημοδιδάσκαλος, άλλά του
ναντίον δτι ήτο απαραίτητος οΰτος διά τήν κανονικήν κα'ι ερρυθμον 
λειτουργίαν τών δημοτικών σχολείων, ως αΐρων τάς δυσκολίας κα'ι 
τά κενά τά προερχόμενα έκ τής απραξίας τοΰ τε κεντρικού και τών 
τοπικών εποπτικών συμβουλίων. Έ φ ’ δσον μάλιστα ή άναπλήρωσις 
τοΰ επιθεωρητοΰ ύπό τοΰ Γυμνασιάρχου κ.λ.π. γίνεται κατά τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 42 τοΰ ,ΒΤΜΘ' νόμου ειν<; πασίδηλον, δτι συν-



τελεί μέν αϋτη εις τό νά διεξάγηται άπροσκόπως και άδιακόπως ή 
υπηρεσία τών σχολικών υποθέσεων, πλην τής τής έπιθεωρήσεως, 
αλλ δτι δεν πρόκειται να έπιφέρη αίίτη επιζήμια αποτελέσματα δια 
τους διδασκαλους, τήν εργασίαν τών οποίων δέν εινε αρμόδιος νά 
έξελέγξη δ Γυμνασιάρχης και οΰτε κατά συνέπειαν νά άποφανθή 
περί ταΰτης και νά προτείνη μεταβολάς άπορρεοΰσας έκ τής έπιθεω
ρήσεως τών σχολείων. 'Η τοιαΰτη άλλο)ς τε άναπλήριοσις τοΰ έπι- 
θεωρητοΰ έγίνετο κατά τόν ΒΤΜΘ' νόμον (άρθρ. 42).

Επειδή δμως ουδόλως άναφέρεται εις τε τόν ΒΤΜΘ' νόμον καί 
είς τόν J  ΩΚΗ τίς άναπληροί τόν Γυμνασιάρχην άπόντα, κωλυό- 
μενον ή ελλειποντα, είναι δε εκ τοΰ νόμου απαραίτητος οΰτος διά 
την απαρτίαν τοΰ εποπτικού συμβουλίου, καθισταιιένης ουτω άδυνά- 
του τής συγκροτήσεως αυτού καί τής λήψεως οίασδήποτε άποφά- 
σεο>ς προς κανονικήν λειτουργίαν τών σχολείων, άφ’ ετέρου δέ, επει
δή διά τών προηγουμένων περί ’Εποπτικών Συμβουλίων νόμο)ν, 
ουδεμια προνοια ελαμβανετο περί άναπληρώσεως τοΰ έπιθεοορη
τού ε λ λ ε ι π ο ν τ ο ς, εν ώ εινε γνωστόν, δτι ενίοτε μένει κενή 
η θεσις αυτού επί μήνας καί ολόκληρον έτι έτος, ελλιπείς πρός 
τουτοις ησαν οι προγενεστεροι νόμοι καί οί πρός άναπλήρωσιν 
τών αναπληρωτών τών μελών το>ν τοπικών ’Εποπτικών Συμβουλίων, 
έπί βλάβη πάντοτε τών σχολείων καί τής ΙκΛαιδέυσεως, διά τοΰτο ό 
περί ου πρόκειται ΔΓΝ?' νόμος ήτο απαραίτητος καί θέτει τέρμα 
είς τάς έκάστοτε άναφαινομένας άνωμαλίας.

Είναι δθεν άναγκαΐον νά τονισθή δτι, έν ώ ό νέος νόμος προ- 
νοεΐ ευτυχώς περι πασών τών μνημονευθεισων ελλείψεων καί σπου
δαίας ελλείψεις τών προηγουμένων συμπληροΤ, ουδόλως θίγει τήν 
δια τοΰ νομού ,ΒΊ ΜΘ θεσπισθεΐσαν μονιμότητα τοΰ δημοδιδά
σκαλου, αψού έξ άλλου, υπερανω και τοΰ έπιθεωρητοΰ καί τοΰ άνα 
πληρωτού του και τοΰ τοπικού εποπτικού συμβουλίου, ισταται τό 
Κεντρικόν Εποπτικον Συμβουλιον, προωρισμένον, πλήν τών άλλων 
του έργων, νά ματαιωνη πάν κατα τοΰ διδασκάλου τυχόν αδίκημα έκ 
μέρους τών τοπικόν και να περιστελλη πάσαν υπερβασίαν αύτών.
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ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ό  ήμέτερος Σύνδεσμος διά τοΰ Προέδρου κ. Κ. Σβάρνα άπηύ- 
θυνεν εις τήν εφημερίδα «Εστίαν» ανοικτήν επιστολήν σχετικώς 
μέ τήν δράσιν τών δημοδιδασκάλων διά τόν θρίαμβον τών Ε λ 
ληνικών δπλων κατά τόν παρόντα πόλεμον άπηΰθυνε δέ συγχα
ρητήριον τηλεγράφημα πρός τόν Στρατηλάτην Κωνστατΐνον επί τή 
άλώσει τών Ίωαννίνων.

Σημ. Τά ανώτεροι δημοσιευθήσονται είς τό προσεχές τεύχος.
Υπεβλήθη εϊς τό Δ. Συμβούλων υπό τού Προεδρείου ό Λογα

ριασμός τοΰ 1912 ώς πρός τάς μετά τής Λαϊκής Τραπέζης δοσο
ληψίας.

'Ωσαύτως υπεβλήθη και ενεκρίθη ό απολογισμός τοΰ π. έ. 1912.
Τό Διοικ. Συμβουλιον άπεφάσισε :
Νά γίνη καταδίωξις τών οφειλετών τοΰ Συνδέσμου έξουσιοδο- 

τηθέντος τοΰ Προεδρείου νά άναθέση εϊς κατάλληλον δικηγόρον τήν 
εγερσιν τών σχετικών άγωγών κτλ.

Άνέθεσεν εϊς νέαν επιτροπείαν δπως προβή εις τήν έξέλεγξιν 
τής διαχειρίσεως τού 1912 τοΰ ταμείου τού Συνδέσμου, καθόσον ή 
πρό πολλοΰ Ικλεγεΐσα εξελεγκτική επιτροπεία παρέλιπε νά φέρη εϊς 
πέρας τήν άνατεθεΐσαν αυτή έντολήν.

Νά δοθώσι δωρεάν άνά είς τόμος τοΰ 1912 τοΰ περιοδικού εϊς 
τούς συνεργάτας τοΰ «Δημοτ. Σχολείου», τά μέλη τού Διοικατ. Συμ
βουλίου κλπ.

'Ώρισε γραφεΐον τοΰ Συνδέσμου τήν 12ην Δημοτ. σχολήν τών 
άρρένων ’Αθηνών.

X  · Π · Ο ΙΚ Ο  NO Μ o r

Η  Α Π Ο Α Ο Χ Ι Σ  Τ Ω Η  Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Ι Ω Ν

Ή  άρσις τής διαβαθμίσεως και ή άπόδοσις τοΰ μισθού τού 
βαθμού των εϊς τους δημοδιδασκάλους, οπουδήποτε ουτοι και άν 
υπηρετώσι, δεν υπήρξε μόνον έργον δικαιοσύνης τιμών τήν πρ'ΐγμα- 
τοποιήσασαν τοΰτο κυβέρνησιν, άλλ’ ύπήρξεν εν ταύτώ κα'ι εργον 
νψίστης υπέρ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως προνοίας, διότι ανακού
φισαν τήν βεβαρημένην υπό αδίκου καταδρομής διδασκαλικήν ψ υ-  
-χήν άφήκεν αύτήν έλευθέραν εϊς έπιτέλεσιν τής μεγάλης αυτής άπο- 
οτολής. Άλλά τό εργον τής υπέρ τής δημοτικής εκπαιδεύοεως προ
νοίας και τής υπέρ τών λειτουργών αυτής δικαιοσύνης τής κυβερ- 
νήσεως κεΐται ακόμη ημιτελές. Διότι ούχί εν άλλά δυο βαθέα καί 
μεγάλα τραύματα κατήνεγκεν επί τού σώματος τής δημοτικής ήμών 
έκπαιδευσεως ή τής παρελθοΰσης δεκαετίας άστοργία τής πολιτείας. 
Και άν διά τής γενομένης άρσεως τής διαβαθμίσεως έπόυλώθη τό 
έν, τό άλλο μένει ακόμη χαΐνον. Εϊνε δέ τοΰτο 6 καθορισμός τών 
πενταετιών, καθ’ ας οί δημοδιδάσκαλοι δικαιούνται νά λαμβάνωσι 
δεκάδραχμον αΰξησιν μισθού, εϊς μόνον τρεις κα'ι ή περικοπή και 
κατάργησις ουτω πάσης περαιτέρω αύξήσεως τής μισθοδοσίας αυτών. 
Ό  περιορισμός ούτος ό μετά τής δεκαδράχμου αύξήσεως άφαιρέσας 
κα'ι πάσαν ένθάρρυνσιν καί πάσαν ελπίδα βελτιώσεως τής καταστά- 
σεως αυτών έκ τής ψυχής τών διδασκάλων, εφυγάδευσεν, ώς ήτο 
έπόμενον έκ τής υπηρεσίας τής δημοτικής έκπαιδευσεως πρός άνε- 
πανόρθωτον ζημίαν αυτής κα'ι τοί-ς άρίστους τών δημοδιδασκάλων 
ευθύς ώς ουτοι συνεπλήρωσαν εικοσαετίαν μόλις έν τή υπηρεσία 
αυτής. Και εφυγάδευσεν αυτούς έν τή άκμαιοτέρα άναντιρρήτως ηλι
κία τής δράσεώς των κα'ι καθ’ ον ακριβώς χρόνον πολύτιμος πείρα 
ήθελε διευκολΰνει αυτούς εϊς τό εργον των κα'ι ήθελε καταστήσει τού
τους δεξιωτέρους εις τήν επιτυχή άσκησιν αύτοΰ. Έν χρόνω δηλαδή,



GG

καθ ον πάσα προσπάθεια τής πολιτείας έδει νά τείνη πώς διά π α 
ραχωρήσεων κα'ι αμοιβών γενναιότερων διά νά Ιπιτευχθή ή συγκρά- 
τησις τών διδασκάλων εϊς τό βαρύ κα'ι επίμοχθον εργον, ήνοίγετο 
υπο τών επιθεωρητών συναινούσης και τής πολιτείας ή θύρα τής 
δραπετεύσεως αυτών και τά πάντα έμηχανοΰντο ϊνα ούτοι μίαν ώραν 
ταχύτερον εκείθεν άιτέλθωσιν. Ουτω διδάσκαλοι μήπω τόν ουδόν 
τοΰ τεσσαρακοστού ε'τους τής ηλικίας αυτών πατήσαντες πολλοί δέ 
και μόλις τριακονταεξαετεϊς, έν τή ακμή τούτέστι τής δράσεώς των 
πάντες έτέθησαν ύπό σύνταξιν ώς ανεπαρκείς ή ώς κινδυνεύοντες 
ένεκα μικρού καμάτου, νά φυγαδευσοίσι τάς σωματικάς αυτών δυ
νάμεις !! Καϊ ή πολιτεία, έν ώ ήρνεΐτο νά νορηγήση μετά μίαν πεν
ταετίαν δικαιοτάτην και σκοπιμωτάτην δεκάδραχμον αύξησιν μισθού 
εϊς τόν εγκαρτεροΰντα έν τώ επίμοχθο) εργω έργάτην τής λαϊκής 
έκπαιδευσεως παρει/εν έλενθεριώτατα υπέρ τοΰ απερχομένου τής 
υπηρεσίας άκμαιοτάτου διδασκάλου ογδοηκοντάδραχμον ή έβδομη- 
κοντάδραχμον μηνιαίαν σύνταξιν. Και έν ώ διά τής καταργήσεως 
τής δεκαδράχμου «ύξήσεως έζήτει νά έξοικονομήση δύο μόλις κατ’ 
έτος δεκάδας χιλιάδων δραχμών, υπέρ τοΰ δημοσίου ταμείου, διά τών 
χορηγούμενων συντάξεων έπεβάρυνε τοΰτο δι’ ολοκλήρου εκατοντά
δας χιλιάδων. Νομίζω δτι δέν εϊνε ανάγκη νά εϊνέ τις εκτάκτως εύ- 
φυής, ϊνα εννοήσω δτι ή πράξκ αΰτη τής πολιτείας, ή κατάργησις 
δηλονότι τών δεκαδράχμων αυξήσεων τών δημοδιδασκάλου μετά 
τήν τρίτην πενταετίαν τής υπηρεσίας αυτών δέν έξυπηρέτησεν οΰτε 
τό συμφέρον τής έκπαιδεύσεως οΰτε τό συμφέρον τοΰ δημοσίου τα 
μείου. Ή  μία άπώλεσε πεπειραμένους διδασκάλους έν τή ακμή τής 
ηλικίας καί τής δράσεως αυτών. Τό άλλο έπεβαρύνθη προώρως καί 
άνευ ούδεμιάς απολύτου ανάγκης διά πολυαρίθμων νέων συντάξεων. 
Τό άδικον τοΰτο, δπερ πλήττει συγχρόνως διδασκάλους, δημόσια τα
μεία και δημοτικήν έκπαίδευσιν εϊνε ανάγκη νά επανορθωθή.Ή πο
λιτεία δεν πρέπει νά κράτηση έπϊ πλέον Αποκλήρους πάσης προαγω
γής και πάσης αΰξήσεως μισθοδοσίας μόνον τους δημοδιδασκάλους 
έξ δλων τών δημοσίονν λειτουργών. Ό λοι of υπάλληλοι τοΰ κράτους 
προάγονται. Ότελωνοσταθμάρνης Κοπραίνης δύναται μετά μίαν 
τριακονταετή εΰδόκιμον υπηρεσίαν νά γίνη τελώνης Πειραιώς, ό γρα- 
φεΰς τόΰ ταμείου Δωρίδος κεντρικός ταμίας, 6 πάρεδρος δικαστής

Καρπενησιού πρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου, 6 άνθυπολοχαγός αντι
στράτηγος, ό βοηθός τηλεγραφητής γενικός διευθυντής τών ταχυ
δρομείων και τηλεγράφων και οι άλλοι κατώτατοι υπάλληλοι άλλων 
κλάδων ανώτατοι υπάλληλοι τοΰ κλάδου αυτών. Μόνον 6 δημοδιδά
σκαλος παραμένει έσαε'ι δημοδιδάσκαλος. Κα! εν ω δλων τών υπαλ
ληλιών τών διαφόρων κλάδων τής δημοσίας υπηρεσίας οί μισθο'ι μετά 
μίαν τριακονταετίαν διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται προαγομέ- 
νων, αενάως τούτων, μόνον τών δημοδιδασκάλου οί μισθοί παρα- 
μένουσι στάσιμοι. Ά λλά στασιμότης τών δημοδιδασκάλων εϊνε στα- 
σιμότης τοΰ μέλλοντος τού ’Έθνους, διότι ουτοι εϊνε οί κύριοι δη
μιουργοί τοΰ μέλλοντος. Διά τοΰιο εΐνε καιρός πλέον, ϊνα ή πολι
τεία λάβη και υπέρ τών ήμετέριον δημοδιδασκάλων τήν δέουσαν 
μέριμναν. Είνε καιρός ού μόνον αί, περικοπεΐσαι δεκάδραχμοι προ
σαυξήσεις άποδοθώσιν εις αύτούς πάλιν άλλά καί διπλασιασθώσιν 
αύται μετά τήν τρίτην καί πέραν αυτής πενταετίαν, δτε αί άνάγκαι 
των έπαυξάνονται λόγω δημιουργίας οϊκογενείας καί δ κίνδυνος τής 
άπομακρύνσεως αυτών έκ τής υπηρεσίας εϊνε μεγαλείτερος, γινόμενοι 
εϊκοσάδραχμοι άνά πάσαν νέαν πενταετίαν οΰτως ώστε μετά μίαν 
τριακονταετίαν νά δύναται ο δημοδιδάσκαλος νά έχη καί αυτός ηΰ- 
ξημένον ούχί βεβαίως κατά τό διπλάσιον καί τριπλάσιον ώς οί άλ
λοι υπάλληλοι τόν αρχικόν αύτοΰ μισθόν άλλά μόνον κατά τά δύο 
τρίτα. Τοΰτο ού μόνον θά κρατή τούς δημοδιδασκάλους και πέραν 
τής εικοσαετίας άφωσιωμένους έν τώ έ'ργω άλλά καί θά ζωογονή καί 
έμψυχώνη καί τονώνη τούτους εις έπιτυχή έκτέλεσιν αύτοΰ. Ό  σο
φός Υπουργός δστις ήθελε προφρόνως μεριμνήσει περί τοΰ ζητή
ματος τούτου δέν θά εϊνε άξιος τής ευγνωμοσύνης μόνον τών δημο
διδασκάλων, άλλά τής εύγνοιμοσύνης ολοκλήρου τοΰ ’Έθνους, διότι 
ή πράξις αύτοΰ θά εΐνε έξοχους εθνική καί έξόχως συνετή.

X .  I I .  Ο ’’ *ον< »μ .«ι\>
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Δημοσιεύοντες τόν ώρα;ον έναρκτήριον λόγον τοΰ καθηγητοΰ 
της χειροτεχνίας κ. Γιαβάση, έκφωνηθ-έντα κατά τήν Ιναρξιν τών 
μαθημάτων, κατά τήν δποίαν παρίσταντο 6 υπουργός τής ΙΙαιδείας 
κ. Τσιριμώκος, δ τμηματάρχης τής Δημοσίας έκπαιδευσεως κ. Με- 
γαρεύς, ό έπιθεωρητής τών δημοτ. σχολείων κ. Γαβαλάς καί υπέρ 
Ικατόν δημοδιδάσκαλο:, συνιστώμεν είς τούς δημοδιδασκάλους τήν 
άνάγνωσιν αύτοΰ, ι'να γνωρίσωσι περί τίνος ακριβώς πρό
κειται καί κατά ποιον τρόπον θά γίνη ή διδασκαλία αΰτη. Διά τών 
μαθημάτων τούτων δέν πρόκειται νά διδαχθ-ώσιν οί δημοδιδάσκα
λοι τελείως τήν χειροτεχνίαν, οπως δυνατόν νά ύποθέσωσί τινες, 
διότι τοΰτο αποβαίνει βεβαίως δύσκολον, άλλά νά έφοδιασθώσι μέ 
τάς άπαραιτήτους γνώσεις δι’ ών θά δυνηθώσι νά καθοδηγήσου 
τους μαθητάς είς τήν άσκησιν τών δεξιοτήτων έκείνων, αΐτινες 
θεωρούνται ώς προκαταρκτικα’ι και διά τόν πολυποίκιλον επαγγελ
ματικόν βίον.

Τά μαθήματα ταΰτα λοιπόν σκοποΰσι νά γνοιρίσωσιν είς τούς 
δημοδιδασκάλους πώς δύνανται διά τών χειροτεχνικών γνώσεων, 
τάς έποίας έκ πείρας κατέχουσι νά διδάξωσι τούς μαθητάς, ϊνα οΰτοι 
αύξήσωσι τήν δεξιότητα τών μαθητών καί ϊνα άναπτύξωσι τήν δη
μιουργικήν δύναμιν και αύτών και τών μαθητών αύτών. Έκ τοΰ 
πρώτου δέ μαθήματος κατεδείχθη δτι οί δημοδιδάσκαλοι θά δυνη- 
θώσιν ασφαλώς τό προσεχές έτος νά διδάξωσι τό μάθημα τοΰτο 
καθ’ δν τρόπον έξετέθη.

«.Κύριοι Σ υνάδελφο ι,
Η ανοηάτη ήμών εκπαιδευτική αρχή εγνω εν τή πεφωτισμένη 

αυτής προνοία τήν εισαγωγήν τοΰ μαθήματος τής χειροτεχνίας έν 
τή ήμετέρα δημοτική εκπαιδεύσει. Δήλον δτι λαμβάνουσα τά συμ
περάσματα τής πολυχρονίου έκπαιδευτικής πείρας τών μάλλον πεπο-

λιτισμένιι)ν λαών έπιζητεί τον πλουτισμον τής στοιχειώδους εκπαι
δεύσεις, ϊνα ουτω μόρφωση πρακτικούτερόν πως τούς Ελληνας πο- 
λίτας τοΰ μέλλοντος. Ά πό υμάς δε αναμενει η ΙΙατρίς τας δυνάμεις 
εκείνος, δι’ ών θά δυνηθή νά ύπερέχη τών αντιπάλων αυτής και έν 
ειρήνη. Διότι υμείς παρέχετε τους μοχλοβραχίονας εκείνους, έξ ών 
λαμβάνουσι τήν κίνν(σιν πάσαι αί λειτουργιαι τής ζωσης Ελληνική,
μηχανής. s ,

Εϊς έμέ δέ έλαχεν ή τιμή δπως καθοδηγήσω ύμας εκ των ενον- 
των είς τήν χειροτεχνίαν, ήτοι εις την πρωτην στοιχειώδη τεχνικήν 
προπαίδευσιν τής Έλληνιδος νεοτητος. Βεβαίως το εργον ο ανελα- 
βον εΐνε πολύ ΰπέρτερον τών δυνάμεών μου και ϊνα φερω εις α ί
σιον πέρας τοΰτο ώφειλον νά έχο) έκατονταπλασιας τας δυνάμεις και 
χιλιοπλασίας τάς γνώσεις. Ά λλ ’ ελπίζω, οτι υμείς γνωρί,οντες ή καί 
μαντεύοντες τά δυσκολίας, άς πρέπει ομοΰ εν τώ μελλοντι να υπερνι- 
κήσωμεν, θά φανήτε άριστοι συνεργοι και επιεικέστατοι εις τάς ιιμε- 
τέρας κρίσεις.

Κ ύριο ι,
Ή  πρώτη έρώτησις, ή άπευθυνομένη έκάστοτε πρός έμέ υπό 

φίλων συναδέλφων είνε: «Τίς σχέσις υπάρχει μεταξύ σχολείου και 
χειροτεχνίας; Τά παιδιά έρχονται είς τό σχολεΐον διά να μάθουν 
γράμματα ή διά νά γίνουν τεχνΐται;»

Βεβαίως μεταξύ υμών τών αρίστων δημοδιδασκάλων, τών παι- 
δαγωγικώς πεπαιδευμένων, τοιαΰται άποριαι δεν δυνανται να λαβω- 
σιν ύπόστασιν. Ά λλ’ ισως ύπάρχωσι τινές δυσπιστοΰντες καί νομί- 
ζοντες δτι καινά δαιμόνια είσάγονται είς τήν Ελληνικήν έκπαίδευ- 
σιν, διά τοΰτο προτρέπω τούς τοιούτους, όπως συμβουλευθώσι τούς 
άοίστους τών παιδαγωγών τής ανθρωποτητος. Και δη απ αρχαίο- 
τάτης εποχής υπάρχει τό αθάνατον ρητόν : «Σύν Ά θη νά  καί χείρα 
κίνει». Δήλον δτι σύ ώ Διδάσκαλε ό άσκών τό πνεύμα τοΰ παιδός 
άσκησον καί τό σώμα αύτοΰ. Ιίάντες δέ γνωρίζομεν πώς οί πρόγο
νοι ήμών έγύμναζον τό πνεύμα καί το σωμα τών παίδα>ν εις τάς 
Παλαίστρας.

‘Ο Πλούταρχος εις τό «Περί παίδων αγωγής» σύγγραμμα του, 
μάς συμβουλεύει : ΙΙειρατέον μέν οΰν εις δύναμιν τήν κρατιστην



αγωγήν ποιεΐσθαι τών παίδων και τοϊς πένησιν ειδεμή τή γε δ υ
νατή χρηστόον».

Τούς προγόνους ήμών άκολουθούντες οί νεώτεροι παιδαγωγοί 
τής μέσης και βόρειόν Ευρώπης, ιος οι I άλλοι M ontaigne, καί 
R ousseau, οί Γερμανοί K om esios. F ran k e, B assedbw , Salg tnann , 
F robel, K o rb a rt, 6 Ελβετός Reslafozzi. οι ’Αμερικανοί C larke καί 
I,eland, δ "Αγγλος I.oske. Ιτόνισαν την μεγίστην σχέσιν τοΰ σχο
λείου καί τής χειροτεχνίας.

Ά λλ ’ ό ’Αριστοτέλης τοΰ 19ου αίώνος ό Άγγλος Herbert Spencer, 
ύ στηρίζων τό παιδαγωγικόν αύτοΰ σύστημα έπ ί τής φ ιλο σο φ ία ς, 
τής έξελ ίξεω ς κα ι τής κληρονομικότητος, άποφαίνεται ώς εξής :

« II εκπαιδευσις, ήτις θα δωστ) γνιόσεις πρακτικωτάτας καί 
μάλλον αρμοδίους δπως.όδηγώσιν ημάς εϊς τόν βίον θά είνε ή λαμ
πρότερα έκπαίδευυις τοΰ πνεύματος».

Γινι τροποι προφυλασσεται το σώμα ; Τίνι τρόπον διευθύνεται 
τό πνεύμα ; ΓΙώς πρέπει τις νά χειρίζεται τάς υποθέσεις του ; πώς 
πρεπει να αναθρεψη τις την εαυτοϋ οικογένειαν ; πώς πρέπει νά  
χρησιμοποίηση τις ολα τα αγαθα τα εκ της φύσεως προερχόμενα ; 
πώς πρέπει νά διευθύνωμεν δλας τάς δυνάμεις ήμών πρός όφελος 
τών άλλων ; συγκεφαλαιωδώς, πώς θά ζήσωμεν ζωήν πλήρη ; Ά φ οΰ  
τοιοϋτόν τι είνε τό ουσιώδες ζήτημα αυτό πρέπει άρχικώς καί εκ 
τής έκπαιδεύσεως νά μάθωμεν.

ΙΙεραιτέρω. «Ή ικανότης ενός ’Έθνους ι'να άνθίσταται είς τόν 
αγώνα ενάντιον τών άλλων Εθνών βασίζεται έπί τής ίκανότι^τος 
και δράσεως τοΰ ατόμου. Εντεύθεν έξάγεται δτι αί τεχνικαί έπιστή- 
μαι (μηχανική, ναυπηγική καί υφαντική) δηλ. οί τρεις πόδες έφ' ών 
στηρίζεται δ αγγλικός κολοσσός ή μελέτη αύτών ή ή εγκατάλειψης 
αύτών δύναται νά μεταβάλη τάς τύχας τοΰ ’Έθνους.

«Οι ασχολούμενοι δπως μορφιόσωυΐ τό πνεύμα τοΰ μαθητοΰ 
αύτών, άλλ’ οί όποιοι συγχρόνως έγκαταλείπουσι τό σώμα αύτοΰ, 
λησμονοΰσιν δτι ή επιτυχία εν τώ βίω έξαρτάται μάλλον έκ τήςένερ- 
γειας ή άπο τας γνώσεις. ΙΙολιτικον δε σύστημα δπερ καταστρέφει 
την ενεργειαν ινα πολλαπλασιάσει τάς γνώσεις προετοιμάζει τήν 
ιδίαν αύτόϋ καταστροφήν.

Έκ τών άνωτέρω δείκνυται ή σχέσις μεταξύ σχολείου καί χειροτε

χνίας. Έ άν δέ τις δύσπιστή περί τοϋ παιδαγωγικού ή μη αυτής άς 
ζητήση τάς γνώμας δλων τών γνωστών παιδαγωγών, αίτινες έδημο- 
σιεύθησαν εις τό «Φώς», τό επιστημονικόν καί παιδαγωγικόν περιο
δικόν τής Πανελληνίου Ένώσεως τών δημοδιδάσκαλων.

Χ χ ο λ ιχ ή  χ ε ιρ ο τ ε χ ν ία .

Και ταΰτα μέν δσον αφορά τήν σχέσιν τής χειροτεχνίας πρός τό 
■σχολειον καί τήν έν γένει έκπαίδευσιν. "Ηδη άς ίδωμεν τί έστι σχο
λική χειροτεχνία.

Διά τής χειροτεχνίας ή τών πρακτικών σχολικών ασκήσεων έν- 
νοούμεν σχολικάς πρακτικός ασχολίας τών παιδων κατα τάς οποίας ο 
μαθητής αύτενεργεϊ σωματικώς καί πνευματικώς, κατ’ άντίθεσιν 
πρός άλλας σχολικάς μαθητικάς εργασίας καθ’ άς αί σωματικοί δυ
νάμεις τοΰ μαθητοΰ μένουσιν έν άργία, εξαιρούνται ή γυμναστική, 
αί παιδιαί καί αί έκδρομαί, διότι είς ταύτας τάς ασχολίας ό μαθητής 
εργάζεται πνευματικώς καί σωματικώς.

Α ί σχολικαί πρακτικοί άσκήσεις ουσαι πάντοτε ανάλογοι τών σω
ματικών ψυχικών διαθέσεων καί δυνάμεων τών μαθητών, ποικίλλου- 
σι, δυσχερής επομένως ό ακριβής καθορισμός αύτών. Γενικώς καί 
κατά τινα ίεραρχικήν σειράν, δπως τουλάχιστον εν Σουηδία κατα- 
τάσσουσιν αύτάς τελευταίας δυνάμεθα δέ καί ημείς νά τάς κατατάξω- 
μεν είς τάς εξής κατηγορίας διά τούς αρρενας μαθητάς :

Ιον) Ραπτική, 2ον) Πλαστική, 3ον) Χειροτεχνία, 4ον) -υλοτε
χν ία, δον) Καλλιτεχνική ή Βυζαντινή ξυλοτεχνία, Gov) Σιδηροτεχνία. 
Είς ταύτας προοθετέον Τον) τήν καλαθοπλεκτικήν, 8ον) υποδηματο
ποιίαν, 9ον) κηπουρικήν, ΙΟον) ζωγραφικήν, Πον) βιβλιοδετικήν 
καί 12ον) τορνευτικήν κλπ.

Διά δε τά κοράσια :
Ιον) Ραπτική, 2ον) Πλαστική, ο ον) Χειροτεχνία, 4ον) Καλλιτε

χνική ξυλοτεχνία, δον) Ποικιλτική τών υφασμάτων, 6ον) 'Υφαντική, 
7ον) Ζωγραφική, £ον) Οικονομία κλπ.

Δέν πρέπει τις παρασυρόμενος έκ τής σωρείας τών άνωτέρω 
μνησθεισών χειροτεχνικών άσχολιών νά νομίση δτι δι αύτών. τό 
σχολειον παρεκτρέπεται τού προορισμού καί θά καταστή εν τώ μέλ-



λοντι εστία εξ ης ο μαθητής θά έξέλθη, οίοσδήποτε τεχνίτης θέληση, 
άφ ετερου δε οτι ο δημοδιδάσκαλος θά είνε παντογνώστης, ϊνα δύ- 
ναται νά διδάξη τοσαϋτα επαγγέλματα είς τούς πολυπληθείς αύτοΰ 
μαθητάς! Πολλοϋ γε και δή· δ σκοπός τοΰ δημοτικού σχολείου έσε- 
ται πάντοτε «μορφωτικος» και ούδέποτε επαγγελματικός! Βραχεία 
επισκοπησις των ανωτέρω γνωσθεισών χειροτεχνικών ασχολιών θέλει 
ύποβοηθήσηήμάς πρός κατανόησιν τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ.Και δη,

Ιον) Ρ απτ ική . Διά ταΰτης έννοοϋμεν προσαρμογήν τών έλλει- 
πόντων κομβίων έκ τών ενδυμάτων τών μαθητών, προοαρμαγήν τε
μαχίου υφάσματος επί εφθαρμένου ενδύματος τοΰ μαθητου, ραφήν 
δΰο ή πλειοτέρων τεμαχίων ύφάσματος πρός κατασκευήν σάκκου ή 
χρησίμου τινός αντικειμένου καί λοιπάς παρομοίας εργασίας άρμο- 
.,οΐ'σας εις μαθητας μικρούς ηλικίας b— 7 ετών λ. χ. ώς κέντημα διά 
χρίοματιστοΰ νήματος επι χονδρού χάρτου πρός σχηματισμόν διαφό
ρων γεωμετρικών σχημάτων, παραστάσεων ζώων, φΰλλων, οικοδο
μημάτων κλπ.

Δια τής πλαστικής εννοοΰμεν τήν κατασκευήν έκ πηλού στερεών 
γεωμετρικών σχημάτων, επιπέδους μορφάς έκ τοΰ ζωικού καί φυτι
κού βασιλείου.

Διά τής χαρτοδετικής έννοεΐται ή κατασκευή αντικειμένων έκ 
χάρτου ή χαρτονιού—αντικειμένων χρησίμων είς τόν μαθητήν ή τήν 
οικογένειαν λ. χ. κΰβους, πυραμίδας, σταυρούς, κωνικάς περικεφα
λαίας, φακέλους, χαρτοφύλακας κλπ.

Δια τής —υλοτεχνίας εννοοΰμεν ωσαύτως κατασκευήν διαφόρων 
αντικειμένων χρησίμων εις τόν μαθητήν εν τώ σχολείω καί εις τήν 
οικογένειαν αυτού.

Δια δέ της καλλιτεχνικής ή βυζαντινής ξυλοτεχνίας εννοοΰμεν έν- 
τομάς δι αιχμηρών οργάνων πρός έξωραϊσμόν διαφόροιν καλλιτε
χνικών έπιπλων χρησίμων εις τόν καλλωπισμόν τής οικίας καί τοΰ 
σχολείου, δήλον δτι έντομας τριγωνικάς οϊας καί σήμερον βλέπομεν 
είς σκεύη τινά εκκλησιαστικά λ. χ. τής σφραγΤδος τοΰ εκκλησιαστι
κού άρτου προσφορών».

Εκ τής σιδηροτεχνίας λαμβάνομεν ωσαύτως είδη, τά όποια ό- 
μαθητής ευκόλως δΰναται νά δημιουργήση καί άτινα είνε χρήσιμα 
είς αυτόν.

Καί ουτω καθεξής δίά τούς λοιπούς κλάδους τής χειροτεχνίας τής 
έν τώ σχολείω έφαρμαζομένης.

Τί κέρδος θά άποκομίσ<οσιν οί μαθηταί έκ τοιούτων χειροτεχνι
κών ασχολιών ;

Τοΰτο μάς τό λέγει ό διάσημος άμερικανός παιδαγωγός C h arles  
Iceland είς τό παιδαγωγικόν αυτού σύγγραμμα. P ractica l E ducation  

(πρακτική αγωγή). 'Η έκπαίδευσις, λέγει, οϊα εκλαμβάνεται σήμερον 
επιζητεί τήν αίίξησιν τής μνήμης, τήν άνάπτυξιν τής διανοίας καί 
τήν ασκησιν τής δημιουργικής δυνάμεως. Έπιθυμών νά προχωρή
σω έν βήμα καί εί δυνατόν νά δείξω πώς αυξάνεται ή μνήμη, πώς 
αναπτύσσεται ή ταχΰτης τής άντιλήψεως καί πώς μορφοΰται ή δη
μιουργική δΰναμις, ούτως ώστε δταν ή ψυχή άρχίζει νά αποκτά γνώ
σεις, δύναται νά πράξη τοΰτο μετά πεποιθήσεως καί δυνάμεως.— 
'Έκαστος άνθρωπος κέκτηται μνήμην, ήτις ευκόλως δύναται νά άνα- 
πτυχθή εϊς μέγιστον βαθμόν. Ή  ταχΰτης τής άντιλήψεως δΰναται 
ωσαύτως νάάναπτυχθή εϊς καταπλήσσοντα βαθμόν. Υπάρχει έν ήμΐν 
τοϊς άνθρώποις μία ϊδιότης καλουμένη «οφθαλμική μνήμη» δηλ. 
μίγμα μνήμης καί ταχείας κατανοήσεως.

Τελευταΐον έχομεν τήν «δημιουργικήν δύναμιν», διά τής οποίας 
παιδία 8 έτών ή καί έτι μεγαλείτερα, μέχρις ηλικίας 14 έτών δΰναν- 
ται νά μάθωσι τήν σΰνθεσιν σχεδίων καλώς καί τελείως, πρός δέ 
δΰνανται νά έφαρμόσωσι τά περί ών δ λόγος σχέδια έπί ξύλου, πλα
στικής γής, υφασμάτων καί άλλης ύλης. Ή  μνήμη «ή οφθαλμική 
μνήμη» καί ή δΰναμις τής άντιλήψεως συναντώνται καί συνδέονται 
έν τή τέχνη καί τή χειροτεχνία. Διά τών τελευταίων τέχνης καί χει
ροτεχνίας άσκεϊ τις τά παιδία, ϊνα μετά χαράς άναλαμβάνουσι βρα- 
δΰτερον πάν είδος έργασίας. Τά παιδία άποκτώσιν επαγγελματικός 
δεξιότητας, άλλά καί προετοιμάζει τις αυτά διά τοΰ καλλίτερου τρό
που, δπως γίνωσι χειροτέχναι ή έπαγγελματίαι».

Ά ς  ΰποθέσωμεν, λέγει 6  I,elam l, δτι θέλομεν νά προετοιμάσω- 
μεν τά παιδία διά τά πρακτικά επαγγέλματα. Ταΰτα δυνάμεθα νά 
τά διαιρέσωμεν είς τά εξής μεγάλα τμήματα Γεωργίαν, Τέχνας, Ο ι
κονομίαν καί Έμπόριον.

Δι’ δλα τά άνωτέρω δυνάμεθα νά δώσωμεν μίαν προπαίδευσιν 
άλλ’ έντοΰθα πρόκειται περί τής χειροτεχνίας, έγώ δέ διατείνομαι δτι



ενταύθα δέν υπάρχει τι, εις δ τά παιδία δέν ευχαριστούνται καί ό 
σκοπος εινε νά τήν διδάξωμεν είς αυτά και νά διεγείρωμεν τό ένδια 
φέρον αύτών δι’ έν επάγγελμα βιομηχανικόν.

Iοιοΰτόν τι είνε, κατά τόν Leland, δπερ οί μαθηταί άποκομί- 
ζουσιν έκ της χειροτεχνίας ήτοι αΰξησιν της δημιουργική- δυνάμεως 
καί αγάπην πρός τά βιομηχανικά έπαγγε'λματα.

Ά λλ ’ ή Χειροτεχνία εισερχόμενη είς τήν Ελληνικήν έκπαίδευσιν 
θέλει επιδρασει πρός άναγεννησιν τής 'Ελληνικής παραγωγικής δυ
νάμεως.

Διότι κατά μέν τον φιλόσοφον Αναξαγόραν «ή υπεροχή τον 
ανθρώπου έπί τοΰ ζώου κεΐται είς τάς/εΐρας», κατά δέ τόν Ά ρ ι-  
στοτελην «η χειρ εινε το οργανον δλων τών οργάνων», κατά δέ τόν 
Ilelinoly «ο οφθαλμος τού άνθρωπον γεννάται φύσει ατελής καί έχει 
ανάγκην ασκήσεως». Περί της άτελείας τών άνωτέρω δογμάτων πας 
τις δύναται νά βεβαιωθή έξ ιδίας αύτοΰ πείρας.

Δια τοΰτο η έκπαίδευσις ημών έχει καθήκον νά φροντίση περί τής 
άναπτύςεως τής δεξιότητος τών χειρών καί τής τελειοποιήσεως τον 
οφθαλμού, άλλ ο νομος της «έξελίξεως καί κληρονομικότητος», βέ
βαιοί ημάς οτι τούτον θα τνχωμεν διά τής σννεχώς πολνμεροΰς 
ασκήσεως. Πως άλλως θά αναπτύξώμβν τήν δεξιότητα τής χειρός καί 
την καλλιτεχνικήν δυναμιν Π]ς ορασεως τοΰ μαθητοΰ εάν δέν άσκή- 
σιομεν αύτάς έσκεμμένως έν το» σχολείο* ; Οί εις τά διάφορα τεχνικά 
έπαγγέλματα έπιδιδόμενοι απόφοιτοι τής δημοτικής καί μέσης έκπαι- 
δενσεως φερουσι σήμερον ώς οπλισμόν μόνον θεωρητικός γνώσεις, 
άλλ’ αύται μόναι δέν δύνανται νά φανώσιν ωφέλιμοι πρός προαγω
γήν τών διαφόρων έπαγγελμάτοιν. Διότι αί πρώται γ νοήσεις αί γένι. 
κω? χρήσιμοι εις τάς τέχνας είνε: «'II χρήσις τοΰ μέτρον τον κανό- 
νος, τοΰ γωνιομέτρον τοΰ διαβήτον, οί πρακτικοί υπολογισμοί, ελά
χιστοι γνιόσεις ύδατοχριυστικής καί ιχνογραφίας». Τοιαΰται γνώσεις 
παρ’ ήμίν θεωροΰνται ώς καθαρώς επαγγελματικοί, ενώ είνε άπολύ- 
τον ανάγκης εις παν δν καί ιδίως είς τούς μέλλοντας έπαγγελματίας.

Α ι πρακτικαι σχολικαί ασκήσεις ήτοι ή χειροτεχνία είνε σννδε- 
δεμέναι μετά τών οργάνων τής σχεδιαγραφίας καί τής ιχνογραφίας, 
δηλαδή έκάστοτε 6 μαθητής προ πάσης έργασίας σχεδιάζει τό άντι- 
κεΐμενον καί προβαίνει είς τήν κατασκενήν αύτοΰ έκ τοΰ σχεδίον, τό

σχέδιον δέ τοΰτο έχει έπεξεργασθή κατά τό μάθημα τής ιχνογρα
φίας καί τής σχεδιαγραφίας. Έ ν άλλαις λέξεσιν ό απόφοιτος τον 
Δημοτικοΰ σχολείου θά προλαμβάνη παρ’ αύτοΰ τεχνικήν τινα προ- 
παίδενσιν τήν οποίαν βραδι'τερον θά συμπλήρωσή είς ανώτερα σχο
λεία. "Αλλά μορφωμένοι έργάται καί τεχνίται θά προάξωσι την Ε λ
ληνικήν χειροτεχνίαν, βιοτεχνίαν καί βιομηχανίαν. 'II ανξησις αύτών 
θά προκαλέση έλάττωσιν τής εισαγωγής ιών αλλοδαπών προϊόντων 
καί ανξησιν τής είσαγο>γής τών ημεδαπών. 'II έλλάττωσις τής πρώ
της καί ή αύξησις τής δεντέρας αποτελεί τήν αύξησιν τοΰ εθνικόν 
πλούτον.

ifi'j·/,**’.y.r, y itp o x sy v c *  S i0 id

Έκ τής ιστορίας τής χειροτεχνείας μανθάνομεν δτι κνρίως οί 
I'άλλοι καί οί "Αγγλοι από τής αρχής τον 15ου αϊώνος ήρ- 
ξαντο διαβλέποντες τήν μεγάλην μορφωτικήν δύναμιν τής χει
ροτεχνίας ώς μορφωτικοΰ μαθήματος. Ά λλ ’ έκεΐνοι οϊτινες κνρίως 
έθεσαν τάς βάσεις τής παιδαγωγικής χειροτεχνίας είνε οί Σκανδι- 
ναυοί. Έ ν Φιλανδία δ παιδαγωγός Σιγναίος μεταχειρίζεται αύτήν 
τό έτος 1812 ως μορφοηικόν μάθημα. Έ ν Σουηδία τό έτσς 1870 
είσάγεται ή χειροτεχνία εϊς τινα σχολεία τής Στοκχόλμης διά τήν 
διδασκαλίαν τής οποίας προσελήφθησαν κοινοί επαγγελματίαι. Τό δέ 
έτος 1875 ιδρύεται τό πρώτον υπό τοΰ φιλανθρώπον Σουηδού μέν 
υπηκόου άλλ’ Εβραίου τήν καταγωγήν Abram son τό όμώνυμον αύτοΰ 
Διδασκαλεΐον τής τής Χειροτεχνίας έν Νάσι τής Σουηδίας. “Οπερ 
μέχρι σήμερον έμόρφωσε υπέρ τάς ·» χιλιάδας διδασκάλων.

Είς αΰτό προσέτρεξαν πολλαί εκατοντάδες έξ δλων τών σημείο) ν 
τοΰ παλαιοΰ καί νέου κόσμου δπως διδαχθώσιν υπό τον δντος σοφού 
καίγόητοςΔιευθυντοΰτού Διδασκαλείου O tto S a lo m o n , δστιςέξ έ«αγ- 
δστις έξ επαγγέλματος μέν υπήρξε γεωπόνος άλλ’ έτ φύσεο>ς προω- 
ρίζετο διά παιδαγωγός. Είς τήν γοητείαν τοΰ σοφού τούτου παιδα
γωγού οφείλει ή Σουηδία τήν ίιάδοσιν τοΰ ονόματος αυτής άνά τήν 
νφήλιον. Εις τήν γοητείαν δέ αύτοΰ όφείλομεν' καί ημείς τό σύγ
γραμμα τοΰ άειμνήστου Βικέλα τό έπιγραφόμενον «Σουηδία» καί 
ούτινος τήν αιτόκτήσιν συνιστώ εις πάντα περί τά εκπαιδευτικά άσχο-



λοΰμενον, διότι έν αύτφ διίναται νά εύρη σαφή εικόνα τών τότε γ ι-  
γνομένων έν Διδασκαλεία» τής Χειροτεχνίας. 'Ο γόης οΰτος διευθυν
τής τοαοΰτον έγοήτευε τούς μαθητάς του, ώστε ούτοι έκλαιον έγκα- 
ταλειποντες το Νασι καιτοιουκ ολίγοι έξ αυτών έφερον λευκήν κόμην.

Ιο περ! ου ο λόγος Διδασκαλεϊον έπέδρασε τοσοΰτον έπί τοΰ 
παιδαγωγικού κόσμου ώστε ή χειροτεχνία τάχιστα διεδόθη έν Σουη
δία ώς παιδαγωγικόν καί μορφωτικόν μάθημα, άλλ’ ένεκα πολλών 
λόγων δέν ήτο υποχρεωτικόν. Οί Ά γγλο ι καί οί Αμερικανοί διδά
σκαλοι έσπευδον κατά εκατοντάδας ϊνα διδαχθώσι τήν Χειροτεχνίαν 
καί τοΰτους ήκολοΰθουν α ί άλλαι φυλαί, ώστε τό Σουηδικόν Διδα- 
σκαλεΐον έγένετο οΰτοις είττείν διεθνές. Καί έβλεπε τις έν αύτώ συ- 
νεργαζομένους “Αγγλους, Άμερικαεούς, Γάλλους, Γερμανούς, ένα 
Πέρσην τέσσαρας Βουλγάρους, ενα Ρουμάνον καί ενα Έλληνα, έν 
υλω 19 διάφοροι σημαΐαι έδείκνυον τήν έθνικότητα τών μαθητών. 
Έ ν αύτώ έδιδάσκοντο οί διδάσκαλοι, δτι «τό μέλλον έκάστης έπο- 
χής ανήκει είς τήν σύγχρονον νεολαίαν, όλα δέ τά ζητήματα τά συνεχό
μενα μέ τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος εΐνε κυρίως έκπαιδευτικά 
ζητήματα. Διά τοΰτο τά καλά σχολεία είνε τό πολυτιμότερον τών 
άγαθών όσα έκάστη γενεά δΰναται νά κληροδοτήση είς τήν έπερχο- 
μένην. Σύστημα τοΰ Νάσι.

1Ιαραλλήλ(ος πρός τήν παιδαγωγικήν χειροτεχνίαν δήλον δτι τήν 
χαρτοτεχνίαν—ξυλοτεχνίαν καί σιδηροτεχνίαν, αϊτινες άπό τοΰ έτους 
1887 κατέστησαν υποχρεωτικά! διά τούς μαθητάς τών δύο ανωτέρω 
τάξεων τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, βαίνει ή πρακτική χειροτεχνία.

Ίο 1885 ίδρυθη εν Στοκχόλμη είς σύλλογος είς μνήμην τοΰ ίδου- 
τοΰ τοΰ Σουηδικού τύπου L ars H iertas. Ό  σύλλογος τούς έθεσεν 
ώς σκοπον τήν συλλογήν  κα ί άπαοχόλησιν τώ ν  άπορω ν τέκ νω ν  
τοΰ λαού, ά τινα  στερούμενα ο ίκογενειαχής έπ ιβ λ έψ εω ς  π ερ ιε-  
ψέροντο άνά  τάς άγυ ιά ς τής Στοκχόλμης. ’Ήτοι ό σύλλογος 
έσκέφθη δτι «ή αργία είνε ή μήτηρ τής πάσης κακίας».

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον ίδρύθησαν μικρόν κατά μικρόν είς διά
φορα μερη τής πολεως «παιδαγωγικά εργαστήρια», συντηρούμενα δι’ 
εισφορών τοΰ δημοσίου τής πόλεως τών'φιλανθρώπων καί τοΰ εϊ-  
σπραττομένου χρήματος έκ τών παιδικών έργασιών. Έ ν αύτοΐς τοΐς 
παιδικοΐς έργαστηοίοις, τά παιδία ασχολούνται είς διαφόρους χειρο

τεχνίας, άναλόνως τής κλίσεως έκάστου λ. χ. άσχολοΰνται είς τήν ξυ
λουργικήν, σιδηρουργικήν, ψηκτροποιιαν, καλαθοπλεκτικήν κλπ. Ως 
διδακτικόν δέ προσωπικόν μεταχειρίζονται είτε ειδικούς επαγγελμα- 
τίας εϊτε διδασκάλους καί διδασκαλίσσας τής χειροτεχνίας. Τά παι
δικά έργαστήρια έργάζονται μετά τό πέρας τών ημερησίων μαθημα- 
των. Τοιαΰταπαιδικά έργαστήρια ύπάρχουσι ένΣουηδία υπερ τά 100, 
έν οίς φοιτώσι πλέον τών 12,000 παίδων.

Τά παιδικά έργαστήρια μετεφυτεύθησαν έν Δανία, Νορβηγία Φι
λανδία, Αγγλία, Αμερική.

Έκτος τών παιδικών εργαστηρίων, έν Σουηδία ύπάρχουσι καί οί 
χειροτεχνικοί σύλλογοι, οί όποιοι έχουν διπλοΰν σκοπον, εκπαιδευτι
κόν καί κερδοσκοπικόν. Δήλον οτι υποβοηθοΰντες χρηματικός τους 
χειροτέχνας, συναθροίζουσι τά διάφορα χειροτεχνήματα καί πωλοΰσι 
ταΰτα είς τάς μεγάλας άγοράς της Σουηδίας, I ερμανιας, I αλλιας, 
Αγγλίας, καί Αμερικής.

Είνε πλέον ή βέβαιον, δτι ή λαϊκή έκπαίδευσις εν Στοκχόλμη έχει 
φθάσει είς τήν άκμήν τοΰ προορισμού της, άλλά χάριν αυτής δαπα- 
νώνται κολοσιαϊα π ο σ ά . Έ πί πληθυσμού 360,000 κατοίκων, δαπανά 
ή πόλις της Στοκχόλμης περί τά 7,000,000.

Τά σχολεία τής Στοκχόλμης ίδών ό σύμβουλος τής τεχνικής έκπαι- 
δεΰσεως τοΰ Μονάχου καί τής όλης Βαυαρίας ό πολύς K ersch eu ste in er  
ηύχήθη δπως ή πατρΐς αύτοΰ, τό Μόναχον άποκτήση τοιαύτην δημο
τικήν έκπαίδευσιν, διότι ώς αυτός διατείνεται μία τοιαύτη υποχρεω
τική χ ε ιρ ο τ εχ ν ικ ή  έκπαίδευσις λυει τό πρόβλημα της τεχνικής προπαι-
δεΰσεως ένός Λαού.

Έν Έ λλάδιή παιδαγωγική χειροτεχνία είσήχθη είς τό διδασκα- 
λεΐον τής ένώσεως τών έλληνίδων, είς τό όρφανοτροφείον Χαντζη- 
-χώστα καί εις τό διδασκαλείαν τής Δημοτικής εκπαιδεύοεως, δηλαδή 
μέχρι σήμερον έζη κρυπτόμενη' αλί.’ ό ρέκτης ήμών άρχηγός, ό κυ· 
βερνών τήν ελληνικήν έκπαίδευσιν, έγνω νά άναθέση ταύτην εις τάς 
στιβαράς χεΐρας τού ύμετέρου δημοδιδασκαλικού κλάδου, διότι ή πα- 
τρίς άπό υμάς ζητεί, ώ συνάδελφοι, νά διαμορφώσητε, να διαπλα- 
σητε καί νά αναπτύξετε τήν δεξιότητα τών χειρών και τήν καλλιτεχνι
κήν δύναμιν τής δράσεως τών έλληνοπαίδων πρός αΰξησιν τής ελλη
νικής παραγωγής καί τοΰ εθνικού πλουτου. I ενοιτο.



Ο ΝΕΑΡΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙ ■ A l i A K M N  ΒΙΒΑΙΑΝ T U B  l l O T M N  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΑ »

( Απολογισμός αύτοΰ καί αποτελέσματα τούτου σχετικώς πρός 
τόν καταργηθέντα περί βιβλίων Νόμον).

' * τριετίας ισχύων νόμο; ττερI ενός καί μόνον αναγνωστικού
βιολίου τών δημοτικών σχολείων αντικατέστησε τόν νόμον τόν έπι-
τόεποντα την χρήσιν πλνίίίνων διδακτέων βιβλίων (βοηθητικών), έν-
καταστήσα, συνάμα και τό μονοπώλιον τών διδακτικών βιβλίων έν 
τώ Κρατεί.

Εςεταστεον, εκ τών αποτελεσμάτων τοΰ νέου νόμου, τί άνεμέ-
Vc.o καί τι προεκυψεν =κ τ/,; εφαρμογής αυτού. Οί λόγοι οί ~ροτζ-
Θιντες όικ την άντικζτάστζσ’.ν τοΰ κ α τ α ρ γ ν, Θ έ ν τ ο; νόμου ησαν κύ
ριοι; τρεί:.

Α . Η απο/.υτρωσις του κατκδυναστευομένου κζί αγρίως φοιο- 
λογουμενου λκου εκ τοΰ τέως, τών πολλών βιβλίων, κρατούντο; συ- 
στήμ,ατο;. ]. . Ο πλουτισμό; τών σχολείων του Κράτου; διά διδα
κτικών όργκνοιν κκί σκευών, εκ του περισσεύμκτο; τών κερδών τοΰ 
νέου μ,ονοπιολιακοϋ νόμου. 1 . JI βελτίωσις τής διδασκαλία; κκί έν 
γ.νει τή; έκπαιδεύσεως ύιά τοΰ ενό; βιβλίοο, οττεο Θά ύπερεϊχε τού 
προηγουμένου κατά την ύλην, τήν στερεότητα, ποιότητα τού χάρτου,
την τυπωτιν κ .τ.λ Λ; ιόοιμεν νυν τι s' όλων τούτων έπρα*''Λατο- 
ποιήθη.

· Τί εόαπα’να ό λκό; ί)ι* τά πολλά βιβλία ιότε καί τί δαπζ- 
νκ απο τριετίας ήια το εν και μονον. Προ; τοΰτο δεον νά έζετάσωμεν: 

Τινα βιβλία η το δυνατόν νά ύτϊοχρεωθώσιν οί μαθηταί νά άνυ- 
ράσιοσι τότε και ποια η ετήσια δαπάνη in’ έκαστον μαθητήν ά'Όρα- 
ζοντα, λικνικώ; βέβαια, τά βιβλία του.

Εχοντε; ύπ οψει την τελευταίαν επίσημον στατιστικήν τοΰ 
Κράτους (19 10  191 1) βλεπομεν, οτι οί εί; τά δημοτικά σχολεϊκ
οοιτώντε; μαθηταί ανέρχονται εί; 245.000 . Ή κατανομή τούτων 
εί; τα ; ?ς οΰ δημοτικού σχολείου τάξει;, κατά τού; έπζνειλημμέ-

νους υπολογισμού; ήμών, έπί τ·71 βάσει τών πραγμάτων, είνε ή έςή; 
πεοίπου έπί 1 00 μαθητών. Τοίζις Α’μαθηταί 30, Β’25, Γ’ 20 , Δ Ί 7 , 
Ε’ 5 κκί ΣΤ.' 3. (Αί δύο κνώτεραι τάςεις δυσαναλόγως έ'/ουσι φοιτών
τας πολύ ολίγους μαθητά;. α'. Διότι τά κοινά σ/ολεϊκ έχουσι μόνον 4 
τάξει;,πλεϊστα δέ πλήρηέπίση; μόνον τά; 4 κατώτερα; τάξει; εχουσι.β' . 
Λιότι οί άπό τή; Α' ταςεω; τών πλήοων προ αγόμενοι μαθηταί, ώ; έπί 
τό πλεϊστον, κατατάσσονται εί; τά 'Ελληνικά σχολεία καί γ'. Διότι 
πολλοί μαθηταί, άμα προαχθώσιν έκ τή; Δ' τάςεως, τρέπονται εί; 
βιοποριστικάς έργασίας).

Έπί τ?ί βάσει τής άνωτέρω αναλογία; τής κατά τκ'εις φοιτήσεω; 
τών μαθητών έπί τοϊς 100, κϋτανέμοντες τού; εί; εί; τά δημοτικά 
σχολεία (άρρ. καί θηλέων) φοιτώντας έν ολω 245.000  μαθητά;, εύ- 
ρίσκομεν οτι άνήκουσιν, εί; τήν Λ ’ ταςιν μαθηταί 73 ,500 , εί; την 
Β' 0 1 .2 5 0 , εί; τήν Γ' 49 .000 , εί; τήν Λ' 4 1 .0 5 0 , εί; τήν Ε' 
12 .250  καί εί; τήν ΣΤ' 7 ,350.

'Η έτησία δαπάνη τοΰ μαθητοΰ έκαστη; τάςευκ, κατά τόν κα
ταργηθέντα νόμον είνε : Διά τήν Α' τάξιν (λιανική άγορά) 1 άλφαβ. 
καί 1 άναγνωσμ. δρ. 0)55. Διά τήν Β' (2 βιβλ.) δρ. 0 ,90 . Διά 
τήν Γ  (7 βιβλ.) δρ. 2 ,50 . Διά τήν Δ' (12  βιβλ.) δρ. 5,00. Διά 
τήν Ε' (15  βιβλ.) δρ. 7 ,50  καί διά τήν ΣΤ' (15  βιβλ.) δρ. 7,45.

Έν τοϊς άνοιτέρω κατά μαθητήν υπολογισμοί; τή; δαπάνη; έλά- 
βομ εν ύπ’ οψει, ότι ό μαθητής έκαστη; τάςεω; θά ήγόραζεν ολα τά  
έγκεκριμένα βιβλία τή; τάςεώ; του, όπερ ουδέποτε συνέβαινε. Πολ- 
λαπλασιαζοντες τήν δι’ έκαστον μαθητήν δαπάνην έπί τό σύνολον 
τών φοιτώντων μαθητών έκαστης τάξεως εύρίσκομεν : Ταςις Α'. Μα
θηταί 7 3 .5 0 0 X 0 ,5 5 = δ ?. 40 .425 .— Β'. Μ. 0 1 ,2 5 0 χ ϋ ,9 0 = δ ρ .  
55 .12 5 . — Γ .  Μ. 4 9 .0 0 0 χ 2 ,5 0 = δ ρ . 122 .500  —Δ'. Μ. 4 1 .050  
Χ 5 = δ ρ :  2 0 8 .2 5 0 .—Ε·. Μ. Ι 2 .2 5 0 χ 7 ,5 0 = δ ρ . 9 1 .8 7 5 . Καί 
ΣΤ'. Μ. 7 .3 5 0 X 7 ,4 5 = % . 54 .857 . Ή τοι έν όλω δαπάνη έτησίζ 
είς β.βλία μαθητών 245.000, δραχμαί 573 .032 .

Κατά τον νέον τού ενός βιβλίου νόμον ή δαπάνη δι’ έκαστον μα
θητήν έτησίως εινε : Ταξις Α' (2 βιβλία Άλφαβ. καί Άναγνωσμ.)



Sp. 1,75 . Ταξί; B '( l  βιβλ.) δρ. 2 ,15 . Γ '(Ι  βιβλ.) δρ. 2 ,25 . Δ' 
(1 βιβλ.) S?. 2 ,60 . Ε' (3 βιβλ.) δρ. 4 ,80. ΣΤ' (3 βιβλ.) δρ. 5,20. 
Έν δλω δε δαπαν# ή Λ' ταξί; ( 7 5 .5 0 0 χ Ι  ,75)— δρ. 12 8 .625 . 
■ —Β' .(6 2 .2 5 0 χ 2 ,15 )= δ ρ . 13 1 .6 8 7 . - Γ ’. (4 9 .0 0 0 χ 2 ,2 5 )= δ ρ .  
110 .2 5 0 . — Δ'. (4 1 .6 5 0 χ 2 ,6 0 )= δ ρ . 1 10 .2 9 0 .— L' . ( 1 2 .2 5 0 χ  
4,80)=δρ. 58 .800  καί Σ Τ . ( 7 .3 5 0 χ 5 ,2 0 )= δ ? . 38 .220 . Ήτοι 
ολοι όμοΰ οί μαθηταί δαπανούν σήμερον διά βιβλίζ δρ. 577.872" 
άρα επί πλέον δρ. 5.000 περίπου ή πριν. 'Όνΐν κατά μέσον όοον ό 
μαθητής έδαπάνα έτησίώ; υπό τό τέω; κρατούν σύστημα δρ. 2,34  
κατά δέ τό νΰν δρ. 2 ,36 . ’Ά ν λάβγι δέ τι; ϋπ’ οψιν ότι έκαστο; μα- 
ςητή; Αγόραζε τά 3)4 τών εγκεκριμένων βιβλίων τ·?,; τάξεώ; του, 
είτε δι’ άνεχειαν, εί'τε διότι ό διδάσκαλό; παρέλιπε νά άναγράψη όλα 
τά βιβλία έν τώ δεδομένω πίνχκι τών άγορασθησομενων βιβλίων, εvtT> 
κατά τόν νέον νόμον δέν εινε δυνατόν τ ι; νά θεωρηθ$ μαθητής άνευ 
τοΰ ένο; βιβλίου, θά ϊδν) ότι ή έκ τΟϋ νέου νόμου δαπάνη τοΰ λαοϋ διά 
τά βιβλία υπερβαίνει της ποότερον τοιαύτη; κατά 5 — 80.000  δρα/· 
μά;."Ωστε όχι μόνον δεν έδαπάνα ό λαό; πρότερον περί τά δύο εκα
τομμύρια δραχμών διά βιβλία, ώ; έλέχθη εί; τήν Βουλήν.

Κατωτέρω παραθέτομεν δύο άναλ.υτίκοΰ: πίνακα; ποό; σαοεστέ- 
ραν κάτανόησιν τοΰ ζητήματος ήμών.

ΠΙΝΑΞ Α'. ΣΓΓΚΡΙΤΙΚ0Σ (Δαπάνη κατά μαθητήν,
τάξιν, έν συνόλω).

κατα τόν καταργηθεντα νομον κατά τόν ίσχύοντα νόαον

Τάξι; ’Αριθμό;
μαθητών

Δαπάνη ; Δαπανη 
κατά μα- κατά 

θητήν | τάξιν

Δαπάνη 
|κατά μκ- 

θητήν

Ααττανη
κκτά
ταςιν

Παρατηρήσεις» 4

Α . 73.50U 0,55! 40 .425 1,75 1*28.625
Β'. 6 1 .2 5 0 0,90! 5 5 .12 5 2 ,15 131*687
Γ'. 49.000 2 ,50  Γζ2.500 2,25 110 .250 *
Δ'. 41.650 5,00(208.250 : 2 ,60 110 .290
Ε'. 12.250 7,5θ| 9 1 .875 , 4 ,80 58.800

ΣΤ'. 7 .350 7 ,45  54.857 5,20 38.220
Σύν. 245.000 '573.032 577.^72
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Ε Κ Π Α Μ Τ Ι Κ Η  ΙΤ Ι Κ Ο 'Γ Η Σ  TUN Ν Ε Μ  EAA. ΕΠΑΡΧΙΑΝ
(Kara τάς εγγράφους απαντήσεις τών κ. κ. Διευθυντών τών κεντρι
κών άστικών σχολείων εις τήν σχετικήν εγκύκλιον τοΰ Συνδέσμου)

ΙΊδραι
σχολείο

Είδος
σχολείων

Ι’Αρ
μαθ

Αιδάσκον
τροσωπικόν

Μισθ
έτήσ.

1Ιροσόντα 
οιοασκόντων

Γρεβενά
(Μακεδον.)

Γρεβενά

Γρεβενά

Σαμαρίνη
(Γρεβενών!
Τ άλοβα 1'ρ
Σπήλαιον
Τεστα
Κηπουρεϊον
Τσοΰρχλι
Δοβροόνιτσα
Φ ιλιππαϊοι
Κρανιά
"Αβδέλλα
Περιβόλι
3μΓξις
Αοβράνη 
Ροδοσίνστα 
Βραβόν ιστα  
Αοβρ ούνιστα 
Βουντακόν

’Α στική σχο 
λή αρρενων 
μέ 7 τάξεις 2(10

Η»

[Ιαρθεναγω- I 
γεΐον με 6 130 
τάξεις 
Παράρτημα 

’Α στ. σχολής 
’Α στική σχο
λή πλήρες 
I I λ. δημ. σχολ

Μοναχήτιον 
Μάυραναΐοι 
Μακρυνόρος 
Κοσμάτιον

Βαθύ Λ ιμ ίν  
(Σάμβύ) 
Βαθύ Λ.

ΙΙλήρη δημο
τικά  σχολειά 
της περιφέ
ρειας Γεβενών

Ά θ.Γ άγαλης (διευθ) 
I. Παπαναστασίου 
Α .Χατζησπανδωνης 

Ν. Χρόνης 
Α. Καραβαγγέλης 
Map. Μέλη (διευθ.) 
Κ ατιν. Φλόκα 
Β. Χοτοπούλου 
Ν. ΓΙαπαίωάννου

Λ ιδάσκαλοι 
πέντε (f>)

I Λ ι δάσκαλος

70
5 ί
58

4 1 ο
50·"
42"
37
30

1 ~̂,JZ . Δ ιδ .’Αθην.Λ '
η » » »

Απόφ. Γυμνασίου 
» »

ΓΙτυχ. ύποδ. Η)σνίκ. 
’Απόφ.Παρθ. >t ”  

» » »
1 Ιτυχ. Άρσακ.Μ αρ'σ  
Λ πόφ. Γυμνασίου

Απόφοιτοι Γυμνα
σίου ή μέ ενδεικτικά  
Α '. ή Γ .γ υ μ ν α σ ια 
κής τάξεως.

Γυμν. πλήρες 
(4 τάξεις) 

Ίδ ιω τικ . έμ- 
πορ. Αΰκειον

Ι',Γ

46

ΐ'/καστον με ενα 
διδάσκαλον

I . Σωτηρίου 
διευθυντής (κτλ.)  
Ά λ κ .  Σπειρίδης 
διευθυντής 'κτλ.)

"Απολυτήριον ή εν
δεικτικόν 1 υανασίου

Είδος 
σχολείου

Αιδάσκον
προσωπικόν

’ Εδραι
σχολείων

Άρ
μαθ

Μισθ
τήσ.

Τελ.Φι/. Σ χ ο λ .ΐΐ ϊν .  
Τελειύο. Πάνε π.

) »
’Απόφ. Ιεροδιδασκ. 
Τελειόφ. Γυμνασ.

Προσόντα
διδασκόντων

Βαθύ Λ. 
Σάμου)

Ανω Βαθύ 
(Σάμου)

ΙΙαλαιοκά-

Πλήρης Ά σ τ .
σχολή μέ 
τάξεις.

’Λ στ. σχολή
με εξ τάξεις

Ά ρρεναγω -
-στρου Δημο? γ ίϊο ν  μέ τεσ-

(Σάμου) 
Γ.λ άσσων

Μίτσοβον
( Ί Ι π , ’.ρου)

Μέτσο&ον

Μίτσοβον

Μίτσοβον

σαρας τάξεις 
’Α στική  σχο
λή με 0 τά  
ξε ις και νη 

π ιαγω γέ Τον

'Ελληνικόν 
σχολειον με 
τοεΤς τάξεις

Δημοτικόν 
σχολειον μ 

4 τάξεις

Α. Ζαχαρίου (διευθ) 
1. Κυδωνιεύς 

Ά λ .  Κυριάκου 
Εμμ. Θεοχάρους 

500 X. Παράσχου 
’Α ;.  Αημητριάδης 
Α γ. ’Αντωνίου 

Α. Χατζηδημητρίου 
280  Έ ξ (6, διδάσκαλοι

1440  
1320  
9 G0 
(JGd 
960  
720  
720 
72(1

αγ . Αημήτρ 
(Μετοόβου) 
ά ν . Αημήτρ. 
’ Ανήλ.(Μ ετ 
Μελεα (Μετ

1 Ιαρθεναγω 
γεΐον μέ 15 
τάξεις (Τοσί- 

σε ιον

Μ ηπιαγωγ.
άρρ. θηλ. 

Αημοτ. σχολ.
μέ 2 τάξ. 

ΠαρΟεναγωγ 
Δημ.. σχολειον

Μηλεα (Μετ 
Βοτονάσιον 
(Με τσόβου) 
_\ερβίντισα

100 Αύο 2) διδάσκαλοι

Η. Παύλου (διευθ.) 50  
’Α ντ. Νιάμας 45 -  

200 ΐε ν .  Ματσούνος 40 
Σπ. Κόρακας 30
Ευτ. Παπακωνσταν. 32 

(νηπιαγωγός 
Μόδ. ΙΙερτσαλης 

50 Β.Καλόγερος σχολάρ 
ίΑ. Μίρανος 
Κ. ΙΙερτσαλης 
Β . Αουλάκι άρης διευθ 

150 Γ. Σταύςου 
|ΐ\ ΙΙάνος 
Α. Κατσερας 
Πολ.Μολυβάδα διευθ 
’ Λπόστ. Πολύ σης 

130 Ά γγελ.Τ αλαμπάκου  
Βιργ. Μ αργαρίτη 
Βασ. Καλοφύρη 

ΙΗ) Οϋρ.Μολυβάδα διευθ 
’Ά ννα  Κουκούμπάνη 

30 Κ. Ι’άπτης

53
65
37
36
52
27
2b
25

Τελειόφ. Γυμνασ.

’ Απόφ. ήμ ιγυμνασ. 
Τελ.Αιδασκ.·“'εσσα) .

Τ ελ.ίες .σχ .Χ άλκ .ίε ι 
Τελ.Φ.’Επισ. 11. ’Λ0 
Τελ. /.ωσιμ. σχολής

» η η

Τελ. Διδασκ. Ααο.
1 Γυμνασ.

Α πόφ. ιι »
» “ Μετσ.

34-
25
15 
9

2d
16 
24

Παρθε ναγωγ. 
Γραμματο- 

σχολεϊον 
Αημοτ. σχολ.

20
35
45

20
30

Καλλιόπη Ι’άπτου 
Κ. Κ απέτης  
Ν. ΙΙερτσαλης 
’J. Στριπέλης 
Map. Μπεκιάρη 
1 Ιαπιθανάσιος

Γ. Τσιούςης

■ι 0 Τελ.  Αρσ. Ά θηνω ν  
1 /.ωσ. σχολής 
1 Π αρθ.Ίωαννίν. 

» Τρικκάλ. 
Λ πόφ.Παρθ Μετσόβ 

Τελ. ’Ελισαβ. Παρθ. 
Απόφ. Ιίαρθ. Μετσ. 

Τελ. Γυυ.νασιου

27 λ.

9 ’Απόφ. Ιίαρθ.Μ ετσ. 
23 11 Λ ' τάξ.Γυμν
30 έ> Τε/ειόφ. Γυμνασίου 
20_^ Ά π ο φ . Δημ. σχολ. 
20 ’ » Παρθ. Τρικ
20 ’Εφημέριος χωρίου

Τ ελειόφ.Γυμν.Ίωαν.



ΣΗΜ. 1ά  σχολεία τής περκρερείας Μετσόβου συντηροΰνται έκ τών κλη
ροδοτημάτων Τοσίτσα, Στουρνάρα, Λούκα κλπ. (οί ύπηοετοΰντες ούδέν πλέον 
του μισθού των λαμβάνουσιν). (Έ π ετα ι συνεχεία)

(Συνέχεια έκ τής σελ. 61 τοϋ τόμου Ζ'. τεϋχος Β '.)

Μίαν φοράν παραδείγματα; χάριν ολόκληρος αμαξοστοιχία sotα- 
μάτησεν, αναγκασθεϊσα πρό; τοΰτο ύπό μιας τοιαύτη; στήλης υ.ετζ- 
ναστών.

Συνέβη δέ τοΰτο ώ; εξής :
ΙΙρος τα αριστερά τής οδού επί τής όποιας ήσαν αί σιδτ,ραΐ γραμ- 

μαί, εύρίσκετο λαχανόκηπο:, τόν όποιον αί κάμπαι ειχον καθ’ ολο
κληρίαν καταστρεψη, πρός δέ τά δεςιά ΰπήρχεν άλλος λαχανόκηπος 
ά όποιος μεχοι τής στιγμής εκείνης ήτο άθικτο:. Αί κάμπαι άπεφά- 
σισαν εκ συμφώνου νά μεταβοΰν άπό τόν έ'να άγρόν εις τον άλλον, 
καί πρός τοΰτο ήρχισαν νά διασχίζουν τήν όδόν κατά τό πλάτος 
αυτής. 1 οιουτοτρόπως όέ μετ’ ολίγον αί σιδηραϊ γραμμαί έσκεπάσθr,- 
σαν άπό τάς κάμπας επί ϊκτάσείος 200 μέτρων. Την στιγμήν εκεί
νην ή αμαξοστοιχία εςήρχετο έκ μι2ς σήραγγο; μέ ολην αυτής τν,ν 
ταχύτητα. Είς τά πρώτα 15 μέτρα ή αμαξοστοιχία συνέτριψε τά ; 
κάμπας χωρίς δυσκολίαν καί τάς μετεβαλεν εί; άμορφαν λιπαοάν 
μάζαν- ή μάζα δμω; αΰτη κατέστησε τοΰ; τροχούς τόσον ολισθηρούς 
ώστε 8έν ήδύναντο πλέον αυτοί νά εφαρμόζουν είς τάς σιδη:2; γραμ- 
μά; καί ώ; εκ τούτου έδυσκολεύοντο νά προχιορήσουν.

Επειδή δέ είς εκάστην νέαν στροφήν τών τροχών προσετίθετο εί; 
τό προηγούμενον και νεον στρώμα λίπου;, ή αμαξοστοιχία ήνανκά- 
σθη νά σταματ/,σ·/) προτοΰ διζτρέξ·/·, τα 200 μέτρα.

Γοιουτοτρόπω; λοιπόν αί κάμπαι τή; Πιερίδο; ζοΰν έπί τών φύλ
λων τή; κράμβη;. Άφοΰ δέ τραφοΰν καί αύξηθοΰν τελείου;, έγκατα-

λείπουν το λά/ανον καί άνερχόμεναι ει; τοίχου; ή εί; κορμού; bsv- 
<δρων, περιτυλίσσουν πέριξ τοϋ σώματά; των νήματά τινα, διά τών 
όποιων στερεώνονται έπί τοΰ υποστηρίγματα;, τό όποιον εςελεξαν 
κατ’ αυτόν δέ τόν τρόπον προσδεδεμέναι μεταμορφώνονται εί; χρυ
σαλλίδα;. Εί; τήν κατάστασιν αύτήν παραμένουν άκινητουσαι καί 
/ωρί; νά λάβουν τροφήν καθ’ δλον τόν χειμώνα, μετασχηματιζόμεναι 
ολίγον κατ’ ολίγον μέχρι τή; ανόιξεω; ει; τιλ^ια; πεταλούδα».

ΓΙρό; τήν πεταλούδαν αυτήν ομοιάζει καί ή Πιερι; ή φιλαίγ^ιρος, 
•τή; όποία; τά πτερά εΐνε έπίσης λευκά. Παρουσιάζεται κατά τόν Ιού
νιον μήνα καί πτερυγίζει εί; τού; κήπους καί εί; τούς αγρού;.

’Επί τών όπωροφόρων δένδρων γέννα ή θήλεια μικρότατα αυγά, 
κίτρινα καί τά τοποθετεί κατά σωρού;. Ά πό τά αύγά αύτά εξέρχον
ται υ.ετ’ ολίγα; εβδομάδα; μικραί κάμπαι, αί όποϊαι αμέσω, έ..ι .»ί- 
πτουν έπί τών φύλλων τών δένδρων και αρχίζουν να τα κατατρώγουν. 
"Οταν πλν,σιάίη ό χέιμών λαμβάνουν τήν πρόνοιαν αί κάμπαι αυταί 
νά πλέξουν μέ τά φύλλα εν είδο; περικαλύμματος καί άφ’ ού τό κρε
μάσουν έπί τών κλάδων τοΰ δένδρου εισέρχονται έντό; αύτοΰ καί τοιου- 
τοτρόπω; διέρχονται προφυλαγμέναι τόν χειμώνά των. 'Οταν δέ έλθη 
ή άνοιξις εξέρχονται έκ τή; φωλεας των καί έπιπίπτουσαι έπί τών 
φυτών εξακολουθούν τό καταστρεπτικόν εργον των. "Οταν ήέ αυξη
θούν πολύ,.απομακρύνονται ή μία τή; άλλν,ς καί αρχίζουν να μετα- 
βαλλωνται εί; χρυσαλλίδα;, καλυπτόμεναι ύπό σκλτ,ροΰ περικαλύμ- 
ματο;. Μετά δέκα δέ εως δώδεκα ήμέρας άρ’ οΰ μεταβληθούν είς χρυ
σαλλίδα;, σχίζεται τό περικάλυμμα κζί έ; αυτού έξερχεται μια 
ώραία λευκή πεταλούδα, ή ΙΙιερί; ή φιλαίγειρος. Ά λ λ η  ώραια πετα
λούδα τή; λ,μέρα; εΐνε ό Μαχάων, τού όποιου τά πτερά εινε μαύρα 
μέ κίτρινα; κηλίδ*; καί μέ μίαν έρυθράν όμοιάζουσαν πρό; οφθαλμόν* 
τά  δέ οπίσθια πτερά καταλήγουν εί; είδος ουρά;.

Ί1 κάμπη αύτοΰ ζή έπανω εί; τό μαραθρον, εί; τό δαυκίον κτλ.
•Επίση; ώραία πεταλούδα τή; ημέρας είνε ή όνομαζομένη Φωνή- 

Ξ σ σ α  ή Ίώ.Λύτή φέρει ώ; ό Μαχάων εί; έκαστον πτερόν μίαν κηλίδα 
όμοιαζουσαν πρό; οφθαλμόν. Καί τών μέν εμπρόσθιων πτερών ο ι  οφθαλ -



μ.οι είνε κοκκινωποί είς τό μέσον καί περιβάλλονται ύπό κύκλου κι
τρινωπού' τών δέ οπισθίων μελανωποί, μέ κύκλον οαιόν πέ:ιϊ. ΜΙ 
κάμπη αυτή; τής πεταλούδα; είνε στιλπνή μαύρη καί μέ λευκά στιν- 
ματα ,?j δέ κατά κοινωνία;. Ή δέ χρυσαλλί; τη; εΐνε στακτε;ή μέ 
χρυσά; κηλίδας,

Ό λζι αί πεταλοΰδαι τ/,; ήμερα; έχουν ώραϊα ζωηρά χρώματα, 
αί κεραϊαί των είνε τριχωταί καί έςωγκωμέναι εί; το άκρον, τά δέ 
πτερά των μεγάλα καί ζωηρώ; χρωματισμένα^ όρθά δέ πρό; τά άνο> 
όταν αι πεταλοΰδαι εΰρίσκωνται εί; άκιν σίαν.

Γώρα ά; ίδωμεν καί μερικά; πεταλούδα; τή; νυκτό;.
Ι-Ιά εςετάσωμεν πρώτον μερικά; έ; εκείνων αί όποϊαι ανήκουν εί; 

τήν οικογενειαν τών Σφιγγών, όνομαζομένων τοιουτοτρόπω; έκ τής 
στάσειυ; τήν οποίαν λαμβάνουν συχνάκι; αί κάμπαι αύτών. Άνορθώ- 
νουσαι δ/,λ. το έμπρόσθιον ήμισυ τού στόματό; των, παιαυ.ενουν έπί 
πολυν χρόνον εί; ακινησίαν, όμοιάζουσαι τοιουτρόπω; πρό; την σοίννα 
τή; μυθολογία;. Εί; τά; σφίγγα; άνήκουν πολλαί μεγαλαι καί ώραίαι 
πεταλοΰδαι, όπω; είνε π. χ. ή Σφίγξ τή; ροδοδάφνη;, ή όποία ζ·7, 
εϊ; τά; θιρμά: χώρα; δηλαδή ει; τήν Αφρικήν, εί; τά μεσημβρινά υ.ε- 
ρη τη; Ασία;, εί; τήν Ελλάδα, εί; τήν ’Ισπανίαν. Ή κάμπη αύτής 
συρράπτει διά κλωστών τεμάχια φύλλων καί κατασκεύαζε', τοιουτο- 
τροπω; εν είδος βομβυκίου, πλησίον τη; ρίζης τή; ροδοδάφνη; έπί τ?,; 
όποία; είχεν έως τότε ζήσν). Έντό; δέ τοΰ Βομβυκίου τούτου μεταυ.ο;- 
φώνεται εί; χρυσαλλίδα.

Αλλ ή μεγαλειτέρα ες όλο>ν τών σφιγγών εινε ή καλουα,ένη Άχε- 
ροντία ή Ατροπο;. Αύτή εί; τήν ράχιν τη; φέρει εν σ/ήμα κιτρινω
πόν, τά όποιον ομοιάζει πρό; κρανίο ν ανθρώπινον. Ιό πένθιαον αύτό 
σύμβολον συνδιαζομενόν μέ τήν θρηνώδη φαυήν τήν όποιαν ή νυκτειιν/, 
αυτή πεταλούδα εκβάλλει οταν είνε φοβισμένη, έγεινε πολλάκι: άοο;- 
μή φόβου εί; τού; ανθρώπους.

’Επειδή δέ ή έμφάνισι; αύτη; συνέπεσεν ενίοτε μετά τή; έ’/,Ώα- 
νίσ ,̂ω; επιδημίας, επιστευθη οτι το πενθιμον τούτο έντου.ον είνε ύ 
προαγγελο; θανάτου τοΰ όποιου φέρει καί τό σύμβολον.

Ή γιγάντιο; αύτή Ά/εροντία ή ατροπο; έχει πτερά μελανωπά, 
διασχιζόμενα ύπό ακανόνιστων ταινιών άνοικτοτέρου χρώματος" εί; τό 
μέσον δε έκάστου πτε:οΰ εύοισκεται έν σημεΐον λευκόν εύδιάκριτον.

11 ατροπο; θά ήτο έντελώ; άβλαβή; έάν δέν ε’.σήρχετο εί; τά; 
κυψελα; τών μελισσών διά νά αφαίρεση τό μέλι τιυν- δέν δύνανται δέ 
νά τήν εμποδίσουν άπό τούτου αί μέλισσαί, διότι τά κεντήματα των 
δέν προςενοΰν κανέν κακόν εί: τό πυκνόν δέρμα τη ;, μετ' ολίγον δέ 
άναγκαζονται νά έςέλθουν μετά τρόμου τής κυψέλης καί νά διασκορ- 
πισθοΰν, άφίνουσαι τήν σφίγγα κυρίαν τοΰ πεδίου.

Η καμπή τή; Ά/εροντία; είνε ή μεγαλειτέρα ές όλων τών καμ
πών τή; Εύρώπης.

Γνωστότατη σφίγς είνε ή ψυχοσφίγς, ή όποία κοινώς ονομάζεται 
κανδηλοσβέστης καί τήν όποιαν ίίλέπομεν συχνότατα νά εισχωρή είς 
τήν οικίαν μας καί νά πηγαίνγ) νά προσκρούη πετώσα εις τά ύαλο
παράθυρα. ’Αξία προσοχές είνε οταν πετα είς τούς κήπους, διότι με
ταβαίνει άπό άνθου; σέ άνθος χωρί; νά κάθηται επ’ αύτών, άλλά ιστα- 
ται μετέωοο; κινούσα τά πτερά τη; καί διατηρούμενη τοιουτοτρόπω; 
έν ίσοοοοπία μέ τό μακοότατον δέ ρύγ/ο; τη; απορροφά τόν λαιμόν τών 
άνθέων.

’Αντιθέτω; πρό; τά ; μεγάλα; πεταλούδα; τή; νυκτός υπάρχουν 
άλλαι πολύ μικδαί, όπω; είνε ή οικογένειαν τών ΙΙυραλίδων ει; την 
όποιαν άνήκουν τά μικρότερα λεπιδόπτερα ιίή; νυκτός. Αί πυραλ.ίδε; 
είνε όιαφό:ων ειδών, έκάστη έκ τών όποιων έχει καί τό δενδ,,ον ή τό 
φυτόν του έπί τού όποιου ζή. Ούτω π. χ. άλλη μέν ζή έπί τή; άμ- 
πέλ.ου, άλλη έπί τών πεύκων, άλλη έπί τών κερασεών κ.τ.λ .

’Αςία ιδιαιτέρα; προσοχή; εΐνε ή πυραλί; τή; άμπελου ή όποία 
ονομάζεται καί φιλόστοργο; διότι ή κάμπη αύτη; εχει τήν συνήθειαν 
νά πεοιστιέφη τά φύλλα έπί τών όποιων εύρίσκεται. Το έντομον αυτό 
τό όποιον κοινώ: όνομαζεται φθείρα (ψείρα) ή σκουλήκι τών αμπέλων 
πιο'ενεϊ μεγάλην καταστροφήν εί; τάς αμπέλους.

*11 0*/)Αειζ *'£ννχ τά κυνχ ττ,ζ ίττΐ τών ^Άλιον’ #τιό τά x'jzx
εξέ^/οντzt οί σ/.ώλτ(κε:5 οΐ δζοίοι ν.ετ* ολίγον είσέρ/οντζι εί; τά: σ/ι-



σμάς τών κλημάτων καί κρύπτονται μέχρι τ·?,; άνοίξεως. "Οταν δέ 
αρχίζουν νά άναπτύσσωνται τά φύλλα τ?,; άμπέλου, ρίπτονται έπ’ 
αύτών καί τά καταβροχθίζουν καθώς καί τάς σταφυλάς, μόλις αρχί
ζουν νά σχηματίζωνται. Κατά τά τέλη τού ’Ιουνίου ζητούν καταφύ- 
γιον εί; τά ξηρά φύλλα τά όποια περιστρέφουν καί μετά 2 ή 3 ημέ
ρας μεταβάλλονται εί; χρυσαλλίδας, αί όποΐαι μετά παρέλευσιν 15  
περίπου ημερών μετασχηματίζονται εί; τελεία; πεταλούδα;.

Τό εντομον αΰτό είνε καταστρεπτικώτατον είς δύο κυρίως έπο/άς, 
όταν δηλ. άνθη ή άμπελο; καί τό φθινοπωρον. Ή καταστροφή ον.ως 
είνε μεγαλείτερα, όταν ή άμπελο; εΰρίσκεται εί; τό άνθο; της.

Ώ ; μέσον καταστροφή; τών πυραλίδων θεωρείται τό ζεμάτισμα 
τών κλημάτων, διά τού όποιου φονεύονται αί κάυ.παι τού εντόμου 
τούτου.

Λ .  Ι Ια .να υλ ή ς

Ε Κ  ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
«Ι»ωτεινά. ενχομ.»

Κι; τήν μακράν και ευρυθμον τάςιν τών εντόμων συναριθαούνται 
τά γνωστά υπό τό όνομα Πυγολαμπίδες ή κοινώς κολοφωτιές.

"Ολος ό κόσμος γνωρίζει τό ταπεινόν εντομον τό καλούμενον φω- 
.ι'.νή σκιόλης ή Πυγολαμπίς, το όποιον φωτίζει κατά τήν νύκτα διά 
του ποικιλοστίλπνου φωτός του τόν τάπητα τών ζοφερών λειμώ
νων μας.

Εν τών πλέον άςιοπαρατηρητων αντιπροσώπων της οίκονενεία: 
^αύτης ^ίναι τά Πνρφΰρον τών Ά ντιλ/.cor. -/Οσον ή λάμψις μιας λυ
χνίας υπερτερεί τό φώ; μιας κανδύλας, τόσον τό φώς τού Πυρφόρου 
υπερτερεί τό φώς τ7,ς Πυγολαμπίδος. "Εν πυρφόρον τοποθετημένων 
επι του άκρου τού δακτύλου καί διερχόμενον άπό γραμμής είς ν^αμ- 
μήν ενώπιον σελίδος βιβλίου επιτρεπει. ν’ άναγνώσ·/) τις ταχέως είς μίαν

σκοτεινήν νύκτα. Τινά τούτων τοποθετημένα είς έν κλωβίον φωτί
ζουν μίαν αίθουσαν. ’Εάν μετριασθ?, τό φώς των τό άναζωπυρεί τις 
άνακινών αύτά, ή θέτων ταύτα εντός τού ύόατος. Δεν πρεπει νά πι- 
στευν) τις ότι είναι φωτεινά εί; ολον τό σώμα. Ολη ή λάμψις, τήν 
όποιαν ρίπτουσιν έρχεται άπό τρεϊ; μικρού; φανού; ή στίγματα έκ 
τών όποιων δύο είναι τοποθετημένα έπί τη; ρά/ευις καί εν έπί τού 
στήθους. Δύναται τό εντομον, δταν θελη, νά κλείσν) αυτούς καθώς 
κλείει τις νούς οφθαλμούς του.

’() ’Ινδός, ό όποιος διασχίζει τήν νύκτα τά ωραία δαση τού Με
ξικού τά λύμαινόμενα άπό δηλητηριώδη ερπετά καί ζώα, ϊνα μή 
δηχθή ΰπ’ αύτών, θέτει εν έπί έκαστου τών ποδών του- ουτω hi φω
τιζόμενος διέρχεται τά δάση χωρίς νά προσκοψη έπί τών όφεων. "Οταν 
έξημερώση, ή όταν διέλθη τό δάσος, ό οδοιπόρος τοποθετεί τά έντομα 
έπί τών φύλλων καί εξακολουθεί τήν πορείαν του. Μία παροιμία 
Μεξικανική λέγει :

«Φέοε τήν Μυϊαν τήν φωτεινήν, άλλά Οές αύτήν είς τό μέρος, 
όπου τήν εχεις λάβει».

Αύτη ή παροιμία διδάσκει τήν πρόνοιαν, τήν εύγνωμοσύνην καί 
τήν ελεημοσύνην.

Μέγας αριθμός Πυρφόρων μεταφέρεται είς Μεξικόν διά νά πωλη- 
θώσιν έκεί όχι ώς είδη τού ταξειδίου, άλλ’ ώς αντικείμενα τού καλ
λωπισμού. Όμοιάζουσι τόσον μέ τούς πολυτίμους λίθους, ώστε αι 
-'υναίκες στολίζονται άπό αύτά καθώς άπό ρουμπίνια, σμαράγδους 
καί άδάμαντας. Είς αύτήν τήν περίστασιν τα έπανακλείει τις είς 
Μικρούς σάκκους άπό τούλι, έκ τών όποιων δένει μεγάλην ποσό
τητα είς κόμβους άπό ταινίας καί είς άνθοδέσμας άπό άνθη τεχνικά.

Τά Ιΐυρφόρα φαίνονται περί τέλη ’Απριλίου μετά τ ίς  πρώτας 
{5ρο/ά;, άφθονούσιν είς τόπου; δασώδεις καί εί; άγρου; άπό καλάμους, 
εξέρχονται περι τό λυκαυγές, πετώσιν επί δυο ή τρεις ώρας (ακριβώς 
δέ τότε φαίνονται είς όλην αυτών τήν όόςαν) κρύπτονται εντός τών 
κουφωμάτων τών δένδρων καί ύπό τήν χλόην τών λειβαδιών, τρέφον
ται τέλος άπό φύλλα τρυφερά καί εξαφανίζονται πρός τό τέλος τού



Ιουλίου rt 77,v ζρ/ην Λυγουστου. fiv τούτοις όυναταί τι: *7.3 ’Λέναν 
κόπον vz τά δια τη ρήση εντός κλωβίων [J-ί/γ· Σεπτεμβοίου καί 'Οκτω
βρίου.

Άβλαβή διά τόν άνθρωπον τά ΙΙυρφορα είναι χωρίς οίκτον διά τό 
ί'διον είδος των. Δύναντζι μεταξύ των μαχομενα νά καταστραφώσι 
σκληράς. Τά όπλα των είναι εντός τών ποδών των, τά όποία: οί αα- 
χηται u.i.αχς,ιριζονται δια νά άφαιρεσωσι την κεφαλήν τών αντιπά
λων των.

Ει, .χ . Ινδίας καί ί̂ς τό Ασιατικόν πέλαγος τά εντον.α τά Φω
τεινά είναι πολυάριθμα καί ώς έπί τό πλείστον πτερόεντα. Είς αεοι- 
κάς εποχάς τά πλήθη τών εντόμων διασχίζουσι τόν άέοα ομοια υ.ε 
σύννεφα ουράνια, τά όποία ζ  π ο τ ό ί. oj ς πλησιάζουσι τήν γην.

Τ α ΰ τ α  τ ά  έντο μ α  τ ά  φ ω τε ιν ά ,  τ ά  π τερ ό εντα , έχουσι τόν τύπ ο ν  

Ox ’jij α σ ια ς  π ε τα λ ο ύ δ α ς  Φερουσης λ υ χ ν ία ς ,  ής ή κ εφ α λή  β α σ τ ά ζ ε ι ά λ η -  

Οή Φάρον. Λ έ γ ε τ α ι δ ’ ο τ ι ό π λ α ν ή τ η ς  το ΰ  Ά ρ ε ω ς  κ έ κ τ η τ α ι το ΰτο  τό  

έκ τα κ το ν  νά  φ ω τ ίζ η τ α ι κ α τ ά  τή ν  δ ιά ρ κεια ν τώ ν  ζοφεοών νυκ τώ ν  κ α ί  
νά  συμπληρώ νη, τή ν  σ ελή νη ν , ή όπ ο ια  το ΰ  λ ε ίπ ε ι.

Μ ;.τά τ ά  έ ντο μ α  τ α ΰ τ α  πρεπει ν ά να φ ΐρ ω μ εν  ζ ω ύ ρ ια  φωσΦ ο:ί- 

ζ ο ν τ α ,  τ ά  όπ ο ία  γ έμ ο υσ ι τ ά ς  θ ά λ α σ σ α ς  κ α ί π ερ ιστάσεω ς δοθείσης κ ζ -  

λ υ π τ ο υ σ ι τ ά  κ υ μ ζ τ α  ύπό το ΰ  φο>τός.

Δ ιά  τ ίνος τρόπου τ α ΰ τ α  τ ά  ό ν τ α ,  τ α ΰ τ α  τ ά  έ ντο μ α  χ α ρ α γο υσ ι 

α υτό  τό  φώς ; ή ε π ισ τή μ η  εως τώ ρ α  δεν δ ύ ν α τ α ι νά έξηνήση  το ΰτο  το  
θ α υ [α άσιο ν α  υ σ τ  ή ο ι ο ν .

Ά ν Π ρ .  Λ ί. Α ί* ϊγ ά ΐβ » ) ;
Δημοδιδάσκαλος Του σχολίΐου ’Αθηνών.

Γ Ε Λ Ρ Γ Ι Κ ^

ε Η α  Γ Ί Α ΐ Α ΐ
Μίαν φοράν Ιλαβον ένα γράμμα άπό ένα μαθητήν το οποίον

έλεγε περίπου τά έςής :
—Έ μαθα δτι τά χημικά λιπάσματα αυξάνουν τήν παραγωγήν 

καί προσεπάθησα νά τζείιω  τον πατέρα μου νά τά μεταχείρ ισην. 
—Ά λ λ ’ 6 γέρος δέν ήθελε νά μέ άκούσγ/ διότι δυσπιστει προ; .οι- 
ούτου είδους' νεωτερισμούς. Τότε ήρχισα νά οικονομώ χρήματα κα.. 
οταν εΤχον συλλέξη τό άπαιτούμενον ποσόν ήγορασα μισόν σάκκον 
χημικόν λίπασμα καί τό μετεχειρίσθην είς ενα έκ τών άγριον μας.
•—-Ευτυχώς ή δοκιμή επέτυχε και οταν ο πατήρ μου ειοε τήν δια
φοράν έμεινε πολύ ευχαριστημένος και άπεφασισε φέτος ν άγοραση 
δέκα σάκκους λίπασμα.

'ί>ςέπί τό πλείστον έν 'Ελλάδι οί γονείς έχουν τήν άξίωσιν δπως 
οί υιοί των μή αναμιγνύονται είς τάς ύποΟ-έσεις τοΰ πατρος των έφ 
όσον άκομη σπουδάζουν—κατόπιν δε οι άλματος να πηοωσιν άπό 
το θρανίον τοΰ σχολείου είς τήν τύρβην τής κοινωνίας και άπό τόν 
γαλήνιον οίκον τών γραμμάτων νά μετοικήσουν εις την θορυβωοη 
παλαίστραν τής βιοπάλης. Πλήν τοΰτο οεν είνε οιίλου παιοαγω- 
γικόν.

"Οπως ή μικρά κόρη διά τής κούκλας της συνειθίςει νά εχη μη- 
τρικάς μέριμνας, ουτω ό μέλλων βιοπαλαιστής παΐς επρεπε ες άπα 
λών ονύχων νά «συνειθίση» νά γίνη χρηστός πολίτης,—ό θεσμός 
τών προσκόπων ύπό τήν έποψιν ταύτην είναι θαυμάσιος.

—Ά λλά  τοΰτο δέν είνε το πάν—ί  παΐς δέν θά είνε μόνον χρη
στός πολίτης—θά είναι κατ’ άνάγκην καί χρηματοκερδιστής. Η
μείς λέγομεν «θά ζήση τήν μητέρα του και τάς άδελφάς του» οηλ. 
!(·ά έ/η οικογενειακά βάρη πριν εύτυχήση ν’ άποκτήση οικογένειαν. 
Οί Αμερικανοί λέγουν δτι οπως ή γάτα είναι προορισμένη νά κυ
νηγά ποντίκια τό παιδί είναι προωρισμένον νά κυνηγά δολλάρια. 
Είναι πολύ ώραΐον νά μή προσκυνώμεν τόν Μαμμωνά άλλ’ όταν



έχη ό παΐς ν’ άναλάβη οικογενειακά βάρη έπί τών ασθενών του 
ώμων καί να δουλευτ) ώς ει'λως τήν μισήν το υ ζωήν ο:’ «οικογενει
ακά; υποχρεώσεις» δίκαιον είναι εν τινι μέτρω—άπό το Οσχολείου 
ήοη νά τοΰ διδάσκωμεν «πώς νά κάμη χρήματα» καί τουλάχιστον 
νά μή άντιπράξωμεν δταν μόνος του σχεδιάζω κέρδη καθ’ ήν επο
χήν κλίνει ακόμη τό τύπτω τύπτεις τύπτει ’Ήδη επανέρχομαι εις
τήν έν αρχή τοΰ παρόντος χαρακτηριστικήν επιστολήν ενός άνοι-
κτομμάτου παιδιού Ήδύνατο ί  δημοδιδάσκαλος νά λέγη εις τούς
μαθητάς τών αγροτικών περιφερειών ώς εξής. Ά ν  θέλετε νά βελ- 
τιωσητε την καρποφορίαν τοΰ πατρικού άγροΰ βελτιώσητε τήν γε
ωργίαν. Είναι τοΰτο ό έντιμότατος τρόπος πλουτισμού ίσως ί  έντι- 
μοτερος πάντων. Διά νά βελτίωση τις τήν γεωργίαν υπάρχουν 100 
ΐροποι.Οι 99 έξ αύτών είναι περίπλοκοι καί δή ανεφάρμοστοι απαι
τούν μηχανήματα ές ’Αμερικής—ατμόν—γαζολίναν—ηλεκτρισμόν 
—χημείαν—μικροβιολογίαν—δ νους ξένων έπικρατειών—όρνιθας 
εξωτικά: κ.τ.λ.

Εις ό'μιος τρόπος—είναι εύκολώτατοξ—εύκολοέφάρμοστος—ή 
χρήσις τών χημικών λιπασμάτων. Ρίψατε εις 10 £ίζας τομάτα; ή 
αραβοσίτου, ή πατάτας, ή μελινζάνας, ή άγγουριάς άνά μίαν κου- 
ταλιαν τής σούπας μιάς ειδικής κόνειος (περιεχούσης άζωτον φώσ
φορον και καλι) αναοεύσατε τό λίπασμα μετά τού χώματος καί περι
μένετε τά αποτελέσματα τής έποπτικής ταύτης διδασκαλίας. Μέ 
δαπάνην ενός μονολέπτου κατά φυτόν (τόσον κοστίζει μία κουταλιά 
λίπασμα) θά ίδήτε ό'τι τά λιπαινόμενα φυτά αναπτύσσονται και 
παράγουν διπλασίως τών μή λιπαινομένων καί οτι ή διαφορά εκφρα
σμένη είς χρήμα θά είναι περίπου 5 λεπτά τής δραχμής. —Δέκα 
ρίζαι τομάτας μή λιπασμένης παράγουν π. χ. ντομάταν αξίας 50 
λεπτών καθ’ ήν ώραν δέκα ρίζαι τομάτας λιπαινόμεναι παράγουν είς 
τό αυτό χρονικόν διάστημα ντομάταν περισσοτέραν καί πρωϊμοτέ- 
ραν αξίας μιάς δραχμής, άρα ή δεκάλεπτος δαπάνη έδωσε 50 λεπτόν 
κέρδος.—’Εδώ έρχεται τώρα ή μαθηματική άποψις τοΰ νόμου τών 
άναλογιών.

Όπως 1 λεπτόν έγεινε ύ λεπτών κέρδος δπως 10 λεπτά έγιναν 
50 λεπτά κέρδος ουτω 100 δραχμών δαπάνη θά γίνη 500 δραχμών 
κέρδος και 1000 δραχμών δαπάνη θά γίνη 5000 δραχμών κέρδος ! 
— Καλόν είναι νά διδάσκωνται οί παΐδες τόν εύκολον τούτον καί 
έντιμότατον τρόπον, πλουτισμού.

Αύτο είναι τό αντιφάρμακων κατά τής μεταναστεύσεως.—Ά ν  
θέλετε νά μάθ·ητε πλείονα περί χημικών λιμασμάτων προμηθευθήτε 
(αντί 60 μόνον λεπτών) τήν δευτέραν έκδοσιν τοΰ βιβλίου «Χημικά 
λιπάσματα» έκδοθέντος έσχάτως υπό τοΰ Συλλόγου πρός διάδοτ.ν 
ωφελίμων βιβλίων (Ά θήνα ι 4 '2 οδός Ακαδημίας.)

Δει δή χρημάτων ώ άνδρες}’Αθηναίοι, άλλως’οί παΐδες θά μετα
ναστεύσουν καί θά γίνουν Δολλαροκυνηγοί.

Διδάξατε τούς άγρότας διά τής άπλής καί άνεξόδου μεθόδου 
τών χημικών λιπασμάτων νά κερδίζουν χρήματα έκτών σπλάγχνων 
τής πατρώας γής. Α μήν

Ρ α ϊ ν ό λ δ ο ;  Α / , ι ι . η ΐ ρ ι ί Τ ι / , ς

Τά Διοικητικά Συμβούλια τοΰ Συνδέσμου τών Ελλήνων Δημο
διδασκάλων καί τών Συλλόγων τών Δημοδιδασκάλων Αττικής και 
τοΰ Πειραιώς, συνεργαζόμενα άθορύβως καί έν αδελφική σύμπνοια 
πρός άνύψωσιν τοΰ δημοδιδασκάλου καί βελτίωσιν τής εκπαιδενσεως 
έ'σχον τήν τιμήν νά παρουσιασθώσιν εις τόν υπουργόν τής Παιδείας 
κ. Ί. Τσιριμώκον τήν 27ην Μαΐου, διά δέ τών προέδρων αυτών κ. 
κ. Κ.Σβάρνα,Άλ. Μουμούρη καί Η Βογιά καί εξέφρασαν τήν ευγνω
μοσύνην των διά τήν πατρικήν στοργήν τοΰ κ. δπουργοΰ πρός τόν 
κλάδον έκδηλωθεΐσαν διά τών ληφθέντων καί λαμβανομένων μέτρων 
υπέρ τής έκπαιδεύσεως. Παρεκάλεσαν ακολούθως τόν κ. υπουργόν, 
όπως, προκειμένης όσονούπο) ριζικής μεταρρυθμίσεως τών τής εκ
παιδεύσεις άκουσθή καί ή γνώμη τών δημοδιδασκάλων και λ̂η- 
φθώσιν ύπ’ οψει τά λογικά καί δίκαια αιτήματα αύτών. Τέλος εξε- 
δήλο)σαν τήν δυσφορίαν των καί διεμαρτυρήθησαν διά τήν κατά 
τοΰ κ. ΰπουργοΰ καί τής κεντρικής υπηρεσίας επιθετικήν τακτικήν 
τής έφημερίδος «Σάλπιγγος», διεβεβαιωσαν δε τον κ. ύπουργον οτι 
μετά πλήρους εμπιστοσύνης οι δημοδιδάσκαλοι άτενίζουσιν πρός 
Λυτόν καί ηύχήθησαν, οπως άγάγη είς πέρας τήν συντελουμένην 
εκπαιδευτικήν εργασίαν.

Ό  κ. υπουργός άπαντών έβεβαίωσεν, οτι τάς περί έκπαιδεύσεο>ς 
γνώμας του διετύπωσεν έν νομοσχεδίοις, έν οΐς λαμβάνεται μέριμνα, 
πλήν τών άλλων, δπως ό δημοδιδάσκαλος καταστή ανεξάρτητος καί 
δυνηθη ή πολιτεία νά απαίτηση παρ’ αύτοΰ τήν έφαρμογήν τών 
εκπαιδευτικών της μέτρων. ΙΙροσέθεσεν ακολούθως ό κ. υπουργός 
δτι τά νομοσχέδιά του θά δικαιώσιοσι τάς προσδοκίας τοΰ κλάδου 
καί δτι έν καιρώ θά ζητήση τήν έπ’ αυτών γνώμην τών δημοδιδα
σκάλων διά τών σωματείων των, ευχηθείς συνάμα δπως α ι περι
στάσεις έπιτρέψωσιν αύτώ ταχέως νά πραγματοποίηση τούς πόθους 
του έπ’ άγαθώ τής έκπαιδεύσεως καί τών λειτουργών αυτής. Μεθό 
τά Διοικ. Συμβούλια εύχαριστήσαντα τόν κ. υπουργόν διά τάς ευμε
νείς του διαθέσεις άπήλθον μέ τάς άρίστας τών έντυπώσεων.



Κατά τήν αλω σ ιν  τώ ν  Ί ω α ν ν ίν ω ν  τό Προεδρεΐον τοΰ Σ υνδ έ
σμου άπηύϋ·υνε τό κατωτέρω  συγχαρητήριον τηλεγράφημα  

. πρός τήν Α. Β . Υ. τόν Διάδοχον-
UA. Β . Υ. Κ ω νσταντίνον Διάδοχον ’ Ιω ά νν ινα

Διερμηνεΰοντες τήν ευγνωμοσύνην και άγαλλίασιν τών μικρών 
Έλληνοπαίδων μετά τών διδασκάλων των ύποβάλλομεν Ύμετέρα 
Ύψηλότητι εγκάρδια συγχαρητήρια έπ'ι τη διά τοΰ άηιτήτου στρατού 
Σας περιλάμπρφ νίκη καί απελευθερώσει και άλλου τής μεγάλης μας 
Ελλάδος τμήματος, ένθα ή άκρόπολις τής Ηπείρου, τά πολυθρύ
λητα Ίο)άννινα.

Ευχόμενοι Ύψίστω, οπως κρατύνη Ύμέτερα δπλα πρός τελείαν 
πραγματοποίησιν μεγάλων εθνικών πόθων.

Διατελοϋμεν μετά βαθυτάτου σεβασμόν.»
'Ο Πρόεδρο; τοΰ Συνδέσμου τών 'Ελλήνων Δημοδιδασκάλων 

Κ. Γ. ΣΒΑΡΝΑΣ 'Ο Γεν. Γραμματεΰς
Κ. Π απανικολάου

'II κατωτέρω εγκύκλιος επιστολή άπηυθι>νί)η εις τούς Διευθυν- 
τάς ’Αστυκών σχολείων 25 νέων έπαρχιών 

Ά ρ ιϋ '. 2 1 . ΆΌ 'ήνησι 2 0  Α πρ ιλ ίου 1 9 1 3
Έπιθυμοΰντες τά δώσωμεν μικράν ιδέαν είς τούς άναγνώστας 

τοΰ ήμετέρου περιοδικού «Τό Δημοτικόν Σχολειον», περί τής εκπαι
δευτικής κινήσεως τών άρτι άπελευθερωθεισών Ελληνικών χωρών, 
Σάς παρακαλοΰμεν, δπως ευαρεστούμενοι, μάς χορηγήσετε τάς έξης 
πληροφορίας.

Δ'. Πόσα κατ' είδος 'Ελληνικά σχολεία (άστυκά ή γυμνάσια) 
λειτουργοΰσιν έν τή πρωτενόύση τής περιφερείας σας και έκ πόσων 
τάξεων συνίσταται έκαστον.

IV. Πόσοι διδάσκαλοι ύπηρετοΰσιν έν έκάστω.
Γ'. Ιίόσοι περίπου μαθηταί φοιτώσιν.
Δ . Τίνα μισθόν λαμβάνει έ'καστος διδάσκαλος έτησίως και τίνας 

άλλας άποδοχάς (είς είδος) έχει.
Ε'. Τίνα τά προσόντα έκάστου διδασκάλου, κατά κανόνα.
ΣΤ'. 01  μαθηταί τών κατωτέρω σχολείων είς ποίαν τάξιν τών 

ανωτέρων κατατάσσονται καί πώς (διά διαγωνισμού κ.τ.λ.)
Ζ'.Τά ονόματα τών ύπηρετούντφν εις τήν πρωτεύουσαν διδασκάλων.

II.' Σχετικαί πληροφορίαι, έφ’ δσον είνε δυνατόν, περί τών λοι
πών σχολείων τής περιφερείας Σας.

Διατελοΰμεν μετ' αγάπης.
'() Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου τών Έλλ. Δημοδιδασκάλων 

Κ. Γ. ΣΒΑΡΝΑΣ Ό  Γεν. Γραμματεΰς
Κ. Π. Π απανικολάου

Υ. Γ. ’Απαντήσεις κ. Κ. Γ. Σ βάρναν  
Ι Ι υ ΰ ε δ υ ο ν  ν . . ι . Α. Ό δ ό ;  A l a g o & o x ' o c  ·~>0 . / ν ,  , 1 ι ) ή *  ι ΐ ζ

Σημ. Ιίαρακαλοΰνται οί κ. συνάδελφοι, οί μή λαβόντες τήν εγ
κύκλιον ταύτην εγκαίρως, δπως εΰαρεστηθώσι καί απαντησωσιν έπί 
τών άνωτέρω έρωτημάτων νυν, ιδίως οί διευθυνται τον αστυκών 
σχολείων τών πρωτευουσών τών έπαρχιών

Είς τήν εφημερίδα «Εστίαν» τής 2δ Φεβρουάριου ε. έ. εδημο·· 
σιεύθη ή κατωτέρω επιστολή τοΰ Προέδρου τοΰ Συνδέσμου.

Ή  Αττ,ιι.η*:'-**·,
’Α ξιότιμε κ. Δ ιευ& υντά.

Κατόπιν τών δΐ)μοσιευθέντων τάς ημέρας ταυτας εις συνεχή 
φύλλα τής άξιολόγου υμών έφημερίδος περί τών δημοδιδασκάλων 
κτλ. αισθάνομαι τήν ανάγκην νά συμμετάσχω καί εγω της συζητή- 
σεως τούτης, έκφέρων καί τήν έμήν γνώμην.

Χωρίς βεβαίως νά θέλω ν’ αμφισβητήσω τήν καλήν πίστιν της 
άξιοτ. διευθύνσεως καί τών εντίμων συνεργατών της κ. κ. ΓΙ. Ν. καί 
Γ. Τ., οιϊτε ν’ άποδώσω αύτοΐς κακήν πρόθεσιν ή καί κουφοτητα 
δι’ δσα έγράφησαν σχετικώς πρός τήν δράσιν ή μάλλον την αδρά
νειαν (κατά τά γραφόμενα) τών δημοδιδασκάλων είς τό ζήτημα τής 
ιστορίας καί δή είς τό άφορών τήν έξόμνησιν καί έξαρσιν τοΰ ηρωι
σμού καί τής άπαραμίλλου ανδρείας τών άπελευθερουντων τους 
δούλους αδελφούς μας συγχρόνων ηρώων κατά τήν διεξαγομένην γ ι
γαντομαχίαν, έν πάση ειλικρίνεια, βεβαιώ, <υς έκ της ιδιότητάς μου, 
τόσον τήν φίλην «'Εστίαν» δσον και τούς αξιοτιμους αρθρογρα- 
φους αυτής, δτι ό δημοδιδάσκαλος καί έπί τοΰ προκειμένον έπραξε 
καί πράττει τό καθήκόν του καί έν τω σχολείο* καί εν τοϊς πεδίοις 
τών μαχών, ένθα ού μόνον οί προσκληθέντες υπό τά δπλα δημοδι
δάσκαλοι, άλλά καί οί έθελουσίως προσελθόντες τοιοΰτοι έρραναν μέ 
τό τίμιον αϊμά των τάς άπελευθερωθείσας Έλληνικάς χώρας.

Καί δσον μέν διά τήνέν τώ πολέμω δράσιν τοΰ δημοδιδάσκαλου 
ευρέως θά άναφέρη ή ιστορία- δσον δμως διά τήν είς τούς στενούς 
τοΰ σχολείου τοίχους έργασίαν αύτοΰ δέν απαιτείται εΐμή μία άπλη 
έπίσκεψις είς τό διδακτήριον κατά τάς ώρας τής διδασκαλίας, παντος 
άμφιβάλλοντος, ϊνα βεβαιωθή δτι άλλοτε μέν έπί τή ευκαιρία τοΰ 
άπερχομένου είς τόν πόλεμον συναδέλφου, άλλοτε δέ έπί τή αναγγε
λία εύφροσύνου γεγονότος πολεμικού ή μεταφοράς αιχμαλώτων κτλ. 
οί τοίχοι τοΰ σχολείου άντηχοΰσι μέ ζητωκραυγάς των μελλόντων 
στρατιωτών μας υπέρ τών μαχομένων, ;ιέ τ ό ν  κίνδυνον νά παρεξη- 
γηθή ό Διδάσκαλος άπό τούς τυχόν διαβαίνοντας κανά την ώραν 
εκείνην έξωθεν τοΰ σχολείου, επειδή δήθεν ό διδάσκαλος παραμελεί



τό κύριον εργον του, άφοΰ δυστυχώς τοιαύτην περί τής αποστολής 
τοϋ σχολείου Ιδέαν εχει τό Κοινόν. Ό  ενθουσιασμός δέ ουτος τών 
μαθητών κα'ι ή επιθυμία τούταιν πρός μίμησιν τών ανδραγαθη
μάτων τών πολεμιστών ενεπνεΰσθη έκ τής σχετικής διδασκαλίας 
τών δημοδιδασκάλων. "Ας μή νομισθή δμως οτι τά ανωτέρω άνα- 
φέρονται είς εν ή δΰο σχολεία ή τά τών ’Αθηνών μόνον. Τ ά αυτά 
γίνονται, άν όχι εις όλα τά σχολεία τοϋ Κράτους, πάντως δμως είς 
τά εννέα δέκατα αυτών δι’ δ έπ! τοΰ προκειμένου δέν έχει εφαρ
μογήν τό «ένας κοΰκκος δέν φέρει άνοιξιν».

Διότι ή τοιαύτη έπ’ ευκαιρία διδαχή δέν είνε προϊόν μόνον 
ένθουσιώδους διδασκάλου ή καί έχοντος μόνον συναίσθησιν τής 
αποστολής του, ή καί άπλώς λογικευομένου, άλλά καί ύποχρέωσις 
άπό τής παιδαγωγικής καί διδακτικής άπορρέουσα. Πρό ολίγων 
μόλις ημερών φίλος μου συνάδελφος υπηρετών ώς έφεδρος λοχίας 
καί συνοδεύσας ενταύθα αιχμαλώτους μοί έλεγεν : «ή χαρά μου διά 
τάς νίκας μας εΐνε απερίγραπτος όχι μόνον διότι συνετέλεσα καί 
εγώ εις τό έλάχιστον διά τήν άπελευθέρωσιν τών αδελφών μας, όχι 
διότι είδα τόσα ωραία μέρη ελληνικά, τά όποια ώς χθές κατεΐχον 
οί προαιώνιοι έχθροί μας, άλλά διότι ήντλησα ύλην ζώσαν διά νά 
έμπνεύσω καί ένθουσιάσο), δταν έπανέλθοι είς τό σχολεΐον, τούς 
μαθητάς μου.»

"Ωστε ό άρνοΰμενος καί μή άναγνωρίζων καί τήν τοιαύτην τοϋ 
διδασκάλου δράσιν άρνεΐται νά τοϋ αναγνώριση αυτήν τήν διδα
κτικήν μέθοδον καί τήν στοιχειώδη λογικήν.

Διά τοΰτο επαναλαμβάνω δτι δσα έγράφησαν είς τήν «Εστίαν», 
έγράφησαν έξ άγνοιας τών πραγμάτων ή έκ προκαταλήψεως. Δυνα
τόν δμως νά έγράφησαν καί έκ προθέσεοκ, άλλ’ υπό τήν αγαθήν 
της έννοιαν, τούτέστιν δπως προκληθή εύρυτέρα συζήτησις καί έξαρ- 
θώσιν έτι μάλλον τά συντελούμενα μεγάλα εθνικά γεγονότα, οπότε 
δέν δύναμαι ή νά ευχαριστήσω καί συγχαρώ έξ ονόματος τών Ε λ 
λήνων δημοδιδασκάλων τούς έν λόγοι γράψανταςείς τήν «Εστίαν», 
διότι τουλάχιστον μάς παρακολουθοΰσι καί ένδιαφέρονται διά τό 
σχολεΐον.

Μετά τ’ άνοιτέρο) ύποχρεοΰμαι νά διακηρύξω δτι ό Έλλην διδά- 
σκαλος,χωρίςτάπαρασια>πήση βεβαίως τούς θριάμβους τών προγόνων 
ήμών Μαραθωνομάχων καί τοΰ 21, κατά κανόνα δχι μόνον εξήρεν, 
άλλά ύπερεξήρε καί έξαίρει τά σήμερον εξελισσόμενα μεγάλα καί 
εθνικά γεγονότα έν συγκρίσει καί παραλληλισμό) τούτων πρός εκείνα.

Μετά μεγίστης τιμής
Ό  Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου τών Έλλην. Δημοδιδασκάλων

Κ. Γ. ΣΒΑΡΝΑΣ



ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
TOY Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Ζ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ & ΤΟΝ ΣΤΟΛΟΝ

ΙΙρός τόν Στρατόν Μου και τόν Στόλον.
Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί, στρατιώται καί ναΰται !
Σείς εϊσθε οί εργά'ται της μεγαλυνθείσης ταΰτης Νέας Έλλάδος_ 

Γο αίμά σας, οί κόποι σας, οί αγώνες σας, α ί στερήσεις σας, ή αν
δρεία σας κα'ι ή καρτερία σας έκαμαν τήν Πατρίδα μας Μεγάλην 
όχι δέ μόνον μεγάλην, άλλα και τετιμημένην και σεβαστήν κα'ι ένδο
ξον είς δλον τόν κόσμον.

Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολλοι, άπό τούς ανδρείους μαχητάς 
Μου δέν θ ’ άκοΰσωσι τούς λόγους Μου τούτους, άλλά ιό αίμά των 
δέν έχΰθη έπί ματαίω.

Αίωνία ή μνήμη τών πεσόντο)ν ηρώων μας. Είς σάς δέ τούς έπι-- 
ζώντας εκφράζω τόν θαυμασμόν Μου διά τά κατορθώματά σας καί 
τήν ύπερηφάνειάν Μου διότι ηγούμαι τοιοΰτου Στρατού και Στόλου.

Διέταξα δπως μετάλλια δοθώσιν εϊς πάντας τούς μετασχόντας τών 
δΰο πολέμων. Ά λλ ’ υπέρ πάν μετάλλιον, υπέρ πάσαν αμοιβήν, είμαι 
βέβαιος, δτι εις τήν καρδίαν έκάστου προέχει, ως άρίστη αμοιβή, τό 
συναίσθημα δτι έκαμε τήν Ελλάδα Μεγάλην.

Ά λλά τό εργον μας δέν έτελείωσε, πρέπει ή 'Ελλάς μας νά γείνη 
ισχυρά, ίσχυροτάτη. Θά εργασθώ άνενδότως διά τόν σκοπόν αύτόν. 
“Οσοι μείνετε ύπό τάς σημαίας θά Μέ συντρέξητε μέ τήν αυτήν άφο- 
σίωσιν, δπως καί είς τά πεδία τών μαχών, δσοι θά έπιστρέψετε εις 
τόν οίκόν σας, μαζί μέ τό αίσθημα της ύπερηφανείας διά τούς 
θριάμβους σας, νά μεταφέρετε καί νά μεταδώσητε τήν άκαμπτον άπό- 
φασιν δλών Μας νά κάμωμεν Ελλάδα πολεμικώς ισχυροιάτην, σε
βαστήν είς τούς φίλους της καί τρυμεράν εις τούς εχθρούς της.

Ζήτιο ό Ελληνικός Στρατός !
Ζήτο) ό Ελληνικός Στόλος !

Έ ν Αιβουνόβω τήν 2(> ’Ιουλίου 1913.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ· Β-

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

TDT ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ TGH ΕΛΑ. AHMOAUAEKAASH
Π Ρ Ο Σ

tss α, μ, ion mm m την ι ]· msns:»
έπί τα ΐς κατά τώ ν  Β ουλγάρω ν ν ίκ α ις  τοϋ Έ λλην . Στρατοΰ 

κα ι τή υπογραφή  τής ειρήνης.

II όρος 14)7)1 i l l»

Α. Μ. Β ασιλέα Κ ω νσταντίνον
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν

Έ| ονόματος Δημοδιδασκάλων ΙΙαλαιά; καί Νέα; 'Ελλάδος, ών έκπρο- 
σωπώ γνώμην, υποβάλλω Ύμετέρα Μεγαλειότητι βαθυτάτην εόγνωμοσύνην 
έπί ουντελουκενΐ), δι’ ήρωϊκοΰ Στρατού 1ου, εκπληρώσει Εθνικών πόθων 
καί ταπεινώσει προαιώνιου έχθρού Ελληνισμού, ευχόμενος Ύψ ίστω  ένίσχυ- 
σιν συμμαχικών οπλών πρός τελικήν κατατρόπωσιν αντιπάλου στιγματίζον- 
το ; πολιτισμόν. Κ. Γ. ΣΒΑΡΝΑΣ

I ln o r d o o ;  —Γνλέοιιον 'Eu.t'/νων Λ/]ίΐο^ι^αακάλο>ν

Ά π ά ντη σ ις  Α. Μ. Β ασιλέω ς

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗ ΓΕ ΙΟ  Ν

Κων«ίτ. Σβάρναν U όρ ο ν

Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  ε γ χ α ρ δ ί ω ς  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ν  Δ η μ ο δ ι δ α σ κ ά λ ω ν .

Κ ω ν ίίτ ιιν τ ϊν ο ς  It.

Κόρος '2»ί)7)!Μ3 

Έ ξ ο χ ώ τ α τ ο ν  Λ ά μ π ρ ο ν  Κο ρ ο μ η λ α ν  Ι Ι ρ ο ε δ ρ ε ύ ο ν τ α  Κ ν β ε ρ ν ή σ ε ω ς

’ ΛΟίινας
’Επί χαρμοσύνφ γεγονότι υπογραφή; ειρήνης έίασφαλιζούση; μεγαλεϊον 

Πατοιδο;, πραγματοποιηθέντος διά ίίφους Στρατηλάτου Βασιλέω;, ήγηθέν- 
τος άηττήτου στρατοΰ, συνετή; δέ καί ανδρικής στάσεως Σεβαστή; Κυβερ- 
νήσεως, υποβάλλω, έκ μέρου; Δημοδιδασκάλων Μεγάλη; μας Έλλάδο; εγκάρ

δια συγχαρητήρια, άναφωνών :



Ζήτω τό Έθνος. Ζητώ ό ίαφ.Όστεφ^ς 15ισιλευς μετά ήρο/ίκοϋ Στρατοΰ 
Του. Ζήτω ή Κυβέςνι,σι;. Κ. Γ. ΣΒΑΡΝΑΣ

Π ο of )>0-; Σννϊή jitor r K’j.tj ν u yv Δημοδιδασκάλων

Έ ξ  ’Α θ η νώ ν
Κ .  Γ .  Σ β ά ρ ν α ν

Πρόεδρον Σννδέαμον Δημοδιδασκαλ/ον 
Π όρον

Λ ε χ ϊ ή τ ε  ε ι λ ι κ ρ ι ν ή  ε ΰ χ α , ρ ι σ τ ή ρ ι χ  i n i  ΰ ε ρ μ ο ϊ ς  υ μ ώ ν  σ υ γ χ α ρ η τ η ρ ί ο ι ς .
Κ ο ρ ο ιιι ι  ;.«ΐς

ΟΙ ΔΗ/ΛΟΔΙΔΑΣΙ^ΑΛΟΙ 
Κ Α Τ Α  Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ Ε /Λ Ο Υ Σ  1912 Λ 191,1

Τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών άπαντών είς τ’ αλλεπάλλη
λα έγγραφα τοΰ υπουργού της ΙΙαιδείας, ζητοΰντος δπως άποσπα- 
σθώσιν εις τάς οικείας θέσεις των οί εν τω σχραχεΰματι ΰπηρετοϋν- 
τες διδάσκαλοι άπηύθυνετό εξής έγγραφον :

«Έχομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν υμών ΰπ  
άοχέτως τοϋ οπωσδήποτε σημαντικού άριθμοΰ τών στρα- 
τεΐ'ομένων διδασκάλων ή άθροα άπόσπασις αύτών θά έπέ- 
<ρερε μείζονα ετι ηθικήν ζημίαν είς τό στράτευμα, διότι 
γνωστόν εινε δτι είς τό συντελεσθέν εθνικόν μεγαλοΰργημα 
μεγάλως συνέβαλον καί οί διδάσκαλοι μή παραλείποντες ού- 
δεμίαν ευκαιρίαν, κατά τό διάστημα άμφοτέρων τών εκ
στρατειών τοΰ νά παρέχωσι καί έμπράκτως διά τοϋ -παρα
δείγματος τήν ζωντανωτέραν καί ΰψηλοτέραν εθνικήν δι
δασκαλίαν είς τους στρατιώτας διδάσκοντες είς τούτους τό 
πρός τήν πατρίδα καί τόν Βασιλ,έα καθήκον, τήν φιλοπα
τρίαν, τήν αυτοθυσίαν άλλά καί ώς γυμνασταί, λίαν κατάλ
ληλοι έκ τοΰ διδασκαλικού αύτών επαγγέλματος χρησιμώ-

Ό  Ιδανικός ήρως Λ υ 
κούργος Π ιτσούλης έφε- 
δροε άνθυπολοχαχός έκ 
Γορτυνίας, δημοδιδάσκα
λος τοΰ Στ' εν ’Αθήναις 
δημοτικού σχολείου, διά τά 
ηρωικά τοΰ οποίου κατορ
θώματα θά τόν έχειροκρό- 
τουν καί οί διασημότεροι 
ήρωες τής ’Αρχαίας και 
Νεωτέρας Ελλάδος καί 
υπέρ τοϋ οποίου τόσον 
ένθουσιωδώς όμιλοΰσιν αί 
εκθέσεις τών προϊσταμέ
νων του.

Κατά τήν έκπόρθησιν 
τοΰ Μπιζανίου εύρέθη εις 
τον μάλλον επικίνδυνον το
μέα έν Μανωλιάσσα ένθα 
έφορμήσας φονεύει διά τοΰ 
ξίφους τόν επί τοΰ πολυβό
λου Τοΰρκον πυροβοληχήν 
έχοιμον νά θερίση διά τοΰ 
πολυβόλου τού; έφορμών- 
τας. Έν Τσουμαγιά. «Παι
διά, λέγει εις τούς ύπ’ αυ
τόν ανδρας, ανάγκη νά έκ- 
δκοχθή ό εχθρός άπό τό α
πέναντι ύψωμα, χό άπαιχεΐ 
ό κουμπάρος ! ! πρέπει νά 
κάμωμε χό χατίρι χου!» καί 
μέ χούς λόγους χούχους α
νέρχεται τό ΰψίομα ξιφήρης 
συμπλέκεται μέ τόν εχθρόν 
καί εκδιώκει αυτόν, πλήν, 
βληθείς διά δυο σφαιρών 
είς το στήθος καί λογχι- 
σμού είς τήν κοιλίαν πίπτει 
μίαν ώραν προ τής άνακο- 
χής άναφωνών ζήτο) «ή 
πατρ ίς».



τατοί είσι, καθ’ ήν εποχήν τό στράτευμα εχει πλέον ή άλλοτε
ανάγκην άνδρών της μορφώσεως τών λειτουργών τής έκ- 
παιδεΰσεως.

Κατόπιν τών ανωτέρω, Γ) έπί τινα είσέτι χρόνον παρα
μονή αύτών εις τάς τάξεις το>ν κρίνεται επιβεβλημένη.»

Ο Δημοδιδασκαλικός κλάδος αισθάνεται μεγίστην εύχαρίστησιν 
βλεπων αναγνωριζομένας τάς υπηρεσίας αΰτοΰ, ας προσέφερε καί εν 
τφ  σχολεία) εργαζόμενος άπό πολλοΰ δπως παρασκευάση τήν νεαν 
γενεάν αςίαν τών ενδόξων προγόνων της και εν τοϊς πεδίοις τών μα
χών γενομενος ζών παράδειγμα τής φιλοπατρίας, ανδρείας καί α υ 
ταπαρνήσεων υπέρ τής δόξης καί τοΰ μεγαλείου τής φιλτάτης I Ια - 
τρίδος.

Καί εν τ<;> σχολείω μέν είργάσθη άθορύβως καί παρεσκεΰασε 
τήν σΐ|μερινϊ|ν γενεάν τοιαύτην οϊαν ειδομεν κατά τούς ενδόξους δΰο 
τελευταίους πολέμους μας καί εθαυμάσαμεν πάντες, καθότι τά ηρωι
κά κατορθώματά της πολλάκις ύπερέβαλον καί τά ενδοξότερα τών 
προγονών και εδειξε τοιοΰτον ηρωισμόν καί περιφρόνησιν πρός τόν 
θανατον ωστε πολλακις ξένοι έγκριτοι δημοσιογράφοι (ονόμασαν 
τάς διά τής λόγχης ήρωϊκάς εφόδους τοΰ Ελληνικού στρατοΰ «'Ομη- 
ρικας δια δορατος εφόδους». Εν ταΐς τάξεσι δέ τοΰ στρατοΰ οί 
εύτυχήσαντες νά κληθώσιν έκ τών δημοδιδασκάλων καί λοιπών 
τής Εκπαιδευσεως λειτουργών δέν παρέλειψαν ούδεμίαν ευκαι
ρίαν κατά τό διάστημα άμφοτέρων τών εκστρατειών τοΰ νά παρέ- 
χωσι καί έμπράκτως διά τοΰ παραδείγματος τήν ζωντανωτέραν καί 
ύψηλοτέραν εθνικήν διδασκαλίαν είς τούς στρατιώτας διδάσκοντες 
είς τούτους τό πρός τήν ΙΙατρίδα καί τόν Βασιλέα καθήκον, τήν φ ι
λοπατρίαν καί την αυτοθυσίαν. 'Εκατοντάδες δέ έκ τών λειτουργών 
της Εκπαιδευσεως εποτισαν με το ένδοξον αίμά τον τά πεδία τής 
Μακεδονίας καί Ηπείρου κατ αμφοτέρας τάς εκστρατεία;, πλέον 
μέν τών εκατόν φονευθέντες ενδοξως, πολλοί δέ πληγωθέντες.

Ο ήμέτερος Σύνδεσμος ώς ελάχιστον φόρον θαυμασμοΰ καί 
ευγνωμοσύνης θέλει δημοσιεύση έν τώ περιοδικω τούτω τά ονόματα 
τών φονευθέντων καί πληγωθέντων δημοδιδασκάλων καί τάς εικό
νας δσων εκ τούτων δυνηθή νά εύρη φωτογρφίας. Ό  δημοδιδασκαλι-

•κός δέ κλάδος τής μεγάλης ήδη Ελλάδος μας ας εξακολούθηση μετ’ 
ενθουσιασμού τό εργον τής μορφώσεως τής μελλοΰσης γεννεάς έχων 
ώς έθνικόν πρόγραμμα τό πρός τόν Στρατόν καί Στόλον διάγγελμα 
έπί τή λήξει καί τοΰ Β'. πολέμου τοΰ ενδόξου Στρατηλάτου καί Βα- 
σιλέως μας Κιονσταντίνου τοΰ IB', μέ την βεβαιότητα δτι καί ή 
μέλλουσα γενεά ουτω εκπαιδευόμενη θέλει καταστή αξία νά συμ
πλήρωσή τό ένδοξον εργον τής σημερινής γενεάς.

* 1 -  Γ .

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙ i l iA K T I M  ΒΙΒλΙΔΝ Τ Μ  Ι Η Ι Τ Ι Κ Μ  ΣΧ01ΕΙΜ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 80 τοϋ Ζ' τόμου. Τεΰχος 3ον)

Εί'δοαεν προηγουμένως καί άπεδείξαμεν, ότι « Ό  Ελληνικός 
λαό; δεν έδαπάνα πρότερον περί τά δύο εκατομμύρια δραχμών διά 
β ιβλία , ώ ; έλέχθη εί; τήν Βουλήν».

Β ' . ’Ήδη ά : έςετάσωαεν «Κ ατά πόσον έπετεύχθη ό πλουτισμό; 
τών σ/ολείων τοϋ Κso-του; διά διδακτικών οργάνων καί σκευών, έκ 
τοϋ πεοισσεύ'Λατος τών κερδών τοϋ μονοπωλιακού περί τών βιβλίων 
-νόαου».

'II άπόδειςι; τ?,; αποτυχία; τοϋ νόμου, ώ: πρό; το μέρο; τούτο, 
είνε ευχερής, άοοϋ περί αΰτη; όμιλεΐ ή γυμνό τη; πάντων τών Δημοτ. 
Σχολείων τοϋ Κρατου;, τά όποια άπό τριετία :, ότε έτέΟη εί; έφαρ- 
αογήν ό περί οΰ λόγο; νόμος, ούτε εν διδακτικόν δργανον, σκεύο; ή 
επιπλον έλαβον έκ μέρους τη ; Πολιτεία;. ΓΙερί αυτού ά ; μαρτυρησιυ- 
σι καί οί διδάσκαλοι, ώ ; καί ή κεντρική υπηρεσία τοϋ Υπουργείου.

Τό βέβαιον είνε οτι δέν έ π ρ α γ μ α τ ο π  ο ι ήθ η σαν αί προβλέψεις τών 
εισηγητών τού νόμου, οίτινες άνέμενον έκατοντάδας χιλιάδων δραχ- 
αών έτησίως ώς καθαρόν έσοδον έκ τών βιβλίων, καί κατά συνεπειαν 
ίέν  ήτο δυνατόν νά ίδωμεν τά σχολεία έφωδιασμένα έστω καί μέ τά 

• στοιχειώδη καί απαραίτητα διδ. όργανα κ .τ .λ .



s

- αν^κοινιοθη υπό του 1 που:*'ειου ει: τόν τυτον to εσοδον εκ 
τών βιβλίων δι’ ολην τήν διζρρεύσασζν τριετίαν, μετά τήν κοκίοεσιν 
της αμοιβή; τών συγγραφεων, των δαπανών τ·?,; άν.οιβης τής έπί τών 
βιβλίων αρμόδιας επιτροπεία: χ.κί τών λοιπών έ'όδων, υπολείπεται 
κζτά  .ι τών 1UU χ'.λ. δραχμών, όι ών δεν ήτο δυνατόν, φ ζ ίνετζ ι, 
νά αποκτήσουν τά σ/ολεΐζ δ,τι πάντες έποθοϋαεν.

Αλλ ούτε /.κι όιά τό y-ελλον προσδοκώμεν τοίοϋτόν τ ι ,  διότι ό 
νον.ος ου το; ετροποττοιήθη, ιόιο>; οσον άφορζ την τιυ.ήν τοΰ βιβλίου 
/.κτά τυπογραφικόν φυλλον, ή δέ εφαρμογή τοϋ τελευταίου τούτου 
νομού, δι ου πζρεχεται το βιβλίον ευωνοτερον, άρ^εται άπό τοϋ π:ο- 
σ̂ ,χους σχολικού έτους 1 ΐ.Ι1 4 1'Μ ·>. 1 πό την εποψιν ταυτην ό νόν,ο:
ου.ο; ε ί ν. ευεργετικός ^ικ τόν λκον, άλλ άμφιβάλλομεν ζν αί έκ τοϋ 
^'.βλίου εισπρζςει; επζρκεσο>σι δια τάς δζπζνζς αυτού ή θά παοζστή 
άναίγκη νά εισφερη και το Κράτος (αντί νά λάβ·/,) διά τό βιβλίον τοϋ 
Λημοτικοϋ Σ/ολείου.

I . Ας εισελθωμεν νυν και εις τό τρίτον μέρος τοϋ ζητήαατος 
ήμών τό κκί τό σπουδζιοτειον.

Και δή: α εόελτιώθη τό βιβλίον κατά τό περιε^όμενον, ήτοι 
κατά τήν ύλην ; Λεν Οά άσχοληθώμεν πολύ έπ’ κύτοϋ, διότι εινε αρ
κετόν νκ άν αθέρων, εν ότι, εκ τών ήδη εγκεκριμενων διδακτικών βι
βλίων, τά πλεϊστκ εί/ον έγκριθη κκί κατά τό παλα ιότερον σύστημα 
ενεκρίθησαν όε και πάλιν κατζ το νεον (εόώ εχει ε9 κ:ν.ονην τό «άλ-
λα.ςε ο Μανωληος » ) μέ μονήν τήν διαφοράν δτι, είς τ ινζ  πκρελεί-
φθησαν κεφαλαία τινα ή προσετέθησαν άλλκ , είτε διά νά ζντζπ οκ ;ι- 
θώσι προ; τους όρους τής δικκηρύίεω; τής συγγραφής, είτε διά νά έπι- 
τευχΟ?, ή οικονομία τοϋ αριθμού τών τυπο·':αοικών ούλλων.

Επι του προκειμενου αρμόζει νά άνκγνωρίσο>υ.εν μ ίζν κκινοτο- 
μίκν τού νόμου τούτου, εκείνην δηλονότι, κκί)’ ήν, ή κευ.οδίκ έπί 
τών βιβλίων κριτική έπιτροπείκ, κεφάλζιζ έκ τών δύο έγκοιθεντων 
βιβλίων, όυνκτκι νά άφκιρέση κκί νά πρόσθεση ή προσκρμόση εί; τό 
,ίραοευθεν όιά τοϋ α βραβείου βιβλίον, οπερ Οά είσκχ θή είς τά δημ. 
σχολεία. Λεν γνωρίζομεν άν ή καινοτομία αύτη ώφέλησεν ή έβλζψεν.
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άκ;ιβώς κλλζ/ού έζημίωσε, λόγω τής άνομοιότητος καί δυσαρμονίας 
τοΰ^λεκτικού τών συυφυρομένων κεφζ'Λκίων. Έ ν πάση περιπτώσει 
δια τό μέλλον δέν έχει κζμμίαν ά'ίζ.ν τούτο, διότι, ώς πληροφορού- 
μεΟα, ή έσ/άτως συστκΟεΐσζ επι τών βιολιών επιτροπεία, α*.;.φζσισε 
νά ποο/.ηου/0/ι διαγωνισμός πρό; συγγραφήν αναγνωστικών βιβλίων, 
διά τήν άρ'ζμένην τετραετίκν, συνεχούς καί ενιαίου περιεχομένου (λ . 
χ. Ροβινσών, Όδύσσεικ, Ηρόδοτος), ό’τε δέν δυνζται νά γίνιτ, ή σύμ- 
μ ι'ις  τών βιβλίων.

β '.) ΈβελτιώΟη τό βιβλίον κατά τήν στερεότητα ; ’Ασφαλώς 
t jy  ι . Γούτο to ’ja x ^ ic to v  ν. ν. ζ Υ) τ ζ ζ ' .ύ χ  ε/. ττ)£ ε τ ι  τρ ιε τ ιχ ν

αέ/ει τ ο ϋ δ ε /ρήσεως τών νέων βιβλίων. Έ κ τών μαθητών τών τεσ
σάρων κατωτέρων τάςεων τών δημοτ. σχολειών τά 5 )10 δέν διατη- 
οοϋσι τό βιβλίον των μέχρι τέλους τοϋ σχολικού έτους, διό καί πολ
λοί τούτων αναγκάζονται νά αγοράσουν νέζ (δτε ή βαρεία φορολο
γία έκ τοϋ βιβλίου έπ ιτείνετζι). Τά 3 )10 διατηρούσι τό βιβλίον
οπωσδήποτε ύ π ο π τ ό ν  κκί δέν έχουσιν ανάγκην νά άγοράσωσι νεον 
βιβλίον. Τά 2)10 τέλος διατηρούσι σχετικώς καθαρά τά  βιβλία των

« ' ’ Jk “κκί εινε δυνατόν ένίοτε νά τά /ρησιμοποιησουν και οι μικροτεροι αοελ-
φοι των. ‘Ώστε κζί υπό τήν εποψιν ταυτην δέν έπέφερεν ό νόμο; τά 
πεοσδοκώμενκ άποτελ.εσμζτα, ουtoj; ώστε ή οικογένεια, τά άπκς 
άνοοασΟέντζ άνΖ·'ν (ο σ τά  β ιβλίζ, νά χρησιμοποιή κζί όιά τά ζλνλζ 
τεκνκ ή νά τά μετζπιυλή.

ν ' .  ΈπήλΟε βελτίωσις τού βιβλίου ώ; πρό: τήν τύπωσιν ; τυποϋν- 
τ ζ ι δηλ. τά διδακτικά βιβλία κζλλίτερον σήμερον ή πριν ; τόσον οί 
συνάδελφοι όσον κζί οί μκΟηται βεβκιοϋν, οτι άλλοτε ετυπουντο κκλ- 
λίτεεον τά νίβ/.ικ. Εοεεον κζθζοωτερον τύπον. Ιΐσαν ^υζνζγνω- 
στοτε;α. ’Ίσως διότι έγένετο άντζγωνισμός μεταξύ τών έκδοτών. 
Τούτο ν.ονον δυνζυ.εΟζ νά βεβκιωσωμεν ως ζυτόπτκι μ α ρ τ υ ? ε, . ο .ι 
πολλοί μαθηταί, οϊτινες ειχον τήν άτυχίζν νά αγοράσουν κακοτυπω- 
μένον ίιβλίον και νά ο.η το προσέξουν αμέσως, δια να μη τό αγορά
σουν, εΰ:έΟησζν είς τήν ανάγκην νά αγοράσουν άλλο. ΆποόειΕις τών



«νωτέρων εΐνε καί το έ ξ *  : ΙΙολλοί έν τ * ϊ ;  1*αφχ{«ις βιβλιοπώλαι 
ήναγκάσθησαν νά Επιτρέψουν δέματα τοιούτων βιβλίων, διότι ήσαν 
χ.χκοτοπω(Αδνα tczl δυσαναγνω*7τκ.

δ . Οποια ή ττοιοττ.; του τυττογραφικοΰ /άρτου τών νέων pt- 
βλίων ; Άναννιρρήτω; πολύ καλή, όχι όμω; καί ώ; άπήτει ή σχετική 
προκήρυξις 'τού υπουργείου.

ε . τέλος υπολείπεται νά ίδωμεν κατά πόσον π ;oy,/Or, ή έν τοϊς 
Δημοτικοί; σχολειοις έκπαίδευσις καί κατά πόσον έβελτιώθr, ή διδα
σκαλία έκ τής χρήσεω; μόνον τοϋ αναγνωστικού βιβλίου καί τοϋ απο
κλεισμού τών βοηθητικών.

Έ ν πρώτοι; πρέπει νά δεχθώμεν,ότι είς τά ; τρεις κατω τέία ; τά 
ξεις τών δημοτικών σχολείων τά βοηθητικά βιβλία, αν μη έπίβλαβή, 
πάντως όμως άνωφελή είνε, ώς μη δυναμένων τών μαθητών τών τά 
ξεων τούτων, ούτε νά τά έννοήσωσι ούτε νά τά μελετησωσι. Διά τού; 
μαθητα; τούτους άρκει νά άναγινώσκουν τά αναγνωστικά των μόνον 
βιβλία. "Οσον δ’ άφορ* διά τούς μαθητάς τών τριών άνωτέρων τάξεων 
πρεπει νά διακρίνωμεν έκεΐνα τά βοηθητικά βιβλία, τά όποια ούτε νά 
κατανοήσουν δύνανται ούτοι,ούτε νά ώφεληθώσιν άρα έκ της άνζγνώ- 
σεω: αυτών, καθόσον έν έναντία περιπτώσει θά καταστή μισητόν τό 
βιβλίον, θά καταναλίσκηται είς μάτην πολύτιμο; χρόνος και θά καθί
σταται ό μαθητης άπλοϋν μηχάνημα, όπότε ή ειδολογική μόρφωσι; 
ούδεμίαν θέσιν εχει. Τοιαϋτα βιβλία ακατάληπτα διά τούς μαθητάς 
είνε ή κατήχησις, ή άριθμητική, ή γεωμετρία, ή φυσική πειραματική, 
ίσως δε καί τινα άλλα. Άντιθέτως ή πείρα άπέδειξεν, ότι άλλα πά- 
λιν βοηβ/;τικα ^ιβλια δεν πρεπει νά λειψουν άπό τό δην,οτικον σχο
λεΐον, διότι δέν δύνανται να λειψουν. Τοιαϋτα βιβλία εινε : 'Η γ ραμ 
μα τ ικ ή , άπαραίτητος διά τούς τύπους  καί διά τούς σπουδαιοτέρους 
κανόνας. Τά Α ριθμητικά προβλήματα , έ ; ών ό διδάσκαλος θά δίδνι 
προβλήματα διά τήν κατ’ οίκον έργασίαν. Ή  γεω γραφ ία , διά τήν 
άπομνημόνευσιν τών ονομάτων τών πόλεων, όρέων, ποταμών, λιμνών, 
χωρών κ .τ .λ . 'Η έθνική Ιστορία, ή II. καί Κ. δ ια θήκη , ή ζω ολογία ,

κ .τ .λ .  διά νά έπαναλαμβάνη ό μαθητής κατ’ οίκον, ό ,τι έδιδάχθη έν 
τώ σχολείω.

Ιίλην τών άνωτερω όμως ειδικών  λόγων, οΐτινες συνηγοροϋσιν 
υπέρ της χρήσεως βοηθητικών βιβλίων, ύπάρχουσι καί άλλοι λόγοι 
γενικοί. Τοιοϋτοι είνε πολλοί, κυριώτεροι δέ οί έςής : Διά τής χρήσεως 
καί άλλων βιβλίων, πλήν τών αναγνωστικών, ασκείται ό μαθητής είς 
το όρθώς γράφειν συντακτικώς καί γραμματικώς. Επίσης έθίζεται νά 
άναγινώσκγι εύχερώς καί άπταίστως, διότι δέν θά έπερχεται άνία έκ 

τής μονοτονίας τού μοναδικού άναγνωστικού βιβλίου και συνεπώς θα 
καταγίνεται περισσότερον είς τήν άνάγνωσιν ό μαθητής, θ ά  άρχίζη 
ούτος νά άγαπα τό βιβλίον καί τήν μελέτην,κατά συνέπειαν έλπίζεται 
νά γίνγι ό μαθητής τής σήμερον καί πολίτης τή ; αύριον φ ιλαναγνώ στης. 
Τ ά άγαθά δέ τού φιλαναγνιυστισμοϋ είνε περιττόν νάέξάρωμεν ένταύθα, 
ώς πασίγνωστα. Έ άν καί είς 50 έπί τοϊς 100 μόνον ΰπολογίσωμεν 
τούς έπιμελεϊς μαθητάς, οί μαθηταί οΰτοι σπουδαίως ωφελούνται έκ 
τής χρήσεως τών βοηθητικών βιβλίων, οί ί)έ αμελείς άφ’ έτερου ?>εν 
ζητιούντα ι. Οί άπουσιαζοντες έκ τοϋ σχολείου μαθηταί (ο — 10 τοίς 
100) δύνανται νά έλαττώσιν οπωσδήποτε τήν έκ τής απουσίας ζη
μίαν, διά τοϋ βοηθητικού βιβλίου. Έ κ τής χρήσεως τών βοηθητικών 
βιβλίων τού μαθητου θά ώφελήται καί ή οικογένεια αΰτού (πατήρ, 
μήτηρ, αδελφοί) σημαντικώς, διότι έκ τής ποικιλίας τοϋ περιεχομένου 
αύτών θά άντλώσι τερπνάς καί ωφελίμους αΰτοΐς πολλάκις γνώσεις, 
θά ίκανοποιώσι δέ συχνά καί τήν περιέργειαν αύτών, πρό πάντων 
κατά τάς ώρας τής σχολής των, κατά τάς μεγάλας νύκτας τού χει- 
μώνος, κατά τάς έορτάς κ .τ .λ . Ωσαύτως καί ή φιλομαθεια μαθητου 
καί οίκογενείας θά κεντρίζεται, όταν λ .χ . άναγνώσωσιν είς τήν φυτο
λογίαν περί καλλιεργείας τών γεωμήλων, ζακχαροκαλάμου, τεύτλων, 
βάμβακος.Περί έμβολιασμοϋ καί λιπασμάτων κ .τ .λ . ,  ή είς τήν ιστο
ρίαν περί Κολοκοτρώνη καί Κανάρη, περί Μιλτιάδου καί Λεωνίδα, 
πε;ί Μ. ’Αλεξάνδρου καί Μ. Κωνσταντίνου καί Βασιλ. τοϋ Βουλγα- 
οοκτόνου, ή είς τήν Κ. Διαθήκην πε;ί τών διαφό.'ων θαυματων τού



Χρίστου, η εί; την γεωγραφίαν περί πληθυσμού τών διαφόρων πόλεων,. 
~ερί τών προϊόντων, συγκοινωνία; κ .τ .λ . Έ πιτζκτικωτέρα Ιτι καθί
σταται ή ανάγκη τη ; χρήσεω; τών βοηθητικών βιβλίων εί; τά μονο- 
τζς ια  σχολεία, εί; ά ό si; καί μόνο; διδάσκαλο;, εργαζόμενο; μέ τά ; 
κατώτερα; τά ςει;, δίδει έργασίαν προμελέτη; ή έπιμελε'τη: τοϋ μαθή- 
μζτο ; εί: τα ; άνωτέρα; ·τάξει;.

Είπον τ ινε ;, ότι διά τού άποκλεισμού τών βοηθητικών βιβλίων 
εκ τού δημοτ. σχολείου θά κζτζστώσι καί οί άμελεϊ; διδάσκαλοι έπ ί- 
μελεΐ;, καθόσον οΰτοι θά άναγκάζωνται ίσω; νά ποοπα.5ασκευάζωνται 
διά την διδασκαλίαν των και δέν θά δύνανται νά λέγωσιν εί; τοΰ;
μαθητά; «πάρετε τό παρακάτω χεφάλαιον περί » Ή μεί; φρονού-
μεν τουναντίον’ ότι δηλ. οί άμελεϊ; διδάσκαλοι θά γίνουν αμελέστεροι 
και ή ολη Λρζσί; των έν τώ σχολείω θά περιορίζεται εί; το νά διατί
θεται ο πολύτιμο; χρόνο; τών ωρών τη ; διδασκαλία;, όπω; οί μαθη- 
τα ι γράφωσι, καθ’ ύπαγόοευσιν, τό νεον μάθημα αΰτολεξεί έκ τοϋ βι
βλίου, οπερ θά χρησιμοποιν) 6 τοιοΰτο; διδάσκαλο;, καί τότε άλλοί- 
μονον! διότι, έν ω άφ’ ένό; δέν θά γίνεται καθολοκληοίαν σχεδόν προ
φορική διδασκαλία, άφ έτερου οι μαθηταί θά κζτζπονώ ντζι εί; τό 
μηχανικώ; άπομνημονεύειν τό ΰπαγορευθέν. Έ ξ άλλου θά ένισχυθη 
ή κακογραφια και ανορθογραφία τών μαθητών, ον των υποχρεωμένων 
να γράφιυσι τά : λέξεις, χωρί; ποτε νά τά ; βλέπωσι, καί νά ταχυγρα- 
φώσι, όιά νά δύνανται νά παρακολουθώσι τόν ΰπαγορεύοντα διδά
σκαλον. Οί δέ εΰτυχήσαντε; μαθηταί νά έ'χωσι έπιμελη διδάσκαλον, 
ουτο; μέ προφανή στε.οχωρίαν του θά περικόπτη έ ; έκάστη; ώρα: τών 
περισσότερων μαθημάτων 10 — 15 λεπτά , διά νά γράοη έπί τού πί- 
νζκο; ή νά ύπζγορεύη πρό; γραφήν, όσα εινε ανάγκη νά αποστήθισή 
ο μαθητή; ή νά παρασκευάση κατ’ οίκον (τυπο; καί κανόνα; γ ;αμμα- 
τ ική ;, άριθμητικά προβλήμζτζ, γεωγραφίαν, ιστορίαν κ .τ .λ ..).

1 αϋτα ί>ιά τήν περίπτωσιν κζθ’ ήν δέν γίνεται χρήσι; βοηθητικών 
βιβλίων εν τώ σχολείω.

Ά λ λ ’ ίδωμεν : Τά βοηθητικά βιβλία έχουν έκβληθή έκ τού δη
μοτικού σχολείου ή μήπω; είσάγονται ύπό άλλην μορφήν ;

ΜΙ χιήσι; βοηθητικών βιβλίων εί; τό δημοτικόν σχολεΐον δέν έ ;:-  
• λιπε. Τά βοηθητικά βιβλίζ μέ όλην την άπαγόρευσιν τοϋ νόμου εί- 
σάγονται εί: τό σχολεΐον, αλλ υπο μορφήν άλλην. Αν.=,κα,^σ.άθη 
σαν τά έντυπα, βιβλία ύττό τών χειρογράφων τετράδιο)-/. Εκαστον τε- 
τράδιον είνε καί εν βιβλίον μέ τήν έςή; ομω; ίν,αφοραν, οτι τό βιβλίον 
τούτο γράφεται ύπό τού μαθητού, καθ’ ύπαγόρευσιν τοϋ διδασκάλου, 
εϊτε ύπό τύπον σημειώσεων, είτε ύπό τύπον κανόνων, προβλημάτων, 
γραμματικών τύπων. Τούτο γ ίνετα ι, καί εί; τά σχολεία τών άρρενων 
εί: ν.’./.ροτέοζν κλίμακα καί άναλόγω; τή ; άντιλήψει»; ήν έχει έκαστο; 
διδάσκαλο; περί τή ; ανάγκη: ταύτη ;, καί εί; τά σχολεία τών θηλέων 
εί; μέγιστον βζθμόν. Τά έκ τούτου κακά άπεδειξαμεν ανωτέρω. Έ ν 
τούτοι; πα :ά  τά ; δρακοντείου; άπαγορευτικά; διατάξει; τοϋ σχετι
κού νόμου, ώ; πρό; τήν εισαγωγήν τών βοηθητικών βιβλίων, χρησιμο- 
ποιούντζι πολλάκι; καί έντυπα βοηθητικά βιβλία κατ’ έντολήν ένίοτε 
τών διδασκάλων, τή άνοχή πολλάκι; τούτων, καί έν γνώσει κάποτε 
κζί αΰτού τού έπιθεωρητοϋ. Φέρ’ είπεϊν ό διδ. (διά νά είνε έν τάςει 
άπέναντ ι τοϋ έπιθεωρητοϋ) λέγει τοΐ; μαθητα ί;: «τό μάθημα τή ; έν 
Μαρζθώνι μάχη; κτλ. δύνασθε νά μελετήσετε εί: τήν Έ λλην. 'Ιστο
ρίαν (τού δείνα)' πωλείται εί; τό βιβλιοπωλεϊον (δείνα), άλλά δεν 
π;έπει νά φέρετε τήν ιστορίαν σζ ; εί; τό σχολεΐον, διότι το άπαγο- 
ρεύει ό νόμο;’ εί; τήν οικίαν του βεβζίω; δύνζτζι έκαστο; νά έχη όσα 
θέλει β ιβλία». Καί έκ τούτου όθεν εξάγεται, οτι οΰτε πρέπει άλλ’ 
οΰτε δύναντζι νά λειψουν τά βοηθητικά βιβλία έκ τοϋ Δημοτικού 
σχολείου.

Δυστυχώ; δέν δυνάμεθα νά έκταθώμεν περισσότερον έπί τού θέμα
τα; ήμών, ϊνζ  προβάλωμεν κζί άλλα έπιχειρήμζτα ΰπέρ τή : χρήσεω; 
τών βοηθητικών βιβλίων, διότι δέν έπιτρέπει ήμϊν τούτο ό πολύτιμο; 
χώ:ο: τον « Δημοτικού Σχολείου». Έ ς όσων ομω; άνεπτυςαμεν προ
κύπτει άκραδάντω; τό πόρισμα, ότι εινε αναγκαία ή χρήσι; τών βοη
θητικών βιβλίων άλλ’ οΰχί καί ή κατάχρησι;. Ή  χρήσι; μάλιστα 
ά:ίστων βιβλίων ύπό πάσα: τά ; έπόψει:. Ά λλά  δεον νά καθορ’.σθή διά 
νόμου όπω; :



χ ) Εις “άς τρεις κατωτερας τάςεις τοΰ δημοτικού σ/ολείου μόνον 
άνχγνωστικών βιβλίων νά γίνεται /ρήσις καί β ') είς τάς τρεις άνω- 
τερζς τάςεις (Δ ', Ε , Σ Τ ') νά έπιτραπΐ) ή χρήσις μόνον τών άπκ-· 
ρκιτήτων βοηθητικών, διότι λ . χ . ή ®υσ. πειραματική, ή κατήχησις, 
ή γεωμετρία, ή Αριθμητική, ίσως δε καί τινα άλλα, οΰ μόνον δύναν- 
τ* ι, άλλά κζί -ρέπει νά λείψουν.

Ευχής εργον θά ήτο άν, είς την καταρτισθησο'/ένην ή καταοτι- 
σθεϊσαν επιτροπείαν νά ρυθμίστ) τό ζήτημα τών βιβλίων, έλάμβκνον 
μέρος καί δημοδιδάσκαλοι, οί άριστοι, εί'τε τν) υποδείξει τών οικείων 
επιθεωρητών, είτε διά τών σωματείων των.

Αθήνα ι. Κ .  X .  3 iS if jv c «5

Η ΕΚΠΑ Ι ΔΕΥΕΙ Σ ΕΝ Α ΜΕΡ Ι Κ Η
Τ Α  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α

0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ό ταν κατά τό 165(5 ή Νέα Ύόρκη, αποικία ’Ολλανδική και όνο- 
μαζομένη τότε «Νέα Άμστερδαμ» ήρίθμει χιλίους κατοίκους καί 
εκατόν εϊκοσιν οικίας, δέν ειχεν ούδ’ έ'ν σχολειον, μόλις δέ κατά τό 
έτος εκείνο συνέστη τό πρώτον εδρεΰον είς τό δημαρχεΐον.

Ή ’Ολλανδική κυριαρχία επι τής Νέας ’Άμστερδαμ ελάχιστα 
διήρκεσε. Διότι κατά τό 1664 κατέλαβον αύτήν οί Ά γγλο ι μετωνο- 
μάσαντες «Νέαν Ύόρκην». Έκτοτε ή έκπαίδευσις ήρχισεν άναπτυσ- 
σομένη και διαδιδόμενη. Χωρίς νά θελήσοίμεν νά άκολουθήσο)μεν 
τήν ιστορίαν τής έκπαιδεύσεως έν τή πολιτεία τής Νέας Ύόρκης έρ- 
χόμεθα αμέσως εις τήν σημερινήν κατάστασιν τής έκπαιδεύσεως.

Κατά τό 1901 συνέστη εν B oard  of education (Συμβούλιον εκ
παιδευτικόν) συγκείμενον άπό τεσσαράκοντα εξ μέλη διοριζόμενα 
άπό τόν δήμαρχον τής Νέας Ύόρκης διά μίαν πενταετίαν. Τό Συμ-

βούλιον τοΰτο διήρεσε, κατόπιν εις τεσσαράκοντα έξ τμήματα σχο
λικά τήν πόλιν, έπί τών οποίων εποπτεύουν τά άνωτέρω μέλη.

Ποια ή διδασκαλία.

“Οσον αφορά τήν ουσίαν τής διδασκαλίας, μεγίστη πρόοδος έγέ- 
νετο κατά τά τελευταία Ιδίως έτη.

Ά ν  λάβη κανείς ύπ’ όψιν του τόν χείμαρρον τών μεταναστών οί. 
όποιοι κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ηυξησαν κατά 1 έκατομμύ- 
ριον τόν πληθυσμόν τής Νέας Ύόρκης, θά άντιληφθή τό ποσόν τοΰ 
χρήματος τό όποιον απαιτείται, 8π<ος όργανωθή τελείως ή εκπαίδευ
α ις έν τή πόλει εκείνη. Καί ούτως τά οίκονομικά τοΰ Δήμου έπέδει- 
ξαν γενναιότητα πρός ίκανοποίησιν τής ανάγκης αΰτής. Νέα σχολι
κά καταστήματα ίδρύθησαν, ό αριθμός τών διδασκάλων ηύξήθη 
καί τά υλικά τής διδασκαλίας έβελτιώθησαν σπουδαίως.

Σήμερον πεντακόσια δλα σχολικά καταστήματα, νεώτατα καί με
γαλοπρεπή έχουν διασπαρή άνά τήν άπέραντον πόλιν. Κάθε συνοι
κία έχει τό δημόσιον αυτής σχολειον. Ό  σχολικός πληθυσμός υπο
λογίζεται είς 1575 χιλιάδας άρρενα καί θήλεα τά όποια λαμβάνουν 
τήν κατωτάτην καί μέσην έκπαίδευσιν άπό 16 χιλιάδας διδασκάλους 
άμφοτέρων τών φύλων.

Οί μαθηταί τούτοι ν δύνανται νά διαιρεθούν ώς εξής περίπου : 
650 χιλιάδες διά τά στοιχείο') δ η δημόσια σχολεία, 20 χιλιάδες διά τάς 
Άνωτέρας Σχολάς (H igh Schoo ls) καί 5  χιλιάδας διά τό C ity  C o llege. 
Έπί τοΰ προϋπολογισμοΰ τής πόλεως βαρύνουν είκοσι πέντε περί
που εκατομμύρια δολλαρίων διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν, δεκαεν
νέα δέ περίπου εκατομμύρια άποτελοΰν τήν δαπάνην διά μισθοδο
σίαν διδασκάλων καί υπαλλήλων, διά τήν παροχήν (δωρεάν) βιβλίων, 
διά γραφικά είδη, φοπισμόν καί θέρμανσιν τών σχολείων.

Οί μ ισθο ί.

Τό Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον είνε τό σώμα το διευθΰνον καί 
διαχειριζόμενον τά τής δημοσίας έκπαιδεύσεο)ς έν τή πόλει τής Νεας 
Ύόρκης. Παρέχει δέ δωρεάν τήν υπηρεσίαν του αύτήν. Ή  έκτελεσα-



κή εξουσία έ'χει άνατεθή είς τό Συμβούλιον τών έποπτών, ό πρόε
δρος τοΰ οποίου λαμβάνει έτησίως μισθόν πεντήκοντα χιλιάδων 
φράγκων! Τά λοιπά μέλη λαμβάνουν είκοσι πέντε χιλιάδας έτησίως.

Μέ όμοίαν γενναιότητα μισθοδοτοΰνται οιδιευθυνταί τών«Άνω- 
τέρων Σχολών». Ό  πρόεδρος τοΰ C ity  C o lleg e έχει μισθόν τεσσα
ράκοντα πέντε χιλιάδων φράγκων έτησίως καί κατοικίαν δωρεάν.

Οι διευθυνταί τών κατωτέρων σχολείων πληρώνονται άπό 2750 
μέχρι 3500 δολλαρίων έτησίως. Ό  μισθός τών διδασκόντων είς τό 
C ity  C ollege φθάνει μέχρι πέντε χιλιάδων δολλαρίων. Οί δημοδιδά
σκαλοι δύνανται νά φθάσουν μέχρι μισθοϋ δώδεκα χιλιάδων φράγ
κων έτησίως. Εις τά γυμνάσια οί μισθοί τών διδασκόντων αρχίζουν 
άπό 6500 φράγκων, δπως φθάσουν είς 12500 φράγκων.

Α ί διδασκάλισσαι αρχίζουν άπό μισθόν τριών χιλιάδων φράγκων, 
καί δύνανται νά φθάσουν μέχρι εννέα χιλιάδων.

Τό αύατημά τω ν.

Τό σύστημα τών σχολείων αρχίζει μέ τά λεγόμενα «Παιδικοί κή
ποι» δηλαδή παιδικά άσυλα, δπου γίνονται δεκτά παιδιά άπό τεσ
σάρων έως έξ ετών.

Τά άσυλα αύτά εινε έμπεπιστευμένα είς διδασκαλίσσας καί βάσις 
τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος είνε ή συνέχεια τοΰ τρόπου καί τύπου 
τής άνατροφής τής πατρικής οικίας. Μάλιστα αί σχέσεις μέ τήν ο ι
κίαν τοϋ παιδίου δέν διακόπτονται. Ή  διδασκαλία γίνεται έπί τή 
βάσει τοϋ Φροβελιανοΰ συστήματος.

Ά πό τά παιδικά άσυλα το παιδί μεταβαίνει είς τά στοιχειώδη 
σχολεία. Αύτά είναι τά Public Schoo ls, διαιρούμενα είς πρώτα σχο
λεία (p rim ary  schools) καί εις σχολεία προπαρασκευαστικά τών άνω- 
τέρων σχολών (G ram m ar Schoo ls).

Ή  πλήρης εκπαιδευτική περίοδος άποτελεΐται άπό μίαν οκταε
τίαν διά τό p rim a ry  schools καί τρία διά τό G ram m ar.

Τό διάστημα αυτό τών οκτώ ετών είνε τό έπιβαλλόμενον υπό 
τής υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως πρός φοίτησιν έν τοϊς σχολείοις 
τής ημέρας μέχρις ηλικίας δεκαέξ έτών, εποχήν κατά τήν οποίαν δύ- 
νανται νά έπιδοθοΰν είς οΐανδήποτε εργασίαν.

Ή  έπι& εώρηοίς τω ν.

Τό Συμβούλιον τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως διατηρεί χιλίους 
περίπου έπιθεωρητάς, πληρωνομένους μέ έξ χιλιάδας φραγκα ετη- 
σίως, οί όποιοι μόνον προορισμόν έχουν νά έποπτεύουν άν τά παι
διά μιάς ώρισμένης συνοικίας φοιτώσιν είς τό δημόσιον σχολειον 
τής συνοικίας ή εις ιδιωτικόν τοιοΰτον. Επίσης έχουν προορισμόν 
νά έποπτεύουν καί έπιτηροΰν τά παιδιά είς τήν έν τή οικία των καί 
τόν δρόμον διαγωγή των καί τρόπους των.

Τό σχολικόν έτος εις τά Δημόσια σχολεία διαρκει έννέα μήνας, 
άπό τοΰ Σεπτεμβρίου μέχρι τοΰ ’Ιουνίου. Μαθήματα δέ διδάσκονται 
ή Αγγλική γλώσσα, τά μαθηματικά, ή Φυσική 'Ιστορία καί ή Καλ
λιγραφία κατά τά πρώτα πέντε έτη. Τό μάθημα τής Γεωγραφίας 
καί 'Ιστορίας περιλαμβάνονται εις τό πρόγραμμα τών τεσσάρων τε
λευταίων έτών. Είς τά τελευταία δύο σχολικά έτη διδάσκονται αί 
φυσικαί έπιστήμαι καί ξέναι γλώσσαι, κατά βούλησιν, ώς ή Γερμα
νική, Γαλλική, ’Ιταλική καί 'Ισπανική.

Είς τά δημόσια σχολεία τών λοιπών συνοικιών τοΰ Μαγχάταμ 
καί τοΰ Βρόνξ έχουν ίδρυθή καί πρακτικά μαθήματα μαγειρικής 
-διά τά κορίτσια. Διά δέ τά άρρενα έχουν ίδρυθή μικρά εργαστήρια 
διά παράδοσιν πρακτικών εργασιών χειρωνακτικών, ίδίθ)ς ξυλουργι
κής. Ά πό διετίας δέ είς τά γυναικεία σχολεία διδασκεται ή housekeepig 
δηλαδή δ τρόπος τής διατηρήσεως τής κατοικίας, επίσης ή περιποίη- 
σις καί διατήρησις τών άσπρορρούχων καί α ί πρώται γνώσεις πε- 
ριποιήσεως άσθενών καί βρεφών. Πόσον είναι πρακτικοί οί Α μ ε 
ρικανοί !

Ή  όργάνωοις.

Ά πό τά «Δημόσια Σχολεία» τών οποίων άνωτέρω έκάμαμεν 
τήν περιγραφήν, οί Άμερικανόπαιδες περνοΰν εις τά Hiqh Schools, 
ήτοι τά «Ανώτερα Σχολεία» άντιστοιχοΰντα περίπου μέ τά ίδικά 
μας Γυμνάσια. Τά μαθήματα έν αύτοΐς διαρκοΰν μίαν τετραετίαν.

Τό «Κολέγιον τής Νέας 'Υόρκης» σκοπόν έχει όπ(»ς δώση μίαν 
άνωτέραν έκπαίδευσιν δωρεάν εις τά παιδία, τά όποια έξήλθον άπό 
τά δημόσια στοιχειώδη σχολεία. Τά μαθήματα τοΰ Κολεγίου αύτοΰ
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εινε ομοια περίπου μέ τά τοΰ ΐδικοΰ μας Πρακτικοΰ Λυκείου; Έ ν 
αύτώ διδάσκονται μαθηματικά, φιλοσοφία, ιστορία, ’Αγγλική γλώσσα 
και φιλολογία, Ελληνική και Λατινική γλώσσα καί φιλολογία, φ υ
σική, σχεδιαγράφημα, υγιεινή, γυμναστική, απαγγελία καί τινες ζων- 
ταναί γλώσσα!.

Τό δίπλωμα.

Τό νεώτερον δριον ηλικίας πρό; παραδοχήν εινε ή ηλικία τών 
δέκα τριών έτών. Είς τό Κολέγιον αύτό, καθώς και είς ολα τά δη
μόσια σχολεία τής Νέας 'Υόρκης τό παν παρέχεται δωρεάν βιβλία, 
χαρτί, εργαστήρια κλπ. Ούδεν εισαγωγικόν εκπαιδευτικόν τέλος πλη
ρώνεται. Λ ί διάφοροι τοΰτου τάξεις δέν δύνανται νά έχουν περισσο
τέρους τών είκοσι πέντε μαθητών, δπως ή διδασκαλία γίνεται καλλι- 
τέρα καί δίδει μεγαλείτερα πρακτικά αποτελέσματα.

Μέ τό δίπλωμα τοΰ Κολεγίου κλείει ή περίοδος τή; γενικής έκ- 
παιδεΰσεως. Τό Κολέγιον τοΰτο δίδει δΰο ειδών διπλώματα. «Δί
πλωμα Τεχνών» και «Δίπλωμα ’Επιστημών» άναλόγως τών παρα
δόσεων τάς οποίας ό σπουδάαας ήκολυΰθησε.

Τά αποτελέσματα τής διδασκαλίας τοΰ Κολεγίου τοΰτου ύπερέ- 
βησαν πάσαν προσδοκίαν. Άνδρες διακεκριμένοι έν τώ δημοσίω βίω  
και τώ έμπορίω έσποΰδασαν άτοκλειστικώς είς αυτά.

Κ αι διά τά κορίτσια.

Ιό Normal College ϊδρΰθη συνεπεία τής ανάγκης δπως δοθή 
μια ανώτερα έκπαίδευσις εις τά κορίτσια καθώς τό Κολέγιον διά τούς 
άρρενας.

ΕΙς τό γυναικεΐον λοιπόν Κολέγιον διδάσκεται ή ψυχολογία, ή 
παιδαγη.γική, τά μαθηματικό, Γαλλική, ’Αγγλική καί Γερμανική 
γλώσσα, φιλολογία, φυσικαί έπιστήμαι, Ελληνικά, Λατινικά, μου
σική κά'ι ηθική.

Κατά τό 1ί)12 ίδρΰθησαν επίσης ή Άνωτέρα Εμπορική Σχολή 
και ή Άνωτέρα Γυναικεία Τεχνική Σχολή.

Π/.ήν τών σχολείων τοΰτων υπάρχουν κα'ι τρία ειδικά σχολεία,

τά ότοΐα χρησιμεύουν πρός παρασκευήν τών μελλόντων διδασκάλων 
τών κατωτέρων καί άκοτέρων σχολείων.

Άπό τοΰ 1!Ρ8 δέ ίδρΰθησαν εξήκοντα δΰο τάξει; διά τά καχε- 
κτικά παιδία καί τά διανοητικώ; έλίτιωματικά. Τά τοια'τα αποτε
λούν τά «Σχολεία τών διανοητικώ; ελαττωματικών.» Επίσης ίδρΰ- 
θησαν Ιδιαίτερα σχολεία τυφλών καί κωφαλάλων.

Κατά τού; καλοκαιρινούς μήνας (Μάϊον Ίοΰνιον, Τοΰλιον καί 
Αύγουστον) ανοίγονται cl «Καλοκαιρινοί έσπεριναί σχ>λαί» άποκα- 
λοΰμεναι. Αύταί εΐνε σχολαί διά τού; μόλις κατά τήν εποχήν εκεί
νην άφικνου μένους εκεί ματανάστας, οί οποίοι θά ήναγκάζοντο νά 
περιμείνουν τόν χειμώνα δπως λάβουν μαθήματα Αγγλική; είς τά 
τακτικά εσπερινά σχολεία. Έπομένω; ίδρυσαν τά σχολεία αυτά, άκο- 
λουΠούντες τήν αρχήν τή; ειδικής επιτροπής καθ’ ήν «'ίσον ταχΰτε- 
ρον ό μετανάστη; μάθη τήν γλώσσάν μα; καί εξοικειο)θΐ| με τούς 
νόμους μα;, τόσον ταχΰτερον θά γίνη στοιχεΐον αποτελεσματικόν εν 
τή κοινότητά.

Διά τόν λαόν.

ΓΙλήν τούτων, ώ; ανωτέρω εϊπομεν, υπάρχουν καί ίτκατόν τακτι
κά έσπεοινά κατώτερα σχολεία καί δώδε-ta εσπερινά επίση; άλλ’ άνω- 
τέρας διδασκαλίας, ει; τά όποια διδάσκονται τά μαθήματα τά όποια 
κα! εις τά σχολεία τή; ημέρα;. Δύναταί τις, λοιπόν, νά άιοκτηση 
πλήρη δωρεάν εσπερινήν έκπαίδευσιν καί νά λάβη μάλιστα καί δί
πλωμα διδάκτορο; (bechelor).

Τό Γραφεΐον τή; έκπαιδεΰσεως έφρόντισεν επίσης καί δι’ έ'ν 
είδος λαϊκοΰ Πανεπιστημίου μέ σύστημα πρωτότυπον εσπερινών, 
πρακτικήν καί διδακτικότατων διαλέξεων κατά τήν διάρκειαν τής 
χειμερινή: περ>όδου. Διακεκριμένοι έπιστήμονες, ειδικοί διά διαλέ
ξεις πληρωνόμενοι άπό τό Άνώτατον Γραφεΐον τής Έκπαιδεΰσεως, 
κ ίμνο’·ν διαλέξεις επί διαφόρων κλάδίον τή; έκπαιδεΰσεο);, μέ πλη- 
θιόραν πρακτικών πειραμάτων καί φωτεινών προβολών.

'Η είσοδος εις τας διαλέξει; είναι έλευθέρα ει; υλου; χωρίς 
ανάγκην εγγραφής ή οίασδήποτε πληρωμής.

*έν ποέπει έν τέλει νά λησμονήσοηιεν τήν ΐδρυσιν Ηιβλιοθη-



κών πρός χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. Ή  πρώτη τοιαΰτη δα
νειστική βιβλιοθήκη ίδρύθη κατά τό 1810 μέ κεφάλαιον μόνον εκα
τόν δολλαρίων. Σήμερον μετά παρέλευσιν εκατόν δλων έτών αί βι-
βλιοθήκαι αύται Ιπληθύνδησαν και κατά τό ποσόν και κατά τό 
μέγεθος αύτών.

Tex ανοτερο) σχολεία jceql tcov ojcoicov οομιλησαμεν σΐ)ντϊ]ροΐ)ντοιι 
ίπ ό  τοΰ δημοσίου. Υπάρχουν δμως και ιδιωτικά σχολεία και ΙΙα- 
νεπιστημια επίσης προικισμένα δια διαφόρων δωρεών και κληροδο
τήματος ως τό «Κολομβιανόν Κολέγιον» ή τό Κολομβιανόν Πανε- 
πιστήμιον» εις τά όποια δΰναταί τις νά εϊσέλθη μέ δίπλωμα Κολε
γίου και έκεϊ νά σπουδάση νομικά, ιατρικήν και μηχανικήν.

Μ ία  ύπέροχος προσευχή.

Και τελειώνω την περιγραφήν τοϋ σχολικού συστήματος τής Νέας 
Ύόρκης^ με εν περίεργον άληθώς δοκουμέντον. Είναι ή προσευχή 
τήν οποίαν νά παιδιά άπαγγέλλουν εις τά δημοτικά σχολεία γρα- 
φεΐσα άπό τόν Έ δβιν Όσγουδ Γρόβερ. Είνε εν είδος «Πιστεύω».

«Πιστεύω εις τά παιδιά καί είς τά κορίτσια ποΰ θά γίνουν οι 
ανδρες καί ενός μεγάλου αΰριον, διότι πάν δ,τι τό παιδί σπείρει δ 
άνήρ συνάζει.

»Πιστεύω εις τήν μάστιγα τής άμαθείας. Πιστεύω εις τήν άπο- 
τελεσματικοτητα τών σχολείων εις τήν αξιοπρέπειαν τής διδασκα
λίας καί εις τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά δυνηθώμεν νά εΐμεθα χρήσιμοι 
είς τούς άλλους.

» Πιστεύω είς τήν φρόνησιν ή οποία άπεδείχθη καί έξήχθη άπό 
τήν άνθρωπίνην ζωήν, ώς άπό τάς σελίδας τών κειμένων βιβλίων 
Πιστεύω εις τά μαθήματα τά διδόμενα δχι τόσον θεωρητικώς, άλλά 
διά παραδειγματων, εις την εςιν τών βραχιόνων πρός έργασίαν δια- 
•νοίας πρός δλα τά πράγματα, τά όποια καθιστώσι τήν ζωήν με-ά- 
λην κσί ένάρετον. 1

«Πιστεύω είς τήν επιθυμίαν, είς τήν άγάπην, είς τήν πεποίθη- 
οιν προς ολα τα ιδεώδη καί τάς μακρυνάς ελπίδας αί όποΐαι \ια~ 
ελκουν. 5

• Πιστεύω, δτι έκαστη ωρα τής ημέρας παρέχει άνταξίαν αντα
μοιβήν δι ο,τι ειμεθα και δι’ δ,τι κάμνομεν.

»Πιστεύω είς τό παρόν καί εις τήν έπικαιρότητα αύτοΰ, είς τό 
μέλλον και τας υποσχέσεις του καί εις τήν θείαν άπόλαυσιν τοΰ ζήν 
Αμήν». ■*ι

Ή  πορεία τής διδασκαλίας, ήτοι τό σύνολον τών ψυχικών ενερ
γειών, τών άπεργαζομένων τήν νόησιν καί κατά συνέπειαν τήν μα- 
θησιν, είνε τι ενιαΐον καί άδιάσπαστον. Τό υλικόν, τό υπό τής ψ υ-  
χής χρησιμοποιούμενον, εάν μέν προέρχηται έκ τοΰ έξοπερικοϋ κό
σμου, άντιλαμβάνεται τούτου υπό τήν μορφήν έποπτειών είτα μορ- 
φοΐ παραστάσεις, ας κατόπιν άποκα&αίρουσα τών κοινών γνωρισμά
των διά τής άφαιρετικής φαντασίας μεταβάλλει είς σημεία χαρα
κτηριστικά τοΰ υπό άντίληψιν άντικειμένου, άπερ συνάπτουσα κατά 
λογικόν ειρμόν μεταβάλλει είς έννοιας γενικωτέρας, αύτοτελεΐς, α ϊτι- 
νες έν τή συνειδήσει, κατά τούς νόμους τής άφομοιώσεο>ς συνδέον
ται πρός τάς προϋπαρχούσας έν τή συνειδήσει, άποτελοΰσαι ούτωσι 
έν σύνολον, δπερ άναπλαττόμενον παρέχει πλήρη τήν εικόνα ήμίν 
τοΰ άντικειμένου ή τών άντικειμένων, έξ ού προήλθε. Κατά τήν 
έξεργασίαν τοΰ ύλικοΰ υπό τής ψυχής, τά ειδολογικά στάδια διαγρά
φονται ώς σταθμοί τής ψυχής ούχί μεμονωμένως, άλλά συνδεδεμένα, 
οίονεί συνυφασμένα, κανονίζοντα υπό τών ένεργειών τής ψυχής τήν 
πορείαν τής διαπλάσεως τής ΰλης πρός κατανόησιν καί άφομοίωσιν 
αύτής. Πολλάκις ή ψυχή μεταπίπτει άπό τοΰ ενός σταδίου είς τό 
έτερον άναλόγως τών κωλυμάτων, άπερ παρουσιάζονται.

Έάν τό υλικόν προέρχηται έκ τοΰ ψυχικού κόσμου, προκαλοΰν- 
ται ποικίλα συναισθήματα ή αποκρυσταλλοΰνται έννοιαι είς άξιώ- 
ματα, ύποθήκας κλπ ή δι’ έπινοίας δημιουργοΰνται νέαι έννοιαι, 
άποσκοποΰσαι τήν δημιουργίαν άληθειών, αίτινες προάγουσιν έν 
παντί τάς διαφόρους έπιστήμας.

Κατά ταΰτα ό διδάσκαλος κατά τήν διδασκαλίαν οφείλει είτε 
αφηγούμενος τι εϊτε περιγράφων τι νά παρουσιάση πρό τών μαθη
τών έποπτείας αύτοτελεΐς, έκ τούτων δέ οί μαθηταί νά συλλάβωσι 
μερικάς έννοιας, ας ή ψυχή κατά τό ποιόν αύτών θά μεταβάλη εις 
γενικωτέρας, αϊτινες πάλιν άφομοιούμεναι θά προσθέσοοσι έν έτι 
σημεΐον εΐς τήν έμπειρίαν αύτοΰ.



Ινκτ : w v  εννοιών τούτων, τών έκ τών πραγμάτοιν έξηγμένων, 
θά  συναγάγ>| καί έννοια; ηθικά;, ή θρησκευτικά; διά ουγκρίσεως 
κα'ι αντιπαραβολή; πρό; ομοια; ί) ανομοίου; τοιαύτα; εκ τυΰ ηθικού 
κοσμου τοΰ μαθητου, τας οποίας ύπάγων είς γενικωτέρα; θά σχη- 
ματιση ηθικά και θρησκευτικά αξιώματα, άπερ απεργάζονται τόν τέ
λειον χαρακτήρα.

Ή  ύπαγωγί) τών τε πραγματικών εννοιών καί ήθικοθρησκευτι- 
κών είς γενικότερα; και τούτων εί; αξιώματα γίνεται διά λογικής 
άναλύσεω;.

Περ'ι ά ναλντικης κα ί σ υνθ ετ ική ς μεΦόδον.

Η αναλυτική μέθοδο;, ή καί επιστημονική καλούμενη, παρου
σιάζει τό αντικείμενον ολόκληρον, ώ* ολον τι είτα κατά φυσικήν 
σειράν διά της μεθοδική; κατευθύνσεω; τοΰ παρατηρητικοΰ αναλύει 
εις τά καθ έκαστον, άπερ έξετάζει, διερευνά μεμονωμένος και έν σχέ- 
σει πρό; τό ολον αντικείμενον. Τελευταίως άνασυνιστά τό δλον, έξά- 
γει τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συγκρίνει ταΰτα πρό; δμοια ή ανό
μοια, συνάπτει πρό; προϋπάρχοντα τοιαϋτα έν τή συνειδήσει ή απαρ
τίζει δλον τι, οπερ έν συντομία περιλαμβάνει ολόκληρον τό διδα- 
χθέν. "Ολω; αντίθετος τής μεθόδου ταύτης εινε ή συνθετική. Ή  
υλη, οίασδηποτε φύσεως καί άν ή, παρουσιάζεται πάντοτε πρό τών 
οφθαλμών τοΰ παρατηρητοΰ ή ευρευνητοΰ τών μυστηρίων τή; -φύ- 
σεα>; ή τής συνειδήσεω; ώς δλον τι· άλλ’ ή ποικιλία τών καί)’ έκα
στον, τό εργώδες τή; άναλύσεω:, ή ελλειψι; παρά τοΐ; παισίν ειδο
λογική; μορφώσεως, τό άσύντακτον τών ψυχικών ενεργειών καί κα- 
θολου το ποσόν καί ποιόν αυιη ; έπιβάλλουσι τήν κατά τμήματα, εν
νοείται αυτοτελή, διδασκαλίαν. Τά τμήματα ταΰτα ή συνδέονται 
πρό; άλληλα θέσει η εχουσι λογικήν συνάφειαν, άν είνε εννοιαι. 
Κατά ταΰτα ή συνθετική μέθοδος έξετάζουσα τά καθ’ έκαστον ώ ; 
αυτοτελή καταλήγει δια τή; συνδέσεοο; αυτών εις τήν πλήρη κατα- 
νόησιν τοΰ δλου. Ή συνθετική μέθοδος έπιβάλλεται Ιδία είς τι/; κα
τώτερα; τάξεις καί δη έν τή «Πατριδογραφία», «Γεωγραφία» καί 
«γλωσσικοί; μαθήμασι».

■•ΪΜεΟοϊϊος ά ν α γ ν ώ « £ ω ί έν τ α ΐς  “<*’3
τ ./ .ή ίιίιυ ί Γ»τ, ’/.ί ζ .  <ν/ολε·o-j-

Ό  διδάσκαλο; τών ανωτέρω τάξεων οφείλει ν’άκολουθή τοί’; εξής 
παιδαγωγικού; κανόνα; καί έπί τή βάσει αύτών νά ρυθμίζη τήν δ ι
δασκαλίαν του' α') νά προσαρμόζη τήν ύλην πρό; τήν έκάστοτε συν- 
είδησιν τοΰ παιδός· β') νά έκλέγη καί διατάσση τήν διδακτέαν ύλην 
άναλόγως ιή ; ηλικίας καί τής ειδολογική; μορφώσεως αύτοΰ' γ ) νά 
προάγη πριοτίστίρς τήν αυτενέργειαν αύτοΰ, διά μεθοδικών εροκή- 
σεων δίδων τήν προσήκουσαν κατεύθυνσιν.

Ό  μαθητή;, έ ά ν  δέν πλανηθή, έάν δέν άμφιβάλη έν τη έρευνη 
τής αλήθειας, ουδέποτε θά συλλάβη αυτήν, ουδέποτε τό παρατηρη
τικόν αύτοΰ θά όξυνθή, ούδέποτε θά εθισθή είς τό λογικεύεσθαι καί 
ουδέποτε θά γ ε ν ν η θ ώ σ ι ν  έ ν  τή ψυχή αύτοΰ συναισθήματα, ούτε εν
διαφέροντα θ ’ άναπτυχθώσιν. Ή παροχή ύλης καθ όλα ετοίμου ου- 
δέν ενδιαφέρον γεννά, άλλά καί επιφέρει πνευματικήν αδράνειαν.

Κατά ταΰτα ή διδασκαλία τής άναγνιόσεω;, εί; τά; άνωτέρας 
ιδίως τάξεις, πρέπει νά γίνηται ω ; επεται- ή άνάλυσι; δέον νά ή 
συντομωτάτη καί νά περιορίζηται αύστηρώς είς τήν άνάπλασιν γενι
κών έννοιών, ιστορικών γεγονότων, ή πραγματικών τοιούτων, άπερ 
θά ύποβοηθήσωσι τούς μαθητάς εις τήν κατανόησιν τοΰ διδαχθησο- 
μένου. Θε,ωροΰμεν απώλειαν χρόνου ματαίαν καί τελεία*; άψυχολό 
γητον τήν προσερμηνείαν τών λέξεων, αυτόχρημα δέ άντιπαιδαγω- 
γικήν καί δέσμευσιν τών ψυχικών ενεργειών τοϋ παιδός τήν άφήγη- 
σιν τοΰ περιεχομένου.

Μετά τήν άνάλυσιν, π3ρί ή ; ανώτεροι εϊπομεν, διαιροΰμεν τό δι- 
δαχθησόμενον κεφάλαιον είς αυτοτελείς ενότητα; καί ταύτας εϊς τε
λείας περιόδου;: άναγινώσκομεν έκάστην περίοδον βραδέω;,

. εύκρινώς καί μετ’ ήθους' τοΰτ’ αύτό πράττουσι καί τινε; τών μα- 
, θητών. Ειτα εύρίσκοντε; τήν κυρίαν πρότασιν, ώ; άπό κέντρου, 
δι’ ερωτήσεων καταλλήλων ζητοΰμεν τήν έννοιαν παρά τών μαθητών 
άποκαθαίροντε; τά τυχόν παρουσιασθησόμενα κωλύματα.

Μετά τήν επιμελή άνάλυσιν καί ερμηνείαν δλων τών ενοτήτων 
ά ν α γ ιν ώ σ κ ο μ ε ν  κατά τμήματα καί έν συνόλω τό διδαχθέν. Τοΰοτ



πραττονσι χμι τινες των μαθητών. Κατόπιν δ ι’ ερωτήσεων συγκεν
τρωτικών συναπτό μεν εις εν ολον το διδαχθέν και προκαλοϋμεν τήν 
άφήγησιν αύτοΰ παρ' ενός ή πλειόνων μαθητών. Έν τέλει δι’ ερω
τήσεων καταρτίζομεν πραγματικάς εννοίας ή αΐροντες τα άξια άρ- 
σεως και στίζοντες τα αξια στίξεως συνάγομεν ήθικοθρησκευτικάς 
εννοίας, ας άποκρυσταλλοΰμεν είς αξιώματα ή ηθικά πορίσματα,, 
άτινα, δπου δυνατόν, ύπάγομεν εις εν θεμελιώδες ηθικόν πόρισμα.’ 
Εαν f) δυνατόν, διά λογικής άναλΰσεως προκαλεΐται συγκέντρωσις 

ομοίων εννοιών ή αντιθέτων πρός κραταίωσιν και στερέίοσιν τοΰ 
έ-αχθεντος πορίσματος η τών διάφορων εννοιών.

Φρονοΰμεν δτι, τήν τοιαΰτην μέθοδον, άλλ’ Ιν μορφή άπλου- 
στέρα, δυνάμεθα ν’ άκολουθήσωμεν καί εν τή Βα τάξει, άν μή και 
εν αυτή τή Αη κατά τό β' έξάμηνον.

Μάιος l ‘J 13  Θ ε ό δ ω ρ ο ς  IV . Κ ο ρ ώ ν ε ς
Διευθυντές 10ου πλήρους Δημ. σχολ. ’Αθηνών 

 : -------------

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

*) Σύνδεσμος τών Έ λλ . Δημοδιδασκάλων περί πολλοϋ ποιού
μενος το άςίωμα α ή ίσχυς έν τ·7, ενώσει», ποιείται εκκλησιν π:ός τούς 
άπανταχοΰΈλληνας δημοδιδασκάλους καί ιδία ττοός τούς είς τάς τέως 
άπελευθερωθείσας Νεας Έλληνικάς επαρχίας ύπηρετοΰντας, δπως συν- 
ταχθώσιν εις σωματεία κατ’ επαρχίας 4 περιφερείας καί έκλέ'ωσι τούς 
αντιπροσώπους αύτών η τά Διοικ. Συμβούλιά τ ω ν , δι’ ών νά ζητώ- 
σιν έν και*ώ και όιά της καταλλήλου οόοΰ, άλλά καί μετά τής προ- 
σ/;κουσης ευλαβείας, την ηθικήν καί υλικήν άνύψωσιν αύτών, ώς καί 
την διόρθωσιν τών κακώς έχόντων έν τ·?5 έκπαιδεύσει.

Ας εινε βέβαιοι οί συνάδελφοι ήμών, οτι τά αιτήματα αύτών 
ύποβαλλόμενα προσηκόντως, θά ληφθώσιν ύπ ’όψει, άρκεΐ νά είναι λο- 
ικα και δίκαια. Ου/ι άπας οί SrnciSiSoriivwlr.i ’ ,£* -

% πολιτευομένων ήκουσαν παρά τοϋ στόματος αυτών: Λ Σεις οί “δημο
διδάσκαλοι εισθε δύναμις καί πολλά δύνασθε νά έπιτυχητε, άν όμο- 
νοήτε καί συνταχθήτε είς σοιματεία».

Ά λ λ ’ ή ιδέα τοΰ συνασπισμού τών ατόμων είς ομάδας, καί τού
των πάλιν ηνωμένων διά δεσμών αλληλεγγύης, δέν είναι νέα, ούτε ε ί
ναι ανάγκη νά άποδείζωμεν τήν αλήθειαν ταύτην, άφοΰ είνε γνωστόν 
έκ τών γεγονότων, οτι καί είς τήν οικογένειαν, καί είς τά  έχοντα 
κοινά συμφέροντα άτομα, καί είς τήν κοινωνίαν, καί είς τά Κράτη, 
ή ενωσις συντελεί εις τήν έξυπηρετησιν τών συμφερόντων τών μελών. 
Τί άλλο είνε οί κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους πολλαπλα- 
σιαζόμενοι συνεταιρισμοί ;

Ά λ λ ’ άς ελθωμεν καί είς τά άφορώντα τούς διδασκάλους ζητή- 
u Ποσάκι ς δέν άπετράπησαν κίνδυνοι κατά τοΰ κλάδου, διότι 
ύπεστήοιξαν τά δίκαιά των συνησπισμένοι καί συμπαγείς πρό τών 
άοι/,οδίων οί δημοδιδάσκαλοι ;

Ά ς  οαντασθη τις όμως τούς διδασκάλους μεμονωμένως ένεργοΰν* 
τας έπί τίνος ζητήματος των. θ ά  ύποβάλη έκαστος τήν γνώμην του 
δι’ υπομνήματος ή δι’ έπιστολης πρός τόν Υπουργόν ή τόν Βουλευτήν 
του. Τί θά γίνν) τό τε ; "Όσοι διδάσκαλοι είνα ι, τόσαι γνώμαι θά έξε- 
νε/θώσιν.Άλλ’ άν καί τήν αύτήν γνώμην έκφέρωσι πάντες, κατ’ ίδιαν 
έκαστος, πώς εινε δυνατόν νά γνωσθώσι ; ΙΙοΐος θά έ'χγι τήν ύπομο- 
νήν νά τάς συλλέςη καί νά τάς ταξινομήσω ;

ΤελευταΕον άκόμη ό κ. Τριριμώκος, υπουργός έπί τής ΙΙαιδείας, 
είς τά  παοουσιασθέντα Αύτώ σωματεία τών Δημοδιδασκάλων, κατά 
τόν παρελθόντα Μάΐον, είπε τά έξης : «έν καιρώ θά ζητήσω τήν 
ννιό'Λην σας διά τών σωματείων σας έπί τών εκπαιδευτικών». Τοΰτο 
άοκεί.

------------ ,S~-Vc Tin --ώ* -

Γ0  διακεκριμένος συνάδελφος ήμών κ. ’Ιωάννης Φ. Παπαδημητρίου δούς 
τάς επ’ άδεία εξετάσεις ενώπιον τοΰ ’Ιατροσυνεδρίου έλαβε παμψηφεί τήν 
άδειαν. Ό  Σύνδεσμος έχε τήν τιμήν νά τόν συγκαταλέγω μεταξύ τών μελών 
του. Εί'/,εται όλοψύ/.ως τήν εΰδοκίμηαιν έν τώ νέ(;> σταδίφ.



Α η λ ώ β ε ις  ο ν ν ερ  γ-χαίας Λ·.Γ>ί5,σ κ ,·λ ίν ιώ ν X  ωμ*τε£ο»ν 
μ.ετά “**ΰ Χ υνΠ εΊ μ ο υ  i r . t f f v n i t  Λ :ι> ·*. Χ υμ .-
6 ο  υ λ ίη υ .
Γό Διοικ. Συμβούλιον τοϋ Συνδέσμου λζβόν όπ' όψει τά; δηλώ- 

Gci, ,.̂ ρί συνεργασίας, μετά τοϋ Συνδέσμου, τών σωματείων κ Ελληνι
κός Διδασκαλικός Σύνδεσμος Χίου», «Διδασκαλικός Σύλλογο; έν 
Μετσόβω» καί «Σύλλλογος τών διδασκάλων Καστορίας Σισανίου» 
ποοέβη διά τοϋ υπό στοιχ. Η’ . τ *  17)9, 1 9] 3 πρακτικού αΰτοϋ εί; 
τήν έςης άπόφασιν : αο Σύνδεσμος τών Έλλ. Δημοδιδασκάλων μετ’ 
άνυποκρίτου χαράς έλαβε γνώσιν τών δηλώσεων (τών άνω σωματείων) 
καί τών ενθουσιωδών αύτών, όσον καί κολακευτικών διά τόΣωματεϊον 
εκφράσεων και άποδεχεται μετ’ εύχαριστήσεως τάς περί συνεργασίας 
δηλώσεις τούτων, ευχόμενος, όπως ή συνεργασία αύτη συσοίγγξη τούς 
δεσμούς τών διδασκάλων τοϋ κέντρου μετά τών τών επαρχιών καί 
αποβ-7, πρός καλόν τ/,ς τε Έκπαιδεύσεως καί τών λειτουργών αύτης. 
’Απόσπασμα της ανωτέρω άποφάσεως έντελλεται τό Ιΐρόεδρείον νά 
οιβιβάση εις τά οικεία Σωυ.ατείκ*>.
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Γ Ε ί ΐ Ρ Γ Ι Κ Ά
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Λ Ι4  Τ Η Ι  ΧΡΗ ΣΙΗ  TQH ΧΗΜΙΚ2Κ ΛΙΠΑΣΜΑΤϋΗ

Είναι πασίγνωστον καί άναμφισβήτητον γεγονός δτι ή χημική 
λίπανσις τής γης απεδείχθη ή μεγαλβιτέρα ανακάλυψης ιοϋ παρελ· 

θό ντος αϊώνυς.
Δια ιΐ), χρήσεως χημικών λιπασμάιων ανεπήδησεν ή παραγωγή 

ολοκλήρων χωρών κατά 50 ο)ο.
Οι διδάσκαλοι συντελοΰντες είς χήν διάδοσιν αύτών έκλαϊκεΰον-· 

τες ταζ Ίερΐ τήν χρήσιν οδηγίας, πράττουν εργον πατριωτικόν, διότι 
έξ δλων τών πλουτοπαραγωγικών πόρων εν.άστου “Εθνους ό εύγενέ- 
στερο; είναι ή γεωργία.

'Ολόκληροι αγροτικοί πληθυσμοί οί οποίοι εγκαταλείπουν σή
μερον της εξηνιλημένα; γαίας των, διότι αΰται επαρκώ; τού; ίδρω
τας των δέν άμείβο,ρσι, δέν θά μετηνάστευον άν Ιδιδάσκοντο ότι υπάρ
χει τρόπο; νά έπανέλθη ί) γονψότη; τής γή; καί ν αύςάνουν αι
έσοδεΐαί τη; άσφπλώς.

Διά τόν σκοπον τούτον παραθετομεν το; κάτωθι οδηγίας.
Έ λαιόδενδρον , ’Α μυγδαλή . — Κατά διετίαν δι’ έκαστον ανε

πτυγμένων δένδοον τέσσαρε; όκάδε; λίπασμα 4-10-10. Τό ρίπτετε 
δμοιομόρφω; εις ολην τήν ύπό τοΰ δένδρου στεγαζομένην έπ: 
φάνειαν καί τό παραχώνετε ε :; βάθος μια; σπιί)·αμή; περίπου.

’ Εποχή φθινόπωρον καί άνοιξι;· προτιμώτερον τό φ»·ινόπωρον.
Σ')ιμείοοοις .— ϊπαρχουσι κα*. άλλοι τροποι αξιοσύστατοι.
’Ά μ π ε λ ο ς .—Κατά διετίαν δι’ έκαστον άνεπτυγμένον κλήμα 

περίπου 100 δράμια ή δάσι:, κατά στρέμμα οκάδες 80.
Λίπασμα. 4 10-10.
Ρίψετέ το πέρις τού κλήματος είς άπόστασιν μιά; σπ ιθαμή; 

άπό τοΰ κορμού και παραχώσατε ε ι; βάθος μια- σπιθαμή..
Κατάλληλος εποχή φθινόπωρον, χειμών, άνοιξι;.
Σ η μ ε ίω ο ι ς .  ) παρχουσι και άλλοι τροποι αξιοσ ̂ σια^οι.
Π ορτηκαλέα  Λεμονέα=~(έν γ έν ε ι  ξ υ ν ά ) —Κάθε τέσσαρα; μή

να ; it'i δώσητε μίαν όκάν λίπασμα 6-8-8 ε ί; έκαστον άνεπτυγμένον 
δένδρον. Τό ρίπτετε ε ί; ολην τήν ύπό τοϋ δένδρου στεγαζομένην 
επιφάνειαν καί τό παραχώνετε ε ι; βαί)·ο; μικροτερον τή , σπιθαμή,,. 
Κατάλληλοι μήνε; Φεβρουάριο;, Ιούνιο;, ’Οκτώβριο:.
Π ατάτα  ξ η ρ ι κ ή —Κ α π ν ό ς  ξ η ρ ικ ό ς —Πρό τή ; φυτεύσεω;, σπείρετε 
κατά στέμμα 40 όκάδε; λίπασμα 5·8·8 -καί τό παραχώνετε διά τού 
άροτρου, μέ τό τελαυταΐον όργωμα προ τή ; σπορά:.

Κατόπιν φυτεύετε. Αί άλλαι έργασίαι θά γείνουν ώ ; συνήθως.
Πατάτα ποτιστική. Ντομάτα ποτιστική .Κ ουνουπ ίδ ια  κα ι 

όμοιο. Μ ελτζιάνα  κ. τ. λ. "Αν&η κήπου.
Τπάρχουσι πολλοί τρόποι λιπάνσέω;.
"Οταν τά φυτά είνε ήδη φυτευμένα θά  δώσητε ε ί; έκαστον 

μίαν κουτά/.:ά λίμπασμα 0-8-8 καί θά τό παραχωσητε με το σκα
λιστήρι ε ί; μικρόν βάΚ-ο;. Τί κουταλιά ί>ά είνε μικρά (τοΰ καφέ) 
2ιά μικρά φυτά (π. χ. πιπεριά, πατάτα) η μεγάλη (τή ; σούπα;)



οια μεγαλα^ φυτά (π. χ. μελτζιάνα, κορπολάχανα, κουνοπίδι) καί 
*ά ομοια. Καί μια καλή χούφτα διά κάθ-ε λάκκον άγγουρια;, πε
πονιάς, κολοκυϊΙ-ιάς κ. τ. λ.

Διά κρομμύδια ί>ά ε-νε μια κουταλιά τής σούπας δι’ εν μέτρον- 
τρεχουμενον. r  r

Εις αδύνατα χωράφια ή δόσις έπαναλαμβάνεται μετά 15-20  
ήμερας.

Εις πολύ αδύνατο χωράφι δίδεται έν ανάγκη καί τρίτην δόσιν.
 ̂ Σ ημείω α ις. Οταν τά φυτά δέν εινε ακόμη φυτευμένα, ήμπο-

ρειται τά άπλοποιήσητε τά πράγματα ώς εξής : Δίδεται έφ’ όίπα-
30—50 δράμια λίπασμα τύπου t>—8—8 κατά τετραγωνικόν μέτρον
πρό τής φυτεύσεως καί παραχώνετε τδ λίπασμα διά τοϋ αρότρου 
η της τσαπας. r  y ν

Ή δόσις αΰτη αντιστοιχεί πρός 1 έ'νς 1 1)2 σάκκον ή 80 — 120 
όκάδας κατά στρέμμα.

Κ απνόφυτα . Φυτά ντομάτας. Φυντάνια. Τ ζάκια  έν γένει.
Γά καμνετε κατά τόν συνήθ-η τρόπον μέ κόπρον ζώων. "Οταν

οε^τα  ̂φυτά εινε είς τόν 4ον φύλλον τά ποτίζετε, δύο φοράς τήν
εροομαοα, μέ διάλυσιν 4 δράμια λίπασμα είς 4 δκάδ. νερό κατά
τετραγωνικόν μέτρον. Κατάλληλον είναι τό λίπασμα 6-6-3 Έν έλ- 
λειφει αυτοΰ καμνει καί τό 6-8-8.

Η δοσις αΰτη έπανναλαμβάνετε έν ανάγκη 5-6  φοοά:.
Κατόπιν εκάστης δόσεως (πότισμα μέ διάλυσιν λιπάσματος)

ραντίζετε μέ καθ-αρόν νερό διά νά ξεπλυΟ-ή ή διάλυσις άπό τά 
φύλλα.

Τ ριφύλλια . Ρίψατε έτησίως είς τήν επιφάνειαν τοϋ τριφυλλεώνος
40—80 οκάδες λίπασμα 0-12-6 κατά στρέμμα. Μετά τό σκόρπισμα
τοΰ λιπάσματος ποτίζετε διά νά διαλυθ·ή τό λίπασμα. Έ πονή οία- 
οηποτε, και)· βλον το ετος. /%

"Οσπρία ή,'τοι κουκ ιά ,φ ακή , ρόβη, λαθούρ ι, φ ά β α , <ρα/?/?<5τ- 
τα, ρ εβ ίθ ια , αμπελοφάσουλα κα ι τά το ιαϋτα .
Πρό τής σποράς ρίπτετε κατά στρέμμα 40 οκάδες λίπασμα 0-12-6
δταν εινε ξηρικά. Είς τά κουκιά, φασόλια κ. τ. λ. ποτιστικά 80

Jo Λ ίπασμα σπειρεται έπ! τής έπιφανείας, επ’ αύτοΰ σπείρε- 
ται κα: έ σπόρος καί τά δύο μαζύ παραχώνονται μέ τό άροτρον.

Κ ριθαροοανός, Γρασίδ ι — ΓΙρό τής σποράς σπείρετε κατά 
στρέμμα 40 όκάδας λίπασμα τύπου 4-12-3, αμέσως σπείρετε κα! τόν 
σπόρον και παραχώνετε και τά δύο μαζύ μέ το άροτρον.

Σ ίτος—Ή τελεία λίπανσις τοΰ σίτου είνε περίπλοκος.
Πρό τής σποράς ρίψατε 20 δκ. λίπασμα τύπου 4 —12—8 κατά 

στρέμμα κα! αμέσως ρίψατε κα! τόν σπόρον κα! παραχώσατε κα! 
τά δύο διά τοΰ άροτρου. Τον ’Ιανουάρ ιον  (κα! διά βορειότερα κλί
ματα αργότερα) ρίψατε κα! δυναμωτικόν έπ! τής έπιφανείας τοΰ 
άγροΰ 20. δκ. τοΰ εύδιαλύτου λιπάσμασματος 6-6-3, τό όποιον 9·ά 
διαλυτή άπό τάς βροχάς.

Σ υμπλήρω α ις κόπρου διά χημ. λ ιπα σμ άτω ν—Διά σίτον, σα
νόν, όσπρια, δένδρα έν γένει κα! αμπέλους μεταχειρίζονται πρός 
συμπλήρωσιν τής φυσικής κόπρου εις απροσδιορίστους μέν γαίας 
τό λίπασμα 0-12-6- εις τάς άργιλλώδεις δέ (πλαστικάς) γαίας τό 
λίπασμα 0-16-0, άμφότερα εις δόσιν 40 οκάδων κατά στρέμμα.

Έ τοιαύτη χρήσις τών λιπασμάτων τούτων είναι αξιοσύστατος 
ένεκα τής μεγάλης έφθ·ηνίας των, διότι διά μηδαμινής δαπάνης 
δίδουν σχετικώς μεγάλα αποτελέσματα.

Διά λαχανικά  (είδη  κη π ευ τ ικώ ν  φ υ τώ ν  δηλ. ζαρζαβάτια  κα! 
διά λεμονοπορτόκαλα ( ξυνά ) προτιμώτερον είναι νά μεταχειρίζεστε 
iv  λίπασμα άκριβώτερον π. χ. τό 4-10-10 ή τό 6-8-8· ταΰτα τρέ
φουν τά φυτά ίδίως τόν χειμώνα, ένώ ή ζωική κόπρος ώς γνωστόν 
τά τρέφει τό καλοκαίρι, οπότε μέ ζεστόν χώμα κα! ποτίσματα ή 
κόπρος χωνεύει ταχέως.Έ δόσις τών χημικών λιπασμάτων είς γαίας 
λιπασμένας ήδη μέ ζωικήν κόπρον είναι περίπου 40 δκάδες κατά 
στρέμμα ή μία οκά κατά πορτοκαλέαν το Φεβρουάριον. Ή τοιαύτη 
λίπανσις είναι αξιοσύστατος.

Π ληροφορία ι περ ί χη μ ικώ ν λ ιπασμ άτω ν

$1.— II χημική άνάλυσις τοΰ χώματος δέν είναι αναγκαία, διότι αυ
τή είς εξαιρετικά; μόνον περιστάσεις χρησιμεύει.

Ό  ’Ιατρός έπί τη [ίάσει /ημιχής άναλύσειος τ<·»ν οΰ’ριυν. ν, επί τή βάσει τής 
χημικής περιεκτικότητας τοϋ αίματος, λέγει είς τόν Λ : Κύριε τό ούρός σου 
•περιέ/ει σάκ/αρον. άρα νά μή τρώγν-,ς σακχαρώδεις τρο-ίάς. καί εις τόνΒ



λεγει το α·.μά σου δέν περιέχει αρκετόν σίδηρον αρα πάρε σίδηρον. άλλ ’ & 
ιατρός οεν Λεγει ποτέ οτι οσοι πηγαίνουν είς το ςενοδοχεΓον, πςέπει νά κά- 
μνουν προηγουμένως χημ ικήν άνάλυσιν, δ.ά νά φανή *ν πρέπει νά τρώγουν 
μ φ τ ε κ ι  (άζωτοϋχον τροφήν) τ, γάλα (φωσφ:.ροϋχον τροφήν) ή ΐμ ά μ -μ π α ϊλτ ι 
(καλιοΰχον τροφήν,).

^ '  k v  A u t o i x f j  γ  μ ο δ α  τ η ς  χ η μ ι κ ή ς  ά ν α λ ύ σ ε ω ς  τ ο ϋ  χ ώ μ α τ ο ς  ο ΰ δ έ — 

. . ο τ ε  ε π ε κ ρ α τ η σ ε  ο .ο τ ι  τ ο  " ϊ π ο υ ο γ ε ΐ ο ν  τ ή ;  Γ ε ω ρ γ ί α ς  δ έ ν  τ ή ν  ς υ ν ι σ τ ά .

Οσοι έχουν φίλους εις την Αμερικήν α; ερωτήσουν δ ι’ επιστολών καί 
Οά μάθουν οτι I) έκ τών 00 έκατομμυρίων σάκκων (6 00 .0000  τόννοιν) χ η 
μ ικών λιπασμάτων τά όποια έ ξοδεύονται ετησίου; ε’ις τας Ή ν. Πολιτείας 
τά  π ; ντε είνα ι μ ικτά  λ ιπάσμ ατα  2) οτι συνεπώς ή χρήσις τών άπλών λ ιπ α 
σμάτων δέν συνειΟιζεται εκεΓ 3) οτι ολον αυτό τό κλοσσι&ΐον ποσόν λ ιπασμ ά-  
των εςοδεύεται χωρίς νά γ ίνετα ι χημ ική  άνάλυσις της γής· -Ιον) ; τ ι  οί ’Α 
μερικανοί με τά ειδικά εύκολου χρήσεοις πλήρη σύνθετα λιπάσματα (Com 
plete m ixed fertilizers fo r in d iv id u al crops) κάμνουν [Λΐγά/ας et70&ci- 
a; x.ai ττολλά δολλάριχ.

£3. Ο σίτο; εινε το μόνον φυτόν, διά τό όποιον άςίζει, όπως δήποτε τόν 
/.ο,.ο/, να Οοκιμαζωνται έκτος τών άνω πλήραν λιπασ'χατων καί άλ/α τινά  
αναλίγως της γεωλογικής διαπλάσεως τή ; νής.

Ιοιω; το λ ίπασμα 4 - I2-3  ούναται νά άντικαταστη&ή εις αμμώδη έδάφη 
ύπό τοΰ λιπάσματος 4 - 1 0 -5  η ύπό τοϋ 1 - 1 0 - 1 0  ακόμη καί του 6 - 8 - 8 ’ εις τά  
άργιλωοη έδάφη ο τύπο; ι -  12-3  δύναται να άντικαταστηή ; ύπό του τύπου  
■ϊ 13 ει, ς ;κ>υρασμενα οε πληθωρικά εΟλ^η υπό του τυπ ,υ  2 - 1 2 - 4  ή του 
0 - 12 - 6 .

Αί αντικαταστάσεις ομως αυτα ι πρεπει νά γεινω ντα ι μόνον είς μέρη όπου 
ο σ ίτο; καλλιεργείτα ι εις μ εγάλα ; συνεχ·Γ; εκτάσεις μέ ομοιόμορφον έδαφος, 
ε ι; .α ; το ιαϋτα ; περιστάσεις ας.ζει Tiv κόπον νά γ ινω ντα ι επ ιμελή συγκριτι - 
κα π^ιραματα μετά  προηγίιυμενην γνωμοΟντησιν επιστήμονος γεωπόνου.

“ ΙΙΜΙίΛΩΣΙΣ. i -υνιστώμεν τό ύπό τοΰ Συλ)όγου πρός διάδοσιν ώ φελί-
μων p ίίλιο,ν, ύπο τήν προστασίαν τής Α. Μ. τής Β ασιλίσση:, έκδοΟέν εσ χ ά 
τως Sifl/.iov *X r ju ix a  A iT taaux ru*  *ε χ δ ο σ ι ς  δ ε ν τ έ ο χ *  τιίλή λεπτά  60.

Τό βιβλίον τοΰτο εύςίσκετα ι εϊς όλα τά βφλιοπωλεΤα— Κεντρική πιϋλησις. 
έν ’Αθήνα.;, ^Λλιοπωλεϊ'ον I. Σ.δερη όδό; Σταδίου 43.

 —  -

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο ΙΙ;όεδρος τοϋ ήμετέιου Συνδέσμου ύπεβαλε δύ'> τηλεγραφή
ματα πρός τήν Λ. Μ. τόν Βκσιλεα καί τήν Σ/)ν Κυβερνησιν, έπί ταΐς 
νίκαις τοϋ γε.νκίου ' Ιί,λλν,νικον στακτού καί τή υπογραφή τής ειρή
νης τοϋ [ίουκουρεστίου. Τά κείμενα κκί αί άπ-ντήσεις τών τν,λεγρζ- 
φημάτων τούτων πκρζτίΟεντκ'. έν ά,-χή τοϋ πζροντος τευχους.

Τό ΙΙροεδρεΐον τοϋ Συνδέσμου έγενετο δεκτόν είς άκροκσιν πζρά 
τώ υπουργώ τής Παιδείας κ. Ί. Τσιριμωκου την tir,v Τβ,ίου έ. έ. 
Κατά τήν άκοόασιν ταύτr,v παρεκλήθν) ο κ. υπουργός, όπως μερι- 
μνήση πε.ί τής τύχης τών διδασκάλων τών Νεων Επαρχιών, οιτινς,ς 
μέ κίνδυνον τής ζωής t o j v  κζί γλισ/ρότατα άμειβόμενοι, rV.-τήρτ,σζν 
τόν έθ.ισμόν, τήν Ο.ησκείζν κζί τήν γλώσσαν τοϋ τέως δούλου Κλλτ,- · 
νισαοϋ. ’Ιίπειδν, οί διδζσκζλ.οι ουτοι, ώ: επι τό πλείστον στερούνταιk '
ίιπ λώ 'Λ κ το ς του διίίκσ κ κλείου , ε(ίυσΐκσκν ου.ω; τά  ωρκιότερκ ετ*/) τν), 

ζω ή; των είς το κνικρόν εργον τοΰ ίιδ κ σ /.κ λ ο υ , ύπό τ ζ ς  κνωτε^ω συν- 

Οτ,κκ-, ^ικκιοσύντ,ς εργον εΐνε νκ |//λ πκρορκΟώσιν κ ί τ ο ιζ Ο τζ ι υ.*Υ)ρε- 

σ ικ ι toj .

‘Ο κ. 'Γ π ο υρ γό ; π ρ ο δ υ α ό τκ τκ  ζνε< ο:νω σεν? ο τ ι 7) Χτ, Κ υοερνησι; 

π κ τ ; ικ ώ ;  υ. ε ✓ - y. ν ώ 7 κ  περί τ λ ;  ^ελτιώ ^ εω : τώ ν  Ε κ π α ιδ ευτ ικ ώ ν  τ?4;
/ώρκς π ρ α ν α κ τ ω ν  χ.κί περι τώ ν λειτουργώ ν τ λ ; ί^ κπ κιδευ^ ειυ ί, τόσον 

τ/(; I Ι κ λ κ ικ ;  1^λλ><>ος9 όσον κκ*. ττ); Ν ε κ :, σ κ ε π τ ε τ κ ι νκ  κσκ ’ήστι ε ι,  

T7V π / ι^ κ γ ιυγ ικΛ ν κ κ ί δ ιίκ κ τ ικ γ ,ν  τ ο ύ ;  στερούμενους δ ιπ λώ / .κ το ; ό ι- 

Λ κσκκλους τώ ν Ν ./ ω ρ ώ ν, ό>ττε νκ  κ κ τ κ σ τ ώ ΐ ΐ ν  επκρκεις ίιικ  .ο ε^.ον  

το>ν, ώ ρέλι μ οι δε εί: τό Κράτος, όπερ έχει άνανκν,ν κύτών. "Οσοι δέ 
έκ τών διδασκάλων τούτων κεκτν,νται απολυτήριον γυμνασίου Οά φοι- 
τήσωσιν είς τ ήν άνωτέ.ζν τάξιν τών ιδ;υΟν;σομένων πολυτζςιων Λιδα- 
σκζ/είων, ό π ο Οεν μετά ίττ,σικν οοιτ/,-.ιν κζί κατόπιν έ ;ετάπω ν Οά 
λάβωσι πτυχιον δ».μοήιόζσκζ/.ων, άφομοιουμε/οι μέ τους />οι..ους ί>ι- 
«δασκαλους τών Αιδκσκαλείων.



ΜεΤκ 7ζυτχ Tr‘ Προεδρεΐον διεμαρτυρήθη πρό; τόν κ . υπουργόν, 
f ‘* *^»·.'Α0βκύ6»τ«ι κζτά τών προϊσταμένων τοΰ κλάδου άίχών 
έκ κακοβουλία; κζί συμφέροντο;, παρ’ άνθρώπων ξένων πρό; τήν Ε κ 
παίδευαν, ΰπό τό πρόσχημα άντιπροσώπων τή; Πανελληνίου ένώ- 

•ίεω; τών δημοδιδασκάλων, σωματείου μή υφισταμένου άπό διετία;, 
ότε παρητήθη ό Πρόεδρο; καί τό Δ. Συμβούλων, μή άντικατασταθέν’ ’

Διεμαρτυρήθη ώσαύτω; έντόνω; τό Προεδρεΐον διά την πρότασιν 
τών άνωτέρω κυρίων, δπω; συμπληρωθώσίν αί κεναΐ τών δημοδιδά
σκαλων θ-σ-ι,, .i παλζιζ; και νέα; Ελλάδος, ύπο διδασκαλισσών, 
αιτινε; ου μόνον ΰστεροΰσι κατά την γενικήν μόρφωσιν, άλλά είνε 
«κατάλληλοι νά μορφώσουν άνδρικόν χαρακτήρα καί νά έμπνεύσουν τά 
■7Γ5ίρο|/.αρτουντοζ συναιαθ^αατα.

Αφου τέλος το Προεδρεΐον έπέδωκεν καί έγγραφον διαμαρτυρίαν 
π :ο ; τόν κ. υπουργόν, άπήλθεν μέ τά ; άριστα; ‘τών εντυπώσεων, διά 
•την πατρικήν πρό; τόν κλάδον στοργήν του κ. ΰπουργου.

Ο Πρόεδρο; του Συνδέσμου κ. Σβάρνα; κατήγγειλεν εί; τόν κ. 
.μηματάρχην „7ί, Δημοτ. Εκπαιόεύσεω; του; δημοδιδασκάλου; στρα- 

τιω τζ;, οιτινε; διά λιβέλλου δημοσιευΟέντο; εί; τό «Έ απίό;» τ?,; 
13 <)οριου ε. έ. άπέδειξαν, οτι εινε άνάξιοι νά είνε διδάσκαλοι.Οί κύ
ριοι ουτοι λιβελλογράφοι λησμονοϋντε; ότι έκλήθησαν εί; τόν στιατόν 
να υπηρετήσουν την πατρίδα, κατορθώσαντε; διά διαφόρων μέσων νά 
μη τό κουνήσουν άπό τά ; ’Αθήνα;, έθεώρησαν καλόν νά δείξουν σν- 
μειζ τη ; εδώ όράσεώ; των διά λιβέλλων.

Ελπίζομεν οτι οί κ. κ. Έπιθεωρηταί τών σχολείων θά τοϋ; ΰπο- 
δειςουν ποια είνε τά καθήκοντα των καί έντό; τοϋ σχολείου κζί έκ- 

·. -ό, αυτοϋ, καί θά επιβάλουν αύτοϊ; αύστηροτάτην τιμωοίζν.



H  h V b e p N M ^ i x

Ε Α Ε ΪΘ Ε Ρ ΙΟ Ϊ ΒΕΝ1ΖΕΑ0Γ K M  H AHMOTIKH E K H A I i E M

I) Συνδεσμο; τών ' h/./. Αημοδιδζσκζλων εί; έκΐιρζσιν έλζ/ίστου 
φόρου θζυμζσμοΰ κζι ευγνωμοσύνη; πρό; τόν έζοχώτκτον πρόεδ:ον 
τη; Κυβερνησεω; /.. Έλευθέρι ον Βΐνιζελον δημοσιεύει έν τώ περιοδι- 
κώ τοΰτω τήν είκόνζ αύτοΰ, ί'.' όσζ επρζςεν υπέρ τ/,ς ήθικϋ; ζν υ
ψώσει»; τοΰ Ελληνισμού κζί τ-?,; έλευθερ.ώσεω; Ικζτομμυρίων τέω: 
υποδούλων άδελοών μα;" προσέτι δέ κζί δι’ 07ζ ή ΰπ’ ζυτόν Κυβέ;- 
νησι; επρζςεν υπέρ τ?,; δημοτική; Έκπζιδεϋσεω; κζί τών λειτουρ
γών ζΰτή ;.

Πζντε; ένθυμούμεθζ οτι, ότε ό Σό; ήδη πρόεδρο; τ/,; Κυβερν/,- 
σεω; εκζλειτο ύπο τοΰ Ελληνικοΰ Λ ζοϋ ε/. Ι\ρήτη; ϊνζ άνζλζβη τήν 
διζκυβερνησιν τη; χώρζ; κζι τήν άνόρθωσιν τών κζκώ; έ/όντων, εί; τόν 
τοτε πρόεδρόν τοΰ ήμετερου Συνδέσμου κ. II. Λιβζδ^ν πζοουσιζσΟεν- 
τκ εκ τών -ρώτων ένώ-ιον ζΰτοΰ έδήλωσε ρητώ; ότι έκ τών πρώτιον 
μελημζτων τη; ύπ' ζυτόν Κυβερνήσει»; θζ είνζι ή άνό:θωσι; κζί ή 
δικδοσι; τ/,; Ακΐκή; έκπζιδεύσεω;, ήν θεω:εϊ τό θεμέλιον τ/,: π;οό- 
δου κζί άκμή; πζντό; εθνου; κζί κζτά τού; πολιτικού; ζΰτοΰ 
λόγου; τού; έκοωνηθεντζ; εν Ιΐζτρζι; κζί Έρμουπόλει ΰπεσ/έθη τήν 
ζνόρθωσιν τ/,; δημοτ. Εκπζιδεϋσεω; κζί τήν υλικήν ίκζνοποίησιν· 
τών λειτουργών ζΰτή;. Τά; ύποσχέσει; δέ τζύτζ ; δέν έλησμόνησε 
κζί ευθύ; ω; συνεκροτήθη τό Βουλευτικόν σώμζ κζί ήρςκτο τη; ε;- 
γζσίζ; ζύτοϋ πρό; ζνζθεώρησιν τοΰ Συντζγμζτο; έπροτάθη ύπό τ·7,; 
Κυβερνήσει»; κζι εψηφίσθη ύπό τ?,' Βου/,7,; ή ζντικζτζστζσι; τοΰ·· 
άρθρου τοΰ 1 Ιζλζιοΰ Συντζγμζτο: περί στοιχειώδους έκπζιδεύσεω; 
διά νεου τοιουτου, δι ου τζ ; δζπζνζ; τή; στοιχειώδου; έκπζιδεύσεω; 
άνζλζμβζνει εί; τό έ;7,; τό Κρζτο; άντι τών Αήμιον κζί μέ τά; &η- 
τζς δηλώσει; του κ. Πρωθυπουργού, οτι στοιχειώδη έκπζίδευσιν θεω—

ρεί ττ,ν πζρε^οίΛέντ,ν δι' έ^ζετοος τουλάχιστον οοιτΫ^ΐο^; οτι
αυτν; Ox ττκ^ε/ν,τχι διορεζν χ. ζ τ ζ j  υ ο υ *λ ε ν ι ο ν τταντων τών τελών ζοτΤίς- 
Μετά τ ζ ΰ τ ζ  δέ 5 κ. Άλεςζνδρή; ώ ; υπουργό; τη ; Π ζώ είζ ; έ ; ίδ ίκ ; 
πρωτοβουλίζ; πρό; έφζρμογήν τοΰ έκπζιδευτικοΰ προγρζμμζτο; τή ; 
Κυβερνήσει»; κζί οϋ/ί έςζνζγκζσθει; υπ ’ άλλων, ιό; τινε: θελουσι νά: 
λενωσιν ώ ; έργον των τοΰτο δι ιδίου; σκοπού;, ττ5 συγκζτζθεσει κζι 
τοΰ προέδρου τή ; Κυβερνήσει»; ύπέβζλε νομοσχέδιον έν τή Βουλί), τό 
όποιον ψηφισθέν έγένετο νόμο; τοΰ Κράτου; κκι έφηρμόσθη, δι ου· 
κκτηργήθη ή .τοσζϋτζ κζκά προςενήσζσζ όλεθρίζ διζβζθμισι; κ ζ ί 
άπεδόθη ουτω εί; τού; δημοδιδζσκζλου; ό ζνήκων τώ ,ϋζθμώ ίκζστου 
μισθός. Τά άνωτέρω έ/οαεν τήν γνώμην ότι εγενόντο ώ ; άπκρχη τών 
ϋπέρ τη ; άνορθώσει»; τή ; εί; ούχί εϋζρεστον σημείον εύρισκομένη; ήδη 
Αημοτ. Έκπζιδεύσεω; μέτρων κζί ότι ή ύ-.τό ιόν έςοχώτζτον κ. ’Ε
λευθέριον Βενιζελον Κυβέρνησι; θέλει συμπληρώσει διά νομοθετική; έρ- 
γ ζσ ίζ ; τήν π/νήρη άνόρθωσιν τ/,; Εκπζιδευσει»;. Ευχζρίστω; όέ πλη- 
ροφορούμεθζ ότι κκί ό νΰν υπουργό; τή ; Πκιδείζ; κ. Ίω . Τσιρι- 
αώκο; έχε·, προπζρζσκευζσει έκπκιδευτικά νομοσχεδιζ, τά οποϊζ θελει 
υποβάλει εί; τήν κρίσιν τ7,; Βίιυλή; εύθύ; ώ ; ζυτη συνελθεί, δι’ ών 
ή ν.έν δηαοτική έκπζίδευσι; 'ίελτιοΰτζι έπκισθητώ;, οί δέ λειτουργοί 
ζΰτή ; ίκζνοποιοΰντζι ΰλ ικώ ;, δι’ άνζλόγου ζύ'ήσεω ; τή ; μισθοδοσίζς 
κζί /ορηνήσεω; διζφορων επιδομάτιον ει; ζυτου ;, ουτιο; ώστε, κ ζτά  
τήν δοθεΐσζν εί; τό Λ. Συμβούλιον τοΰ ήμετέρου Συνδέσμου τόν Μζίον 
έ. ε. ύπόσ/εσιν τοΰ κ. ‘ V-ουργοΰ, «νά κηταοτι'ι υ δημοδιδάσκαλος  
νλ ικώ ; ά νεςάρτη τοςϋ .

Άθήνησι -*■ - Κ · *

 — · ------------



EM. Ν. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ
.Σχολικοί ιατρού καί δίευθυντοϋ τοϋ Παιδολογικοΰ έργαστηρίοσ.

*Ιστορία κα'ι έξέλ ιξ ις τής Π αιδολογίας κα'ι Σ χολικής ' Υ γ ιε ινή ς .

Μέχρι πρό ολίγων έτών τελικός σκοπός τών ιατρικών σπουδών 
εθεωρείτο ή μόρφωσιςένός υπέροχου κλινικού και θεραπευτοϋ ϊατροϋ, 
ίκανοΰ νά διάγνωση τήν νόσον και νά θεραπεύση αυτήν, οσάκις 
τοΰτο ήτο κατορθωτόν ή νόσος εθεωρείτο ώς σΰμβαμα μοιραΐον, 
οπερ ώφειλέ τις άναποδράστως νά ΰποστη και εναντίον τής οποίας 
ό ιατρός έπρεπε ν’ άγωνισθή έξαντλών δλα τά μέσα τής θεραπευτι
κής του τέχνης.

Ή  πρόοδος τής επιστήμης και ιδία αί ανακαλύψεις τοϋ Pasteur 
μετέβαλον σπουδαίως τάς ανωτέρω παθήσεις, ών σήμερον γιγνώσκο- 
μεν· τά παθογόνα αϊτια, τά μικρόβια, καί τόν τρόπον, καθ’ δν αΰ- 
ια ι μεταδίδονται, άπεδείχθησαν δτι είνε νόσοι, τάς οποίας δυνά
μεθα ν’ άποφΰγωμεν, αρκεί νά τηρήσωμεν έπιμελώς τους κανόνας 
εκείνους τής Υγιεινής, τους όποιους αΰτη έταξε κατόπιν μακράς με
λέτης και πείρας τών δρων, καθ’ ούς ή νόσος αναπτύσσεται καί με
ταδίδεται.

Ή  σπουδή δθεν τής 'Υγιεινής, ήτις, πρότερον εθεωρείτο ασή
μαντος καί βοηθητικός τις κλάδος τής ιατρικής επιστήμης, υπό τήν 
επίδρασιν τών νεωτέρων τούτων ιδεών κατέστη άνεγνωρισμένης 
σπουδαιότητος. Έντεΰθεν Γ> σημερινός ιατρός, μάλλον ύγιεινολόγος 
ή θεραπευτής, κέκληται διά τών πορισμάτων τής υγιεινής νά προφύ
λαξη τά άτομα άπό τών λοιμωδών νόσων, καί διά καταλλήλου διδα
σκαλίας τών κανόνων αυτής νά συντελέση είς τήν διάπλασιν σιομά- 
των αρτίων καί υγιών.

Οΰτως ή αποστολή τοϋ ϊατροϋ νέον έλαβε προσανατολισμόν καί 
ή δικαιοδοσία αΰτοϋ μεγάλως ηΰρΰνθη.

Πολλώ δέ μάλλον έν τω  σχολείω  ό νγιεινολόγος Ιατρός οφείλει 
νά παράσχη πραγματικός υπηρεσίας είς τούς εν αύτώ φοιτώντας παΐ- 
δας. Διότι είναι πλέον άποδεδειγμένον δτι οΰδεμία απολύτως σχολική

έκπαίδευσις είνε εντελώς άπηλλαγμένη βλαβερός έπιδράσεως επι τε 
τής σωματικής άναπτύξεως καί τής έν γένει ύγιείας τοΰ παιδος, κα
θότι πάσα τοιαΰτη δεσμεύει τόν παΐδα δι’ δλης τής ημέρας εν τα> 
μεμολυσμένω αέρι τής σχολικής αιθούσης καί αναγκάζει νά κυρτωνη 
διηνεκώς τήν ράχιν επί τοΰ θρανίου, άν ιί ν’ άφηνη ν« τρεχη ανα 
τόν ελεύθερον αέρα, ώς ή ηλικία αύτοΰ καί ή φύσις θ ’ άπήτουν.

Ά φ  ετέρου ό παΐς έχων οργανισμόν λεπτοφυέστερον και ηττον 
άνθιστάμενον τοΰ ενηλίκου, ύπόκειτσι μάλλον εις την νόσον και εν 
γένει εις πάσαν έκ τοΰ σχολείου βλαβεράν έπίδρασιν, ευρισκόμενος 
δ’ άμα έν τώ σχολείω, καθ’ ήν έποχήν έπισυμβαίνει ή σωματική αύ
τοΰ άνάπτυξις—ήτοι ή σπουδαιοτέρα περίοδος τής ζωής αύτοΰ—έχει 
ανάγκην ειδικών φροντίδων υγιεινής, τάς οποίας μόνον ό ιατρός
εινε είς ΰ-έσιν νά τώ επιδαψίλευση.

Οΰτω βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον προήχθη είς αύτοτελή έπιστή- 
μην ή Υ γιε ινή  τοϋ Σ χολείου, ήτις σκοποί τήν αρμονικήν κα ί 
ν γ ια  ά νά π τυξ ιν  τώ ν  τε δ ια νοητικώ ν ::α ι σω μ ατικώ ν δυνάμ εω ν  
τοϋ έν  τώ  σχολείω  γο ιτώ ντο ς  παιδός.

Καί παρά μέν τοϊς προγόνοις ήμών ή αγωγή τών παίδων έλάμ- 
βανε χώραν, ώς γνωστόν, έν τοΐς γυμνασίοις καί τοϊς λοιποις τό- 
ποις, έν οίς έν τώ έλευθέρω αέρι καί παραλλήλως πρός τήν πνευ
ματικήν καί ηθικήν παίδευσιν έγένετο συμμέτρως ή υγιεινή καλλιέρ
γεια τών σωματικών δυνάμεων τοϋ παιδός μετ’ άξιοθαυμάστου τέχνης :

«Ελλήνων οί φάσκοντες κάλλιστα τούς υίεΐς παιδεύειν, έπειδάν 
τάχιστα αύτοΐς οί παΐδες τά λεγόμενα συνιζώσιν, ευθύς μέν έπ̂  αύ- 
τοΐ; π α ιδ α γ ω γ ο ύ ς  θεράποντος έφιστάσιν, εύθύς δ έ  πέμπουσιν εϊς δι
δασκάλων μαθησομένους καί γράμματα  καί μουσ ικήν  καί τά έν
παλαίστρα».

(Ξενοφ. έν ΙΙολιτ. Λακεδαιμον. I I. 1.).
Έ ν δ έ  τώ «Πρωταγόρα» ο Πλάτων :
«...Πρός τούτοις εις παιδοτρίβου πέμπουσιν, ϊνα τά σώματα 

βελτίω έχοντες ύπηρετώσι τή δανοία...» κτλ.
Τό τοιοϋτον δέ, τό δτι δηλ. ύπό τών προγόνων ήμών είχε καλώς 

κατανοηθή, δτι σώμα καί διάνοια είνε αναπόσπαστους συνδεδεμένα 
καί δτι πρός τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τού παιδός δέον νά βαίνη



παραλλήλως κα'ι σύμμετρο); και ή σοψατική άναπτυξι; αύτοΰ, δέν εινε 
ποσώ ; άπορον, δεδομένου δα  ο Γιο ι έξερευνήσαντες πάντα τά σημεΰ* 
τοΰ επιστητού, δέν ήτο δυνατόν νά παρίδο>σι τήν ερευνάν τή ; φ υ 
σιολογική; ταΰτη; άληθεία;.

Δέν έχει ομω; ουτω εί; τού; μετέπειτα χρόνου;, οπότε έπήλθε 
τελεία λήθη τοϋ αποδεδειγμένου τοΰτου φυσιολογικού συνδέσμου 
μεταξύ σώματο; κα'ι πνεΰματο;, εί; οΰδέν δέ λογιζόμενοι τό Γιου- 
(ίενάλιον -Mens san a  in corp ore  sano ,έξέλαβον ό'τι σκοπό; τή ;έν τώ 
σχολείφ φοιτησεω; ητο ή ανάπτυξι; μόνον τοϋ πνεΰματο;, οΰ μό
νον παρορώντε; έντελώ; πασαν περί τοϋ σώματο; τοΰ έκπαιδευομέ- 
νου παιδό; μέριμναν, άλλά καί χάριν πλείονο; μαθήσεω; έπισοιρεΰ- 
οντε; ω ; οίόν τε περισσότερον υλικόν διδασκαλία; έπί τού ταλάιπώ- 
ρου μαθητου.

Μέχρι τών αρχών τοϋ παρελθόντα; αιώνο; έξηκολοΰθει παχυλή 
άμάθεια έπί τών τοιοΰτων ζητημάτων. Καί εϊνε μέν άληθέ; ότι φ«.>- 
ναί διαμαρτυρία; κατά τή; υπερβολική; φορτώσεω; τή; διανοίας τών 
παίδων και τη; έλλείψεως πάση; φροντίδο; περί τή; αρμονική; άνα- 
πτΰςεως τών σωματικών δυνάμεων έν τοϊς σχολείοι; ήκοΰοντο άπό 
καιρού εϊς καιρόν, ω ; αί τοϋ Hasedow, L ocke, B aso, M ontaigno, 
R ousseau , καί άλλων, άλλ’ αΰται έχάνοντο εί; τόν ακρον πνευματι
σμόν τή; εποχή; εκείνη; μέχρι τού F rank  τώ 187(ϊ, δστι; διά τού 
3t8()i(pi) jiou ctvrou έργου *. System  einer vo lls tan d ig en  in ed ic in is-  
« lien  P o lize i,, έν φ  περιέγραφε τά τή; βλαβερά; έπιδράσεω; τής 
τοιαΰτης αγωγής έπί τού παιδός καί συνίστα τήν άρσιν τού άτόπον 
διά τή; μεταβολή; τού συστήματος τοΰτου, θεωρείται ό θεμελιωτής 
τής έπ ιστημονικής Σ χολικής 'Υ γ ιε ινή ς .

Δέν επεται δμως έκ τοΰτου δτι κατώρθαισεν καί οΰτος νά έπι- 
βάλη τάς ιδέας του, τουναντίον έλησμονήθη καί ό F ran k  καί τό ερ
γον του μέχρι τού I.o rin ser (1830), δστις κατώρθωσε τή συνδρομή 
καί τών μετά ταϋτα γενομένων εργασιών καί έρευνών τών K ris' 
mann. P arow , F ah rn er, Schreders, M sye r, P etten koffer, καί άλλοιν 
νά προσέλκυση τήν προσοχήν απάντων είς τά ξήματα τής 'Υγιεινής 
τοϋ Σχολείου. ’Από τής έποχής δέ ταΰτης αναφαίνεται νέα περίο
δος συστηματικής φροντίδο; περί τής ύγιείας τοϋ μαθητου, καθ’ ήν

ή υγιεινή τοϋ σχολείου ήρξατο διά τών ειδικών εργασιών, αΐτινες 
αναφαίνονται πλέον άπό δλα τά σημεία, νά επιβάλληται εις την 
Πολιτείαν.

Συγχρόνως δέ καταδειχθείσης τής μεγάλης επί της διανοιας 
βλάβη; τών παίδων, έκ τών λίαν πεφορτισμένων προγραμμάτων, 
ήρξαντο έρευναι. πρός π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ν  τοϋ διανοητικού καμάτου και 
εΰρεσιν τών μέσων πρός διατήρησιν τής μεταξύ διανοίας καί σώμα
τος αρμονικής άναπτΰξεως, Τ|ν πρό δΰο καί επέκεινα χιλ.ετηρίδων 
ό Πλάτων έθεώρει υ»; τόν σπουδαιότερον παράγοντα πάσης παιδευ- 
σεως, δναφοινών έν τι;* * I ιμαιο*» : «Μια δή σωτηρία πρό, άμφιο, 
μήτε τήν ψυχήν άνευ σώματος κινεΐν, μήτε σώμα άνευ ψυχής, ϊνα  
άμυνομένω γίγνησθον ισορροπώ και ύγιή>

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τ Α Ξ Ι Σ  Π Ε Μ Π Τ Η

Τό μ χ Η τ , ·/ . χ  τών συνθέσεων 8εον κάτωθεν ο;0ώ; νά ά:χ/.ται καί ϊ) 
UA-fi έν τν, κκτωτάτν; {ϋκΟμίδι νά είνκι τοικυττ,, ώστε νκ χ:γσι;Αευ*) 
ώ; κρτ,ιιίς τ/ί; βαθμιαία; κκλλιεογία:. 'U; έν τοΐ; άλλοι; μαΗμασιν, 
ουτω καί έν τοΰτω, 'Λ ίίάσι; ~:ε~ει ν κ  είναι ασφαλή;.

'Li; —ζο; τό nzOr.v.z τών συνθεσεων ουδεν είναι [ιλαβερωτερον τών' 
δύσκολων Θεμάτων. Αί συνάσει; ού μόνον τκέπει να n.r είναι δύσκο
λοι, άλλά κκί νά μτ, είναι μ ικ ια ι. 11:εζει δτ.λονότι νκ δίδωμεν τοι- 
κύτκ ; συνθέσει:, ώστε νά πα:κσκευαζωσιν άνευ ςεντ; βοηθέικ; οί ακ- 
Θν,ταί καί νά άγαζώσιν α υτά ;.

‘ II άπλουστάτη -κσών τών ασκήσεων είναι ή άπαρί&μησις. Εν 
ταύττ, ό διδάσκκλος-δι’ έ:ωτήσεων οδτ,γεί του; υ , χ Ο χ τά ; ε·.; τό νά -υ- 
;ωσι τά ; άποκιίσε:; /.κι γιάοει έ~ι τοϋ ~'.νκκο; τα ; λεςει;, ών ή ορ
θογραφία -αρέχει δυσκολίαν τινα. Κκτά ταύττ,ν ττ,ν γ ;α π τ r,v ί :γ α -  
σιαν δύνανται οί ά'-ιστοι ααΟττκ: νά {ίοτθώσι τον διδάσκα/ον.



II προπαρασκευή τ·?,; συνθεσεω; πρ ε π π  νκ γη/ητα',- Άίτά μεγί— 
στη; επιμελείκ;. Συνήθω; κί συνθέσει; ελλιπώ* π:οπαρασ»ευάζοντκι 
/.κι 6 όιόάσκκλος επειτκ πκρκπονεϊται διά την άθλιότητκ τών συν
θέσεων. Αλλ δ κόπο; τή ; προπαρκσκευή; εΓνκι όλιγώτε-βο; κκί ήττον 
άνικρό; τή ; διορθώσει»;. Έ ν τή προπκρκσκευή είναι τρόπον τινά τό 
κεντρον τή ; βαρύτητο; όλη; τή; συνθέσει»;.. Πκσκ δέ- πκραμέλησίς τι- 
μωρεϊτκι κυστηρώς, διότι εντεύθεν προερχοντζι· τκ σ^άλμκτκ; άτινα 
βασανιζουσι τόν διδάσκαλον.

Η όε πορεικ τή ; διδασκαλία; είναι οϋ-τω' 1) ό διδάσκαλο;, είτε 
εκλεγων τεμάχιον τι εκ τοϋ άνκγνωστικοΰ βιβλίου π :ό ; σύνθεσιν είτε 
παρεχων υπόδειγμά τι εκ τών εν τω 'ίιβλίω τών συνθέσεων περιεχομέ
νων, άνκγινώσκει η διηγείται τοΰτο, ένίοτε μετά τινκ είσκγωγήν διε- 
γείρουσκν τά όιαφερον, βραοεω; κκί μετ’ έμφάσει»;,. παύων μεθ’ έκα
στον όικνόημκ, ’.νκ όυναντκι οί μκθητκί νκ είσδύσωσιν εί; τό πεοιε- 
χόμενον κκι συλλάβωσιν αυτό. 2) Οί μκθητκί. άποδίδουσι τό περιε- 
χόμενον άπό μνήμη; ώ ; οΐόν τε πιστότερον. 3) Οί μκθητκί κνκγινώ- 
σκουσι τό τεμάχιον. 4) Τό περιεχόμενο·/· δί-κσκψεΐτκι ποκγαατικώ; 
κκι γλωσσικώ;. ο) Εντυποΰτκι τό περιε/όμενον ε’.; την μνήμην τών 
μαθητών, ήτοι τό τεμάχιον δι’ ερωτήσεων κκί αποκρίσεων αναλύεται 
καί τά ευρεθεντα κυρικ μερη γράφονται ύπό τοΰ διδκσκάλου έπί τοΰ 
πίνκκο; και υπό τών μαθητών εν τοϊ; τετραδίοι:, όπιο; χρησιμεύσω- 
σιν ώ ; στήριγμα τή ; μνήμη; κυτών .η αποκρίνονται οί μκθητκί πρώ
τον προφορικώ;, είτκ 6ε γρκπτώ; εί; τκ : εν τώ. β ιβλίω τών συνθέσεων 
υπο το τεμάχιον ερωτήσει; κκι αναπαράγολίσι τά  κύ ίΐκ  διανοήματα 
τούτου. Αί κποκρίσει; δεον νκ είναι πλήρει; και νά *πανικλκμβάνωσιν 
όσον τό δυνατόν τά έν τκ ϊ; έρωτήσεσι περιε/όμενκ ρήματκ. ϋ) Οί 
μκθητκί διηγούνται έκαστον κύριον μέρο: κκί επειτκ^τό ολον, μέ/ρι 
άν κτήσωντκι βεβκιότητκ. 7) ’Ορθογραφία κκι στίξ ι;.

’Ιδιαιτέρα προσοχή καταβάλλεται εί; τήν ορθογραφίαν, συλλαβι- 
ζομενων κκι καταγρκφομενων έπί τοΰ πινακο; τών δύσκολων λέξεων. 
Εν τελεί δε οί μκθητκί διηγούνται τό. τεν.κ/ιον μετά τή ; στίξεω;.

Ό ταν δέ συναγητκι «θικό* δίδαγμα,. oL μαθηταί. θά εί'πωσι, πώ;_

θά έφέροντο εί; όμοια; περιστάσεις. Μετά τκυτην τήν προεργασίαν 
γράφετκι τό τεμάχιον ύπό τών μαθητών.

"Ινκ δέ κύτενεργώσιν οί μαθηταί καί μή κναπκράγωσι μόνον, δυ- 
ναμεθκ νά κσκησωμεν κυτου; εί; τά ; επόμενα; μετκοολά; λ ,γο ν . 
κύτοϊ;. I) Λιηγήθητι τόν μύθον (η τό διήγημα) μετκ τινων μεταβο
λών τών λέξεων (ποικιλία; έκφράσίι»;)' π . /. άπεθκνε=;έτελεύτησς., 
έξεπλήρωσε τό κοινόν χρεο;, μετεοη ει; τκ ; κιωνίου; μονά,. ») ΙΙ*ο 
κειμένου π . /. περί τοΰ μύθου τοΰ άπληστου κυνό;, οστι; διεβαινε 
τόν ποταμόν κρατών κρέα; κλπ ., λέγομεν εί; τόν μαθητήν διηγήθητι 
τό γεγονό; μετά συντόμου περιγραφή; -γνωστού σοι κυνό;. 3) ΙΙρόσθε; 
ένικ/οΰ, λεπτομερείκ; τ ινκ ; π . χ. ποθεν είχε λάβει τό κρεα;. 4) ΙΙα- 
ράστησον τόν κϋνα διηγούμενον ούτω;" εκοάτουν εν τώ στόμκτι κρεα; 
καί διέβκινον ποταμόν κλπ. ο) 1’ράψον υπό τύπον επιστολή;. Εν- 
τκΰθα ό διδάσκαλο: θά διδάξη πώ ; θά παρκσκευάσωσι τήν έπιστολήν, 
ήτοι περί τύπου κκί χρονολογία:, προσφωνήσει»; κκι επιλόγου.

"Αλλη κσκησι; δυσκολωτέρκ είναι το νκ συνθετωσιν οι μκθητκί 
κκτά τι σχέδιον άπλούστκτον μικρκν συνθεσιν εχουσκν στενήν σχεσιν 
πρό; τό υπόδειγμα.

Λιά τών είρημενιον υιεταβολών οι δεσμοί οι προσδενοντ^; τον μαθ/,- 
την π ιο ; τό Υπόδειγμα κατ ολίγον χ αλκρούντκι και ο μ κ θ . r - δεν 
άναπαράγει μόνον, άλλά και παράγει.

Έννοεΐτκι δ’ οίκοθεν, ότι δέν πρέπει νκ γίνωνται συγχρόνι»; πζ- 
σκι αύται αί μεταβολαί, άλλά νά παραλείπητκι ότέ μέν κύτη , ότέ δέ
έ/.είνη ή μεταβολή.

Τούτοι; προσθετεον ότι συνήθω; οι μκθητκί μεταχειρίζονται .α , 
αύτά ; λέξεις καί τό ειδο; τών προτάσεων, τά οποία μετεχειρίσθη ο 
διδάσκκλο;. Τοΰτο είναι επόμενον έκ τή ; πτωχεία; τή ; γλώσση; αύ
τών. Ενταύθα σπουδκιότατον είναι τά νά σχηματίζωσιν ορθώ; τά ; 
προτασει; κκι νά γράφωσιν κυτά ; κπτκ ίστω ;, Προσέτι δε, ώ; γνω
στόν, ή ΰπεδειγμκτική γλώσσα τού διδασκάλου και ή 6ικρκή; άςίω- 
σι; νκ όμιλή όρθώ; ό μαθητή; είναι ή κυριωτάτη βκσι; διά την μορ
φήν τή ; συνθέσει»;.



11 διόρθιυσι; τών ορΟογρζν.κών σοαλ7.άτ<υν τών συνΟέ»ιεο>ν δύνζ- 
τζ ι νκ γίντ,ται άίΑΟΐβζίω; ύτ:ό τών τ,ζθ/,τών, διότι έ'κζστο; ~ζΐ; iytov 
προ αύτοΰ ςενν,ν έργασίαν ευρίσκει εύκόλω; τάς άνο:θο··;ζοίζ;.

Ττ,ν ΰ~ό τών μαθητών διορ(Μ)είσαν σύνθεσιν Οά έλέν'η ό διδά
σκαλο; καί ·/; ουδέν τ, όλ.ίγζ <ίφάλι/.κτα Οά διόρθωση. Τά; δυσκόλου; 
δε λεςει; ε.; τά: ο~οία; έσφάλ,ησκν οί —κΐδε;, δεον νά έ ~ ζν ζ λ, ζ 7. β ζ νγ) 
ό διδάσκαλο; 7.ετ’ αύτών έττί τοϋ πίνακο;.

'1* π ό ?)5 ΐγμ .ϊ Π ιίΐασχαλέας  

Ό  άπληστος κύω ν .

Ινυων εκράτει εν τώ στόι/.ζτι τ £ 7. ζ  / ·. ο ν κρεατο; κζί διεβαινε ποτζ- 
νον. Είδε δε έν τώ ϋδκτι τήν σκιάν κύτοϋ κζί ένόαισεν ότι ητο άλ
λο; κύων, οστι; ει/εν εν τώ στ07,κτι τείΛΖ/ιον κρέκτο;. Τοϋτο λ,θέ
λησε να λ ά β η,. Οτε δε ηνοιςε τό στου.ζ, εττε̂ τε τό τευ.ά^ιον ζύτοϋ 
-καί κζτεβυθίσθν, εί; τό ύδωρ. Διά τοϋτο ούδεν ει/ε ττλϊον.

Οστι; ε~ιθυ7.εϊ τά ςενκ /ανει κζί τά ίδικζ του.

'•/ΙναΑνσίς.

Διδάσκαλο;. 11 εο'ι τίνο; ζώου ώμίλν,σα ; Μαθητή;. ϋν.ιλησατε 
~ερι τινο; κυνο;. Δ. 1 ί εκράτει ό κυων j Μ. Ο κυων εκ:κτει τετ.ά- 
χιον κρεζτο,. Δ. 1 ί ε—ρζττεν ό κυον * Μ. () ζυων διεβζινε ~οτζ- 
αον. Δ. Διηγήθ^τι οτι ο κύων εκράτει τευ.ά/ιον κρέζτο; κκί διέβζινε 
~οτζ;/όν. Μ. Κύων κ λ - .

*1 διδάσκαλο; γράφει έ~ί τοϋ "ίνζκο; κκί οί αζθητκί έν τοΐ; τε
τράδιο·.;.

1. Κ ύω ν έκράτει τεμάχιον κρέατος.

Δ. Jt ειδεν ό κύων έν τώ ϋδζτι ; Μ. Είδε -ην σκιάν του έν τώ 
ύδζτι. Λ. Τί ένόαισεν, ότι είδ: ττν σκιζν του ; Μ. Ένόν.ισεν, ότι 
Τ̂Ο άλλο; κύων. Α. Τι /,Οελησε ; Μ. Ήθέλησε νά λάβη το έν τώ 

υδκτι. Λ. Διν,γήθητι ττώ; ό κυων Υ,Οελ.ε νκ ~['r, ~ιζισσότε:ον κ :έ ζ ;. Μ 
Είδε δε έν τώ ύδκτι κλ—.

Ό  διδάσκαλο; γράφίι ** ’· °:· !A5C®r ”5!‘ tv τή ι;
τετρζδίοι;.

ί>. Ό  χύων ή'#ελε νά εχτ; περισσότερον κρέας.
Λ. Τί δέ συνέβη, οτε ήνοιςε τό στό;χκ ; Μ. "Οτε δε ηνοιςε το

στόαα εττεσε τό τε;/κ/ιόν του. Δ. Μόνον ε~εσε το τευ.άχιόν του ; Μ.
Κκτεβυθισθη έν τώ ύδατι. Δ. ^ύνδεσον τά ; ττροτάσει; δια του και.
Μ. "Οτε δε άνοιξε τό .ιτόυ.κ, έττεσε τό τευ.ά/ιόν του καί κκτεβυθι-
σθη έν τώ ύδκτι. Δ. Τί είναι τό ά-οτελεστ-ζ ; Μ .Ό  κύων ούδεν είχε
ττλέον. , .

'Ο διδζσκζλο; γράφει έ - ι τοϋ ττινακο; κζι οί 7-αθηται εν τοι;
τετραδίοι;.

3 . Ό  κ ύ ω ν  έπ ι τέλους ϊχααε τά πάντα .
Δ. Διυ,-'λΟτ,τι "ώ ; ό κύων έ/_ζσε τά ττκντκ. Δ. Ί ί  διδζ.σκει οαϋ- 

0ο; : Μ. "Οστι; έ-:0υ;χεί τα ξένζ , χάνει κζί τά ίδικζ του.
Έ ακνζλ-λύι; τοϋ όλου αύΟου ΰο’ ένο; ·/, ζλειόνο>ν azOr-ών. 

’Ορθογραφ ία .  Δ. ΙΙώ; Οκ γράψωαεν τ ,̂ν λε;·.ν κύων, έβυθίσΟτ,

Λνοιςε, έπιΟυαεϊ κλ~.
Σ ιϊξ ις .  Δ. ΙΙώ; είναι ν, έ-ιγρκν/, ; Τι στ,;χε£ον Οέτοαεν · Δ ιζτί ;

Λιτ,νήΟτ,τι τόν ν.ϋθον λεγων άκριβώ; τά σΥ,ν.είκ τ/,; στίεεω ;.
Μ εταβολή τοϋ διηγουμένου (τρ ίτου) προσώπου  

είς  πρώ τον πρόσω πον.

Ίόστοι τό άνωτερω ττζράδειγυ.α.
Διδάσκαλο;. Σ/,αερνν Οκ έ-ι/ειρ/,σωαεν αικρκν ν.ετζβολ/,ν. Ηά 

τ:κρκστ·Λ,σων.εν ότι αύτό; ό κυων διτ,γείτκι το γεγονό; ώ ; συμβάν εί; 
αύτόν. Δ. Διά τινο; άντωνυαία; Οά όαιλ/,στ, ό κύων ττερί έζυτοϋ ·, 
Μ. Διά τ/,; εγιό. Δ. Το έγώ δύνζτζι νά -κρκλεΐ'ρΟν'. Ά ν τ ’ αύτοϋ 
δύνζσΟε νά Οέσν,τε 7.όνον τό ττρώτον —ροσωτ:ον -ου ρ/,7.ζτο;. I ρέψατε 
-ά  67)7 ζτκ  εί; τ ;ώ τον ^:όσω-ον. Μ. ’ Εκράτουν εν τώ στου.ατι τε- 
7.άγιον κ;έκτο; καί διεβκινον -οτζυ.ον. Λ. Τι Οκ Οεσητε άντι τοϋ 
«έκυτοϋβ ; Μ. αου. Δ. Ηέσατε κκι ε ίρ ιτε  v/,ν 'ροτζσ ιν . Μ. luirtov 
δέ έν τώ ύδκτι ττ,ν σκιάν αου καί ενόυ.ισκ, οτι y.ro άλλο; κυων, όστι; 
.εί/εν έν τώ στθ7.κτι τευ.ζ^ιον κρ^ατο, κ/....

• A .  I ’ .
11 Γ υ 7 . ν ζτικρ/ r ;.



ΑΙΣ0ΗΤΙΚΗ .--Η  ΩΡΔΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩ Ν
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑ ΜΑΘΗΤΑΣ

ΙΙλεϊστοι ζπό σκ; εισήλθον ει; Ά/,γ/λχ ή δωμ.άτιον επιτιλιο'/,ένον, 
άλλ ει; τό όποιον δεν είχον θέσει ζκόμ.ϊ) πζρκπετάσμ.ατκ, κκταπε- 
τκσμ.κτκ, τάπητκ.;, εικόνκ;, εγχρώμου; χκρτζ;, διακόσμου; /.λπ. 
ΙΙοϊον κϊσθημκ εχετε ζίσθζνθ/5 τό τε ; μίαν έντύπωσιν ψυ/ρότητο:, 
ζηρότητο;, ατελοΰ;, άκζτκλλήλου' το δωμζτιον σζ; έφζίνετο οτι 
εινε μ ίζ άποθήκη, άποθήκη μκλλον επίπλων ή τόπο; κζτάλληλο; 
όιά κζτο ικ ίκν ‘ δοκιμάζετε κδιζθεσίκν τινά  όμοίζν π ;ό ; εκείνην, ήν 
αισθάνεται τ ι; όταν τόν υποδέχονται ψυχρώ;, όχι πολύ προσηνώ;. 
Διότι οί τάπητε;, τά πζρκπετάσμκτα, τά / .ζτζπετάσμζτζ, τά βζ- 
ρεζ ή έλζφρά ύφάσματζ, τά βελούδα, τά εριοΰχζ, αί μουσελϊνκι, 
τά κεντήμζτκ, ζ ί χριυμζτιστζί έπιφκνειζι, οί κόσμοι της τζπετσζ- 
ρ ιζ ;, τά άλεξήνεμζ, οί ζωγραφιστοί χκρτκι, τκ άνθη άτινζ στολι- 
ζουσι τ ι; ; τρζπεζκ :, όλζ τκ ϋτζ  όίδουσιν εί; εν δωμάτιον οιΐ/ιν εύάρε- 
στον, ή τ ι; προςενεί τήν ζγζλλ ίζσ ιν . Αί κοσμήσει; ζύτκ ι θρκύουσι τά ; 
ανιαρά; ευθεία; γρζμμά:, τά ; γω νίζ ; τών Ουρών, τών πζρκθύρων, 
τών επίπλων /.ζί κάμνουσι νά πζίζη  τό φώ; άν τ z ν z /. λ ο j ν. ε ν ο ν η σβεν- 
νύμενον -ντο; τών πτυχών τών ΰφζσμάτιον, δημιουργούν ν·ζ ; λκι/.- 
ψει:, ζ ιτ ινε; ευχζριστουσι τοΰ; οφθζλμού;, μα ; προσκκλοΰσιν εί; κνά- 
πζυσιν κζι μκ ; προδικθετουσι ήιά την ερ-'κσίκν.

Η γη , /.οινη κκτοικίζ τών ζνθρώπων, πρεπει νά είνε έπίση; έπι- 
πλωμενη /.κι κεκοσμημενη, κζθιστζμένη ευάρεστο;, ϊνκ ή δικμονή 
μ κ ; εν κυ τη , εν μ.εσω χ λ  no ν εργκσιών κκί μ,υρίων κοπιον, είνε εν 
τούτοι; άνζπζυτική , ϊνκ προσκ.ολληΟώμεν έκεί μετ’ εύδκιμονία;. ΙΙοΐζ 
είνε τά επιπλζ τη ; απέραντου τζυτη ; κκτοικίκ; ; Τ ζϋτζ  είνε εργκ 
τεχνι/.ά κκι βιομηχκνικά. Ο ίκίκι, άνάκτορζ, κζλύβκι, νζοί, γέφυ- 
ρκι, τάχη , πυλκι κλπ. Λμεσω; χρήσιμ.κ εί; τον άνθρωπον ϊνκ κζτοι— 
κ?,, κο ιμκτζι, εργάζετζι εν ζυτο ϊ;, ώ; τά ε'πιπλκ ένό; δωΆζτίου 
είνε ά μ.εσω; χρήσιμζ διά ττ.ν άνάπζυσιν κζί την έ ;-κσ ίκν α κ ;.

"Λ: κάμωμεν το>:α μίζν φζντζστικήν προσπάθεικν, ά ; φκντκ- 
cOiμεν οτι μ ίζ μάγισσζ δι’ ένό; κτυπήμζτο ; τη ; μαγική; τη ; ράβδου, 
κάμνει νά χαθώσι πρό; στιγμήν όλα τκ  δένδρα, ά τινζ δύνζσθε νά 
βλέπετε εί; τήν πόλιν σ ζ ;, ει; το χωρίο ν σζ ; κκι ει; τήν χώρζν η . ι ,  
τά περιβάλλει. Τί έντύπωσιν ήθέλετε ζίσθανθή τότε ; Όμοίζν πιθκ- 
νώ; πρό; εκείνην ήν περιεγράψζμεν ότε ώμιλοΰμεν περί τοϋ άνευ' διζ- 
κοσαήσεω; κκί στολισμού δωματίου. Ά νζμφιβόλω; ήθελον μείνη 
πολλά πραγματα, τό νά ευφράνωσι τού; οφθζλμού; μας, νά άνζπζύ- 
σωσι τό βλέμμα μκ ; κκί νά κάμωσι νά πζίζ/, τό φώ ;’ δεν θζ ήτο 
-α ν  εϋΟεϊκ γραμμή, μονότονο;, ώνιζρκ' δεν θζ ήτο τό πζν
θλϊψι; κκί μελκγχολίκ εί; τήν γην. Τι ήθελε μείνγ, λοιπόν ϊνκ κζλ- 
λυνη τήν γην ; προσπαθείτε νά τό δείξετε : θά εμενε τό κυζνοϋν τοϋ 
ούρκνίου θόλου, αί πολλκπλκΐ καί θζυμάσιζι δικκοσμήσει; τών ζλ- 
λ κ σ σ ο υ σ ώ ν  νεφελών, οί κυμ.κτοειδεΐ; λόφοι μ.ε τα ; ευάρεστου; γ-ζμ.- 
ν .ά ;, οί άπότομ.οι βράχοι, κι οδοντωτζι κορυφκί, αι βζθςΐζι- φάρα-j - 
γ ε ; ,  ζ ί στενκι κλεισώρεικι, κί ελικοειδεϊ; κοιλάδε; μ.ε τά ; ι.λήρει; χά- 
ςιτο: κζμ πύλζ ; γρζμμά;, τά ; τζ ιν ία ; τών ποταμίων, τών ποτζμών, 
τών διωρύγων, τά κάτοπτρα τών λιμνών κκί τών λιμνιων. Τά πρα- 
σινζ λειβάδιζ, οί χρυσοί κγροι, τά εδάφη τζ  κοκκινζ, μ.ζυρζ, ,^φ^ά, 
Ιόειδ/., οί κίτρινοι ή κύκνοι βράχοι θά άνε'-κυον ή ηΰχζρίστουν ζκό- 
αη τά βλέααζτά μ ζ ;.  Ά λλά  τοΰτο τό θέαμα θκ ήτο ομοιον έξ ολο
κλήρου π ;ό : τό τή ; οικία; χωρί; πζρκπετκσμζτκ , τά π η τζ ;, χο>ρι;· 
τά εΰχζριστζ εΰτρεπίσμζτζ μέ τά ; έλζφρ'ά; πτυχά;·, τά ; ώρζ.ίζ; καί 
ευκάμπτου;, τά ; όποίζ: σηκώνει ή κυρζ, πρό; θέζμκ οί/.ίκ; άνευ τών 
π ο λ λ α π λ ώ ν  δικκοσμήσειον, τά ; όποίκ; γνωρίζει νά. έγκκτκσπείρη έν.ει 
ή νείρ τοΰ κζλλιτέ/νου κζί τή ; φιλοκάλου γυνζικό ;.

Ουτω λοιπόν τά δένδρζ είνε στοιχεϊον πολύ σπουδζϊον, δυνζτζι 
τ ι :  αάλιστζ νά εΐπ», κνζποφευκτον διά την ώρκιοτητκ τή ; γή; τή , 
κοινή: κζτο ικ ίζ; τών άνθρ(ΰπων. Α; είσελθωμεν ει; λcπτoμi;. i ίz , 
τινά ; κζί ά ; έξετάσωμεν μετά προσοχή; τήν χώρκν εί; την όποίζν 
ζώμεν διεριυτώντε; έζυτοϋ; ποίκν ώραιότητκ έχουν τά δένδρα ; ΙΙοΰ 
θά εύρωμεν τά / .ζτζπετάσμζτζ, τού; τά π η τζ :, τά πκρζπετάσμζτζ,



τ ζ  άλεςήνεμζ, τκ : διζκοσμήσει;, τ ζ ;  ώρζίζ; γρκμμκ:, -κ  ώρζίζ 
χρωμκτζ, τά  πζιγνιδ ιζ τή : σκιζ; κζί τοϋ φωτό:, τά όποΐζ θρζύουσι 
τήν μονοτονίζν, εύ/ζριστοϋσι τοΰ; όφΟζλμού; κκί προσθετουσι δείγ- 
γμκτκ εύΟυμιζ;, κζτηφείκ:,ήσυχίκ; κκίείρήνη;, δυνκμεω; ή χκριτο ;;

(Τ Ιά πζντησ ι; εί; τά : έρωτήσει; τ ζ ύ τ ζ ; ήδύνζτο νκ δοΟή άμέ- 
σω: εν τή τάςει ή, τοϋΟ' όπερ φκίνετκι χρησιμώτερον κκί πλέον έν- 
Λικοερον, εί; εν επόμενον μκΟημκ, άοοϋ οί μζΟητζί κληθώσι νκ κζ- 
μωσιν οί ίδιοι, έπί μ ίζν έβδομζδζ πζρκτηρήσει; εύκολυνομένζ; ύπό 
τοϋ προγενεστερου τούτου μχΟήμκτο; κζί τών έοωτήσεων κκί τών 
σκέψεων ζ ϊτ ινε ; άκολουΟοϋσι). (“Επετκι τό τε'λο;)

"Λγιο; Γεώργιο; — Λετρινών 1". I I .  Ι ΐο κ κ έ ν ^ ς

------------ ,ΙΓ~ ν —®*-------------

 H E R B E R T  S P E N C E R

Η rV M N T ^Z T iK H
ΙΙρό £νό; ή δύο έτών, άνεγνωσζ εί; τό Harper’s Magazine 

(δεν εσημείωσκ δυστυχώ; τήν χρονολογίκν) τήν κρίσιν ένό; άνθροίπου 
τοϋ γυμνκστικοΰ επζγγελμζτο ; όστι; διζβεβαιοϊ τζύτην τήν έσοζλ- 
μενην γνώμην έ-·. τ/;; γυμνκστι/.ή; ή τι; εινκι ίίικ ιτερκ αου γνώμη 
πρό πολλοϋ. Ητο 'έν δοκίμιον έπιγρκοόμινον : «Γυανκστική άνΟυ- 
γ ιε ινή », ύπό Μ. Richard Buckliaill, όστι; άνέοερε τήν κζτωΟι 
πκρκτήργ,σιν «κκΟηγητοϋ τ/,; φυσική; ζνκτροφή; γνωστοτάτου τή; 
Νεκ; Ύόρκη;.

«Λεν όιστκζιο νκ εί’πω οτι τκ  άΟλητικζ μ κ ; συστήμκτζ δέν 
είνζι μόνον έλζττω μζτικά  κ ζ τ ’ κρ/ήν, άλλά τείνουσι νζ κκτζστρέ- 
υωσι τόν οργζνισμον, νκ συντομευσωσι τήν ζίοήν κζί γενικώ; έπιφε- 
ρουσι μεγζλυτερον κζκον — ζ.ρζ κζλον. Έμελετησκ τό άντικείαενον 
τοϋτο έπί μκκρά έτη, κζί ήρ/ισζ πρό πολλοί νκ ίκζητώ δικτί οί 
κΟλ/,τκί Ονήκουσι συνήΟιυ; νεοι, ή δεν είνκι έπίση; ίσ/υροί κκτκ τό 
ΐισσκ,,ζκοστόν πεμπτον ή πεντηκοστον ετο: τή ; ήλικίκ; τιον όσον οί

άνθρωποι οΐτινες ήμελησκν πκν είδο; άσκήσεω; .Τό γεγονό; είνζι τοιοϋ- 
τον, δέν δύνκτκι νζ κμφιβζλλη τι;.Ο ί άβλητζί άποΟνήσκουσι νέοι. Δι’ 
όλων ζύτών δέν θέλω νζ είπω ότι δέν θεωρώ τκδιζφορζ άΟλητικζ sp o r t 
ώ; υγιεινά. Έ ς ένκ ντ ίζ ;, τά κρίνω το ικϋτζ, οτκν είνζι εύάρεστζ, 
οτζν άποτελώσι διζσκέδκσιν κκί ό/ι κόπωσιν. Ά λ λ ’ οτζν ό νεο; άΟλη- 
τή; πίπτει εί: τκ κκρκ, τοϋτο εινκι [ίλζβερόν ώ ; πκν είδο; κκτκχρή- 
σεω;. Κκί κινδυνεύει νκ έςκντλήση τόν όργζνισμόν του, νκ ζποκτή- 
ση κζρδ'.ζκον τι νόσημζ ή ζλλην τινά άσθένεικν κκί είνζι ουτω έλζτ- 
τωμκτικό; άνθρωπο; κκτά τό υπόλοιπον τή ; ζωή; του. ’Εκείνο τό 
όποιον ό σημερινό; άνθρωπο; έ/ει ζνκγκην, δέν είνζι κί ζΟλητικκί 
ζσκήσει; εί; γυμνκστήριον, άλλ’ ζήρ κζΟζρό: έν ζοΟονίζ ε>; τού; 
πνεύαονζ; του. ’Λντί ποσότητό; τινο; βιζίιον ζσκήσεων ζ ί όποϊζι 
Οζ τόν ζφήσωσιν έ'Υ,σΟεν/.μένον πολλκ; ώρκ; ύστερον, ’έχει κνζγκην 
νζ αζΟ/ι νζ ζνζπνέη κκνονικώ;, νκ ίστζτκ ι εύΟύ; κζί νζ κκίΟτ,τζι 
εύΟύ;».

Ή  πίστι; εί; τ ζ :  κρετζ; τή ; Γ υμνζστική ;, υ , τ ι ;  είνζι γενική, πε
ρικλείει πολλκ σοβζρζ σφκλαζτζ . Τό πρώτον τό όποιον Οζ έςετζσιο- 
μεν εινκι ή τζύτότη ; τή : μυϊκή; δυνκμεοι; μέ τήν δύνκμιν τού ολον 
όργζνισαοϋ. Ί ’ποΟετουσι» ότι ζτομόν τι τό όποιον δύνκτκι νκ ύψοίσνι 
(ϊκρ :κ  φορτίζ, νζ  πηδήσγι ζπό μεγκ ύψο; ή νκ τρές·/) εί; μκκρζ; κπο- 
στκίσει;, είνζι έ’νεκκ τούτου ίκζνόν νζ ζντιστζθή εί; τ κ ; δυσκολίκ; 
τή ; ζω ή ;, νκ κκμη βκρεΐκν έργκσικν, νκ ύποστή δυσμενεϊ; όρου; 
ύπκρςεω; κκί ουτω κζΟ’ Ιςή;. Ό  συλλογισμό; είνζι έσοζλμένο;.

'() D a rw il l  μκ; δεικνύει τού; F u e g ie n s —νκνου;—οΐτινε; 
α ό λ ι ;  όι/.οικζουσι τού; κνΟρώπου; κκί έν τούτοι; δύνζντζι νκ δεχοιν- 
τκ ι νζ πίπτ·/·, κζί δ ι κ λ υ Υ , τ ζ ι  κτιμο>ργ,τεί ή /'.ών έπί τοϋ γυμνού 
στήΟου; των. Μίζ δικτζρκ/ή τή ; ίσορροπίζ; τοϋ όργζνισμοϋ, υ , τ ι ;  Οζ 

ήτο κζτζστοεπτική δι’ ένκ Ευρωπκϊον, όεν εινκι δι’ εκείνου; κκτκ- 
στρεπτική. Τό κύτό διά τκ ζώκ. Είνε γνωστόν εί; τού; άνκ.τρεοον- 
τ ζ ;  ότι ζ ί μ ικρζίΓζλλικκι ουλκί κί άκκλλιεργτ,τοι είνκι ρωμκλεοιτερζι 
άπό τά ; μεγζλκ ; ’Λγγλικά; ο υλζ ;, κ ΐτινε; είνκι κκλλιεργΥ,μενκι. 11 
μυϊκή δύνκμι: κκί ή κ νκ π τυ 'ι; μι?.; μεγάλη; μη/κνική; δυνκμεω;



δεν είναι τό μέτρον τη ; δυνάμ.εω; εί; την όποιαν συνήθιος άποδίδομ.εν 
it ;  τους άνθρωπον?. Η δυναμ,ις τών μελών ή τ ι; είναι άποτέλεσί/.ζ 
τη ; καθημερινή; ένεργητικότητος τοΰ παιδιού,—ή έπιτηδειότης έπί 
πζραδείγμζτι, μάλιστα κζτά  την πρώτην νεότητα, τό νά δ ιανύηπε- 
ρισσότερα τών τεσσαοάκοντζ μ.ιλιων ει; μίαν ήμέραν (όμιλώ έκ π :ο- 

■ σιυπικής πείρα ;),— είνε έντελώ; αρκετή ώ ; προπαρασκευή εί; τά ; πε
ριστάσεις τη ; συνήθους ζωής η τ ι; απομακρύνεται έπζισθητώς τη ; 
συνήθους.

Οΰχί μόνον είναι σφάλμζ νά ύποΟε’τωμεν οτι η ζυξησι; τή ; αοΐ- 
κης δυνάμεω; κκί ή αϋξησις τη ; όλη; δυνάμεω; τοΰ οργανισμού βζ- 
δίζουσιν αναγκαίοι; στοιχηδόν, άλλ ’ εινζι έπιση; σφάλμα νά όποθέ- 
τωμεν ότι καί ή έναντίζ σχεσι; δέν δύνκτζι νκ ύπζρ/·/,. Ευρον ότι ή 
γενική δύναμι;, έάν δεν ζϋξζνη , έν πζσ/·, περιπτώσει δεν έλζττοΰτα ι. 
Ά λλά  τοΰτο δέν είνζι άληθέ;. Ύπάρχουσι λόγοι φυσιολογικοί ποόφα- 
νεϊ; οϊτινες έςηγοΰσι τά καταστρεπτικά αποτελέσματα τη ; όλη; δυνα- 
μεω; τοΰ όργανιομοΰ. ' I I  έπικρκτοΰσζ γνώμη δέν προσέ/ει εί; τ η ν  

δαπάνην τή ; δυνάμεω;. Ύποθέτουσιν ότι σειρκ τ ι ;  μυών δύνζται 
μεγάλω; νά άναπτυχΟη, χοιρίς νά Οεση έ ν  ένεργεία ολόκληρον τόν ορ
γανισμόν κα ινά  τόν κκταστρέψτρ. Ά λ λ ’ ότκν λάβη ύ π ’ οψιν τ ι ;  ότι 
τά όργανα τη ; θρεψεως δεν έχουσι παρά μίαν ένέργειαν πε;ιω:ισμένην 
κζι ότι τό ζ  ι μ α το όποιον προμ. ηΟευο υσ ι οφείλει νά χρητιμ.εύσν; εί; 
όλα; τάς ά νζγκζς, Οά έννοήση ότι δέν δύνασθε νά άνζπτύξητε μεγα- 
λω ; μερη '.-'.νά έςωτερικά, χωρί; νά έξζντλήσητε έπζισθήτο>; τά ; άνζ··- 
κα ίζ ; αποταμιεύσεις διά τήν συντήρησιν κζί άνάπτυξιν τών άλλων 
εςωτερικών μ.ερών, κζί επίση; τών έσωτερικών μ.ε;ών, τά όποίζ συν- 
τηροΰσι τήν ζω ήν καί ουτω, έπομένω; κζί αί άσυνήΟει; δυνάμεις αΐ- 
τινε; εκτήΟησαν υπό τών γυμναζομ.ενων έκτήθησαν δαπάνη τό όλου 
όργζνισμοΰ.

Πρεπει νά προσ^εσωμ.εν έτερον χονόροειδε; σφάλμζ συνιστάιιενον 
ει; τό ότι λεγουσιν ότι εινε άδιζφορον άν ή άσκησι; είνε ευάρεστο; ή 
όχι. II συνήθης άντίληψι; είνε οτι, δ:δομ.ενη; ποσότητό; τινο: αυϊ-

; ν c,p - 1 α , . .ο ^υχαριστον ζποτ ελεσμ.ζ εινε το ζυτο εά ν , ζντί νά

σννοδεύητζι μέ ευαρέσκειαν, συνοδεύηται μέ αδιαφορίαν, ή μάλλον 
μέ μερικόν πόνον, τόν όποιον επιφέρει μεγάλη τ ι; προσπάθεια.

Κζί έντκΰΟζ άκόμη εύρισκόμεθζ πρό ένό; χονδροειδούς σφάλμα
τος. 'Έκαστο; ιατρό; έχει τήν κκΟημερινήν πείραν οτι ευάρεστός τις 
κζτζστζσις έπιδρα πολύ έπί της θεραπεία; τή ; άσΟενείκ;" κζί ίσω; 
δέν υπάρχει οικογένεια τη ; όποια; τά μ.ελη δέν έδοκίμασαν τήν άλή- 
θειζν τζύτην. Έ ν τούτοι; φαίνεται οτι άρνοΰντζι νά συμπεράν(υσι 
ότι, έάν ή εϋχκρίστησι; είναι ευεργετική δι’ 'ένα ασθενή, είνζι κζί δι’ 
εν πρόσωπον ύγιε;. Εί; τούτου; τό πρζγμα δέν είνζι προφκνέ; άλλ’ 
υπάρχει. Μάλιστα είνζι βέβαιον ότι εξοχικό; περίπζτο;, διά μέσου 
ωραίων τοπίων, είνζι πλέον ίσχυροποιητικός άπό ίσων αριθμών βη
μάτων έντός αιθούση;, ουτω είναι προφζνέ; ότι ή μυϊκή ενέργεια 
πζιγνίου τινό ;, ισχυροποιεί περισσότερον άπό μυϊκήν ένεργειζν ύπό 
μορφήν γυμναστική;.

‘ Γπό τά σφάλμ,κτα ταΰτα κείτκι ή έλζττωμζτική άντίληψις, 
ήτις δικπερα τά ; ιδέα; τών άνατροφέων έν γένει. Ή  ανατροφή άδια- 
φορον τίνο; είδου;, οφείλει νά λάβη τήν μορφήν καθήκοντος. Είς τό 
πνεΰμα τών πλείστων, άνατροφή καί φαίδρότη; είσίν ίδέαι, αίτινες 
έςουδετεροΰσιν άλλήλζς. Ί1 δυσάρεστος προσπάθεια θεωρείται ώ ; 
άναγκαίον έπκκολούθημα τής πνευματικής άναπτύξεως, κζί βλέπο- 
μ.εν ότι ή αυτή ένότης τών ιδεών έκτεινετζι έπίσης είς τήν σωα,ατι- 
κήν άνζπτυςιν: ζύτη οφείλει νά συμ.πληροΰτζι ύπό τών δυσζοέστων 
μυϊκών προσπαθειών, αίτινες άποτελοΰσι τήν νυμναστικήν. ΙΙλήν 
τούτου πανταχοΰ βλέπομεν έρριζωμένην τήν πίστιν είς τήν δύνααιν. 
Μαθητής κζί διδάσκαλος είσίν έν τοιζύττι σ/εσει, ώστε ό διδζσκζλο; 
θεωρείται ώς άνθρωπος μ.ετζχειριζόμενος δύναμιν, τήν όποιαν κ;ίνει 
άναγκζιαν. Σήμερον ή σχέσις ζύτη , ήτις παλαιότερον έπεκράτει, χ ζ - 
λζρούταΓ άλλ ή επικρατούσα ιδέα είς τό πνεύμα τοΰ μαθητοΰ έξα- 
κολουθεϊ νά είναι ή πρζ.γμ.ζτοποίησι; τή ; θελήσεω; τοΰ διδασκάλου 
μάλλον παρά ή άπόκτησις γνώσεων κζί ένεργείας πνευματικές. Κζί 
έάν έν τη σωματική άνατροφ·/) γνωστή ύπό τό όνομζ τής γυμναστι
κής, τό αξίωμα τοΰ διδάσκοντος δέν είνε πλέον προφανές (εκτός έν



Γερμανία), εί; ήμας εχίβτ?,' έν τούτοι:, επιζή ή ibice τής πληρώσεις: 
τοϋ καθήκοντος καί τής υποταγή; εί: τάς απαιτήσει; τοΰ. συστήματος.

Εί; τά : άο/αία; πεπολιτισμένας φυλά;,οπως καί ε ί; τά ; άγριας, 
ό πόλεμος εγέννησε τήν γυμναστικήν καί ή θεωρία ώ ; καί ή πράξις 
της γυμναστικής άπέμειναν σύμφωνοι μέ τον στρατιωτικόν τύπον τίΐς 
κοινωνίας; μ χρ τυς  ή παρούσα κατάστασι; τή ; Γερμανίας. Ί1 σκληρα
γωγία καί ή περιφρόνησις της οαιδρύτητος είναι, οί ι^ιάζοντε; χαρ*- 
κτηοες τών κοινωνικών κρατών, είς τά όποια ή σωματική ρώμη είναι, 
μεγίστου ενδιαφέροντος, καί ή φυσική ανατροφή ωθούμενη μέχρι τής 
καταστροφής τής ολης συστάσεω; τοϋ άνθρωπίνου σώματος, σύνι- 
σταται ύπό τής πολιτείας. Ά λ λ ’ όσον φθαίνομεν πρός τήν παγκόσμιον 
■εΐοήνην, ή άναγκαιότης τής μυϊκής δυνάμεοις τοϋ πολίτου ελαττού- 
τα ι, καί, |χϊ αυτήν τήν έλάττωσιν, ή ανατροφή ή αυστηρά και ασκη- 
τιχ.ή /άνει τόν λόγον τής υζάρςεώς της. Α ντ ί τών τεχνητών μέσων 
χρησιμοποιούμενων διά την άνάπτυΕιν τοϋ σώματος, έρχονται τά  
•ουσικά μέσα τών παιγνίιον καί τών αυτομάτων ασκήσεων.

Μετάφρασις Κ .  I t .  !Μ » .ν Γ ,ρ ΐβ ίλ λ ια .
Δη;*οδιδασκάλαυ

ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ

1. Έ κ τών λαμβανόντων «to  Δημοτικόν Σχολειον» ούδείς ύποχρεοΰται 
να γίνη μέλος τοΰ Συνδέσμου ή τοΰ Περιοδικοΰ, ούτε νά έπι οτοί£γ\| τα τυχόν 
λαμβανόμενα τεύχη. eO έπιθυμών όμως νά λαμβανη τό περιοδικον τακτικό*; 
δέον νά άπ^υΟυνθή πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Συνδέσμου κ. Κ. Σβάρναν καί νά 
άποστείλα ταύτοχρόνως τήν δίδρα/μον έτησίαν συνδρομήν του πρός τόν τα
μίαν κ. Ήλ. Γοντζέν.

Παρακαλοΰ\·ται οί κ. κ. συνδρομηταί ή μέλη νά γράφωσιν εύαναγνώστους 
τάς διευθύνσεις των καί νά ζητώσι τά καθυστερούμενα τυχόν τεύχη.

Διά πάσαν εΐσπραϊιν έκδίδεται ύπό τοΰ ταμ ίου διπλότυπος άπόδει?ις, ήτις 
στέλλεται πρός τόν πληρώσαντα.

2. «Τό  Δημοτικόν σχολειον» άποστέλλεται δωρεάν πρός τά καταβαλόντα 
τήν συνδρομήν τον μέλη τοΰ Συνδέσμου.

’Επίσης στέλλεται δωρεάν πρός τόν κ. Υπουργόν καί τούς προ/ην Υπουρ
γούς τής Παιδείας. Πρός πάντας τούς τμηματάρχας τοΰ 'Υπουργείου τής 
Παιδείας. Πρό: τά μέλη τοΰ Κεντρικού Συμβουλίου τής Δημ. Έκπαιδεύσεως 
καί τούς Έπιθεωρητάς τών Δημ. σχολείων, πρός τούς συνεργάτας τοΰ περιο- 
δικοΰ, πρός τούς παιδαγωγούς και ΔιευΟυντάς τών Διδασκαλείων και τέλος 
πρός τούς επαρχιακούς διδασκαλικούς Συλλόγους, οϊτινες συνεργάζονται μέ 
τόν Σύνδεσμον.

J l A I A A f f i A A I K O N  H P f lD N . . .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

'Έφεδρος λοχίας, δημοδιδάσκαλος έν 
ίΐ-όρφ, έκ Γροιζηνίας, μόλις είκοσιπενταε- 
τής, έπεσε γενναίως μαχόμενος έν τη έν 
Λέσκφ Τσουμαγιάς τελευταία πρός νους 
Βουλγάρους μάχη, βληβε'ις οπό όβίδος 
κα'ι κατα^ ρυ μ ματιστείς δυο ώρας πρό τής 
ανακωχής.

Β- Κ1ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

’Έφ εδρος άνθυπολοχαγό:, δημοδιδά
σκαλος έν Μεγαλοχιορίφ Με&άνων,; έκ 
Ναυπλίας, έςρονεύθη ήρωϊκώς μαχόμενος 
κατά τάς πολυνέκρους έν Κιλκίς μάχας.

Γ .  Μ Ε Λ Ι Ο Σ

Έ ξ ’Αταλάντης Δημοδιδάσκαλος έν 
ί&ιωτικώ Εκπαιδευτήριο) ’Αθηνών, έφο
νεύθη έν Μπανίτση μεταξύ τών πρώτοιν 
πεσόντων ήρφων.



Γ . Β Ο ΪΛ Γ Α Ρ ΙΕ

Α.»ό 1 η; ..ζρε'/,θόντος μη%ό; Σεπτεμβρίου /.νε’λαβε τκ καθήκον?*· 
του επιβεωρητοϋ τη; εκπαιδευτικής περιφερείζ; ’Αττική; ό κ. Γ. Βούλ-τ 
/αρις. H εν τ?, Ψωκίόι, I ριφυλία κκί Άχαέα ίνδεκαετή; ευδόκιμο; 
υπηρεσίζ ζυτου ώ; επιΰίωρητοϋ τή; Δημοτικής Έκπζιδίύσεω; κατε'- 
στη*εν αυτόν έπιβεβλημένον έ ^ ίω , ·/.?»·.ν τή; πρώτης έκπζιδευτ*κή; 
περιφερεικς του Κράτους- ή ολιγοχρόνιο; δέ ενταύθα ύπηρεσίζ του πεί
θει παντα; οτι επαινετήν πραξιν ε-ρζξε το τε Κεντρικόν Εποπτικόν 
Συμβούλιον κροτΐίναν την έντζϋθζ μετζΟεσιν ζύτον καί τό i >  
Ύπουργεϊον έγκρίναν την πραξιν ταύτην ϋι* ο οί δτμοδιδ^κκλοι τ^ς.

εκπαιδευτική; περιφερείζ; ’Αττική; εκφράζουν τήν ευγνωμοσύνην z 
τών πρόςτε τόν *Εξ. Υπουργόν τή ; 11ζ·.δείκ: καί τό Σον Κεντρικόν 
’Εποπτικόν Συμβούλιου.

—  ^ *!Γ γ7?ΤΖ?3-<γ *

ΠΟ ΙΚΙ ΛΑ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Γ Τ Ι Κ Α

Τό ' Γπουργεϊον τή: Παιδεία; προέβη εί: ττν άνάτυπωσιν τοΰ άρτι 
εκδοβεντο: αναλυτικού προγράμματος. Τή; δεύτερα; ταυτη; έκδόσεω; 
έξετυπώΟηιζν, 1 ‘2 χιλ. αντίτυπα,εί; σχήμα βιβλίου, εύμορφοτυπωμενά 
καί επί εκλεκτού /άρτου’ προορίζονται δε, άοοϋ χαρτοδεθώσι, 8πω: 
διανεμηΟώσιν εί: πάντα; τού; λειτουργού; τή: Λημοτικής εκπαιδεύ- 
^εωί, παλαιοί; καί,νέα; Έλλαδος.

Ό σ/ολικός ιατρό; κ.' Έ μ. Λαμπαδάριος, εργαζόμενο: άθορύβως 
καί συστηματικώ; ύπ;ρ τή; σπουδαζούσης μελλουσης στρατιά:, έζε- 
^ωκε, πλήν τοϋ εγχειριδίου τή: εισαγωγής εί; τήν επιστήμην τοϋ πζι- 
δός, καί οδηγόν πρό; προούλαξιν τών έν τοί; σχολείο·.: φοιτώντο>ν άπό 
τών λοιμωδών νόσων, μετά παραρτήματος περιεχοντος όδηγία: περί 
προφυλάξειυς άπό τής πανώλους καί τής χολερζ;.

Ό οδηγός ούτος, έκδοθείς δζπάναις τοϋ υπουργείου τή; Παιδείας, 
διανεμηΟήσεται δωρεάν πρό; όλου; τού; διδασκάλους.

Τι Σύνδεσμο: τών Έ λλ. Δημοδιδάσκαλων,’ άναγνωριζων τήν 
σπουδκ.ίζν ώρέλειαν, ήτι; προκύπτει εί; τά σχολεία έκ τών άριστων 
τούτων βιβλίων περί ύγιεινής, διαβιβάζει τ ή ν  εύγνωμοσύνην αυτοϋ, 
τόσον πρό; τό Σόν ύπουργειον, όσον καί πρός τόν συγγραφέα τών βι
βλίων τούτων βκθύν επιστήμονα κ. Λαμπαδάριον.

Έγνοισήη έξ άσφαλών πληροφοριών, ότι πολλοί δημοδιδάσκαλοι 
έκ τών φ ε ρ ο μ έ ν ω ν  ώς ύπογραψάντων τόν γνωστόν λίβελλον, όστις έδη- 
μοσιεύΟη εί; τό «Έμ.προς» τή; 13 7 )βριου έ. έ., διεμ αρτυρήθησαν 
άρμοδίω:, ώς πλαστογραφηθείση; τ ί :  υπογραφής των. IΙ 'δ ^ νή Θ τ.μ εν



νά  πληροφαρηθώμεν δτι μ εταξύ  τώ ν "λζστο.γρχφηβέντων *κ τα λέγο ν— 

τ α ι  κ α ί οί κ . κ . Ν. Ο ίκονομίδης κ ζ ί Ά λ .  Χ α ρ α λζμ π ό π 0Ά 0 ; .
Κ α τα π λ ή σ σ ετζ ί τ ις  δ ιά  τη ν  θρ ζσό τη τζ  τώ ν έγκΑ ημζτιώ ν Εκεί

νω ν, ο ϊτ ινες, οπως κορέσουν προσωπικά πάθη,, άπ ετόλμησαν νά φθά- 

σωσι με/ps τοσούτου θράσους.

’/%ρ£βτη ά π ό ψ α σ ις

Πληροοορούμεθζ ζρμοδ ίω :, δτι τό ' Γπαύρνεΐον τ ί, ;  Π αιδείας άπ ε-  

φάσισε νά  άναρτηθώσιν είς τ ά  Δ ημοτικά  σ/ολείζ τοϋ Κ ράτους π ιν α 
κίδες έκ μ ετά λ λ ο υ , φέρουσζι άνάγλυαον συμβολικήν π α ρ ά σ τζσ ιν  τών 

τελ εύ τζ ίω ν  ένδοξων πολέμων 1 9 1 2 — 1 9 1 3 ,  ένθζ ά νζγρ α φ ή σο ντζ ι 
τ ά  τ ιμ η μ ε ν ζ  ονόματα  τών οονευΟέντων υπέρ τού μεγαλείου της Γΐ ζ-  

τ,ρίδος κ α ί δ ιατελεσάντω ν μαθητώ ν ίκ άσ το υ  σχολείου.
Ε ίνα ι περιττόν νά  έξαρθ'/ί ή εϋγεν-ης δσον κ ζ ί ή ύψηλη ζ ύ τ η  άπά-  

'ρασις, δ ι’ ή ; ζ ο ’ ένός μέν θά δ ιζιω νισθώ σι τ ά  ονόματα  τών μεγζΑ γ
νάντιαν τη ν  Π ατρίδα, ά φ ’ ετέρου δέ θ ζ  π ρ ό κ ε ιτ α ι δ ιηνεκώ ; π ζρ ζδε ίγ -  

μ ζ τ ζ  μιμήσεως δ ιά  τούς μικρούς έλ λ η ν ό π ζ ιδ ζ ς .
Ο Σύνδεσμος τώ ν Ε λ λ ή νω ν  Δημοδιδασκάλων δ ιαβ ιβάζε ι τ ά  εγ

κάρδια αύτοϋ συγχαρητήρια πρός τόν ρέκτην Υ π ουργόν της Π αιδείας 

κ . Τσιριμώκον κ ζ ί πρό; τόν νεωτεριστην τμ η μ α τζρ / η ν  τής Σ το ιχ . 
Εκπαιδεύσεως κ. Μ εγζρέζ εΰ/όμενος τ ζ/ ε ϊζ ν  πραγμα.τοποίησιν τ -ί ;  

όντως ύπερόχου τ ζ ύ τ η ς  άποοάσεως μέ τη ν  εΰ/ην δπω ςr  είς τ ά  σχολεία  

τώ ν οποίων διδάσκαλος έοονεύθη, συαπερ'.λζΆβ.άνετζι έν τή  π ιν ζκ ίδ ι. 
τζύ τ» ) κ α ί τό όνομζ τούτου ώς άπζρχη ταϋ κ ζ τζ λ ό γ ο υ .

Ε Κ Ν Ι Ε Τ Α Λ Λ Ε Ϊ ί Ι ί  Μ 1Λ 0Τ Κ 0Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Γ ι Μ
Τό-ευχάριστο,ν γεγονός δτι τά χημικά λιπάσματα διεδόθ·ησαν 

ήδη καί 3λον £ν περισσότερον διαδίδονται, συνεπέφερε και το 3υσά- 
ρεστον αποτέλεσμα δτι αφύπνισε το πνεύμα των κερδοσκοπούναον 
έπ’ι τή ; άμαθείας τών άπλών γεωργών.

Οί .κ. κ. δημοδιδάσκαλοι, οί όποιοι εί; πλεΐστα χωρία διεφωτισαν 
τόν γ-εωργικόν κόσμον περί τή ; χρησιμότητο; τών χημικών λιπα
σμάτων καί συνετέλεσαν οϋτω πω; εις τήν αΰξησιν τής γεωργική* 
παραγωγή; τή ; χώρα; μα;, ήθ·ελον γίνει εκ δευτέρου ευεργεται 
του αγροτικού κόσμου, άν έδίδασκον αύτόν πώ; ν’ άποφεύγη τους 
αισχροκερδείς έκμεταλλευτά; του.

Ία περισσότερα χημικά λιπάσματα συνίστανται ε; αζώτου 
φωσφορικού όξέως, καλεω;, γυψου και άσοεστου.

"Οταν λέγομεν τό λίπασμα οι’ ελαία; έχει τόν τύπον 4 10
10 έννοούμεν δτι εΐ; ένα σάκκον 100 χιλιογράμμων λιπάσματος 

-περιέχονται:
άσωτον 4 χιλιόγραμμα άςίας προ; li.^O Α?χ. 9,20 

φωσφ. όξΰ .10 » * " 0 4 0  * •̂ ι̂>
κάλι 51. 10 » » » Ο.ϋί » 5.80

όλική ΐξ ία  λιπάσματος είς απλούς σάκκους Δρ. 19,00
Η Έλλ. Εταιρία Λιπασμάτων πωλεΐ τό λίπασμα τοΰτο προς 

18.75 ακριβώς, τώρα άς ίδωμεν τί κάμνουν άλλοι.
Π ερίπτω α ις πρώτη. Η ηπιωτερα μορφή τού αθέμιτου συνα

γωνισμού είναι ή εξής::
"Εν μέγα καί καλή£ φήμη; ξένον έργοστάσιον πωλεΐ ώς κατάλ

ληλον διά τάς ελαίας εν .λίπασμα τύπου 3—8 —8. Τό λίπασμα τοΰτο· 
εϊναι άοαιότερον τού τύπου τής Έλλ. Εταιρίας. Siς ό τύπος του 
δηλοΐ άντι 4  μερών άζωτου περιέχει μόνον 3 αντί 10 μερών φωσφ. 
οξέος καί κάλεος περιέχει μόνον 8 μέ άλλας λέξεις 4 οκάδες του 
γαλλικού τούτου λιπάσματος 9-ά κάμουν τόσην ενέργειαν δσην 3 
οκάδες τοΰ "Ελληνικού. Έάν τό λίπασμα τούτο έπωλεΐτο περίπου εις 

-τά τρία τέταρτα τής τιμ ή ί zo i Ελληνικού, ή τιμή !>ά ήτο λογική.



1.V2

•Δυστυχώς ομως πωλείται περίπου εί; τήν ιδίαν τιμήν με τό 'Ελλη
νικόν. Ναι, μέν λέγει ό πωλητής είναι πτωχότερο-, τοΰ 'Ελληνικού, 
αλλα . πάντως είναι γαλλικόν καί συνεπώς πρέπει νά πληρώσητε 
ούχι μόνον τήν περιεκτικότητα του άλλά κα'ι τά γαλλικόν όνομα
απαράλλακτο; δπωί  ένα γυναικεϊον καπέλλον έκ ΙΙκρισίων πωλεί
ται άκριβώτερον ένό; εγχωρίου καπέλλόυ συνισταμένου έκ καλλί
τερων υλικών. Ουτω πώς ό γεωργός ζημιοΰται κατά 30 ο)ο διότι 
πληρώνει τό πτωχόν λίπασμα ;i - 8— 8 εις ϊσην τιμήν προ; τό πλού
σιον λίπασμα 4 -10 — 10.

Δευτέρα περ ίπτω σ ις. Φέρεται εις τό έμπόριον εν ξένον λ ίπα
σμα τοΰ τύπου 2—9 —15 δΓ αμπέλια. Έ  Έλλ. 'Εταιρία Λιπασμά
των ειχε τό πρώτον ετος τοιούτον λίπασμα με τιμήν δρ. 17,7Γ> καί τό 
έ'κατέλειψε σχεδόν οιότι πλήν ολίγων εξαιρέσεων τό λίπασμα 4— 10 

10 έδειχ.)  ̂ άνώτερον διά τήν άμπελον ούχί ήττον χάριν εκείνων 
οί όποιοι επιμένουν εί; τόν τύπον τούτον, τόν παρέχει ακόμη είς τήν 
αμήν ταυτην. Ηοη μανθάνομεν δτι έν Κρήτη πωλείται εν Ευρωπαϊ
κόν λίπασμα τοΰ τύπου 2 - 9 - 1 2  εις τιμήν 22,30 ό σάκκο;-δηλ. 
ένω είναι κατά τι άραιότερον τοΰ άντιστοίχου Ελληνικού και επρεπε 
συνεπώς νά πωλείται πρό; l(i δρ. τό πολύ, πωλείται κατά :{? ο)ο 
άκριβώτερον ή δτι πράγματι αξίζει.

Τρίτη π ερ ίπ τω σ ις . ’Ενώ αί δύο προηγούμεναι περιπτώσεις είναι 
οπω; ουν θεμιταί διότι οί πωληταί δεν αποκρύπτουν οΰτε πλαστο
γραφούν τήν αληθή περιεκτικότητα τών λιπασμάτων των—και πάν
τως πωλουν ταΰτα είς έσφραγισμένους σάκκους ώστε πάς τις δύναται 
να καμη τόν λ)σμόν του, ή τρίτη περίπτωσις είναι δλως χονδροειδής 
α..>.ςε.^α «.̂ ό„ ε,α,.ά.ησιν τοΰ κοσμου.—Κάποιον ανώνυμον κατά
στημα πωλεΐ χημικά λιπάσματα, δημοσιεύει τά; τιμάς των άλλά δέν 
δημοσιεύει και τί περιέχουν.

- ! ! ’ Λ' ~''>λΓ1,λ"Πααμα 5σ7* :α περίπου 15 δραχμάς.
Λ/./, ήδη τό Ελληνικόν λίπασμα οι’ όσπρια καί τριφύλλια τύπος 

αυν'·στάμενον |ς μερών ύπερφωσφορικοϋ■· 12 μερών 
J-ειικου κα/.εως 1:’. μερών γύψου καί τοΰ όποιου ή άξια είναι μό
νον οραχ. 8 εκαμε αληθώς θαύματα, υπάρχουν πιστοποιητικά 
ιοιωτων και γεω,.ονων τοΰ Δημοσίου δεβαιοΰντ* ότι έδιπλασίασε τήν
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παραγωγήν, δτι μέ δαπάνην Γ» δραχ. κατά στρέμμά πάρήχθ·η πλεό
νασμα τριφυλλίου άξίας 90 δρ. δηλ. αί 5 δραχ. έδωσαν 85 δραχ. κα
θαρόν κέρδος.—Καί ήδη έρωτώμεν διατί οί δυστυχείς γεωργοί αντί 
νά άρκοΰνται εί; τό λίπασμα τσΰτο τοΰ όποιου καί ή περιεκτικότής 
είναι γνωστή καί τά αποτελέσματα έξακριβώθησαν παραπλανώνται 
ν' αγοράζουν άγνωστα μίγματα είς τό διπλάσιον τής τιμής ! !

Π ερίπτωσ ις τετάρτη. Γνωστοΰ δντος ό’τι οί απλοϊκοί άνθρωποι 
πείθονται συνήθως είς τόν τελευταΐον λέγ-οντα—μερικοί δλως άνε- 
ρυ9·ριάστως συρράπτουν ασχέτως άληθείας καί άσχετα ψεύδη—καί 
λέγουν ιδού έχομεν δίκαιον.

Κάποιος εΐπεν δτι ή Έλλην. Εταιρία πωλεΐ τό άζοηον πρός 
2.30 τό χιλιόγραμμον είς τά σύνθετα λιπάσματα ενώ εγώ σάς πωλώ 
θειίκήν άμμωνίαν είς τιμήν τοιαύτην ώστε νά στοιχίζη τό άζιοτον 
μόνον 2,10 .—"Αν ήτο ειλικρινής θά έγραφε «είς τό επίσημον τιμο- 
»λόγιον τής Έλλην. Εταιρίας ή θ’ειϊκή Αμμωνία πωλείται πρός 
»42.50 ό διπλούς σάκκος καί 42 δραχ. ό άπλοΰς τών 100 χιλ. 
»έπειδή δέ έκαστος σάκκος περιέχει 20 ο)ο άζωτον εΰρίσκομεν τήν 
»άξίαν  τοϋ άζωτου τής αμμωνίας διαιροΰντες τό 42 διά τοΰ 20.Ήτοι 
πρός δραχ. 2.10 τό χιλιογρ.».

Ά ρ α  δλη ή δημοσιευσις τοΰ κυρίου τούτου ήτο μία απόπειρα 
άποπλανήσεως τής κοινής γνώμης, άνταξία τών επιχειρημάτων ένός 
δικολάβου τοΰ δεκάτου εβδόμου βαθμού.—Ά λλος πάλιν έγραψε 
ήμεΐς πωλοΰμεν μόνον νωπά μίγματα (a la minute) ένφ ή Έλλην. 
Εταιρία πωλεΐ τό 6—8— 8 της άφοΰ μπαγιατεύση καί χάση μέρος 
τοΰ άζωτου του.—Τοΰτο είναι άπλούστατον κομβολόγιον ψευδών, 
διότι πρώτον μέν η κατανάλωσις τοΰ 6—8 — 8 διά χειμερινήν λί- 
πανσιν πορτοκαλεών είναι τόσον μεγάλη, ώστε δέν προφτάνει νά 
παλαιώση τό λίπαομα—-β') τό λίπασμα (5—8— 8 δσον καιρόν καί 
άν μείνη δέν ή μπορεί νά χάση άζωτον διότι περιέχει 2 ο)ο άνθ-ρα- 
κικής σόδας ήτις έξουδετερεΐ τελείως τήν "εντός αύτοΰ οξύτητα (εξου
δετερώνει τό έλεύθερον φωσμοριακόν οξύ).

Τό λίπασμα 6 —6—3 δπερ είναι τό μόνον έκ τών Ελληνικών 
λιπασμάτων τό όποιον πωλείται κατά 50 λεπτά άκριβώτερον ή δσον 
ήδύνατό τις νά προσδοκά έπί τή βάσει τής περιεκτιν.ότητό; του,



εχει δλως ιδιαιτέραν κατασκευήν. Τοΰτο, έκτος άζωτου, φωσφόρου 
και κάλεως περιέχει καί σημαντικόν ποσόν γύψοι» καί 2 ο)ο σόδας 
ήτοι στοιχεία χρησιμεύοντα πρός ταχυτέραν διαλυτοποίησιν αύτοΰ, 
διότι τό λίσπασμα τοΰτο, έν άντιθ·έσει προς δλα τά άλλα, είναι λ ί
πασμα έπιφανείας καί πρέπει Ινεκα τοΰ ειδικού προορισμού του νά 
είναι πολύ εύδιάλυτον διά νά διείσδυση είς τήν γην χωρίς νά πα- 
ραχωΟή.

Ή ανασκευή δλων τούτων των ψευδολογιών περί χημικών λ ι
πασμάτων ί>ά έξακολουθ·ήση είς έϊημερίδας διαθ·ετούσας περισσό
τερον χώρον.

ΙΙρδς τό παρόν 6 μόνος τρόπος διά τοΰ οποίου ό απλούς γεωρ
γός δύναται ν’ άποφύγη τάς άνω έξαπατήσεις καί τάς νοθεύσεις λ ι
πασμάτων είναι ν’ άγοράζη ταΰτα άπό έκεί οπού τάς αγοράζουν οί 
διευθ-υνταί τών Β ο λ ικ ώ ν  Κτημάτων—τό Υπουργείο ν τής ’Εθνικής 
Οίκονομίας ή Βασιλική Γεωργική Εταιρία—ή Εταιρία της Κω- 
παϊδος—-οί διευθ·υνταί τών κτημάτων Μπενάκη—Συγγροΰ- Καλι- 
φρονά και χιλιάδων άλλων ομογενών,—δηλ. άπό τήν Ελληνικήν 
Εταιρίαν Χημικών Ιΐροϊόντων καί λιπασμάτων.—ΓΗ Εταιρία αύττ, 
μέ κεφάλαιον 5,000,000 δραχ. καί υποστήριςιν τής Έθ· νίκης καί 
άλλων μεγάλοιν Τραπεζών—δέν επιζητεί πρόσκαιρα κέρδη άλλά 
μόνιμον πελατείαν, καί είναι, ένεκα τοΰ δγκου της καί τοΰ ήίΗκοΰ 
άναστήματός της, άςία πάσης εμπιστοσύνης.

Ι ·* ί 'ν ό λ » »ο ς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π Ε Ρ Ι0 4ΙΚ 0 Υ
“ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ,,

(Κατά το αρθρον 33 τοϋ Καταστατικού)

Ά :0:ον I. Ύπό τοΰ Συνδέσμου τών Ελλήνων Δημοδιδασκά
λων.έκδίδεται είς εζ (6 ) τουλάχιστον τεύχη έκ δύο τυπογραφικών 
φύλλρν έκαστον παιδαγωγικόν περιοδικον υπό τον τίτλον Τυ Ιημο-
t ixov Σχολειον» .

ΆρΘοον 2. Τά τ ί ;  έκδόσεως τοΰ περιοδικού, έφ’ οβον δέν ανατί
θεται αύτη είς παιδαγωγό·/, διεξάγει πενταμελή; επιτροπεία άποτε- 
λουμένη έκ τοΰ Προέδρου τοΰ Συνδέσμου, οστις αυτοδικαίως είναι καί 
Πρόεδρος τής ’Επιτροπείας, τοΰ Γεν. Γραμματέως, ένός μέλους τοΰ 
Συμβουλίου καί δύο τακτικών μελών τοΰ Συνδέσμου. Εν τών μελών 
τής επιτροπείας εκλεγόμενον ϋ^ο ταύτης είναι εισηγητής. Ιόν Πρόε
δρον κωλυόμενον άναπληροϊ ό 'Αντιπρόεδρος.

” ApOsov 3. Η επιτροπεία καλείται ΰ~ό τοΰ Προέδρου πρό τής 
έκδόσεως έκαστου τεύχους εις μίαν ή πλείονα; συνεδρίας καί ρυθμίζει 
τά τής ύλης τοΰ περιοδικού’ επίσης κανονίζει αύτη τό είδος καί τήν 
ποιότητα τοΰ διά τό περιοδικόν τυπογραφικού χάρτου καί έν γένει 
πκν τό άφορών είς τήν βελτίωσιν τοΰ περιοδικού, ώς καί τήν διαφή- 
Μΐισιν καί διάδοσιν τουτου. H επιτροπεία ευρισκεται εν απαρτία, αν 
παρευρεθώσι τουλάχιστον τρία τών μελών αυτής, έζων άπαραιτητως 
ό Πρόεδρος καί ό εισηγητής.

Άίθρον 4. Συνεογάται τοΰ περιοδικού γίνονται πάντες οί παιδα
γωγοί, οί έπιθεωρηταί τής Έκπαιδεύσεως, οί Διευθυνταί ή άρχισυν- 
τάκται εφημερίδων, αί λόγιαι καί Οί λόγιοι, οί ιατροί καί καθόλου οί 
επιστήμονες καί οί περί τά γράμματα καί οί δημοδιδάσκαλοι άμοο-
τέρων τών φυλών.

"Αρθρον 5. Είς τό περιοδικόν άπαραιτητως δημοσιεύονται ό προϋ
πολογισμός καί απολογισμός τοΰ Συνδέσμου, περίληψις τών πρακτι
κών τών Συνελεύσεων ή τών αποφάσεων τοΰ Διοικ. Συμβουλίου και



εν γ*νε·. πάσα κίνησή τοϋ Συνδέσου, μεταφράσει; ςένων παιδαγωγι
κών περιοδικών ή συγγραμμάτων, πραγματεid» καί στατιστικαί’άφο- 
ρωσαι την Λήμοτ. Έκπαίδευσιν, vWofetypaVtiuci διδ*ϊκ*λί*ι καί έν 
γενει πάν τό Ι/ον σ/έσιν πρό; την Δημοτικήν έκπαίδευσιν κζί τείνον 
ει; την ανυψωσιν καί μόρφωσιν τοϋ δημοδιδασκάλου.

Αρθρον 6 . Διατριβαί ού/ί έπιστημονικαί, λίβελλοι καί έν γένε ι 
-αν δημοσίευμα φέρον προσωπικόν χαοάκτήρα δέν δημοσιεύεται. Έπί- 
ση; δεν δημοσιεύεται ή παρεχόμενη πρό; δημοσίευσιν Ολη, οσάκι; 
κατα την κρισιν τή; επιτροπεία; δέν συνάδει πρό; τόν σκοπόν τόΰ 
Συνδέσμου ή δέν έξυπηρετεί τά συμφέροντα αύτοΰ.

Αρθρον 7. Πάντα τά έςοδα τού περιοδικού καταβάλλονται έκ 
του ταμείου του Συνδέσμου συνεπεία τακτικού έντάλματο;, αναγρά
φονται δέ κατ’ ίτο: καί έν ίδίω κεφαλζίω έν τω έτησίω προϋπολογισμό».

"Αρθρον Κ. Επιτρέπεται έπί πληρωμη όριζόμένη ύπό τή; έπιτρο-
πεια; η δημοσιευσι; αγγελιών ή διαφημίσεων έν τω έξωφύλλω η έν̂
• αι; τελευταίαι; σελίσι,τοΰ περιοδικού.

Αρθρον if. Τό περιοδικόν άποστέλλεται δωρεάν π;ό; τά μέλη 
του Συνδέσμου. Εί; δέ τά μή μέλη άποστέλλεται προκαταβαλλόμε
νη; τη; ετήσια; συνδρομή;, ητι; διά τό εσωτερικόν μέν είναι δύο 
δραχμαίδίά δέ τό έξωτερικόν δύο καί 50 ο)ο. Εί; τού; βιβλιοπώλη; 
ομω; τού; αναλαμβάνοντας οπωσδήποτε την πώλησίν τοϋ περιοδι
κού, ώ: καί εί; τού; έγγράφοντζ; πλείονα; τών δέκα ( 10) συνδρομη-
.ών, γίνεται εκπτωσι; το πολυ εΐκοσιν έπι τοί: εκατόν έπί τίί; άονι- 
κη; άςία; τοϋ περιοδικού.

Λ-θρο> 1 0 . I] διαχειρισι; τού περιοδικού άνήκει αποκλειστικοί;
ει; τον ταμίαν τοϋ Συνδέσμου, όστι;, διά πάσαν εί'σπρα'ιν έν πωλη-
σει τόμων η έκ συνδρομών αύτοΰ, έκδιδει τά; άνανκαία; διπλοτύπου- 

•οιποοείζει;.
'Ο παρών κανονισμό; συζητηθεί; τ? ! 9 Μαίου 1911 ένεκρίθη 

οπο του Διβικ. Συμβουλίου κατά τό άρθρ. τοϋ καταστ. 26. έδάι·,. 2 !
Έν Ά θήναι; τί) 19 Μαίου 1 9 ί I .

Ό  IliiiSp ,,; Γί> Fe
»· Τϊ.δ*, Μ. Χ«£Γ,ν„,

ΕΚΒΑΙΑΕΙ'ΚΙΣ ΕΙΣ Ι Α Ϊ  ΗΕλΐ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
(Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  Κ α σ ζ ο ρ ία ς  — Σ ισ α ν ίο υ )

ι
'Έδρα; —/ολείων Είδος «χολ. :^ .<§';Λιδάοχονπρο^ιοπικον|<ξ  ,ξ .’ΙΙροσόντα διδ«σκάλ.
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Γ. ΙΙαναγιωτίδτ,ς 70 l l toy.  Λ ιδασκαλ.Α .

Κ . 11 -/παστέ ργιόπουλ. |.’,ο ’ Λπολυτ. Γυμνασ.

1!. Παλχάνος 40 μ »

Κ. ΙΙαπάζογλου ;i0 » »
Ζήσ. Γ;ρασόπουλος 35 ΈνΟεικτ. Γυμνάσιου

Δ. 1 Ιουλιόπουλος 50 Ά π ο λ υ τή :. Γυμνασ.

1 Ιούλ. Πουλίάδη; ίΟ ?s χ η η
’AO. Xατζόπουλος ' 'ι 0 -  X »
ΆΟ. Τζιούοας

Ο-
40 3

Ο
)) »

ΕΰΟ. Γρτ,γορίου 40Η » »

Β. ΙΙαπανιχολάου 4 0 - 1
ί  '■

θ .  Παπαθανασίου 50 -  
<■<

» ».

Θεολδγ. Τζανίδτ,ς 30 Έ νδεικτ. Γυμνασ»

11 αν. Τσαούσης 3·'· ’Λ π υλυτ. Γυμνασ.

Κ. Παπανικολάου 40 »
Ν'. ΙΙαπαγεωργίου 30 Έ νδειχτ. Γυμνασ.

ϋ τ .  Τουλιόπουλος 36 Ά πολυτήρ . »
Γ. Λιακός 4'> » Λ
Γ. ΙΙαπαγεωργίου 40 ίυ.'.γυαν .

Δ. Π-τσόπουλος 40 » Γυμνασ.

Πετρ. Κυοιαζής 65

Νικ. Πάτσιο; 35 ήμ'.γυμν



ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ ήμετέρου Συνδέσμου κατόπιν τής 
άποφάσεώς του εσχε τήν τιμήν νά παρουσίασή εις τήν A. Ε. τόν 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Έλ. Βενιζέλον τήν 20 7)βρίου έ.έ., 
καί έξέφρασεν τήν ευγνωμοσύνην τοΰ Συνδέσμου διά τήν υπέρ 
τής Έκπαιδευσεως πατρικήν στοργήν τής Σής Κυβερνήσεως 
επιδειχθεΐσαν και δι άλλων μεν μέτρων, άλλά κυρίως διά τών έν 
τ(Τ> Συντάγματι ευεργετικών διατάξεων ν.α'ι διά τής άρσεως τής δια
βαθμίσεως.

’Ακολούθως υπέβαλε τήν ευχήν δπως ή Σή Κυβέρνησις μερι- 
μνήση και περι τής περαιτέρω ηθικής κα'ι υλικής προαγωγής τοϋ 
κλάδου.

Ο κ. Ιίρόεδρος τή: Κ., άφοΰ ήκουσε μετά προσοχής τά ανω
τέρω, συνέχαρη το Δ. Συμβουλιον οια τήν μετ’ εύπρεπεία; καί εύ- 
/,αβειας υποβολήν τών αίτηματων του, υπεσ/έθη νά ένεργήστ, 
τά νόμιμα έπ’ αύτών. Μεθ·’ δ τό Δ. Σ. άπήλθε κατενθουσιασμένον 
διά τήν ευμενή καί μετά προσήνειας άκρόασιν, ής έτυχεν εκ μέ
ρους τοΰ κ. ΙΙρωθυπουργοΰ.

Ιό Δ. Συμβουλιον οιά τής υπό στοιχ. Β . πράςεως αύτών τής 
17 7)βρίου έ. έ. ένέκρινε τήνπρότασιν τοϋ Βροέδρου κ. Κ. Σβαρνα 
περί τροποποιησεως άρθρων.τοΰ καταστατικού, χάριν τής κανόνι - 
κωτερας λειτουργίας τοΰ σωματείου, άποβλέποντος εϊς τήν έζυπη- 
ρετησιν τής Δημοτ. Εκπαιδευσεως καί τών μελών του καί προ; 
Ιπίτευξιν στενωτέρων σχέσεων τών διδασκάλων τοΰ Κέντρου μετά 
•ών εις τά, λοιπας επαρχίας ΰπηρετουντων. ΙΤρος τούτο άνέθεσεν 
εις τό Βροεδρειον νά προβή εις τά: προκαταρκτικάς ενεργεί α ; τά; 
σχετιζομένας μέ τήν τροποποίησιν.

Απεφασισθη έπισης οιά τοϋ αύτοΰ πρακτικού νά καταγγελθώ - 
civ άρμοδίως οί κακής πίστεως όφειλέται τοΰ Συνδέσμου καί άνε- 
τέθη είς τό Προεδρείο-, ή περαιτέρω ενέργεια, μέ τήν έξουσιοδότη-

σ.ιν τής έγέρσεως αγωγών πρός εισπραςιν τών οφειλομένων. ϋσαύ- 
τιος ώρίσθη προσωρινός αναπληρωτής τοϋ εις τάς τάςεις τοΰ στρα
τοΰ ύπηρετοΰντος Γεν. Γραμματέως τοΰ Συνδέσμου κ. Κ. ΙΙαπανι- 
κολάου έ έκ τών μελών τοϋ Δ. Συμβ. και Σπ. Αθανασίου.

Συνεπεία τής ΰποβληθεισης τώ ΙΙροεδρείΜ παραιτήσεων τού με- 
λους τοΰ Δ.' Σ. κ. Μ. Λέκου καί τής έν τώ στρατώ υπηρεσίας τοϋ 
ετέρου τών τοιούτων κ. Δ. Κοντογιάννη, έκλήθησαν πρόςσυμπλή- 
ρωσιν τοΰ Δ. Συμβουλίου τά αναπληρωματικά μέλη αύτοΰ κ. κ. 
Φωκ. Φωτόπουλος καί Κων. Δεδόπουλος.

νέω ν  ι» .ελώ ν.

α'. Διά τοϋ προέδρου τοΰ Έλλ. Διδ. Συνδέσμου Χίου κ. Ε. Δρό
σου ένεγράφησαν 105 έν δλω μέλη τοΰ άνω σωματείου καί μέλη 
τοΰ Συνδέσμου, άποσταλεισών ύπό τοϋ ΐδίου δραχ. 210, εϊς τό ήμέ- 
τερον ταμεΐον, ώς συνδρομή τοΰ έτους 101ό.

’Επίσης ένεγράφησαν 22 μέλη τοΰ διδ. Συλλόγου Καστορίας— 
Σισανίου διά τοΰ αντιπροσώπου αύτών κ. Γ. Παναγιωτίδου. Τά ονό
ματα τούτων αναγράφονται είς τούς στατιστικούς πίνακας τοϋ τεύ
χους τούτου, ’Επίσης ένεγράφησαν νέα μέλη οί κ. κ. Κοσμάς Σπα- 
-,ίδης καί Σ.' Παχωπός (Ίνάίρον) Δ. ΙΙαπαπόλιος διδ. (Ζάβιστα) Γ. 
Δεφίγγος διδ. (Καπαρέλι). Ί . Μαργαρίτης διδ. (Κατοχή). ’Αντ. 
Μελισσείδης διδ. (Τεράπετρα). ’Αθ. Γάγαλης διευθ. (Γρεβενά). J. 
Δη μητριού διδ. (Τσουρχλιον). Δ. Στρωματάς διδ. (Ιθάκη). ’Αθ.Βου- 
κελάτος διδ. (’Ιθάκη). ’Επ. Μπικάκης διδ. (Χανία). Α. Κοκκινάκης 
διδ. ('Ηράκλειον). I. Ζαχαριάδης (Κων)πολις). I. Κωνσταντινίδης 
(Γευγελή), Γ. Κατσιούφρης διδ. (Μιτυλύνη). Στ.Στραπατσάκης διδ. 
f  Αργυρούπολις). ’Αν. Κωστόπουλος Διευθ. (Μύκονος). Κ. Καραδή.- 
μας Διευθ. (Τήνος). Γ. Βαμβακούσης Διευθ. Έπ. Άνδριανόπουλος 
διδ. καί Ν. Δαχορώνιας διδ. (Οϊα). Μ. Σιγάλας διδ. (Ηήρα). Κ. Σα- 
μαράκης Διευθ. (Καροιτσα). Ηλ. Κα^αν.^ής οιο. (—**.ετσαι). I. I - 
τίμης διδ. (ΙΙάνορμος). f. Δαλκαφούκας διδ. (Διαβολίτσι). I. Καρ- 
■δάμης, Χρ. Σταματίου διδ. (Πόρος). Γρ. Αεκατσάς διδ. (’Ιθάκη). 
Κ. Κατωπόδης 'Ιεροδ. (Βαθύ). Δ. 'Γριβυζας διδ. (Μαχαιράδιον)



ι ου

Γ. Βολύζος i -υ ,κ  (Καπαρέλι). X. Κοτζιας, Ά γ γ . Καββαδάς, Ν. 
Ματαρραγγας ^ ί ^ ^ .  (Λευχά;). Σπ. Ίερεύς Κατσίμης (Ζάχυν- 
- »ν |Γ -  '·500· ' **' ,νετ-^λ(.)ν·τιτ/ς, Λ. Τουστινιάνης διδ. (Ιθάκη). 
Αρ. ΙΙε^,ομανης —χολ. (Δαρδανέλλια). Λ. Σαλαπάτας διδ. (Τοίπο- 

λις). Κ. Κορωναίο·, διδ. (Μαρμάριον). Έλ. Π*υλ8 ου δ ιδ '® * -  
JtxpeAt). Κ Κουρχούτ*; Διευθ. (Πδά). Β. Λ ο υ λ α κ ή ς  διδ. (Μέτ- 
σο ον). Πανάρετος ΣΧολ. (Τένεδος). Ε.Δρόσος rep. Έλλ. διδ.Συνδ. 

p 'v ' ,Ιλ* ^ ;  Ate'·̂ ·» Λ· Άλεξανδράκ^ς διδ., Ν. Ηεολογίτη<:
5ίδ' (,Λ|10ΡΤ0?)· Γ· Β«^ ε ιά δ ή ς Έθν. Οίκοτο. 

(Α θ.) Κμ. σαγκάρης διδ. (Άνώγεια). Κ. Ξυροτύρης διδ. (Ζαγορά) 
λ· Ιε,αας οιδ. (Ζαγοράν). II. Πύλ:«ς δ:δ. (Ξηροκάμπι). I. Ααου- 
λ*χη; οιο. (Μηνα Λ αχ.). Λ. Στρατηγός διδ. (Μυλοπόταμος Κυθ.). 
~ δ·.δ. (’Λχράτχ). ί!. Καλόγερος Σχολ. (Μέτσοβον).

. ΙΙαυλου ν.ευΐ)·. (Έλασσών). Χρ. Τακωβίδης διευθ. Ά λ . Άλκίδας
,°v‘ 1,Λαρνα’  K'i"·00'  ̂ -■ !Ι * - « τ ε ? άνου κα: Λ. Ααγούδης διδ. 
(^υραχον). 1 ρ. Βαρδακος ΔιευίΚ (Δειληνάτα). Κ. Βρούμπας διδ. 
(Κουσκου Μα/.εδον.). Λ. ΙΙκπάθανα^ίου δ:δ. (Λομένικος' Μακεδ.).

_ Κπισης ενεγράφησαν μέλη οί κ. κ. Κ. Μανδραβίλλια; (X*. 
Λανοριον). Ά λ. Μακρυναιος (’Αθήνα-). Λ. Κυβέλος (ΆίΚ). Ό  δι
ευθυντής κα: ο: διδάσκαλο: Χιαούσης τής Μακεδονίας κ. κ. Ε. 

j >t . 7./;άκ.„ X, 1>αίανιοης, 1τ. Χωνός, II. Οικονόμος, Η. Γκ;-
" ;/εκα;; Ηε'Λ 6 '™; ’ |!· Μ,·Ζ * > ^ ς , X. Μπέρσος, Κ. Δημητρι-
αοτ,ς. Επίσης ο: κ.. κ. Μ. Βαρκάς (Καρνέσι Γορτυνίας). κα: If. Ρά
πτης (Πειραιώς). Μαρ. Κοσμά (Μερμερίζιον). Ένεγράφησαν συν- 
ορομητα^ του Ιίεριοδικοΰ οί κ. κ. Έμ. Γεννεράλης Γυμνασ. (Χανία). 
Η. Μηλιοωνης Καθ. (’Αθήνα:). Γ. Γιαβάση: Καθηγ. (Άθ) Κ Με- 
λ*; Ά ς ιω μ  Β. X. (’Αθ). X. Οίκονομίδης υποδ. (’Αμοργός). Άρχ, 

α,,ελη*  Βιολιοπ. (Κορυτσα). Εφορεία σχολείων Μούδοου ( Μ  - 
μνος). Λ. Βολίδης (’Αθήνα:). '

(Έπεται συνέχεια.)

Αριθμός Γι

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Δ Η Μ Ο Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν
π ρ ο ς

mi m m  t u n u  K u m i m
Φίλοι Σ υνάδελφο ι,

'ϋς γνωρίζετε, ί  ήμέτερος Σύνδεσμος, άμα τή υποβολή εις τήν 
Σήν Βουλήν υπό τοΰ κ. Ύπυυργοΰ τής Παιδείας τών Εκπαιδευτι
κών Χομοσχεδίων, έκηρύχθη γενικώς υπέρ τούτων, ώς άνυψούντων 
κα: 3ελτιούντων τήν Δημοτικήν Έκπαίδευσιν καί τον κλάδον ήμών, 
έπεφυλάχθή δέ να Ικφέρη τήν γνώμη * αύτοΰ έν ταΐς λεπτομερείαις 
καί νά υπόδειξη εύλαβώς, δπου δει, τάς διατάξεις αύτών έκείνας, ακ
τίνες χρήζουσ: τροποπο:ήσεως, ϊνα τά νομοσχέδια καταστώσιν άριστα.

Τήν τοιαύτην γνώμην τοΰ Συνδέσμου και προς τον κ. Ηρωθυ- 
πουργον καί πρός τόν κ. Υπουργόν τής Παιδείας ύπεβάλομεν εγκαί
ρως καί έλάοομεν τήν διαβεβαίωσιν, οτι αί γνώμαι τών Σωματείων 
ήμών, έφ’ δσον δέν θίγουν τήν ,3άσιν τών Χομοσχεδίων καί είναι 
δρθα: καί δίκαιαι, θά ληφθώσιν ύπ’ δψει.

Συνεπεία τών ανωτέρω 6 Σύνδεσμος, έν συνεργασία καί μετά; 
τών τοπ:κών δ η μ ο δ:δ ασκ α λ ικώ ν Σωματείων ’Αθηνών καί Πειραιώς, 
άνέθεσεν είς πολυμελή επιτροπείαν έκ τών αρίστων και πεπειραμέ
νων διδασκάλων, έχόντων έπί κεφαλής τά Προεδρεία τών άναφερο- 
μένων σωματείων, δπως συντάξη τό σχετικόν υπόμνημα επ': τών 
δύο τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεώς Χομοσχεδίων.

Κατά τήν σύνταξιν τοΰ υπομνήματος έλήφθησαν ύπ’ δψει, δσον 
ήτο δυνατόν, αί γνώμαι πάντων τών Δημοδιδασκάλων τοΰ Κράτους, 
αΐτινες έγένοντο ήμΐν γνωσταί έκ τών άθρόων επιστολών προς τόν 
Σύνδεσμον τών έν τχΐς Έπαρχίαις δημοδιδασκάλων, εϊτε κατά Σω
ματεία, εϊτε καθ’ ομάδας, είτε κατ’ άτομα. Επίσης έλήφθη φροντις 
νά μή θιχθή ή ράσις τών νομοσχεδίων, διότι ακριβώς καί ημείς 
θεωροΰμεν ταύτην επιστημονικήν και προάγουσαν τήν Έκπαίδευσιν.

Άνακοινοΰντες λοιπόν κατωτέρω τό εν λόγω υπόμνημα, έλπίζο-
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μεν ότι Μ  v jy jj τή ; ομόθυμου έγκβίσεως πάντων τών «τ,μοδιδασκά-
λων, ου; παρακαλοΰμεν νά μελετήσωσι τοΰτο έπισταμενως καί άνευ 
προκαταλήψεων.

Έχοντες δέ τήν γνώμην, or. ή έπιψήφισις τών Έκπάιδϊυτι- 
κών νομοσχεδίων έξαρτάται *ατά το πλεϊστον έκ τής ομοφώνου καί 
δραστήριας ένεργείας πάντων ήμών πρός τούς αρμοδίους, άφοΰ τόσον 
ή Σή Κνβέρνησις δσον καί ή Σή Βουλή ϋπεοέχθησαν ταΰτα έν- 
θουσιωδώς, συνιστώμεν ύμΐν νά έργασθήτε έντόνως καί νά παοα- 
καλέσητε τήν Σήν Κυβέρνησιν καί τούς κ. κ. Βουλευτάς, άμα έπα- 
ναρχίσωσιν α: έργασίαι τής Βουλής, δπως γίνωσι ταΰτα νόμο; τοΰ 
Κράτους, άφοΰ ληφθώσιν ϋπ’ οψει αί υπό τοΰ Συνδέσμου έπιζητού- 
μεναι τροποποιήσεις, δι’ ών τά νομοσχέδια θέλουσι καταστή άριστα. 
Είναι δέ ανάγκη καί τούς διδασκάλους τούς εις τά απόκεντρα μέρη 
-ή- «,εριφερεια^ -̂ α̂ , υπηρετοΰνιες, να καταστήσετε κοινωνου; τών 
σκέψεων και ένεργειών Σας.

Ημείς θελοντες να πληροφορηθώμεν δποίαν έντύπωσιν Ικα- 
με τό υπόμνημα τών Σωματείων ήμών είς τόν κ. Υπουργόν 
τής Παιδείας, παρουσιάσθημεν χθες είς τήν ’Εξοχότητά του, 
ώς σώμα άρτι συγκροτηθέν καί υπεβάλομεν τά σέβη τοΰ Δ. 
Συμβουλίου, έ δέ κ. Υπουργός ευχάριστή σας έπί τούτοις, αύ- 
θορμ/,τως άνεκοίνωσεν ήμίν τά έςή; : «Παρακολουθώ, Κύριοι, μετ’ 
ένοιαφεροντος τό είς τήν «X. Ελλάδα» δημοσιευόμενον υπόμνημά 
σας και ευρίσκω τοΰτο λαμπρόν καί ώς πρός τήν γλώσσαν καί ώς 
πρός τό ύφος καί ώς πρός τήν συνοχήν. Τάς εύχάς καί γνώμας -α ; 
ευρίσκω πρακτικάς έν πολλοΐς καί όρθ·άς. Τινάς τούτων περιέχουσι 
καί τά νομοσχέδια καί θά τροποποιήσω ταΰτα, δπως γίνωσι σαφέ
στερα καί μή δίδωσι λαβήν είς καταχρήσεις η παρερμηνείας. Τάς 
περισσοτέρας τών ευχών σας δέν δυσκολεύομαι νά τάς αποδεχθώ, 
άλλας οε μελετώ ήδη. Προ; τούτοις μελετώ καί τά έκ τών ’Επαρ
χιών ύπαβληθέντα μοι υπομνήματα καί θά λάβω ταΰτα ϋπ’ οψει, 
έφ’ ίσον προσαρμόζονται πρός τά νομοσχέδια». Ταΰτα ειπεν ήμίν 
ο κ. I πουργος, τά οποία ωσαύτως άνεκοίνωσε καί είς τό παρουσία
σ ή ν  Αύτώ νέον Δ. Συμβούλιον τοΰ τοπικού Συλλόγου τών δημο- 
οιδασκάλων Αττικής, μεθ’ οϋ συνεργαζόμεθα.

Αι ανωτέρω κρίσεις τοΰ κ. I πουργοΰ επί τοΰ υπομνήματος ήμών

11',:]

καί ή άπό^ασις Αύτοΰ νά δεχθή τά: γνώμα: τών δημοδιδασκάλων 
μάς ένθουσιάζουσιν.

Ά λλά  καί ή γνώμη τής όλομελείας σχεδόν τών Δημοοιδασκά- 
λων είναι, δτι δέν θά παρουσιασθή ευκόλως εΰνοϊκωτέρα περίστασις 
τή ; σημερινής πρός (ίελτίωσιν τώ ν ’Εκπαιδευτικών ήμών πραγμά- 
των. Ά ν  δέ διά τή ; άδρανεία; ήμών αφήσωμεν νά παρέλθη αύτη 
άνευ αποτελέσματος, θά μετανοήσωμεν, πολύ άργά ομως.

Διατελοΰμεν μετ’ άγάπης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΓΜΒΟί'ΛΓΟΧ 

Κ· Γ. ΣΒΑΡΝΑΣ Πρόεδρος 3 . ΙζΟΡΩΝΗΣ Αντιπρόεδρος

Κ · Δ Ε Δ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ  Γεν. Γράμματά!·; Ι>. Κ Λ Μ ΙΙΛ Ν Η — έκ τα κ το ; I ρ .

ΟΙ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Το. Ξυρός, Θ. Κ νβέλλος, Κ. Π απανικολάου , Λ  Ν ιχολαΐδη ;, 
U. ’.4λε£οπουλος.

Έν Ά θή να ι; τή ί·η Ίανουαρίου 1014



ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
τ ο ?  s i n  τ ί ΐ ι  m m  m u m m s i

* * ί  τώ ν  το π ικ ώ ν  δ ))μ ο δ ίδ # β * *λ ι» !ώ ν  Χ υ λ λ ό γ ω ν  

Α θ η ν ώ ν  καί Ι Ι ε ι ρ α ιώ :  ίτ.ϊ τώ ν  Έ χ ίτν .ι-  

«ϊευ τίκ ώ ν lYojAOq/erliotv.

Πρός τήν Σεβ. Β ουλήν τώ ν  'Ε λλήνω ν κα ι τόν έξοχώζατον έπ ι 
τώ ν  ’Ε κκλησ ιαστικώ ν κα ί τής Δημοσίας Έ κπ α ιδ εύσ εω ς  
υπουργόν

Καί)·' ήν έποχήν ό Ε λλη ν ικό ; λαό;, άπο του .Γαπλούτου 
εΰπατρίδου κα! εΰπόρου άστοΰ μέχρι τοΰ άφανοΰ; εργάτου και 
άσήμου κτηνοτρόφου, άνανήψα; έκτου ληθάργου κα! άνανεώσα; 
άρχαίά τε κα! νεώτερα πολεμικά κλέη κα! μεγαλεία, συγκεκι- 
νημένο; έκ χαρά;, τήν μέν κυανόλευκον αύτοΰ σημαίαν ένέπη- 
;εν εκεί πέραν τη ; Ροδόπη;, τα ; δέ στροφά; τοΰ Έθ·νικοΰ τού
του ύμνου τα ; μελωδικά; σκορπίζει άνά τα : τόσα; λυτρω θείσα; 
Ε λ λη ν ικ ά ; χώρα;, κ α τ ’ αυτήν ταύτην τήν εποχήν η  Σεβαστή 
τή ; χώρα; Κυβέρνησι;. ή διά τή ; δ ιπλωματική; α ΰτη ; περινοία; 
τοΰ; μυθικού; εκείνου; ή ρω α ; ε ί; τα πεοία τή ; τ ιμ ή ;κ α ! τή ; δό- 
ξη ; έδηγήσασα, ονειροπολούσα τήν Ε λλάδα. τών Κωνσταντίνων 
κα! οραττομένη τή ; εΰκαιρία;. και)·’ ήν άλματική αληθώ ς έπήλ- 
θεν ή πρόοδο; έν τοί; πολιτειακοί; ήμών πράγ|ΐασιν, έπιλαμβά- 
νεται τή ; συντόνου άναδιοργανώσεω; πάντων τών κλάδων τών 
δημοσίων υπηρεσιών, ΰποβάλλουσα διά τών έγκριτων αΰτή ; με
λών προ; τήν Σεβαστήν τών Ελλήνων Βουλήν σχέδια Νόμων, 
το εν μετά το άλλο. έξεδιασμένη; ένδελεχεία; κα ί περ:σκέψεω;, 
ριζικήν έπιφέροντα, όπου δει, κα! έν πολλοί; μεταβολήν κα! τα
χεία-/ τήν εθνικήν υμών εΰημερίαν ΰπισχνούμενα..

"ά; τ-.; προσεόόκα κα! προ; ικανοποίησή τή ; κρατού- 
ση: γνώ μη; ή κάλλιον πεπο'.ί)·ήσεω;. ότι ή  ευημερία παντο; λαού

ΙΰΓι

έοράζετα’. έν τή έκπαιδευτική αΰτοϋ μεταρρυθμίσει, μετα;υ τών 
πρώτων ΰπεβλήθη προ μικρού ΰπο τοΰ έ;οχωτάτου έπ! τών 
"Εκκλησιαστικών κα! τή ; Δημοσία; Έκπαιδεΰσεω; Υπουργού 
νομοθετική έργασία. άφορώσα εϊ; τήν αναδιοργάνωσήν τή ; εκ- 
παιδεύσεω; μεν έν γένει. άλλ ιοια τή ; Στοιχειωοου: ιο ια ύ .η ;, 
ή τ ι; το εΰσΐαθέστερον τή ; Νέα; Έ λλάόο; θέλει άποτελέσει [H- 
θρον κα! ή τ ι; παρ’ όλην τήν ώμολογημένην άτελειαν αυτή ;, πε- 
ρισσώ; έσφυρηλάτν^σε τών μεγαλουργών έκεινων Ελληνο<„αι- 
οων το έθνικον φρόνημα, οιέπλασε τήν 'Ε λληνικήν αΰτών ψυ- 
χήν κά! ουτω συνεισέφερε τήν πολυτιμοτέραν τών συμβολών 
κατά τοΰ; προσφάτω; δ ιε;αχθέντα ; νικηφόρου; ήμών αγώνα;. 
Οΰδε!; τών είοότων ό μή όμολογών, οτι άπο 1 (Ιετια; ισχύων τή ;  
Δημοτική; Εκπαιδεύσεω; νομοί σημαντικόν έν τή ε ;ελ ι;ε ι αυ
τή ; σταθμόν έχει σημειώσει, άλλά κα! οΰόε!; ό άρνούμενο; τήν . 
έν πολλοί; ατέλειαν κα! στασιμότητα, τούτου ω ; εκ τή ; προοοου 
τή ; έπ ιστήμη; κα! οτι ή έν πάσιν εθνική ήμών σταδιοδρομία κα! 
ή άναγέννησι; τή ; μεγαλυνθείση; Ε λλάδος απαιτεί εκπαιοευτι- 
κήν μεταρρύθμισιν πρότυπον και ο η τοιαυτην, οιαν τα υ..ο ,ού 
έ;οχωτάτου υπουργού τή : ΙΙαιοειά; ΰποβληθεντα νομοσχεοια, 
τροποποιούμενα ομω; κατά τι. επαγγέλλονται. Ουτω οε έ;υπηρε- 
τούσι ταΰτα τά τε κοινωνικά κα! τά έκπολιτιστικά τή ;,Φ υ λ ή ;  
ίόανικά. καθιστώ  σι τον Ελληνα πολίτην αντα;ιον τ/(- μβ^αλη, 
αΰτοϋ ΙΙατοίδο; κα! έν ειρήνη κα! έν πολέμιο κα! οπ/.ίΤουσι τοΰ; 
σκαπανεί; τοΰ λαού οιά τών νέων δυνάμεων, άντλουμένων έκ 
τή ; πατρική; στοργή; τή ; πολιτεία;, ήν οεικνύει οιά τε τήν Δη
μοτικήν έκπαίδευσιν κα! τοΰ; λειτουργού; αΰτή;.

Εφ’ ώ δικαίω; δέον νά έπισύρωσι τά ΰποβληθεντα Νομο- 
σ'/έδια τήν ευγνωμοσύνην σύμπαντο; τού' Ελληνικού /.αού, ιο; 
έπισύρουσι κα! τήν άπειρον εΰγνωμοσύνην τού Συνδέσμου τών 
'Ελλήνων Δημοδιδασκάλων, εκπροσωπούντο; τήν γνώμην των



Δημοδιοασκάλων τού Κράτου;, και τών Διδασκαλικών Συλλόγων 
Α θηνώ ν καί ΙΙειραιώ;, ών εχομεν τήν τιμήν να διερμηνεύωμεν 

τα : γνώμα; καί οίς επιτραπήτω, όπω; μετά τή ; προσηκούση; 
υμίν εύλαδεια; εκφερωσι κατωτέρω τά ; εκ τή ; πολυετοϋ; αύτών 
πείρα; άρυομένα; γνώμα;. αφού έξάρωσιν άκροθιγώ; τα αγαθά  
τών είρημένων Εκπαιδευτικών Χομοσχεδίων, τα όποια κα!)·' 
ή μα; είναι τα έςή ; :

1 ) II καθιέρω ; τή ; εςαετού; φοιτήσεω;.
Α ΰτη έφ’ έςή ; εσται ομοιόμορφο; και ενιαία, αντί τή ; μέχρι 

τοΰδε ατελούς κα'ι προνομιακή; διά τινα μόνον σχολεία τοΰ Κρά- 
του;.

Ή εξαετή; αΰτη φοίτησι; είναι εκείνη, ή τ ι; θέλει εφοδιά
σει τού; μέλλοντα; πολίτα; δια τών απαραίτητων, άλλά καί 
επαρκών εφοδίων, τοΰ μετέπειτα πρακτικού ρίου καί ή τ ι;, ού- 
τωσί παρεχόμενη, θέλει καταστήσει τδ δημοτικόν σχολεΐον αύ- 
.0 .i/.c. και άν^ςαρτη .ον, ουχι οε υπηρετικόν τών σχολείων τη ; 
μεση; Εκπαιοευσεω;, ώ ; συνέβαινε μέχρι τούδε.

If το ιαύτητέλο ;φο ίτησι; έν τοΐ; δημοτικοί; σχοιλείοι;. έ;α- 
σφα/,ι.ομένη δΓ αυστηρών μέτρων κατά τών υπευθύνων τή : 
πλημμελούς φοιτήσεω;. καθίστατα ι δντω; πραγματική καί υπο
χρεωτική διά πάντα;.

- )  / Η φροντί; περί ί δρ ύ σε ω ;  ν η π ι αγ ω γε ίων.
:!) Ή μέριμνα περί σχολική; υγιε ινή ; καί σχολικών ιατρών.
Ί ) II -*υμ,νΛηρωσι; τών τοπικών εποπτικών συμόου/,ίων. 

καθισταμένων άρτκοτέρων.
·)) II ιορυσι» Εκπαιοευτικού Συμβουλίου ενιαίου καί κοινού 

οιά τε τήν Δημοτικήν καί Μέσην Εκπαίδευσιν.
<’») II αύςησι; των Εκπαιοευτικών περιφερειών. οΰτωςώστε 

ό θεσμό; τή ; επιθεωρήσεω; καθίστατα ι άμεσώτεοο: καί λυσ-τ--Ί ί  . . . .

ν

7) Έ  πρόνοια περί αποστολή; εί; 'Εσπερίαν δημοδιδασκά
λων προ; εύρυτέρα; σπουδά;. Διά τή ; πραγματοποιήσεω; τής 
και άλλοτε διατΐϋπωθείση; ευχ ή ; ταύτη ; τών Σωματείων ήμών 

έαι δυνάμει; καί νέον πνεύμα θελουσιν εισελ>)·ει ει; τήν μαραι- 
νομένην παρ' ήμΐν Δημοτικήν Εκπαίδευσιν.

S ) Ή μέριμνα προ; άρτιώτερον καταρτισμόν των νΰν οημο- 
διδασκάλων διά τών κατά περιόδου; παιδαγώγιχών μαθημάτων.

‘.I) Ή σύστασι; άρκετών Διδασκαλείων, δι ών θά προιΛι- 
σθώσι πάντα τά Δημοτ. σχολεία τού Κράτου; καί θά συμπλη- 
ρωθώσι τά υπάρχοντα κενά τή ; τε I Ιαλαια; και Χεα: Ε/.λά-
δο; διά Δημοδιδασκάλων.

ΚΙ) Ή φροντί; περί ένοικιάσεω; διδακτηρίων κατά σύστημα 
έ;ασφαλίζον τά καταλληλότερα.

11)  'Η άπολύτρωσι; τών δημοδιδασκάλων άπό τού; οήμου; 
καί Δημάρχου;.

1 2 ) Ή άνάδειςι; τοϋ δημοτικού σχολείου ώ ; νομικού προ
σώπου και ή εγκαθίδρυα’.; τών σχολικών επιτροπειών.

1 :·,) Ή λαμβανομένη μέριμνα περί τών ιδιωτικών σχολείων 
καί περί τών σχολείων τών νέων επαρχιών.

1 -t) Ή  σπουδαία φροντί; περί γυναικεία; παιοεύσεω; και 
περί ίδρύσεω; Διδασκαλείων θη/.εων. οημοσιων.

15) Γ|| μέριμνα περί εκπαιδεύσει·); τών αγραμμάτων καί 
περί τών διανοητικώ; αναπήρων μαθητών.

II») Ή μέριμνα περί περαιτέρω μορφώσεω; τών παίδων 
μετά τήν εκ τοϋ Δημοτικού σχολείου άποφοίτησιν. ώ ; καί ή φρον
τ ί ;  περί επαγγελματική; μορφώσεω;.

1 7 ) Ή μέριμνα περί υλ ικ ή ; προαγωγή; τών λειτουργών 
τή ; δημοτική; εκπαιδεύσεω;, επιθεωρητών, δημοδιδασκάλων, 
ζιδασκαλισσών. ΰποδιδασκάλων. ω ; καί ή μέριμνα περι τών οη-



μακρυνομένων προσωρινώ; ενεκεν χσί)·3νεία;.
I αΰτχ είναι εν ολίγοι; καί εν γενικα ΐ; γρχμμχΐ; τχ έκ τήν  

ειρημενων νομοσχ^οιων άπορρεοντχ άγαίΙ·χ, άντά;ια  τή ; μΞγα- 
AUvS-siarj; πατρίδο;, τή ; άνορ Ζωτική; ΙΫυόερνήσεω; κα: τή ;  
βουλή;.

• Κν το·.; 3πομενοι; ί)·ελομεν εκφέρει ΐΰλαβώ ; τχ ; γνώμα; κχ5. 
τχ : 2ΰχχ; τών 1’ωματείων ήμών. κχτχτχσσοντε: χΰτχ: ε ί: δύο 
τμήματα, ών το μέν άφορά τχ ούσιώδη μέρη τών τροποποιη- 
τειυν χρίίρων. το δέ τχ δευτ3ρ3υούση; σημασία; τοιχΰτχ.

Τ  Μ  Η Μ  Λ  Π  Ρ ί Ι Τ Ο Ν

Κ Κ Φ Λ Λ Α ΙΟ Χ  Α'.

Νομοσχ3οιον rspi Δημοτική; έκπχιδεύσιω;

1. "Α ρθρον 1 4  (

Κχτχ το χρί)·ρον 14: τοΰ νεμοσχεδίου ~3sl Δημοτική; Έ κ- 
παιδεύσεω;· « Οι λειτουργοί τή ; Δημοτ. έκπχιδεύσεω; με
τατίθεντα ι εντό; μέν τή ; αΰτή ; έκπαιδευτικ,ή; περιφερείας 
προτάσει τον οικείων εποπτικών συμβουλίων, ξ ϊ; άλλην δέ εκ
παιδευτικήν περιφέρει*'/ προτάσει τοΰ Εκπαιδευτικού ϊυμβου- 
Λίου. 2·.τΐ κατ χίτησιν χυτών τούτων, 3'ίτε πρό: τό συμφέρον 
τή ; έκπχιδεύσεω;».

j i x  τή. .ελευταιχ; περικοπή; τοΰ άνωτέρω χρ!)·ρου δύνχ- 
τχι να χποφχσισίΙ·ή μετχί)·εσι: τών δτ^μοδιδχσκάλων «πρό: το 
συμφέρον τή ; έκπχιδεύσεω; ».

Δυστυχώ; πικρά πειρχ τοΰ πχρελ!)·όντο: έ’π 3ΐσ3ν ήμά;, δτ& 
πολλάκ ι; τχ εποπτικά συμβούλιχ έποιοϋντο κχτχχρησιν τή ; πε-

ριπτοΥσ3ω ; τχύτη ; τή ; μ3τχ!>ίθ3(ο;, οχυρούμ3νχ επι τή ; γενικό
τητα ; καί άοριστία; τή ; διχτά;εω ; χυτή;, ούτως ώστ3 ούχι σπχ- 
νίως δημοδιδάσκαλοι, κα«Κ ολχ ίκχνώτχτοι κχί χ;ιοι προαγω
γ ή ; καί αμοιβή; μάλλον ή τιμωρία;. έ ;3το^ί,οντο άπλω ; και 
μόνον έπί τή προφάσει τή : πρό; τό συμφέρον τή ; έκπχιο3υσ3ω; 
κχτχτοπίσεω; τούτων. Ί ο εύμετά0·3τον οε.τοΰτί. χκομτ, κχι s/- 
τό: τοΰ χύτοΰ δήμου. τών δημοδιδασκάλων, χω ρί; να άποσκοπή 
τήν ί)'3ρχ“ 3ίχν καν κχί ελάχιστου συμφεροντο; τν(;  εκπχιοεύσε- 

έμάραινε τόν ζήλον κχί επιμέλειαν κχί τών εύσυνειδητοτε- 
ρων διδασκάλων, ού; άπεγοήτευε κχι καΐΗστα άοιαφόρου; προ. 
έπίτευ;ιν τοΰ χληί>·οΰ; σκοπού τοΰ δημοτικού σχολείου.

Χΰν δμω; κχΗιστχμενη; εφ ικτή ; τή ; μεταίΗσεω; τών οη- 
μοδιδάοκάλων ου μονον εν τω χύτω ο^μω. χλαχ κα. ε/.όΤ ./(Γ 
εκπαιδευτική; περιφερεία;, ώ ; άρ.Ηντων τών κωλυμάτων *τών 
Δημοτικό)'; Συμβουλίων, πολλώ δέ μεΐ-ον εν εΰρυτερχ κλιμχκι 
κχί ε ί; χλλην Ικπχιδευνικήν περιφέρειαν, ό διδχσκχλικό; κλχ- 

‘δο; ίΗλει άπογοητευί>·ή τέλεον, καθόσον ουσμενή; τ ι;  μετάιΚε-
σ·' ^.δασκάλου τινό: εστχι πολλχκι; χείρων κχι χυ.^ Τ χ- 
■ - , ' < ποΛυσεω;.

Ά λ λ '  επειδή είνε τολμηρόν ν' άπχιτήση τ ι;  προνομιχκω; 
τό άπολύτω; άμετάί>·ετον διά τού; δημοδιδχσκάλου; μόνον, χκό- 
μη κχί χν έπιβάλη τήν μετχί>·εσιν χλη!)·ή; ανάγκη, εστιν οτε 
πρό; τό συμφέρον χύτή; τή ; έκπχιδεύσεω; καί τών Λειτουργών 

τχύτη ;. καί έν χλλχ ι: μέν περιπτωσεσι άλλά και εν εκείνη κχΊ 
ήν δέν έπιτρεπεται τοιαύτη ούδ’ χύτοΰ είσετι τοΰ δημοδιδχ- 
σκάλου. περί ον τοιχύτη έδημιουργήί)·η κχτχστχσι;. ή τ ι; ουοχ.

πλέον έπιτρεπει τήν εν τ<;) εν <·> ύπηρετει το,.(;> ,.χρχμο. 
νήν χύτοΰ. άνχγκχίω ; δίον να δεχΟώμεν το μετχι^ετον. άλλ  
ύπό (όρισμενα; περιπτώσει;. χ: λχμόάνομεν τήν τιμήν νχ οιχ- 
τυπώσωμεν (·>; ε ;ή ;.



ΑρΗ-ρον I-Ιον. «Οί λειτοτργοί τη ς  δημοτ. Ικπ&ιδεύσεω; ώ ; 
καί οι νηπιαγωγοί μ«τατί\)·3νται τή προτάσει του εποπτικού 
σ jjivO υλιου, τή  αιτήσει των μεν ει; κενήν >)·έσιν ή τή αμοιβαία 
αιτήσει ε ι; τε τήν ,αύτήν Εκπαιδευτικήν περιφέρειαν καί ε ί; άλ
λην, έντό; δέ μόνον τή ; αύτή ; εκπαιδευτική: περιφερεία; μετά 
πράςιν των £πο;ίτικο>ν συμβουλίων καί τή ποοτάσει τοΰ εκπαι
δευτικού- συμβουλίου, έφ όσον ή δημιουργη&εϊσα κατάστασι; 
π«ρι τον οιοάσκαλον οεν επίτρεπε: τήν περαιτέρω παραμονήν 
-ου εν τω εν ω υπηρετεί τόπω. ούδέ είναι τοιαύτη ωστε να συνε- 
π ά '^ τα ι απόλυσιν, τοΰί)· οπερ δέον νά ποιστοποιη<Η·ή οι έπιτο- 
πιου Ιρεΰνη; υπό τοΰ αρμοδίου έπιί)·εωρητοΰ.»

2 . '^ρ'ίρον Ι ίο ν
. λ λ  Χ Λ Λ Χ  ( ' )  « /-  VOV'CJ* ( Ό  \’ν '  \  “'JC s ’ 'C* ”

Και sv τ(;> άρίΙ·ρω τούτω, έ’χοντι μεγίστη ν σημαίαν οιά τήν 
εκπαιοευσιν, καταφαίνεται ή μέριμνα τή ; πολιτεία;, όπω; προα- · 
; ά ('η ταυτην οιά τή ; υλ ική ; τών λειτουργών αύτή ; βελτιώσεω;.

Α λλ  ω ; όιατυποΰται έν τώ άρί)·ρω ό τρόπο; τή ; προαγω- 
ι'ήί, επιτραπή ήμιν νά δίπωμεν εύλαβώ;, ότι ούτο; δεν εΐνε 
ί  κατάλληλο;, ούτε οιά τού; μέλλοντα;, ούτε οιά τού; νΰν ίόία 
εν υπηρεσία όιατελοΰντα; όιόασκάλου;. καίΚσταμένη; προβλημα
τ ικ ή ; τή ; προαγωγή; τών πλείστων έκ τούτων. Διότι καί ό οιά 
ποσοστού καθορισμό; περιορίζει ταυτην καί τό οιά τ ινα ; τάξει; 
καιΙ·αρι^όμενον ποσοστόν είνε περιωρισμένον. απέναντι τοΰ μεγά
λου άρΐιΐμοΰτων ε ι; τά ; τά ;ε ι; ταύτα ; άναλογούντων σήμερον 
δημοίιοασκάλων, !>-ά συμβή δέ. άλλοι μέν νά φίΙ·άσωσι τή νά νω -  
τάτην βα ιίμ ιία  συντομω;. άλλοι όέ νά προαχί)·ώσιν ε ί; μίαν πό
νον βαί)·μίδα καί νά μείνωσιν έκεΐ, καί άλλοι" τέλο; έ κ τώ ν  νΰν 
ύπηρετούντων και εχόντων πολυετή ύπηρεσίαν, νά προαχϊ)·ώσι 
μετά μακρά ετη ε ι; μίαν μόνον βαθμίδα. Έ νεκα τούτων καί 
προ; αύτο το συμφέρον τή ; εκπαιόεύσεω; οί δημοδιδάσκαλοι ύ-

ποβ-άλλουσι τήν εύχήν νά άπαλειφί)·ή ό καθορισμό; του ..οσο- 
στού όΓ εκάστην τάξιν, ό έν τώ α'. έδαφίω τοΰ 1 1 apt)·, όιατυ- 
πούμενο;, ή όέ προαγωγή τών όημοόιοασκάλων νά γίνεται ^κά- 
στοτε άμα τή συμπληρώσει τριετία;, υπολογισμένου, ω ; και το 
νομοσ*/έδ’.ον αναγράφει, τοΰ μέχρι τοΰόε χρόνου τή ; ύπηρε,σια.. 
οιά τού; νΰν όιόασκάλου;. πρό; άπόκτησιν οικαιώματο; προα

γω γή;.
οιοΰτόν τι περί’(ορισμένη; προαγωγή; και βεόαία; ορι.ε- 

ται καί εν τώ νομοσχεδίω τή ; μέση; εκπαιόεύσεω;. ,Ι^ΰ. αυ
τό δέ συμβαίνει καί οιά τήν προαγωγήν τών' τηλεγραφικών υ
παλλήλων, δικαστικών και άλλων. ,

5 . ".4 ρ#ρον 2 0 ο ν

Έ π ί τοΰ άρί)·ρου τούτου, καί)·' ό πάσαι αί άποφάσει; τών έ- 
ποπτικών συμβουλίων ύποκεινται ε ι; τήν κρισιν τοΰ Κκπαιοευ- 
τικοΰ Συμβουλίου όικαιουμένου νά έπικυροϊ. άκυροι ή τροποποιή 
αύτά; έπί τό επιεικέστερο-;, ύποβάλλομεν εύλαβώ; τήν ευχήν, 
όπω;, έπί τών περιπτώσεων μετα!)·έσεω; εί; σχολεΐον ά λλη ; έ
δρα;, ή απαλλαγή ;, ή άπολύσεω;, επιτρέπεται ε ί; τόν καί)· ου 
ή άπόφασι; λειτουργόν τή ; Δημοτική; εκπαιόεύσεω; νά εφεσι- 
βάλλη τήν τοιαύτην άπόφασιν ένώπιον τοΰ οικείου τμήματο; τοΰ 
εκπαιδευτ. Συμβουλίου, καθόσον ή τε μετάΟ-εσι; καί ή άπόλυσι; 
ή απαλλαγή θεωρούνται ώ ; αί εσχαται τών ποινών καί είνε εν
δεχόμενον πολλάκι; νά αδ ικητή  ό λειτουργό;, έν ή περιπτώσει 
κ λ η θ ε ί; ε ί; απολογίαν, οεν προσήγαγε ή δεν κατέστη ει; αυτό 
δυνατόν νά προσαγάγη όλα τά μέσα τής άμύνη; αύτοΰ καί έκεΐ 
να ακόμη, τά οποία ί)·ά ήουναντο νά καταστησωσιν αύ.ον ή ..ο  
κολάσιμον ή ούχί άξιον τιμωρία;· διότι είνε δυνατόν μετά τήν  
πρώτην άπολογίαν του πρό; το έποπτικον Συμβούλιο·/ νά συνε- 
πακολουΗήση εί; ίάρο; αύτοΰ μία τών ανωτέρω ,ίαρυτάτων ποι
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,'/πκγ.*. 5 ..ο.αν καταστη η περί ταυτης άπίφα-

ι* τοινικ·^

νών; ή ; Ι)·α λάβη γνώσιν, όπόταν καταστη γ, πε 
3-ί οριστική κα! άμετάκλητο£

Κίνα1, os νενομοί)·5τήμενον s~: τών άποφάσεων τη 
οικαιοσύνης των ραρυτάτων ή κα! ολιγώτερον 'ίαρειών. να χο 
ρηγήται εις τον κατηγορούμενον τό δικαίωμα να έςαντλήση 
-.άντα τα ιιεσα τη : άμύνης. Ες άλλου κα! κατά τα νϋν διέπον- 
.α .ο Κ-ντο. Κ,ποπτ. Συμβούλιον παρείχετο το δικαίωμα της 
^ScOzcxc. οΰχι μονον οια τα : ΰαρυτάτα: τών ποινών, άλλα κα! δ:' 
άπλοϋν προστιμον. Ημείς έν τούτοι:, όπως μή παρακωλύηται ή 
κανονική λειτουργι* της έκπαιδεύσεως και δπως μή άποσχολή- 
,αι υπερβολικά τά έκπαιοδυτ. συμβούλιον έττ! έφε:$εων κατά παν- 
:οιων παραπτωμάτων, ί)·εωροϋμεν αρκετήν τήν εφεσιν μόνον διά 
τά. ως ί'.’ρητα·., βαρύτατα παραπτώματα.

ΚΕΦ ΑΛΑ Ι<>\ Β\

1. Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον (άρ^ρα :!. 4. <>,)
Γά Σωματεία τών Δημοδιδασκάλων άναγνωρίζόυσι τήν ανάγ

κην τής ΰπάρς$ως κοινού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ποό: ένι- 
αιαν ρύί>·μισιν των τής Μέσης κα! Δημοτικής Έκπαιδεύσεως 
πραγμάτων, νυν μάλιστα, οτε εκάτερον ΞΪδος τών σχολείων τού- 
,ων αποκτά τήν αΰτοτελειαν και άνεςαρτησίαν αΰτοϋ. έφ ε'ή ; δέ 
ιΚλουσιν έκλιπει αι προστριβαι μεταςΰ τών προσωπικών τούτων.

Εν τούτοις έπ3·.δή φρονοϋμεν, δτι παρίσταται άνάγκη, τά έκ 
-ής Δημοτικής έκπαιοεύσεως μελη τοϋ Εκπαιδευτικού Συμβου- 
Αίου. νά άποφαίνωνται γνώμην έπ! παντός ζητήματος άφορών- 
Ό- αΰ.οΰς ,οΰς λειτουργούς τής Δημοτ. Εκπαιδεύσεως, ώς λ.χ. 
πι τών απολύσεων, τών μεταθέσεων, τών ποινών έν γένει. τών 
ιαγωνισμών κα! δοκιμασιών, καθόσον ώς έκ τής είδικότητος 

αυτών τά μέλη ταύτα είναι τά άρμοδιώτερα καί παρέχουσι μεί- 
ζονας εγγυήσεις, λόγο» τής πείρας κα! τού ενδιαφέροντος αύτών.

κατ' ακολουθίαν δε το αΰτό λεκτεον και οιά .ά /.οι,.α μ-^η *ού 
εκπαιδευτικού Συμβουλίου, άτινα έπίσης κρίνονται άρμοδιώτερα 
νά άποφαίνωνται έπ! τών αυτών ζητημάτων διά τους λειτουρ
γούς τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, λαμβάνομεν τήν τιμήν νά ΰπο- 
βάλωμεν τήν γνώμην ήμών και έπ! τών άρθρων 1, :i. 4 τού Β 

Κεφαλαίου εχουσαν ουτω :
ΓΓό ένδεκαμελές 'Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον απαρτίζεται έκ 

δύο τμημάτων, ών το μέν συγκείμενον εκ τεσσάρων ή μο
νίμων μελών, προερχόμενων εκ λειτουργών τής Δ/,μο,. Εκ- 
παιδεύσεως, κατά τά έδάφια Λ' (α' ) κα! Β' (αρθρον (>). άπο-
"αυίζει περ! τών ζητημάτων τών άναφερομενων εις τά εοά^. - 
κα! 1Κ τού άρίΚου :ΐ. τό δέ έτερον τμήμα, συγκείμενον έκ τών 
υπολοίπων μελών, αποφασίζει περ! τών ζητημάτων τών άναφε- 
ουμένων εις τό ε' έδάφιον τού αΰτού :> άρ!)·ρου. Εν ολομελεια 
τέλος τό έκπαιδευτικόν Συμβούλιον αποφασίζει έπ! τών άφορών- 
των γενικά ζητήματα, κατά τά εδάφια α . ,3 . γ , ο . στ και η 
(άρί)·ρ. 3), ώς κα! περ! εκείνων τού άρθρου 4. I ελος κατά τάς 
συνεδρίας καί)·' άς, κατά τό άρΟ·ρον 4. παρίστανται κα! οί τμη- 
ματάρχαι (έπ! όλομελείας) τής Δημοτικής και μέσης Εκπαι- 
δεύσεως, παρακαλούμεν εΰλαβώς. οπως μή εχωσιν οΰτοι οικαιω- 
μα ψήφου, ϊνα μή έπιορωσιν επι των αποφάσεων :ού Εκι-αιο^υ- 
τικοϋ Συμβουλίου και παρασύρωσι τυχόν τά μελη τούτου ει. ά..ο- 
-’■άσεί' αντιθέτου: τών πεποιθήσεων αυτών, οπότε ί)·έΛουσι προ- 
κύψει προστριβα! μεταςΰ Ί'πουργείου και Εκπαιδευτικού Συμ
βουλίου έπιζήμιοι διά τήν έκπαίδευσιν.

Ί 2σαύτως ΰποβάλλομεν τήν εΰχήν, οπως το Ιοάφ. ε του ι> 
άρί)·ρου. κα!··' δ μέλη τοϋ Έκπαιδευτ. Συμβουλίου διορίζονται 
μόνον διδάκτορες έπιί)·εωρητα! δημοτ. σχολείων. μετά οκταετή 
υπηρεσίαν έν τή »·έσει ταύτη. άπαρτίση ιδίαν παράγραφον, Β\ 
οΰτως ώστε νά μή άπαιτήται διά τοΰς επι!1·ερωτά: οιπ/.ωμα οι-



οάκτορο; τοϋ K «Κικού Ι[αν3πιστημίου, όπω; δ'.ορίά^ώσ: μέλη 
.ού Εκπαιοδυτίκοϋ Ιυμδουλίου, τηρούμενων των λο:πών προ- 
σοντων. ω ; ορ:τ3: το s' έδάφ:ον τοϋ άρί)·ρου I».

‘2. Επι ί)·3ωρ.ητα! Δημοτικών Σ/ολέίων.

’ ^ρι^ρον -Ζ3.

Κατά το αρί)·ρον τοϋτο έπ:ί)εωρητα! τών Δημοτικ. σχολείων 
δ-ορίΓοντα: α' Δ:δάκτορ3; τή ; φ:λοσοφ:κή; σχολή;, ,3' Δημοδ

ιδάσκαλοι; μετά ωρ>!σμενην υπηρεσίαν δη|too: δασκαλ:κήν.
Κατά τα άνωτερω ο: έπ:ϊ)·εωρητα! τών δημοτ:κών σχολείων 

/.αμοανοντα: έκ δύο πηγών κυρίω;· έκ τού κλάδου των Κ α θη γη 
τών καί εκ τοϋ τών Δημοδιδασκάλων. Έπομένω; καίΚεροϋντα: 
δύο κατηγορ:ών έπ:ί)·3ωρητα: δ:ά τήν αυτήν ύπηρίάίαν. Ά λ λ '  
η το:αύτη άνομο:ομορφία τοϋ κα: ήδη δ:ο:κούντο; τήν Δημοτ:- 
κην ικπα:03υσ:ν προοωπ:κοϋ s/s: ω ; συνέπε’.αν, κατά τήν γνώ
μην ήμών. τήν ανομοιομορφίαν τή ; ουτω δ:ο:κουμίνη; Δημοτ. 
Έκπα:03ύ33(ο;, πράγμα or.sc δεν προάγε: ταύτην.

Λ/./.ά πλην τοΰτου. χωρ:; νά προτ:ίΗμεΙί-α νά άποδώσωμεν
w./OC SIC :η ν  UXC-V TtOV OtCXXTOpfOV S73tD’SfOCŶ TfOV. O'JC

άλλω ; ίΙ·εροϋμεν επιστήμονα; αρτίου; μεν δ:' άλλα ; υπηρεσία;, 
ω ; κα: ο:ά τήν 3π:{)·εωρησ:ν τών τή ; μ ίση ; έκπα:δΐύσεω; σχο
λείων. ακαταλλήλου; ομω;, έπ:τραπήτω ήμΐν νά εϊπωμεν. δ:ά 
τήν επ:Λεωρησ:ν των Δημοτ:κών σχολείων, τον μηχαν.σμον κ.χ: 
τήν λε:τουργίαν τών οποίων πάντη άγνοοϋσ:. φρονοϋμεν δτ: ο: 
καταλληλότατο: δ:ά τδ εργον τή ; έπ:θ·εωρήσεω; ε:σ:ν ο: δημο- 
δ'.δάσκαλο: κα: μόνο:, εχοντε; προ; τούτο:; καί πολυετή πείραν 
έκ τή ; έν τώ δημοτ:κώ σχολείω υπηρεσία; των, δπερ δημοτ:κδν 
-<χ&λε.ο/. κα .ά -/υνο^αν, αυτο: κα: μίνο: οίον νά έλεγχωσ:. 
ικανό! δντε; κα! τά τρωτά τούτου νά άνευρίσκωσ: κα! τήν ,'ίελ- 
τίωσ:ν τών κακώ ; έχόντων έν αύτώ νά ύποδε:κνύωσ-.. Τοϋτο

άλλω ; άπέδε:;ε κα! ή μέχρ: τοϋδε υπηρεσία τών επ: δω ρ η τώ ν
δημοδ:δασκάλων.

Ί1 π3ποίι)·ησι; δε δτ: αί ί>·έσει; τών §π:ί)·«ορητών. άνεξα:ρέ- 
τω ; πασα:, !)·ά καταλαμβάνωντα: ύπό δημοδ’.δασκάλων, παρέχει 
τήν ελπίδα ε:; πάντα δημοδιδάσκλον, έκ τών ύπερτρ:σχ:λίων 
τοιούτων. νά άποδλεπη προ; το ανιοτατον .ου .ο λ.=: .ούρ ,'ί(μα 
κα! νά παρασκευά^ητα: δ:αρκω; άπ άρχή; τού σταο:ου αυ.οϋ 
ποό: τόν σκοπον τούτον, ώ ; προ; τδ τέρμα τών Ιδανικών του.

Α ί U-3T53: ; τέλο; τών επιθεωρητών τών Δημοτικών σχολείων 
κα! λόγιο δ:κα:οσύνη; προσήκε: νά άνήκωσ:ν άποκλε:στ:κώ; ε:; 
του; δημοδ:δασκάλου;, τού; ά:?ανεΐ; μέν έργάτα; τή ; Δημοτ. έκ- 
πα:δεύσεω;έν τα ΐ; περ:ωρ:σμέναι; απ ο ύσα :; τών Δημοτ.σχολείων, 
,καταφανεστάτου; δε έν το:; άποτελέσμασ: τή ; δράσεώ; των.

12:  συνέπε:αν τών ανωτέρω εϋλόγων σκέψεων κα! γνωμών 
ήμών ΰποδάλλομεν τήν ευχήν τού κλάδου των οημοοιοασκάλων, 
εύχήν αλλ<ο; δ:καίαν, όπιο; εφ ε;ή ; ο: έπ:ι)·εωρητα: των Δημο .:- 
κών σχολείων λαμδάνωντα: έκ μόνων τών δημοδιδασκάλων, 3:τε 
μετά πενταετή υπηρεσίαν (ο; το:ούτων εχοντων προ; τούτο:; ο:- 
πλωμα τή ; φ:λοσοφ:κή; σχολή; τού 11ανε..:σ.ημ:ου ή τ.·.οοζ.-.ζ'.τ 
δ:3τών έν Ε σπερία σπουδών. ε:τε μετά δεκαετή δημοδ:δασκαλ:- 
κήν υπηρεσίαν· κα!Κ δλα; δέ τά ; περιπτώσει;. μετά δ:αγων:σμδν 
•ένώπιον τοϋ οικείου τμήματο; τοϋ " Κκπα:δευτ:κού Συμβουλίου.

Τ Μ Η Μ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

<Σ -έό ιο ν  N ouor A iiu o t. Έ»:ί:ιπΓ»εύ(!εως)

ΚΕΨ ΑΑΑΙΟ Χ Α ’ .
Λρ!)·ρον s εδά^’.ον o'. I ποδάλλομεν τήν ευχήν ενταύθα

Τ(0:. όσάκ:: ο άο:ί)·μο; τών μαθητώ ν σχο/.ε:ου τινο; υπεροα:νε: 
ΰ; συν.στατα: νέον σχολεΐον.



II Ακροτελεύτιος περίοδος τοΰ αύτοΰ εδαφίου. καί)·' ήν ή τά- 
ξ ι; εχουσα πλειονας των (>0 μαί)·ητών «δύναται να διαιρετή είς 
δύο τμήματα ύπό τοΰ αύτοΰ διδ. διδασκόμενα», ύποβάλλομεν τήν  
γνώμην, οπω: διαγραφή ή φράσις «διδασκόμενα ύπό τοΰ αύτοΰ 
οιοασκάλου», καί)· όσον είναι δυνατόν και ωφέλιμον συνά'ΐα να 
συνδιδάσκωνται δύο άνώτεραι τάξει;, όταν έν συνόλω έχωσι μι
κρόν άριθμόν μαθητών καί ο πλεονάΖων διδάσκαλο; να χρησι- 
μοποιηί)·ή εί; τήν διδασκαλίαν τοΰ έτερου τμήματο;.

Λρί)·ρον s έδάφιον στ'. Έ π ί τοΰ στ' εδαφίου τοΰ αύτοΰ αο-* ι
ί)·ρου, προκειμένου περί ύποβιβασμοΰ σχολείων, δίκαιον ΐ)·εωροΰ- 
μεν να άπολύωνται οι τυχόν εχοντε; συμπεπληρωμενα τα έτν, 
τή ; συντάξεώ; των καί έπιί)·υμοΰντε; τοΰτο.

Αρ»)·ρον S έοάφιον ε . Επι τοΰ ε εδαφίου τοΰ αύτοΰ άρί)·ρου, 
λυσιτελές ύπολαμβάνομεν. να επιτρεπηται καί κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ σχολικού ετου; ή σύστασι; ή προαγωγή ή κατάργησι; 
κτλ. σχολείων.

Αρί)·ρον '.) εοάφιον p . I ά σωματεία ήμών άναγνωρίζουσι 
τήν καινοτομίαν τοΰ άρίΐρου τούτου καί τήν λυσιτελή έπίδρασιν 
•αυτής επι των μονοταξίων σχολείων, άπερ σπουδαίω; προάγον- 
.αι οιά .ν(ν έν αυτοί; ύπγ(ρεσιαν οημοοιοασκά/,ων. ά/./.ά φρονοΰ- 
μεν ότι ή ύπηρεσία των ύποδιδασκάλων δεον νά πεοιοοισίΚ εν* I W
κώμαις και κωμοπολεσι. ενί)·α λειτουργοΰσι διτάξια ή πολυτάξια 
σχολεία, καί ών κωμοπόλεων ό πληθυσμό; δεν ύπεοόαίνει τά : Γ> 
χιλιάοα; κατοίκων, και οιά πολλοΰ; μέν άλλους λόγου;, άλλά  
και οιοτι ι)·ά  είναι ουσχερή; ή ει; τά ; πόλει; συντήρησι; αύτών.

Αρί)·ρον II έδάφιον γ'. IΓαρακαλοΰμεν νά αύξηί)·ή τό όριον 
τή ; έκτο; τοΰ σχολείου έργασία; άπό S εϊ; 1 2 ώρα;.

Λρί)·ρον 1(1 εοάφιον 1 . Εν τω p εοαφίω τούτω. παοακα- 
λοΰμεν εύλαβώς. νά διαγραφή ή πρότασι; «ούδενα τών αίτουμε- 
νων κρίνει κατάλληλον», καί)·' όσον πά;. μή έ στερημένο; έκ τοΰ

Νόμου τοΰ δικαιώματος τού νά διορισί)·ή, είναι κατάλληλος.
'Επίσης ϊ)·εωροΰμεν άπαλειπτεαν τήν περικοπήν «αποβάλλει 

τό δικαίωμα τής προτάσεως», τού αύτοΰ εδαφίου, καί τροποποΐΥ|- 
τεαν τήν επομενην, ουτω : «Τόν δέ διορισμόν δύναται νά ένεργή- 
ση καί τό Υπουργεί ον».

Αρθρον 1 I έδάφιον γ'. Δίκαιον καί εύλογον ί)·εωροΰμεν έν 
τώ έδαφίω γ' τού άρθρου τούτου, όπως εξομοιων)·ώσιν οι εν Ιίει- 
ραιεΐ διδάσκαλοι προς τούς έν Ά ί^ ν α ις  τοιούτους, ώς προς το 
έπιμίσί)·ιον τών 40  δραχμών. Ί'ήν αύτήν παράκλησιν ποιούμενα 
καί διά τούς έν Φαλήρω καί ΙΙατησίοις.

"Αρθρον 11 έδάφιον ζ'. Μετά τό ζ' έδάφιον τού αύτοΰ άρ
θρου, παρακαλοΰμεν νά προστεί)·ή η' έδάφιον, προτελευταίο·;, 
όπερ έκ παραδρομής "ίσως παρελείφϊ)·η, εχον ουτω: «Δημοδιδά 
σκαλοι ή δημοδιδασκάλισσα1, ύπηρετοΰντες νΰν μέ άποδοχάς κα- 
τωτέρας τών ών κέκτηνται προσόντων, άμα τή έφαρμογή τοΰ 
παρόντος νύμου άποκαίΚστανται είς τόν μισθόν τών ύπ’ αύτών 
κεκτημενων προσόντων μετά τών άνεγνωρισμενων αύτοΐς προ
σαυξήσει)'/. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, παρακαλοΰμεν, νά συμ- 
πεοιλγ,ΐί)·ώσι καί δι’ έξετάσεων, κατά τον νόμον Γ')Η' λαβόντες

Γ  1 I Γ! 7 t

δίπλωμα διευί)·υντοΰ πενταταξίων καί εξεταξίων σχολείων, μήπω  
δε λαβόντες το σχετικόν έπιμίσίΚον. Ταΰτα δε, διότι καταφαίνε
ται έν όλαις ταίς λεπτομερείαις τών νομοσχεδίων, ότι κατεβλήθη  
προσπάθεια παρά τού ϊε β . Υπουργείου, όπως ούδενός δημοδιδα
σκάλου παρορα!)·ή κεκτημένον δικαίωμα.

Άρί)·ρον 12 έδάφιον α'. Έ π ί τοΰ άρθρου τούτου, έδαφ. α' 
φρονοΰμεν ότι, τήν διεύί)·υνσιν τών διτάξιων καί πολυταξίων σχο
λείων, δεον νά Ιχωσιν οί ύπό τοΰ έπιθεωρητοΰ κρινόμενοι ώς κα- 
τάλληλοι, μεταξύ τών έχόντων ύπερδεκαετή υπηρεσίαν, και 
τοιουτων μή ύπαρχόντων, έκ τών έχόντων ύπερπενταετή τοιαύ- 
την, καθόσον κατά τήν διατύπωσιν τοΰ άρθρου, τόν Διευθυντήν



κανόνιζε: ή τύχη, οπότε. πλήν τών άλλων βλαβερών συνεπειών 
δια τήν πρόοδον τών σ/ολείων, θά  παρίσταται ανάγκη να γίνων- 
ται έκάστοτε πολλαΐ τοποθετήσει; καί μεταθέσεις, διά να τοπο- 
»)·ετηί)·ώσιν οί καταλληλότεροι διευθυνταί, οΐτινες, συμφώνως τ(;> 
νομοσχέδιο), δέον να τυγχάνωσι καί αρχαιότεροι τών συνυπηρε- 
τούντων. Συμβαίνει μάλιστα, ούχί σπανίως, ό αρχαιότερο; να μή 
είναι ούτε έ δραστηριώτερο; ούτε ό ίκανώτερο;.

'Άρί)·ρον 13. ΙΙαρακαλοΰμεν, όπως δια του άρ{Ι·ρου τούτου 
έςασφαλισ.ΐή εί; τού; δημοδιδασκάλους ή έγκαιρο; λ ή ψ ι; τοϋ 
μισίΐοϋ αύτών. άνατιίίεμένη; τή ; έκδόσεω; τών ενταλμάτων είς 
τόν αρμόδιον επιΟ-ερωτήν, και)·' δσον πικρά πείρα τοϋ παρελίΗν- 
το; πείί)·ει ήμά;, οτι ό δημοδιδάσκαλο; ε ; δλων τών ύπαλλήλων 
λαμβάνει τελευταίο; τόν μισΐΚν του. Έ ν ή δμως περιπτώσει κα
θίσταται άνεφικτον τοϋτο. ά ; επιτραπή δια τοϋ νόμου νά κατα- 
βάλληται ή μισθοδοσία τοϋ δημοδιδασκάλου επί τή (}άσει κατα- 
στάσεω; αύτοϋ. τεί)·ωρημενη; ύπό τοϋ αρμοδίου έπιθεωρητοϋ, 
επιφυλασσόμενη; τή ; έκδόσεω; τοϋ έντάλματο; ύπό τοϋ Νομάρ
χου. ΙΙαραπλήσιόν τι ορίζει καί ό Βι,Ζ' νόμο; διά τήν περίπτω- 
σιν τή ; μή ψηφίσεω; ή μή εγκρίσεως τοϋ προϋπολογισμού τοΰ 
δήμου.

"'ΑρίΚοον 14 έδάφιον ij\ Ιΐροκειμένου περί μεταιΗσεως τών 
λειτουργούν τής Δημοτική; Έκπαιδεύσεως δι’άνάμειςιν εί; πολι
τ ικ ά ; διαμάχα;, οπότε δεν δύνανται ούτοι νά ύπηρετήσωσιν ούδε- 
ποτε εί; τήν έκπαιδευτικήν περιφέρειαν, έ; ή ; διά τοιοΰτον λόγον 
μετετέ!)·ησαν, έχομεν τήν γνώμην, δτι ή τοιαύτη ε ί; ύπερορίαν 
καταδίκη αύτών είναι ,ίαρυτάτη, άφοϋ είναι δυνατόν εύκόλως νά 
δημιουργηίΐή ε ί; (5άρο; τών διδασκάλων τοιοΰτο; λόγο; μεταίΐέ- 
σεοκ έκ μέρους τών κατοίκων, συμπολιτών του πολλάκι;, νϋν 
μάλιστα διά τοΰ νόμου τών κοινοτήτων, κα»)· δν οί δημοδιδάσκα
λοι διορίζονται·γοαμματεΐ; έν αύταί;. Ί Ι  ύπό τύπον μεταίΗσεοκt *· I i I t ~ I a

ραρυτατη αυτη τιμωρία εσται πο/,Λακι; και αοικωτατη.
Διά τοϋτο ύποβάλλομεν τήν εύχήν δπο:»;, ε ί; τού; διά τοιοΰ

τον λόγον μετατιθεμενου;, μή έπιτρέπεται έπί εν έτο; νά υπηρε- 
τήσωσιν ε ί; τήν περιφέρειαν, έ ; ή ; μετετέ«)·ησαν.

Λρθ’ρον 14 έδάφιον γ'. Έ π ί τοΰ γ' εδαφίου τοϋ άρθρου 
τούτου, παρακαλοϋμεν ώσαύτω;, οποί; αί μεταίΗσει; γίνωνται 
ούχί δΓ υπουργική; πράξεω;, άλλά διά Βασιλικοΰ Διατάγματος, 
ώς καί ο ισχύων ΒΤΜΗ' νόμος ορίζει.

Άρ»)·ρον II». Ιίαρακαλοΰμεν, δπως ή διά τοΰ άρ»)·ρου τούτου 
όριζομενη ηλικ ία  τών δημοδιδασκάλων, διά τά ; έν Εύριόπη παι
δαγωγικά; σπουδά;, εί; 30  μέν ετη διά τού; ύποτρόφου; εκ κλη  
ροδοτημάτο^ν, εί; 35 δέ ετη διά τού; με πλήρει; άποδο/ά: τοιού- 
του;. άνίλί)·η εί; 35 μέν ετη διά τού; τή ; α' κατηγορία; ε ί; 40  
δέ έτη διά τού; τή ; ,i'. κατ αναλογίαν δε καί διά τά ; δίδασκα- 
λίσσα;.

Εκφράζομεν προ; τούτοι; τήν εύχήν, όπω; κατά τά πρώτα 
έτη τούλάχιστον τή ; εί; "Εσπερίαν άποστολής δημοδιδασκάλων, 
έςαντλήται ολόκληρο; ό ύπό τοΰ νομοσχεδίου οριζόμενο; άριΟ-μός 
τών διδασκάλων, έφ’ δσον φέρονται έπιτυχόντες έν τώ διαγωνι- 
σμώ ή τή δοκιμασία.

'ApD-pov IS. Διά τοΰ άρ»Κοου τούτου, κα!)·οριζομένου ορίου 
η λ ικ ία ; καί διά τού; λειτουργού; τή ; Δημοτ. Έκπαιδεύσεως, 
φρονοϋμεν δτι είναι δίκαιον, ϊνα, οί λόγω τοΰ ορίου τή ; ηλικ ίας  
απαλλασσόμενοι τής ύπηρεσίας, λαμβάνωσι σύνταξιν άνάλογον 
πρό; τά έ’τη τή ; ύπηρεσία; αύτών. ϊσην δέ πρό; τήν μισθοδο
σίαν αύτών γενικώς οί διδάσκαλοι τή ; δημοτικής έκπαιδεύσεως, 
άν συνεπλήρωσαν 35ετή έν συνόλω υπηρεσίαν. Τοιοΰτον τι και 
άλλοτε είχε διατυπο>»)·ή έν νομοσχεδίοις. Τέλο; οί συμπληρώ- 
σαντε; είκοσιπενταετή υπηρεσίαν, νά δύνανται. άποχο>ροϋντε; οί- 
κειοίΐ-ελώ; τή ; ύπηρεσία;, νά λαμβάνωσι τήν άνάλογον σύντα



ξίν των.
Η τελευταία αΰτη εύχή ήμών είναι τοσοΰτον δικαία, δσον· 

κα! εύλογος, κα!)·’ όσον το εργον τοΰ δημοδιδασκάλου είναι φύσει 
κοπιώδες κα! εξαντλητικόν, ΰποσκάπτον συχνά τήν υγείαν αύ
τοΰ, ούτως ώστε πολλάκις ούτος, ή ί)·ά άναγκασθ-η νά παρα- 
μείνη εν τή ύπηρεσία άκων κα! προς βλάβην προφανή τής υγείας 
του, ή ί)·ά άναγκασί)·ή νά παραιτη>)·ή ταύτης κα! νά κινδυνεύση 
νά άποί)·άνη εκ πείνης.

"jlg'iJ’gov IS .
ΙΙαρακαλοΰμεν, δπως μόνον περιπτώσεις έπιπλήςεως ή 

οσουδήποτε προστίμου άποτελώσιν αί έν τώ β” έδαφίω τοΰ άρ
θρου τούτου αναγραφόμενα: τρεις τοιαΰται, μεταφερομένου έν- 
ταΰί)·α, εκ τοΰ γ' έδαφ. κα! τοΰ δευτέρου μέρους τής ε' περιπτο')- 

*σεως «άπόκρυψ:ς άναλήψεο>ς ιδιωτικής διδασκαλίας» κα! άπα- 
λειφομένου τοΰ α' μέρους αύτής «έργα κερδοσκοπικά άλλότρία 
πρός τό επάγγελμα». Α ί ουτω δε απαρτιζόμενα: τεσσαρες περι
πτώσεις, μόνον καί)·’ υποτροπήν κα! μετά προηγηί)·ε:σαν έλα- 
φροτέραν ποινήν, εντός τοΰ αύτοΰ έτους έπιβλη&εισαν, νά συνε- 
πάγωντα: τήν έπιβολήν τής 'ίαρυτερας ποινής «προσωρινής 
μέχρι τριών μηνών άπολύσεως». Τοΰτο δε διότι, οίονδήποτε, 
καί)·’ ημάς, τών εν τώ β' έδαφ. διαλαμβανόμενων παραπτωμά
των, ώς κα! ή «άπόκρυψι; άναλ·/(ψεως ιδιωτικής διδασκαλίας», 
δέν πρέπει νά !)·εωρήται τόσον ,ίαρύ. ώστε νά συνεπάγηται 
εύί)·ύς τήν ίαρεΐαν ποινήν τής προσωρινής άπολύσεως τριών 
μηνών, εν ώ έν ύποτροπή έπιβάλλετα: πλέον, δύναταί τις είπεϊν, 
ή επιβολή ταύτης, τοΰί)·’ δπερ συμβαίνει·, και έν τώ δικαστικό) 
κλάδω κα! έν άλλοις τοιούτοι3. 'Οσον αφορά δέ τήν διαγραφήν 
τής περιπτώσεως «έργα κερδοσκοπικά άλλότρια προς τό επάγ
γελμα», νομίζομεν δτι αύτη εινε εύρυτάτης σημασίας κα! επο
μένους δυνατόν νά δίδη λαβήν εϊς καταχρήσεις-, άπορρεούααν·

πολλάκις κα! έκ παρερμηνείας τής οιατάςεως ταύ.ης. Επειοη 
δε ούχ! εύκολος είνε δ περιορισμός αύτής κα! ό καθορισμός τών 
ορίων ταύτης, εύκταΐον ήί)·ελεν είσϊ)·α: νά διαγραφή.

’ Επίσης παρακαλοΰμεν. δπως άπό τοΰ γ 'έδαφ . τοΰ αύτοΰ 
άρί)·ρου, άπαλε:φ!)·ή τό πρώτον μέρος τής ε' περ:πτώσεως τό 
διατυπούμενον «άνάμειζις εις τας πολίτικα; και κοινοτικά., οια- 
μά/α:», επειδή άλλαχοΰ καΙΐΌρι^εται. ότι τό παραπτο>μα, τοΰτο 
δέον νά συνεπάγηται μετάίΐεσιν. τοΰ δευτέρου μέρους τής αύτής 
περιπτώσεως περιοριζομένου μόνον εϊς τό «ά,.ευλαβής συμπερι
φορά είς τάς προϊσταμένας άρχάς» κα! διαγραφομένου τοΰ μέ
ρους «και τος έςουσίας τοΰ Κράτους». καίΗσον τοΰτο ί)·ά ήτο 
λίαν επικίνδυνον κα! ταπεινωτικόν άμα διά τούς λειτουργούς 
τής Δημοτ. Έκπαιδεύσεως. οΐτινες είνε ανίκανοι διά τοιοΰτον 
παράπτωμα, μή άναγραφόμενον άλλως τε οι ούοεμιαν άλλην  
τάςιν ύπαλλήλοιν. Επίσης θεωρείται οιαγρα/..εα και ή σ. 
περίπτωσις τοΰ εδαφίου τούτου «δωροληψία παρά τών γονέων 
ή κηδεμόνων *:ών μαθητώ ν», αφού ές άλλου προβλεπει. το 
παράπτωμα τοΰτο ο ποινικός νομος, s'j οσον -f3ρει τον χαρα
κτήρα τοΰ εκβιασμού ή δωροδοκίας κατχ τά άρί)·ρα 4 ·')('>. 4-ύ7 

κα! τοϋ ποινικού νόμου.
Είνε δε ενδεχόμενον οί διδάσκαλοι ν z πίπτωσι θύματα τής 

άφελείας ή τής άπλότητος αύτών συνδυαζομενων μετά τής υστε
ροβουλία; κα! κακοηί)·ειας των επιοιωκοντων νά ^λαψωσι .ου .ου..

'Ωσαύτως ύποβάλλομεν τήν εύχήν, όπως ή τελευταία περίο
δο; τοΰ δ' έδαφ. τοΰ ίδιου άρ!)·ρου τροποποίησή ουτω" «οι άΛω- 
ούμενοι υπό τοΰ δικαστηρίου, ως μή εκτελεσαντε; το άοικημα, 
αύτοδικαίως άποκτώσι το οικαιωμα τοΰ άναοιορισμοΰ .ων, αν«υ 

άλλης διατυπώσεω;.»
Τέλος έκφράζομεν τήν παράκλησιν. ή δευτ ρα περίοδο; τοΰ 

2* έδα^. εν τώ αυτώ άρ!)·ρω εχουσα ούτω ; «υπο τους ορούς .ου-



τους τήν επίπληξιν.... άπ ευθείας 6 υπουργός κτλ.» διαγραφν^, 
καθόσον κατά τόν νόμον, τόσον τά εποπτικά Συμβούλια κα! ό 
Ιπιθεωρητης, όσον κα! το εκπαιδευτικόν Συμβούλιον,είνε αρκετά 
ν ι  περιστέλλωσί πάσαν παρεκτροπήν ή υπερβασίαν τοΰ διδα
σκάλου, τοΰ δε έμμεσου προϊστάμενου τών λειτουργών τής έκ- 
παιδευσεως, τοϋ κ. υπουργού, ή παρέμβασις μάλλον σύγχυσιν 
θελει επιφέρει κα! πράγματα θελει παρέχει τή υπηρεσία τοΰ 
υπουργείου.

Α ρθρον 2 Ιον έδάφ. β̂  IΙαρακαλοΰμεν, το ευεργετικόν με- 
τρον τής προσμετρήσεως εις τόν χρόνον τής υπηρεσίας τών δη- 
μοδιδασκάλων ή διδασκαλισσών «ώς γραμματιστών ή ύποδιδα- 
δασκάλων», όπως έπεκταθή κα! έπί τής υπηρεσίας τούτων ώς 
«γραμματοδιδασκάλων».

Αρθρον 2 Ιον. εδάφ. δ'. Ε π ίσης παρακαλοϋμεν, δπως ή 
είς τό εδάφ. δ' τοϋ άρθρου τούτου διατύπωσις περιλάβη και τά ; 
αγάμους διδασκαλίσσας, ϊνα  δύνανται κα! αύ*αι, μετά δεκαπεν- 
ταετή υπηρεσίαν, νά λάβωσιν άνάλογον σύνταξιν) άπο/ωροϋσαι 
οΐκειοθελώς ή απολυόμενα’, τής υπηρεσίας, καθόσον έργα“όμ*ε- 
ναι αύται έπ! μακρά έτη εις τό επίμοχθον και έκνευριστικόν 
διδασκαλικόν έργον, φθείρουσι τήν υγείαν αύτών ταχύτερον τών 
άρρενων αύτών συνάδελφων, λόγω σωματική; κα! ψυχικής 
αδυναμίας.

’'ΛρΦρον 2 2 .
Ενταύθα παρακαλοϋμεν, όπως χαρακτηρισθή μεταξύ τών 

εσόδων τοϋ Κράτους διά τήν Δημοτικήν Έκπαίδευσιν κα! τό 
έ'σοδον έκ τοϋ χαρτοσήμου τών ένδεικτικών.

’Ά ρϋρον 2 4 .
I ήν σπουοαιαν καινοτομίαν τής άναδείςεως τών δημοτικών 

σχολείων ώς νομικών προσώπων έπικροτοϋμεν, ώς λυσιτελεστά- 
την, καθώς κα! τήν πρός διαχείρισιν τής περιουσίας τοϋ σχολι- .

κοϋ ταμείου καθοριζομενην έπιτροπείαν πλήν, φρονουμεν, προς 
τελειότερον καταρτισμόν τής έπιτροπείας ταύτης, ότι οεον να 
προσληφθή ώς τέταρτον μέλος κα! ό διευθυντής τοϋ τ/ 0Λεΐ0υ, 
κ α θ ’ ·ο άρμοδιώτερος νά εχη και νά εκ φ ερ '/ ω μ ί| /  
σχολικών ζητημάτων.

”,Αρ#ρον 2 5 .
'(); θερμήν παράκλησιν έπ! τοΰ άρθρου τούτου υποβάλλο

υ ν ,  νά άπαλειφθή ή εις τά έργα τής έπιτροπείας άναφερομένη 
ζ' περίπτωσις, κ α θ ’ ήν «ειδοποιείται ό έπι θεωρητής περί της
απουσίας τοϋ δημοδιδασκάλου».

Τό δικαίωμα τοϋτυ έκ τοΰ νόμου τοΰ καταγγέλλειν τον 
άπουσιάζοντα διδάσκαλον, ένώ ουδόλως θέλει συντελέσει 
εί; τήν ομαλήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας του διδασκά
λου, άφ’ ετέρου πολλά δεινά θέλει έπιφέρει είς τόν άτυχή, 
δημοδιδάσκαλον, διατελοΰντα και ύπό τήν έποπτειαν χω
ρικών πολλάκις άξεστων κα! απαίδευτων καθόσον ο διδά- 
σκαλος ή θά ερπη διά ν’ αποφυγή τάς μετ’ αύτών προστρι- 
(jάς και τάς έκάστοτε κατ’ αύιοΰ έπαπειλουμένας, διά φαν
ταστικός απουσίας, καταγγελίας, ή θά άδιαφορη πρός τό 
έπαπειλούμενον φάσμα τοιούτων καταγγελιών, οπότε πλή
ρης διάστασις σχολείου και έπιτροπείας θέλει έπέλθει, 
έπι (5λάβ:ΐ) τοΰ σχολείου και τοΰ διδασκάλου.

Άπαλειφομένης άλλως τε της ταύτης περιπτώσεως 
ούδέν κωλύει, (ίύ μόνον τήν έπιτροπείαν, άλλά και παντα 
πολίτην νά καταγγέλλω εϊς τε τόν επιθεωρητήν και είς 
πάντα αρμόδιον περί. τής άπουσίας τοΰ διδασκάλου και 
περί πάσης τυχόν παρεκτροπής αύτοΰ.

•'Αρθρον .2.7ον εδάφ. Παρακαλοϋμεν είς τό |J εδάφ.
ποΰ άρθρου τούτου ή άπαγόρευσις τής έν ίδιωτικοΐς σχο
λείοις διδαακαλίας, νά άφοοά μόνον τούς άτολυΟεντας



λυγφ ασυμβιβάστου διαγωγής ή παραβάσεων τοϋ ποινικού 
νόμου. Είνε άδικον νά καταδικασθώσιν είς τόν έξ ασιτίας 
θανατον καί οι δι άλλους λόγους κωλυόμενοι νά διορι- 
σθώσιν εις δημοσίαν θέσιν, ώς λ. χ. οί έπί άνεπαρκεία, οί 
έπι άμε/.εία, οί λόγο» ορίου ηλικίας απαλλασσόμενοι κλπ., 
καθόσον οΰτοι παντες, όντες μεν ελλιπείς εις την έκπλήραισιν 
τών καθηκόντων αυτών έν δημοσίοις σχολειοις, ένθα άπαι- 
τεϊται ημερησία έργασία ί) η 6 ώρών έπί πληθώρας μαθη
τών, δέν έπεται κατ’ άνάγκην, δτι εϊνε ανεπαρκείς νά διδά- 
σκωσι μίαν ή δύο ώρας καθ’ έκάστην έν ίδιωτικοϊς σχο· 
λείοις.

Άρθρον 2 !Jov. Προσωρινή διάταξις. Παρακαλοϋμεν, 
δπως είς τούς άποσπωμένους είς τάς νέας χώρας δημοδι
δάσκαλους παρεχεται επιμισθιον μηνιαίον έκ όρ. πεντή- 
κοντα, αντί τών 30, καθόσον ό άποσπώμενο;, καί άν δέν 
τυγχάνη προστάτης οίκογενείας, πάντως θά ύποβάλληται 
είς δαπάνας συντηρήσεως μείζονας έν ταΐς νέαιο χώραις, 
ένεκα της υπερτιμησεως τών τροφίμων άφ’ ένόί, καί τη" 
ανάγκης τοΰ άποσπωμένου, δπως ζή έκεΐ ένθα έτάχθη, ώς 
υπόδειγμα καί πρότυπον, περισσότερον ή άξιοπρεπώς. Έ ν 
η δέ περιπτώσει ό άποσπώιιενος τυγχάνη προστάτη; καί ο ί
κογενείας κατοικούσης έν τή παλαιά Έλλάδι, τότε καί τό 
έκ 50 δρ. έπιμίσθιον δέν θέλει έπαρκέση αύτώ, άφοΰ οΟτος 
θα η ήναγκασμένος νά ύποβάλληται είς δίπλα έξοδα ένοι- 
κίου καί ηύξημένας δαπάνας συντηρήσεως.

’Αφού ώρίμασεν ή γνώμη τοΰ νά άπαλλαγη τό κράτος 
απο τους υποδιδασκαλους καί άφοΰ άπό δεκαετίας περίπου 
ούδέ έν Ύποδιδασκαλεΐον συνεστάθη παρ' ούδεμιάς κυβερ
νήσεως, θεωρηθέντος προτηιοτέρου νά άργώσι μά/λον 
πολλά σχολεία η νά λειτουργώσι δι’ ύποδιδασκάλων. λαμ-

'.βάνεται δέ φροντίς νυν περί ίδρύσεως αρκετών Διδασκα
λείων πρός έξυπηρέτησιν τών αναγκών τής δημοτ. έκπαι- 
δεύσεως διά δημοδιδασκάλων καί μόνον, φρονοΰμεν καί 
παρακαλοϋμεν, δπως συν τοϊς καταργουμένοις νόμοις, δια 
τοΰ αρθδου τούτου, ΒΤΜΘ' καί P i Η ’, συγκαταργηθή καί 
ό περί Ύποδιδασκαλείων νόμος BOB'.

"Αρθρον ί>1ον. Εινε πασίγνωστον πόσον ή κοινή γνώμη 
τών δημοδιδασκάλων, διδασκαλισσών καί ύποδιδασκάλων, 
ώς καί έκείνη τοΰ λαού, έκηρύχθη άνεπιφυλάκτως υπέρ 
τών ανακαινιστικών καί ευεργετικών έκπαιδευτικών νομο
σχεδίων τών ύποβλθέντων ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής, τά 
όποια, τροποποιούμενα κατά τι, κατά τάς άνωτέρω ύποβαλ- 
λομένας ύφ ’ ήμώλ εύχάς καί γνώμας, θέλουσι καταστή 
άριστα. Εινε δμως ένδεχόμενον έν τώ μέλλοντι, αν δεν 
έφαρμοσθώσι πάσαι αί διατάξεις αύτών συγχρόνως, του
λάχιστον έν τΓ| παλαιά Έλλάδι, νά μείνωσιν έκθετα καί 
ανεφάρμοστα ταΰτα, ώς πρός τινας διατάξεις αύτών, αΐτινες 
ίσως νά εινε καί αί σπουδαιότεροι. Επειδή δέ γνωρίζομεν 
καί μετά πόσης στοργής περιέβαλε καί περιβάλλει ταΰτα ή 
τε Σεβαστή Κυβέρνησις, ή Σεβαστή Βουλή καί ό δημιουρ
γός τών νομοσχεδίων τούτων έξοχώτατος έπί τών Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 'Υπουργός, 
παρακαλοϋμεν εύλαβώς, δπως διά τοΰ άρθρου τούτου 
καθορισϋή ή έναρξις τής εφαρμογής πασών τών διατάξεων 
αύτών συγχρόνως, είς πάσας τάς εκπαιδευτικός περιφερείας 
ή τινας μόνον.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚϋΦΑΛΑίΟΝ Β'
Μ ο μ -ο σ χ έδ ίο ν  τ-.zr/t Λ κν.Λ /,πεως Δ τ ,μ ί ι ΐ ' .κ ή ί

“Αρθρον «ον.
Παρακαλοϋμεν δπως, ό έτερος τών γραμματέων καί



γραφέων τοΰ Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, λαμβάνεται 
κατα προτιμησιν εκ τών Δημοδιδασκάλων, μεταξύ τών 
οποίων άλλως τε ύπάρχουσι πολλοί διπλωματούχοι τοΰ 
Ε θνικού Πανεπιστημίου τής Φιλοσοφικής καί Νομικής 
σχολής. Η ϋέσις δέ τοΰ δακτυλογράφου νά διατίθηται είς 
οιδασκάλισσαν ες εκείνων, αίτινες γνωρίξουσι τήν δακτυλο
γραφίαν.

'Αρθρον ΙΟον.
J ίροκειμενου περί τών δύο αιρετών μελών τοΰ Έποπτ' 

Συμβουλίου, εκλεγόμενων ύπό τών δημοδιδασκάλων, εύ- 
κταΐον είνε, όπως η εκλογή τούτων γίνηται ύπό τών τριών 
μονίμων μελών τού Εποπτικού Συμβουλίου, ϊνα μή ό 
δημοδιδάσκαλος, διά τής τολμηρΰς καινοτομίας ταύτης, 
τιμώσης βέβαια αυτόν, έρχεται αντιμέτωπος πρός τούς 
μέλλοντας δικαστάς του.

Αρθρον Ιοον έδάφ. γ'.
Παρακαλοϋμεν όπως, άντί τοΰ 4Γ>ου έτους, καθ’ ό δύ- 

νανται νά διορισ&ώσιν Έπιθεωρηται τών Δημοτικών σχο
λείων, όρισθή τό όΟόν έτος.

"Αρθρον 14ον έδάφ. β'.
Λομίι,ομεν οτι εινε δίκαιον, δια τού β εδαφίου τοΰ 

άρθρου τούτου, νά καθορισθή, δπως οί έπιθεωρηται οί 
υπηρετούντες εν πόλεσιν έχούσαις πληθυσμόν άνοιτερον τών 
100 χιλ. κατοίκων, λαμβάνωσι δι’ ένοίκιον καί έξοδα γρα
φείου δραχ. 100 μηνιαίως.

Άρί>ρον 14ον έδάφ. δ'.
\ποβαλλομεν εύλαβώς τήν ευχήν, όπως άπαλειφθή έκ 

τού εδαφίου τούτου ή περίπτοισις, καθ’ ήν ό υπουργός δύ- 
ναται νά έπιβάλη καί τήν έλαχίστην τιμωρίαν απ’ ευθείας 
εις τους Επιθεωρητας τών λημοτικών σχολείων. Τούτ

δέ, δπως μή θιγή τό παράπαν ή καθιερωθεϊσα και λαμπρα 
αποτελέσματα άποδώσασα άποκέντρωσις, διά τής αμέσου 
έπιδράσεως, ήν δύναται νά εξάσκηση ό \ πουργός έπί τών 
’Επιθεωρητών, καί δπως μή παρέχονται, ενοχλήσεις καί 
πειρασμοί είς τήν υπηρεσίαν τού Σεβαστού Υπουργείου.

"Αρθρον 18ον.
Παρακαλοϋμεν τέλος, δπως ώς βοηθοί σχολικών ιατρών 

προτιμώνται δημοδιδάσκαλοι Ιατροί, οσάκις ύπάρχουσι 
τοιούτοι, οϊτινες έσονται οί καταλληλότατοι διά τήν ύπη- 
ρεσίαν ταύτην, καθ’ ό έ'χοντες συν τώ ιατρικό) διπλωματι 
καί παιδαγωγικήν μόρφωσιν καί διδασκαλικήν πείραν.

Αύται εινε αί εύχαί καί γνώμαι ήμών έπί τών δευτε- 
ρευόντων σημείων τών νομοσχεδίων, αϊτινες μετά τών άπα- 
ραιτήτων δικαιολογητικών έξετέθησαν έν τώ Β τμήματι 
τοΰ ύπομνήματος τούτου.

ΚΗ.ΨΑΛΑ10Ν Γ'
— Εΰ'/,ΐΙ / «  γ νώ μ * '., α σ χ έ τω ς  n fjoc  ι ά  άφ ο ^ ώ ντ·*

τή ν  Έ χ π ϊίδ ε υ ' ΐ' .ν  νομ.ο<ιχίΠ6α.
Έν τοϊς εξής θέλομεν δι’ ολίγων διαλάβει καί τ ινα ?1 

εύχας τών δημοδιδασκάλων, περί ών δέν γίνεται λόγος έν 
τοϊς νομοσχεδίοις. Α ί εύχαί αύτωι εινε αι έςης:

Μέτρα περί παιδονομίας.
Άναλαμβάνοντος ήδη τοΰ Κράτους έξ ολοκλήρου τήν 

δαπάνην καί τήν διοίκησιν τής Δημοτ. έκπαιδεύσεως έκφρά- 
ζοιιεν τήν εύχήν, δπως ληφθή μέριμνα περί συστάσεως σώ
ματος παιδονομίας έν ταΐς μεγάλαις πολεσι πρός έξασφά- 
λισιν τών αγαθών τής έκπαιδεύσεως καί αποτροπήν τών 
πολλαπλών κινδύνων, είς ούς είνε έκτεθειμενοι οί μαθηταί 
τών πόλεων, ώς έκ τής αναστροφής αύτών μετά παίδων, 
μή ευρισκομένων είς τό προσήκον ηθικόν επίπεδον.

Περί Διδακτηρίων.
Ά φ ο ΰ  ουτω σοφώς λαμβάνεται πρόνοια, διά τοΰ νομο

σχεδίου, περί ένοικιάσεως οικημάτων, ώς διδακτηρίων, καί 
άφοΰ δύνανται νά ένοικιάζωνται διδακτήρια έπί δεκαετίαν,



υποβάλλομεν την ευχήν, οπο:>ς έν τοιαύτη περιπχώσει, έπι- 
τρέπηται ή ένοικίασις διδακτηρίων «άπό σχεδίου» έν 
ανάγκη και έφ’ δσον δεν π?α]ροΰσι τά προσφερόμενα ώς 
διδακτήρια οικήματα πάντα; του; όρου; τής υγιεινής, τής 
διδακτικής και τή ; αρχιτεκτονικής.

Περί διδασκάλων, διπλωματούχων Ευρωπαϊκών Πανε
πιστημίων.

Υποβάλλομεν ώς ευχήν, ύπό τήν σκέψιν τοΰ Σεβαστού 
Ύ  πουργβίου, δπως ληψί)fj πρόνοια διά τούς δημοδιδασκά
λους εκείνους, οί όποιοι τυχόν έπιθυμοϋσι και δύνανται νά 
σπουδάσωσιν έν Εύρωπαϊκφ Πανεπιστήμιο) καί νά λάβωσι 
δίπλωμα τής Φιλοσοφίας καί Παιδαγωγικής, χωρίς νά 
κέκτηνται καί δίπλωμα τοϋ ήμετέρορ Πανεπιστημίου.

Θά ήτο δυνατόν, κατά τήν γνώμην ήμών, οι τοιοϋτοι 
διδάκτορες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, νά διορίζωνται 
ώς διευθυνταί άστικών σχολών καί ώς ύποδιευθυντα'ι Διδα
σκαλείων τής Δημοτ. έκπαιδεύσεως, μετά τριετή δέ τοιαύ- 
την υπηρεσίαν, ώς Διευθυνταί Διδασκαλείων. Έ άν τοιοϋ- 
τόν τι ένομοθετεΐτο. θά ύπήρχεν ελπίς αρκετοί έκ τών νεω- 

,τέρων δημοδιδασκάλων, έχοντες έξησφαλισμένην θέσιν τινά 
έν τι) έκπαιδεύσει, νά μετέβαινον είς Εύρώπην πρός λήψιν 
διπλώματος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, ίδίαις βεβαίως 
δαπάναις. Γ11 άνωτέρω ευχή ήμών συνάδει καί πρός τό 
όλον πνεύμα τών νομοσχεδίων.

Δημοδιδάσκαλοι είς τό ΙΙανεπισιήμιον.
Επειδή πάσα προαγωγή έξαρταται έκ τοϋ τεκμηρίου 

τών άνωτέρων σπουδών, τοιαΰται δέ εινε αί έν το» Έί) νικώ 
ήμών Πανεπιστήμιο^, φρονοϋμ.-ν δτι θά ήτο δυνατόν διά 
νομοθετικού μέτρου νά έπετρέπετο τοϊς δημοδιδασκάλοις 
νά έγγράφωνται είς τήν Φιλοσοφικήν σχολήν τοΰ Ε θνικού  
Πανεπιστημίου κ α ινά  ήκροώντο έπί διετίαν μαθήματα 
φιλολογίας, φυσικών έπιστημών καί Παιδαγωγικής, μετά 
ταΰτα δέ νά ύπεβάλλοντο είς έξειάσεις έπί τών μαθημάτων 
τούτων καί έπιτυγχάνοντες νά διωρίζοντο διευθυνταί Προ
τύπων καί Έπιθεωρηται Δημοτ. σχολείων. Είς τούς τοιού-

τους, έκ τών αριστούχων, δημοδιδασκάλους ί)ά ηδύνατο νά 
700 ηγηθή διετής εκπαιδευτική άδεια πρός τόν σκοπόν τούτον.

' Τήν τοιαύτην σκέψιν υποβάλλομεν,ώς ευχήν τοϋ κλάδου 
ήμών, δπως δοθή αφορμή είς τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν τού 
Σεβ. Υπουργείου περί τής έξευρέσεως τοϋ καταλληλότερου 
τοόπου πρός άνωτεραν μορφο>σιν τοϋ Λημοδιδασκαλου.

Δημοδιδάσκαλοι μέ ιδιαίτερα προσονΐα.
Ύπάρχουσι δημοδιδάσκαλοι ούκ ολίγοι, κεκτημένοι 

πισιοποιητικόν ή πτυχιον διάφορων τεχνικών μαθημάτων, 
καλλιγραφίας* ιχνογραφίας, μουσικής, γυμναστικής, ως 
καί δίπλωμα Νομικής τοϋ Ε θνικού Πανεπιστημίου. 'Υπο
βάλλομεν *τήν ευχήν, δπως οί τοιοϋτοι δημοδιδάσκαλοι προ- 
χιμώνται διά τήν διδασκαλίαν τών τεχνικών μαθηματων εν 
τοϊς Διδασκαλείοις καί τοϊς σχολείοις τής Μέσης Εκπαι- 
δεύσεως, καθώς καί διά εήν διδασκαλίαν τών στοιχείων 
τού ίσ/ύοντος δικαίου κλπ. εν τοϊς αύτοΐς σχολείοις.

Διδάσκαλοι τών Νέων Έπαρχιών.
'Υποβάλλομεν τέλος τήν κατωτέρω εύλογον καί δικαίαν 

ευχήν υ π έ ρ  τών συναδέλφων ήμών τών τέως υποδούλων χω- 
οών, άποτελουσών ήδη άναποσπαστον μέρος τής ελευθερας 
Ελλάδος. Οίσυνάδελφοι ήμών ούτοι ύπέστησαν τά πάνδεινα 
κατά τούς ζοφερούς χρονους τής δουλειάς και προσεφεραν 
ανυπολογίστους ώφελείας είς τόν εθνικόν ήμών άγώνα, 
ύποστάντες μεγίστας θυσίας.

Καίτοι δέν άγνοοϋμεν τας σκεψεις τής Σ̂ ε|ϊ. Κυβερνη- 
σεως έπί τού ζητήματος τούτου, έν τούτοι; τολμώμεν έκ 
συναδελφικής άλληλεγγύης πρός τούς  ̂ έν λύγο) συναδέλ
φους ήμών, νά παρακαλέσωμεν τήν Σεβ. Κυβέρνησιν, δπως, 
ώς κατακλείδα τών άριστων ύπό τήν κρίσιν τής Ιεβ. Ι*™- 
λής ύποβληθέντων έκπαιδευτικών νομοσχεδίων, υποβάλη 
εγκαίρως σχετικά νομοσχέδια είς τήν Σεβ. Βουλήν, δπως 
άπαλλαγώσι τό ταχύτερον οί συνάδελφοι ήμών τοϋ ζυγού 
τών δημογεροντιών, ΰστις ζυγός μικρόν διαφέρει τού επα
ράτου τυραννικού ζυγού. Ή  άνάγκη δέ τής υποβολής των 
τοιούτων νομοσχεδίων εινε επιτακτικωτερα, δια να δυνη-



ϋωσιν οί διδάσκαλο^ χών νέίον επαρχιών κα'ι άναλάβωσιν 
οίκονομικώς, καθόσον αμείβονταιγλισχρότατα· νΰν μάλιστα, 

•οτε έκ της φοβέρας ύπερτιμήσεως τών τροφίμο>ν έν ταΐς 
νέαις έπαρχίαις ό έν αύταΐς βίος εινε δαπανηρότερος ή έν 
τη παλαιφ Ελλάδι. ’Επίσης εινε δίκαιον νά μονιμοποιη- 
θώσι καί νά ληφ(]jj δψει, ώς χρόνος συντάξιμος, 6 
μέχρι τοΰδε χρόνος τής υπηρεσίας αύτών.

Α ιηαι είνε έν συνόλφ αί έπί τών ύποβληθέντων τής 
Χημοτικής Εκπαιδεύσεως νομοσχεδίων ύπό τής πολυετοΰς 
τών λειτουργών αύτής πείρας έπιφερόμεναι, πρός τροπο- 
ποιησιν τούτων, εύχαί και γνώμαι τών Σωματείων ήμών, 
μή άφιστάμεναι τών βάσεων αύτών και αΐτινες υποβάλ
λονται ύπό τήν εύμενή κρίσιν τής Σεβαστής Βουλής και 
Κυβερνήσεως και τοΰ έξοχωτάτου έπί τών ’Εκκλησιαστι
κών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 'Υπουργού, έκεϊναι 
■δε έν συνόψει αί άρεταί τών νομοσχεδίων, άπόρροια ούσαι 
των διδαγμάτων τής Επιστήμης.

Εχομεν δέ δι’ έλπίδος ότι, οΰτω τά νομοσχέδια ταΰτα, 
καθιστάμενα νόμοι τοΰ Κράτους, θέλουσι προικίσει τήν 
στοιχειώδη τών Ελλήνων Έκπαίδευσιν διά τοΰ Εκπαιδευ
τικού έκείνου συστήματος, οπερ απαιτεί ό σύγχρονος Ε λλη 
νικός πολιτισμός, έπ’ άγαθώ τής φιλτάτης ήμών Πατρίδος.

Έν ΆΟήναις τ/; 27 Δεκεμβρίου 1913.
ΎποσηιιειούπεΘα εύσι^όάστως

Ό  Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου τών Έλλ. Δημοδιδ«σκάλα>ν 
Κ ων. Γ. Σβάρνας

Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τών Λημοδιδ. ’Αττική; ά. <ι.
Φ ιλιππ ίδης

Ο Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τών Λημοδιδ. Πειραιώς ά. α.
Τιμ. Σ τανρόπονλος

Τα μέλη τής επιτροπείας έπί τών Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων
1 Ρ· — r/f0;, Κ. Αεδόπουλος, Α. Θεοφιλής, Δ. Χικολαίδης, Λ. Παπα

ναστασίου, Α. Σμπαρούνης, Ν . Δ έπος. X. Καρνέσης, II. Μούν-
m^0i Dw‘ Κυ£έλλο’ > Α · Άρχ'.μανοοίτης, Α. Μπακογιάννης, Η λ . Βλάχος.

■‘ Η Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ι Α Ο Σ , ,
Ί) παιδαγωγικός, ο βουλόμενος νά προσδώση τήν προσήκου

σα·/ κατεύίΚινσιν είς το μέγα δντως καί υψηλόν Ιργον τή : οιαπαι- 
δαγωγήσεως τών έμπεπιστευμένων αύτώ ύπό τε τής Πολιτείας καί 
Κοινωνίας παίδων, έ έπίνΗύμών νά έκπληρώση, οσον ένεστι τελεί- 
ότερον, τήν εύγενή αύτοΰ αποστολήν, οφείλε: προτίστως νά έξα- 
κριβώση τήν ατομικότητα τοΰ παιδός.

Το ζήτημα τοΰτο, μέγα αληθώς καί δυσχερόστατον, θά προσ
παθήσω μεν, δσον ήμΐν κεΐται, ν’ άναπτύξωμεν έρειδόμενοι έπί δι
δαγμάτων τής πείρας, άπερ συνηγάγομεν έκ τής μακράς ήμών υ 
πηρεσίας.

Ό παΐς, ό τό πρώτον είς τό σχολεΐον ερχόμενος, ούδεμίαν κοι
νωνικήν έμπειρίαν κέκτηται ούδεμία έννοια, γνώσις ή συναίσθημα 
έ/ει έν έαυτώ άποκρυσταλλωθ·ή, κατευΐ)·ΰνον τάς σκέψεις καί ένερ- 
γείας αύτοΰ· έρματα·, έξ ένστικτου καί όρμάς μόνον έκδηλοί ή προ
βαίνει είς, πράξεις είς ας καΟ·ωδηγή.ΐη άσυνειδήτως διά τοΰ παρα
δείγματος τών οικείων καί καθόλου τών περιστοιχιζόντων αύτόν, 
καθ-όσον τό παράδειγμα πρό πάσης διδασκαλία; λαλεΐ άμεσώτατα 
είς τήν καρδίαν τοΰ παιδός.

Κατά ταΰτα έρευνώντες έπιμελώς τήν τε κοινωνικήν καί υλι
κήν κατάστασιν τής οίκογενείας τοΰ παιδός, παρακολου&οΰντες ά- 
γρυπνως τας οιαφορους τή^ ψυχή^ του ^Λφανσ&ι  ̂&ν ιαι^ παιοιαι7, 
έν τή μετά τών συμμαθητών του αναστροφή έξακριόοΰντε; δι’ αδι
άλειπτου προσοχής τόν βαθμόν τής τάξεως, πειθαρχίας, κοσμιότη- 
τος εν τε τώ σχολείω καί έκτος αύτοΰ καί καθόλου έν παντί πα- 
ρακολουθ·οΰντες αύτόν, έφ’ δσον τοΰτο τυγχάνει ήμΐν προσιτόν, δυ- 
νάμε9·α, άν μη πλήρως, άλλ’ Ιν τιν. μέτρω, νά έξακρι[5ώσωμεν 
τήν ατομικότητα αύτοΰ.

Όφείλομεν ένταΰθ-α νά τονίσωμεν, δτι, ϊνα έπιτύχωμεν τοΰ σκο
πού ημών, πρέπει απολύτως νά συμπεριφερώμεθ-α πρός τού; μα- 
y-ητά; ώς γονείς φιλόστοργοι, παντοιοτρόπως έκδηλοΰντες πρός αύ
τούς τήν άγάπην ήμών, ούδεμίαν διάκρισιν ποιοΰντες, παραινοΰντες 
ή νουθ-ετοΰντες αύτούς μετ’ άγαθ-ότητος, ούχί δέ ίία  καί σκαιότητι,



συνδυάζοντες τήν αύστηρότητα μετά τής επιείκειας, μειλιχίως 
καί πράως έκδηλοΰντες τήν γνώμην ήμών,'ι να δώμεν αύτοΐς τό 
θάρρος ν αποκαλυπτωσι τήν ψυχήν αύτών, ήν ώς ανοικτόν βιβλίον 
νά μελετώμεν, εχοντες πάντοτε υπ’ οψει τά σοφά τών προγόνων ρή 
ματα· «μή τοίνυν βία, ώ αγαθέ, τούς παΐδας τρέφε, άλλά παίζον
τας, ;να οιος τε ή καθοράν, έφ’ δ έκαστος πέφυκε».

ΙΙλήν τών γενικών τούτων μέσων έχομεν καί τό ειδικόν, τήν δ ι
δασκαλίαν τών οιαφόρων μαθημάτων, δι’ ής δυνάμεθα ασφαλώς 
και ψυχικάς άρετάς καί πνευματικά χαρίσματα καί δεξιότητας καί 
εύγενείς όρμάς ν’ άποκαλύψωμεν καί συλλήβδην τό είδος τοΰ χ α -  
ρακτήρος, πρός ο τείνει ό παΐς, νά δι'ίδωμεν.

Αιά τής παιδαγωγούσης διδασκαλίας οι έμφυτον αγαθότητα κε- 
κτημένοι παΐδες, οί πρός τά υψηλά καί γενναία όργώντες, οί έκ 
τοΰ περιβάλλοντος είς τήν άσκησ-.ν τής αρετής είθισμένοι, οί έν τώ 
μητρικώ χαλκείω τής αρετής σφυρηλατηθέντες, αδύνατον νά μή 
οκφρασωσι χαραν, ένθουσιασμον, επιδοκιμασίαν, άγαλλίασιν, δια- 
βλέποντες έμπράκτως τήν αρετήν αδύνατον νά μη έξωτερικεύσωσι 
τά πλημμυροΰντα τήν ψυχήν αύτών συναισθήματα τής αγάπης, 
τοΰ ελεους· αδύνατον νά μη συμπασχωσι μετά τών άναξιοπαθούν- 
των καί αδύνατον νά μη έκδηλώσώσι διά λόγων, διά σχημάτων, έκ 
παντός τρόπου τήν άγανάκτησιν τής ψυχής των διά τήν καταπά- 
τησιν τοϋ δικαίου, διά τήν άπανθρωπίαν καί σκαιότητα,διά τήν βα
ναυσότητα καί κακουργίαν'. f  Ολορε, όργα ή φύσις τοΰ υίοΰ σου είς 
τά μαθήματα ». Ηρόδοτος..).

Διά τής έπιμεμελημένης διδασκαλίας, διά τής λεπτομερούςέ- 
ρεύνης τών καθ’ έκαστον τοΰ διδασκομένου, διά τής σκοπίμου κα- 
τευθύνσεως τοΰ παρατηρητικού τών μαθητών, αδύνατόν ό ψυχο- 
λογών διδάσκαλος νά μη άνακαλύψν) τούς παρατηρητικούς, τούς με
λετηρούς, τούς κριτικούς, τούς δημιουργικούς, τούς επαναληπτικούς, 
τούς οξύνους, τούς άμβλύνους, τούς βραδύνους, τούς ηλιθίους.

Ό ψυχολογών διδάσκαλος δ·.ά διαλογικών συζητήσεων είτε έν τή 
σφαίρα τών μαθημάτων, είτε έν τώ κύκλω τής μετά τών παίδων 
άνασ.ροφής ουναται οι έπιτηοειων έρωτήσεων νά προκαλέση τήν 
εκοηλωσιν ορμών, παθών, συναισθημάτων ποικίλων, εξ ών ασφα
λώς θά διαγιγνώσκω έκάστοτε τό συνειδός, δπερ βαθμηδόν έμμονον

ΙΙερι τοϋ χρόνου τών εγγραφών τών μαθητών εν τοϊς σχολείοις της 
" στοιχειώδους έκπαιδεύσεως «μφοτέρων τών φυλών κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ’.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ TUN ΕΛΛΗΝΩΝ

’ Εχοντες ύπ’ οψει τά άρθρα 1 παράγρ. β', 0, 1<, 18, ·+() Α 
α' καί V  τοΰ ΒΤΜΘ' καί τό Ιον τοΰ 1\Η' νόμου.

Ηροτάσει τοΰ Ήμετέρου έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργού, διατασσομεν τάοε .

’ Αρθρον 1. Αί έγγραφα! τών μαθητών έν τοϊς σχολείοις τής 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως άμφοτέρων τών φύλων άρχο^νται την 
έπιούσαν τής τελευταίας Κυριακής τού Αύγούστου καί οιαρκουσι 
μίαν έβοομάδα. Τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ Σεπτεμβρίου τελείται 
ή εορτή τής σημαίας, τήν δ’ έπιοΰσαν ήμέραν, Δευτέραν, άρχοντα-
τά μαθήματα. ' , ,

Τήν προτελευταίαν και τήν τελευταίαν Κυριακήν του Αυγου- 
στου άναγινώσκεται έπ’ έκκλησίαις καί τοιχοκολλεΐται εις δημόσιόν 
μέρος δήλωσις τοϋ διευθύνοντος τό σχολειον περί του χρονου της 
ένάρξεως καί διαρκείας τών εγγραφών μετά καταλόγου τών παιοων 
τών τό πρώτον ύποχρεουμένων είς εγγραφήν, συντασσομένου ύπ’ 
αύτοΰ έπί τή βάσει τών ληξιαρχικών βιβλίων καί τού μητρώου και 
τή συνδρομή τοΰ έφημερίου, τής αστυνομίας καί τών τοπικών αρ
γών. Έν τή δηλώσει ταύτη αναγράφονται καί αί περί υποχρεωτι
κής φοιτήσεως ίσχύουσαι διατάξεις ώς καί αι απαγγελλόμενα’, 
ποιναί κατά τών γονέων ή κηδεμόνων μαθητών τών δυστροπουντων
νά συμμορφωθώσι πρός ταυτας.

’ Αρθρον 2. Ούδείς έγγράφεται εις τήν κατωτάτην ταςιν του 
δημοτικού σχολείου, αν δέν είνε βεβαιωμένον δτι συνεπλήρωσεν ή 
μέλλει νά συμπλήρωσή μέχρι τέλους τοΰ προσεχούς Δεκεμβρίου
τό (>ον έτος τής ήλικίας.

Ά ρθον 3. Έκαστον σχολειον έχει ιδίαν περιφέρειαν, ('που 
λειτουργοΰσι πλείονα τοΰ ενός σχολεία άρρένων ή θηλεων, τήν 
περιφέρειαν έκάστου ορίζει τό τοπικόν έποπτικόν συμβούλιον. Το 
αύτό συμβούλιον ορίζει είς τίνα σχολικήν περιφέρειαν υπάγονται 
οί συνοικισμοί, έν οις δεν λειτουργεί σχολειον.



Οί παΐδε; έγγράφονται -xai φοιτώσιν εί; το σχολεΐον τή ; περι- 
φερείας των. Γονείς θέλοντε; νά έγγράψωσι τά τέκνα των εις σχο
λεΐον άλλης περιφερεία; ή εί; ιδιωτικόν σχολεΐον ή νά διδάξωσι 
ταΰτα κατ’ οίκον, δηλοΰσι τοϋτο έγγράφω; είς τον διευθυντήν τοΰ 
σχολείου τή ; περιφερείας των εντός τοΰ χρόνου τών έγγραφών. Τά 
ονόματα τών μαθητών τούτων αναγράφει ό διευθυντής, άμα τή 
δηλώσει, είς τδ μαθητολόγιο-/, μετά τών οικείων παρατηρήσεο^ν. 
Τήν δέ τελευταίαν ημέραν τών έγγραφών εγγράφει καί τούς παΐ- 
δας, ών οί γονείς ή οί κηδεμόνες δέν συνεμορφώθησαν πρδς τά 
ανωτέρω, καί ειδοποιεί τούτους έγγράφως διά τής άστυνομικής αρ
χή» τοΰ τόπου, ύπομιμνήσκων τάς περί υποχρεοπικής φοιτήσεως 
διατάξεις.

Τδ διάστημα τδ μέχρι τή ; ένάρξεω; τής φοιτήσεως τών οΰτως 
εγγραφομένων ώς καί τδ μέχρι τής έγγραφής τών έξ άγνοιας τού 
διευθύνοντος τό σχολεΐον τυχόν μή εγκαίρως έγγραφέντων, λογί
ζεται χρόνος άτίουσιών.

Άρθρον 4. Οί γονείς, ών τά τέκνα διδάσκονται κατ’ οίκον τά 
μαθήματα τ^ς δ', ε' καί τάξεως τού δημοτικού σχολείου, ύπο- 
όάλλουσι κατά τό τέλος τού σχολικού έτους είς τό σχολεΐον τής 
περιφερείας των πιστοποιητικό'/ τού διδάξαντος τά τέκνα των διδα
σκάλου, έν ώ άναφέρεται τίνα μαθήματα έδιδάχθησαν καί έπί πό
σα; ώρας καί)·’ εβδομάδα έ'καστον.

Άρθρον 5. Τά Κ-ήλεα, έν οίς χωρίοις δέν λειτουργούσα ίδια. 
σχολεία θηλέων, έγγράφονται καί ύποχρεοΰνται νά φοιτώσιν είς τά 
σχολεία τών άρρένων. Καί τά άρρενα έγγράφονται καί ύποχρεοΰν- 
ται νά φοιτώσιν είς τά σχολεία τών θηλέων, δπου τυχόν δέν λειτουρ- 
γοϋσιν ίδια σχολεία άρρένων, έν ώ λειτο υργούσι σχολεία θηλέων-

Άρθρον ti. Είς τήν ε καί ς ’ τάξιν τών πλήρων σχολείων δπου 
λειτουργούσι τοιαϋτα, έγγράφονται, δυνάμει τοΰ ένδεικτικοΰ των, 
καί φοιτώσιν ύποχρεωτικώς ού μόνον οί προαχθέντες μαθηταί τών 
αμέσως κατωτέρων τάξεων, μή έγγραφέντες δέ είς Ε λληνικά σχο
λεία, άλλά καί δσοι έξετασθέντε; πρός κατάταξιν είς 'Ελληνικόν 
σχολεΐον άπερρίφθησαν ή, γενόμενοι δεκτοί καί έγγραφέντες, δέν 
φοιτώσιν είς αύτό.

Άρθρον 7. Εντός τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου τού ϋεπτεμ-

βρίου οί διευθύνοντε; σχολεΐον τής στοιχειώδους ή δημοτική; ε/.παι- 
δεύσεως πέμπουσι πρός τόν οίκεΐον ’Επιθεωρητήν πίνακα, έμφαι- 
νοντα κατά τάξεις τόν αριθμόν τών έγγραφέντων μαθητών, καί 
άναφέρουσιν» έπί τή βάσει τών γενομένων δηλώσεων, τίνες των παι- 
δων τής περιφερείας των ένεγράφησαν είς σχολεία άλλη; περιφε- 
ρείας, ή εί; ιδιωτικά καί τίνα ή διδάσκονται κατ’ οίκον. Κατά δέ 
τά; διακοπά; τών Χριστουγέννων, τά; διακοπά; του ΙΙασχα, καί έν 
άρχή  τών θερινών διακοπών, πέμπουσι κατάλογον τών γονέων η 
κηδεμόνων, ών τά τέκνα ουδόλως ή λίαν άτάκτω; έφοίτησαν κατά 
τήν διαρρεύσασαν περίοδον, σημειοΰντε; έν αύτω μετ ακρίβεια* 
καί τίνα; τούτων έθεώρησαν άναγκαΐον νά καταγγείλωσιν είς τάς 
άρμοδία; άρχά; έπί παραβάσει τών περί υποχρεωτική; φοιτήσεως 
διατάξεων, ί'να ό Επιθεωρητής καταγγείλη καί έκ τών παραλει- 
φθέντων έκείνους, ού; επίσης θεωρεί άξιους τιμωρίας.

Άρθρον 8. Μετεγγραφή άπό σχολείου εις σχολεΐον επιτρέπε
ται άν προσηκόντως βεβαιωθή οτι μετώκησεν ή οικογένεια του 
μαθητού άπό τόπου είς άλλον τόπον, ή άπό σχολικής περιφερείας 
είς άλλην. Αι’ άλλους ψόγους επιτρέπεται μετεγγραφή μόνον τή 
άδεία τού αρμοδίου Έπιθεωρητοϋ.

Ή μετεγγραφή ένεργεΐται έπί τή βάσει πιστοποιήσει»; -ου σχο
λείου, έξ ού προέρχεται ό μαθητής. ,

Άρθρον Π. Ό διδάσκαλος, μετά πάσαν έξέτασιν όπωσούν μετ
άκριβείας γενομένην, βαθμολογεί έν τώ καταλογή) τής προσκλή- 
σεως έκαστον μαθητήν, γραπτώς δ έςετά^,ει πρό .ων διακοπών 
τών Χριστουγέννων, πρό τών διακοπών τοΰ Πάσχα και προ των 
!Ι·ερινών διακοπών, τούς μέν μαθητάς τ ή ς  ά ν ω τ έ ρ α ;  ταςεως των 
κοινών καί τής τ ε τ ά ρ τ η ς  κ α ί  πέμπτης τάξεως τού πλήρους εις τά
ελληνικά καί μαθηματικά, τούς δέ μαθητάς τής έκτη; ει; 
τά μαθήματα, πλήν τών τεχνικών. Αί τελευταΐαι γραπταί έςετα- 
σεις έπέχουσι it-έσιν γενικών έξετάσεων. Τά γραπτά τών εξετά
σει, »ν, διορθούμενα καί βαθμολογούμενα, φυλάσσονται έν τώ αρχείω 
τοΰ σχολείου, έπί διετίαν τουλάχιστον, ό δέ βαθμός άναγραφεται 
έν ιδία στήλη τού καταλόγου τής προσκλησεως.

Μαθητής δι’ άσθένειαν ή άλλον λόγον, μή υποστα; κατα τον 
ώρισμένον χρόνον μετά τών συμμαθητών του τήν πρό τών οιακο-



πών τών Χριστουγέννων ή τών διακοπών τοϋ Πάσχα γραπτήν έξέ- 
τασιν, ύφίσταται ταύτην κατ’ άλλην ήμέραν, οριζομένην ύπό τοΰ 
Διευ9·υντοΰ τοΰ σχολείου, ό δέ μή ύποστά; τήν πρό τών θερινών 
διακοπών γραπτήν έξέτασιν, τήν έπέχουσαν θέσιν γενικών εξε
τάσεων, κρίνεται έκ τής άλλη; αύτοΰ έπιδόσεω;, έά/ πρό τή ; άνα- 
κοινώσεως τοΰ αποτελέσματα; δικαιολογήση άποχρώνΐως τήν 
απουσίαν του, άλλως, ύποχρεοΰται νά έπαναλάοη τά μαδήματα 
τή ; αΰτη; τάξει»;.

Μεθ·' έκάστην γραπτήν έξέτασιν, ό διευθύνων τό σχολεΐον, 
σημειοΐ έν τώ γενι/.ώ έλέγχω τήν κατά τήν διαρρεύσασαν περίοδον 
καθόλου πρόοδον τών μαθητών έν έκαστο) μαθήματι, κατά ση 
μείωμα τοΰ διδάξαντο; τό μάθημα διδασκάλου, ήτοι τόν έκ τών 
καθημερινών καί τών γραπτών εξετάσεων έξαγόμενον γενικόν βαθ
μόν ώς καί τάς απουσίας κα’ι τήν διαγωγήν αύτών, φροντίζει δ’ 
ώστε νά λάβη γνώσιν τούτου ή οικογένεια κατά τόν έκασταχοΰ 
δυνατόν τροπον, οφει/ει δ’ δμως ό διευθύνων τό σχολεΐον καί κατά 
μήνα νά παρέχη εί; τήν οικογένειαν τάς αναγκαία; περί τή ; προό
δου καί διαγωγή; τών μαθητών πληροφορία;.

Αρθρον 10. Επι τή λήςει τών μαθημάτων γίνεται τήν πρώ- 
την Κυριακήν μετά τήν 1ύ ’Ιουνίου σχολική εορτή κατά πρόγραμμα 
καταρτιζόμενον ύπό τοΰ συλλόγου τών διδασκάλων, εί; ήν καλούν
ται νά παρευρεθώσιν α: τοπικαί άρχαί καί οί γονεΐ; ή κηδεμόνες 
τών μαθητών. Κατά τήν εορτήν ταύτην απαγορεύεται πασα έπί- 
δειξι; άπαιτοΰσα ιδιαιτέραν τών μαθητών προπαρασκευήν.

Εν οίς τόποις ενεκα ιδίων λόγων διακόπτονται τά μαθήματα 
τόν χειμώνα ή έορτή αύτη γίνεται τήν πρώτην Κυριακήν μετά 
τήν 15 Αύγούστου. ’Εν τοΐς τελευταίοι; τούτοις σχολειοις αί γρα- 
πται έξετάσεις ένεργοΰνται πρό τών διακοπών τοΰ χειμώνας, τήν 
.ε/.ευταιαν έοοομαοα .οΰ ]\Ια·.ου καί την προηγουμενην τής σχολι
κής έορτής εβδομάδα.

Δι’ έξαιρετικούς λόγους αί τελευταΐαι γραπταί έξετάσεις ένεο- 
γοΰνται καί ένωρίτερον, κατ’ άπόφασιν τοΰ τοπικοΰ Έποπτικοΰ 
Συμβουλίου, έγκρινομένην ύπό τοΰ Κεντρικού, ή δέ σχολική εορτή 
τελείται εύθύς μετά τάς εξετάσεις ταύτα;.

Άρθρον 11. Τό αποτέλεσμα τής έτησίας προόδου τών μαθητών 
ανακοινοΰται τήν έπιοΰσαν,τής σχολικής εορτής.

Ό μέσο; όρο; τών τριών βαθμών τών καταγεγραμμενων εν τι:* 
γενικώ έλέγχω αποτελεί τόν γενικόν βαθμόν έκαστου μαδήματος, 
έ δέ μέσος ορός τών ούτως έξηγμένων βαθμών πάντων των μαθη
μάτων δηλοΐ τήν αξίαν έκάστου μαθητου προαγομένου„ αν δ βαθ
μός ούτος είνε τούλάχιστον 4 «καλώς».

Βαθμοί βρίζονται έξ : Ά ριστα  (6), λ·.αν καλώς (ο), καλώ, (4), 
μετρίως (ί5), μετριιότατα (2), κακώς (1).  ̂ _

Άρθρον 12. Κατατακτήριον έξέτασιν Οια τινα των τάξεων του 
κοινού ή π λ ή ρ ο υ ς  δημοτικού σχολείου ύφίστανται οι τε απο ιο ιω -  
τικών σχολείων προερχόμενοι καί οί κ α τ ’ οίκον οιδαχ 
πιν αίτάσεως τών γονέων η κηδεμόνων αυτών είς τύ σχολε.ον τής 
περιφερεία:, έν ή κατοικούσι, έν τή έγκρίσει τοΰ ^πιθεωρου και ει» 
τό σχολεΐον άλλης περιφερείας. Εί; τήν αΐτησιν τών βουλομένων 
νά καταταχθώσιν είς τήν άνωτέραν τάξιν tc j κοινού η εις τινα των 
τοιών άνωτέρων τάξεων τοΰ πλήρους, έπισυναπτεται και πιστοποιη
τικό'/ σπουδής τοΰ διευθύνοντος τό ιδιωτικόν σχολεΐον, εν ω έφοί- 
τησαν, ή τοΰ διδάξαντος αύτούς κατ’ οίκον διδασκαλου.^_  ̂ ,

Ούδείς έν τούτοις έγγράφεται είς ήν ταςιν έκριθη άξιος οια τας 
γνώσεις του, αν έχγ, ήλικίας μικροτέραν τής αναλογουσης εις την
-τάξιν ταύτην. . , . , ,

Ά παλυτήριον έξέτασιν ύφίστανται ο· τε απο ,οιωτικων σχο/.ειων
προερχόμενοι καί οί κατ’ οίκον διοαχθέντες εις ο σχολεΐον ήθελε
παραπέμψει αύτούς έπιθεωρητής κατόπιν αίτησεως τών_ γονέων η
κηδεμόνων αύτών, είς ην επισυνάπτονται _ποιστοποιητι/.α σπο,^ω
έκάστγ) * τών τοιών άνωτέρων τάξεων τοΰ οημοτικου σχολείου, έκδε-
δομένα ύπό διδασκάλων έχόντων τά προσόντα καί αναφέροντα τα
διδαχθέντα μ α θ ή μ α τ α  καί τόν χρόνον, καθ· ον έοιοαχθησαν ταυτα,
ώς καί έπίσημος βεβαίωσις δτι ό μαθητής εχει ήλικιαν ουχι κατω-
τέραν τών 12 έτών. , .

Κ α τ α τ α κ τ ή ρ ιο ν  η απολυτήριον έξέτασιν ουναται ν α  ·■»
•καί άνευ προσαγωγής τών άπαιτουμενων οικαιολογητικών, εαν^ «ο 
αρμόδιον ’Εποπτικόν Συμβούλιον, διά πράςεως αυτου ήθε/.ε κρ:νε. 
δτι ή προσαγωγή αύτών ένεκα ορισμένων λόγων εινε a o jv a w  

"Η ~ε κατατακτήριος καί ή άπολυτηριος εςέτασί- τω - - 
μαθητών γίνεται κατά τόν πρός έγγραφήν μαθητών κεκανονισμε- 
νμον ?ρόνον, μετά τόν ακριβή έλεγχον τών προσαγομένων δικαιολο- 
γητικών αύτών ένώπιον πάντων τών οιοασκαλων, του βχοΑεΛϋ. Λ 
έξαιρετικούς λόγους επιτρέπεται κατατακτήριος έξετασις κα. ε ., ά λ 
λην τού σχολικού έτου; έποχήν, άλλά μόνον κατόπιν εγκρισεω του 
αρμοδίου Έπιθεωρητοϋ. Γίνονται οέ α·. εξετάσεις αυται π ρ .Τορ.κα-



μόνον δταν πρόκειται περί κατατακτηρίου έξετάεεως οιά τινα των 
τριών κατωτέρων τάξεων, γραπτώς δέ και προφορικώς, δταν πρόκει
ται περί απολυτηρίου έξετάαεως ή κατατακτηρίου διά τινα τών τριών 
άνωτέρων τάξεων. Είς τάς έξετάσεις ταύτας οί μαθηταί δοκιμάζο
νται προφορικώς μεν είς πάντα τά μαθ-ήματα, γραπτώς δέ μόνον 
είς τά έν άρθρω 0 έδαφ. α'. τοΰ παρόντος διατάγματος δι’ έκάστην 
τάξιν καθοριζόμενα. Τά γραπτά δοκίμια φυλάσσονται έντώ σχολείω 
έπί δύο τούλάχιστον ετη. ’Αντίγραφον τοΰ πρακτικού, τοΰ περιέχοντος 
τό άποτέλεσμα τών έξετάσεων, υποβάλλεται είς τόν αρμόδιον έπι- 
il-εωρητήν.

Έ έξέτασις τών τοιούτων μαθητών δέν δύναται νά γίνη έν ο!ς 
σχολείοις ύπηρετοΰσιν οί διδάξαντες αυτούς διδάσκαλοι.

'Αρθρον 1:5. Ώρα: διδασκαλίας εινε κατά τήν χειμερινήν περί
οδον 8— 12 π. μ. καϊ 2 — 4 μ. μ., κατά δέ τήν θερινήν 7— 11 π. μ. 
και 3—5 ή 4—(j μ. μ. Τήν έναρξιν τών περιόδων όρίζουσι τά τοπι
κά συμβούλια.

Αί ώραι τής καθ’’ ημέραν διδασκαλίας δύνανται νά κανονισθώσι 
κα! άλλως κατ’ άπόφασιν τών ’Εποπτικών Συμβουλίων ένεκα τής 
9-ερμοκρασίας ή τών αγροτικών ασχολιών, άλλά μετ’ Ιγκρισιν τού 
Κεντρικού ’ Εποπτικού Συμβουλίου.

'Αρθρον 14. Τά τοπικά Εποπτικά Συμβούλια δύνανται, διά τοπι
κούς λόγους, νά όρίζωσιν άννι τών θερινών χειμερινάς διακοπάς συ
νεχείς και ούχί μακροτέρας τών δύο μηνών.

’Αρθρον Ιό. Αι άνωτέρω περ! ηλικίας μαθητών, χρόνου έγγρα
φης, χρόνου και τρόπου έξετάσεων, υποχρεωτικής φοιτήσεως και 
βαθμολογίας διατάξεις ίσχύουσι και διά τά ιδιωτικά σχολεία άμφο- 
τέρων τών φύλων.

’Αρθρον 16. Καταργείται άττό τής 11 Αύγούστου 1910 Ήμέ- 
τερον διάταγμα καί πάσα άλλη διάταξις άντιβαίνουσα ταΐς τοΰ πα
ρόντος διατάγματος.

’Αρθρον 17. Ή ισχύς τού παρόντος διατάγματος άρχεται άπό 
τού προσεχούς σχολικού έτους.

Είς τόν έπ! τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Λημοαίας Εκπαιδεύ
σεων αυτόν Έμέτερον Υπουργόν άνατίθ-εμεν τήν δημοσίευσιν κα! 
τήν έκτέλεσιν τοΰ παρόντος διατάγματος.

’Εν ’Αθήναις τή 3 Αύγούστου 1012.
’ Κ ν  'Ο νόμ -α τι το ΰ  Ιϊασ:>,έο:>;

Ό  Ά νν ιβ α σ ιλ εύ ς  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο ε~ι τοιν Κχχλησιχντιχιϋν 
χχ; της Λ ημονια ; Εκπαιδεύοεως ’ ϊ'~ου:γ<,ς 

I. Α. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

ΑΡΙΘ. <3300.
Έ γ χ ύ χ λ ι ο ;

'Ερμηνευτ ική  τοϋ ?<!/<οι> , 4 Ρ Μ '  τή ί  29 Μαρτίου 1913

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΏΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τά έποπτικά  συμβούλια  τής δημ οτικής έκπα ιδεύσεω ς.
Ό  άρτι ψηφισθείς νόμος ΔΡΝ^' «περί τροποποίησές κα! συμ

πληρώσεις τού νόμου ,ΓΩΚΗ' περ! κεντρικού εποπτικού συμβου
λίου Τής δημοτικής έκπαιδεύσεως», ου αντιτυπον α νναη ετα ι τη π - 
οοΰση, κύριον σκοπόν έχει να αρη τας δυσκολίας, δι ας επι βλάβη 
Χ ώ ν συμφερόντων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως και του δημοσίου 
καθόλου συνέβαινε και άλλοτε μάλιστα οε νϋν, ενεκα των ^αιρετι
κών περιστάσεων ύφ* δς διατελεΐ τό Κράτος, να αργωσιν επι μακρον 
και τό κεντρικόν έποπτικόν συμβουλών και πολλά των τοπικών επο
πτικών συμβουλίων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. _ ,

Α ί δυσκολίαι αύται αίρονται διά τοϋ νομού τουτου, υριζοντο* 
μέν δσον αφορά τό κεντρικόν έποπτικον συμβουλών, οτι ^υναται 
τοΰτο νά συνεδριάζη καί άν τρία μόνον έκ τών πεντε αυτου μελών 
είναι παρόντα, προνοοϋντος δέ δσον αφορά τα τοπικά εποπτικά 
συμβούλια περ! άναπληρώσεως τών τυχόν ελλειποντων η οπωσδή
ποτε κωλυόμενων μελών αυτών. ' . ,

Έν τή αναπληρώσει τών έλλειπόντων, απονιών ΐ| κωλυόμενων 
μελών τών τοπικών εποπτικών συμβουλίων ιδιάζουσαν βεβαίως ση
μασίαν έχει ή ύπό τοϋ νόμου δρ.ζομένη άναπληρωσις του επιθεω- 
ρητοϋ τών σχολείων ύπό τοϋ γυμνασιάρχους, οπου δεν λειτουργεί 
γυμνάσιον, ύπό τοΰ σχολάρχου. Προφανές είναι, οτι η αναπληρωσις 
αύτη, γινόμενη κατά τάς διατάξε.ς τοΰ άρθρου 42 του ΒΓΜΟ 
νόμου και άφορώσα οχι μόνον είς την εν τ<;> εποπτικω συμβουλιω 
είσήγησιν τών σχολικών υποθέσεων άλλά και εις πασαν την λοιπήν 
υπηρεσίαν τοΰ έπιθεωρητοΰ πλήν τής έπιθεωρησεως των σχολείων 
δεν δύναται νά άσκήται, αν μή δ άναπληρων τον Ιπιθεωρητην γυ 
μνασιάρχης ή σχολάρχης διευθύνη τό γραφειον^ του  ̂επιθεωρητοϋ. 
’Οφείλει' άρα κατά ταϋτα ό έπιθεωρητής, όχι μονόν οταν ορωηκως 
άποχωρή εκ τίνος εκπαιδευτικής περιφερείας αλΛα και οσάκις προκ - 
ται έπί μακρόν οπωσδήποτε χρόνον να απουσιαση εξ αυτηςέπ, αθε 
ή δι* άλλην τινά αφορμήν, νά παραδιδ^ κανονικως την’ υπ’^ εσ 
τοϋ γραφείου τ ο υ  είς τόν μέλλοντα να αναπληρωση αν τον /υμα  
σιάρχην ή σχολάρχην "ϊνα δέ καί τό Ύπουργεΐον γινωσκη υπο : νος 
διευθύνεται έκάστοτε τό γραφεΐον τοΰ επιθεωρητου, ανάγκη είναι 
νά γίνηται πάντοτε πρός αυτό σχετική ανακοίνωσή και ™ ^ρους 
τοϋ γυμνασιάρχου Γ, σχολάρχου, δταν προκηται να αναπληρωση τον



έπιθεωρητην, καί εκ μέρους τοϋ επιθεωρητου, δταν πάλιν πρόκη- 
ται οΰτος να αναλαβη τα εαυτοΰ καθήκοντα.

Έν ’Αθήναις τη 5 ’Απριλίου 1913. ■
Ό  'Υπουργός

I. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Περ. ΦρΕιδερΐχος
----------

Ιίερ'ι τροηοτιοιήοεως κα ι σνμπληοώσεως τον νόμον  ΓΩΚΗ' 
τής 1S Ιούλ ιον  1911  «περί κεντρικόν έιτοπτικοϋ  

σνμβονλ ίον  τής δημοτικής έκπα ιδεύσεως» .
ΝΟΜΟΣ ,ΔΡΝς-' (ύπ’ άριθ. 4156)

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ
Β Α Σ I  Λ Ε Υ  Σ Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

I ηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής άπεφασίσαιιεν και 
διατασσομεν τάδε :

"Αρθρον 1.
1 8  ί 1ς^ ν ^ « ν ραφ°ν 2 toD Μ ρ ° υ  4 ΐ0 ® ,ΓΩΚΗ· νόμου τής 
lb  _ Ιουλίου 1.Ι11 «περι κεντρικοϋ εποπτ.κοΰ συμβουλίου τής δημο 
τικης^εκπαιδευσεως» ή φράσις «.... τρία άλλα μέλη» αντικαθίσταται 
δια της « .....  δυο άλλα μέλη».

Το αρθρον 10 τοΰ αύτοΰ νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
_ « α τοπικά εποπτικά συμβούλια αποτελούνται εκ τοΰ προέδρου 

των πρωτόδικων, ως προέδρου, τοΰ γυμνασιάρχου, έν οις δέ τόποις 
δεν λειτουργεί γυμνάσιον, τοΰ σχολάρχου, καί τοΰ έπιθεωοητοϋ τών 
δημοτικών σχολείων. Τόν πρόεδρον τών πρωτοδικών απάντα, κωλυό- 
μενον η ελλειποντα, άναπληροί ό νόμιμος αύτοΰ αναπληρωτής, τόν 
γυμνασιάρχην ο αρχαιότερος εν τώ βαθμφ καθηγητής τοΰ αύτοΰ 
γυμνάσιου πλην τοΰ τής γαλλικής, καί τόν σχολάρχην, ό άρχαιότε- 
ρος ελληνοδιδασκαλος, τον δε επιθεωρητήν κατά τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 4_ του ,Β Ι ΜΘ νομού, c γυμνασιάρχης ή 6 σχο’λάρχης, 
οποτε προς συγκροτησιν συνεδρίας μετέχουσι τοΰ συμβουλίου καί 
οι τούτων αναπληρωταί. "Οπου λειτουργοΰσι πλείονα τοΰ ενός γυμνά
σια με/.ος τοϋ εποπτικού συμβουλίου είναι ό αρχαιότερος γυμνα-

•ττ , , .  , "Αρθρον 2 .
> JT  1,σχι'ς ™υ π«ροντος νόμου άρχεται άπό τής δημοσιευσεως 

αυτου εις την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό τής Βουλής καί παρ’ Ή μών 

σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερ- 
νησεως και έκτελεσθήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους '

Εν Αθήναις τή 29 Μαρτίου 1913.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός τών Εκκλησιαστικών κλ.τ.
I. Δ. Τ σ ιρ ιμ ώ κ ο ς

Περί ηρ οα γω γικώ ν έξετάσεων τώ ν δημοδιδασκάλων 
κα ί δημοδιδασκαλισσών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

’Έχοντες ύπ’ δψει τά εδάφια δ', ε', ς ' καί η’ τοΰ 10 άρθρου τοϋ 
ΓΧ'ιΒ' νόμου «περί τοΰ έν ’Αθήναις Διδασκαλείου τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως», ώς κάί τά άρθρα 20 καί 26 τοΰ ΒΟΘ νόμου «περί 
συστάσεως ύποδιδασκαλείων», προτάσει τοΰ Ήμετέρου έπί τών Έκ- 
κλησιαςτικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργού, άπεφα- 
σίσαμεν καί διατάσομεν τάδε :

"Αρθρον 1 . Οί βουλόμενοι έκ τών δημοδιδασκάλων καί τών δι- 
δασκαλισσών, νά άποστώσιν εξετάσεις έπί προβιβασμώ, ύποβάλλουσι 
κατά τόν χρόνον τών θερινών διακοπών, αϊτησιν περί τούτου είς το 
Ύπουργεΐον τών Εκκλησιαστικών, έπισυνάατοντες : 1) άντίγραφον 
τοϋ πτυχίου των, καί 2) πιστοποιητικά μαρτυροΰντα δτι συνεπλή- 
ρωσαν τριετή υπηρεσίαν, άφ’ ής άνεγνωρίσ&ησαν τριτοβάθμιοι ή 
δευτεροβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι, καί 3) δήλωσιν τών μερών, έν οίς 
ύπηρέτησαν καί τοΰ χρόνου, δν διήνυσαν έκ έκάστω τούτων.

Έ πί τή βάσει δέ τούτων τό 'Υπουργεΐον καλεΐ τούς αίτοΰντας 
είς έξετάσεις, εντός τοΰ αμέσως επομένου σχολικοΰ έτους, ή πάντας 
ομοΰ, ή καθ’ ομάδας, άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών ύποψηφίων, καί 
τών αναγκών τών σχολείων, έν οις ύπηρετοΰσιν.

"Αρθρον 2. Προαγωγικήν δοκιμασίαν ύφίστανται, οί μέν τριτο
βάθμιοι διά τόν βα&μόν τοΰ δευτεροβαθμίου, οί δέ δευτεροβάθμιοι, 
διά τον βαθμόν τοϋ πρωτοβαθμίου.

"Αρθρον 3. Ή έπί προβιβασμώ δοκιμασία τών δημοδιδασκά
λων, γίνεται έν τώ Μαρασλείω Διδασκαλείω, ενώπιον Επιτροπής, 
άποτελουμένης έκ τών μελών τοΰ Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου 
τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως καί τοΰ Διευθυντοΰ τοϋ εν Αθήναις 
Διδασκαλείου τής δημοτικής έκπαιδεύσειος.

Πρόεδρος τής Επιτροπής είνε ό πρόεδρος τοϋ Κεντρικού Επο
πτικού Συμβουλίου τήςδημοτικής έκπαιδεύσεως,ή τουτου κωλ.υομένου, 
ό νόμιμος αύτοΰ άναπληρο>τής.

"Αρθρον 4. Οί υποψήφιοι δοκιμάζονται γράφοντες δύο ή πλείονα



υποδείγματα διδασκαλίας μαθημάτων τοΰ πλήρους δημοτικού σχο
λείου, όριζομένοχν δι’ έκαστον τών υποψηφίων υπό τής ’Επιτροπής, 
ήτις, πρός καθορισμόν τούτων, λαμβάνει ύπ’ δψει, κα! είς τίνα μα
θήματα φαίνονται οΰτοι, εκ τοΰ πτυχίου τοον, ύστερούντες. Τά υπο
δείγματα ταΰτα γράφουσιν οί υποψήφιοι ύπό τήν έπίβλεψιν δΰο 
τουλάχιστον έκ τών μελών τής έξεταστικής ’Επιτροπής, λεπτομερή
κα! πλήρη, δσον αφορά τήν διδακτέαν {ίλην, καί άνευ βοηθητικού 
βιβλίου.

Οί δευτεροβάθμιοι, πλήν τοΰτου, άναπτΰσσουσιν έγγράφως δΰο 
θέματα, εν έκ τής παιδαγωγικής κα! εν έκ τής ψυχολογίας.

Ί ά θέματα κα! τών ύποδειγμάτων διδασκαλίας κα! έκ τών τής 
παιδαγωγικής και τής ψυχολογίας λαμβανομένων ορίζονται διά κλη- 
ρώσεως έκ δέκα ζητημάτων έκλεγομένων κατ’ εϊδη ύπό τής Ε πιτρο
πής, ευθύς πρό τής ένάρξεως έκάστης δοκιμασίας.

Μετά τήν γραπτήν έξέτασιν οί υποψήφιοι δοκιμάζονται διδά
σκοντες είς ήνωμένον και διηρημένον σχολεΐον,μετά βραχεΐαν προπα- 
ρασκευην, δυο η πλειονα μαθήματα, οριζόμενα ύπό τής Επιτροπής.

Ιούς δευτεροβαθμίους έκ τών ύποψηφίων, τινάς, ή κα! πάντας, 
δΰναται νά καλεση η Επιτροπή καί εις προφορικήν έξέτασιν, έπ! 
τών θεμάτων τής γραπτής δοκιμασίας, ή τής πρακτικής διδασκαλίας.

Ά ρθρον 5. Μετά τό πέρας τών έξετάσεων, ή Επιτροπή λαμβά- 
νουσα υπ οψει κα! τήν μέχρι τοΰδε ύπηρεσίαν τών ύποψηφίων, 
άποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν τίνες τοΰτων εινε άξιοι προαγωγής 
κα! ύποβάλλει διά τοΰ προέδρου είς τό Ύπουργεΐον τών Εκκλησια
στικών κλπ. α') πίνακα τών έπιτυχόντων, β') άντίγραφον τών πρα
κτικών τών συνταχθέντων περ! τών έξετάσεων, και γ') τά γραπτά 
δοκίμια τών έξετασθέντων.

Αρθρον 6. Καθ’ δμοιον τρόπον κα! ένώπιον τής αύτής ’Επιτρο
πής ενεργοΰνται κα! αί επι προβιβασμοί έξετάσεις τών ύποδιδασκά 
λων τών έχόντων πενταετή ύπηρεσίαν μετά βαθμοϋ «καλώς» ή «λί
αν καλώς» έντός τοΰ δευτέρου δεκαπενθημέρου τοΰ Αύγουστου.

Αι μέν αιτήσεις τών έφιεμένων νά ύποστώσι προαγωγικήν έξέ- 
τασιν ύποδιδασκάλων ύποβάλλονται εις τό έπί τής Έκπαιδεΰσεως 
κλπ. Υπουργεΐον μετά τών αναγκαίων δικαιολογητικών, μέχρι τής 
15 Αύγοΰστου, ό δέ κΰκλος τών μαθημάτων, έξ ,Τ,ν λαμβάνονται τά

θέματα τών έγγράφων υποδειγμάτων διδασκαλίας και τα της προ 
φορικής, περιορίζεται είς τά έν τοΐς κοινοΐς σχολειοις διδασκόμενα
μαθήματα. , . ,

Οί μετά βαθμοϋ -λίαν καλώς» ύφιστάμενοι προαγωγικήν εξε-
τασιν ύποδιδάσκαλοι απαλλάσσονται τής έν έδαφ. 2 άρθρ- 4 προσ
θέτου δοκιμασίας. ( %

’ Ά ρ θ ρ ω ν  7 .  Κ«ταργοϋνται τα άπό 31 Μαίου 1911 «περ ι εξε
τάσεων, έπ! προβιβασμό) δημοδιδασκάλων και διδαλισκαλισσων», 
άπό 1 Μαΐου 1900, κα! άπό 31 Αύγοΰστου 1901 «περι κανονισμού 
τών έπ! προαγωγή έξετάσεων τών γραμματιστών» Ήμέτερα δια
τάγματα κα! πάσα άλλη διάταξις άντικειμένη ταΐς του παροντος
διατάγματος. ,

Εις τόν αύτόν Ήμέτερον ’Υπουργόν ένατιθεμεν την δημοσιευσιν
κα! έκτέλεσιν τοϋ διαταγματος τούτοι1 ·

Έ ν Ά θήνα ις 22 ’Ιουλίου 1912 
Έ ν  όνόμα.%ι τον Βαοιλεα)ς 

Ό  Άντιβασιλεύς 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΛΛΟΧΟΣ

Ό  Γπ&υργο;
]. Λ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΧ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΛΔ (4134) 1)3)913 
Ά ρθρον 15. Ά πό 1ης Φεβρουάριου 1913 αί διατάξεις τών $ β 

καιγ' τ ο ϋ  άρθρου 2 τοΰ νόμου ,ΛΡΘ τής 11 ’Οκτωβρίου 1912 τρο
ποποιούνται ώς εξής: /

«Παρελθόντος τοΰ είρημένου χρονικού διαστήματος και μέχρι 
τής τελευταίας ημέρας τής έκ τοΰ στρατού άφέσεώς των οί έπιστρα- 
τοι δημόσιοι ύπάλληλοι, έφ’ δσον δέν εΐνε έφεδροι Αξιωματικοί, 
λαμβάνουσι πρός ταΐς έκ τής στρατιωτικής ύπηρεσίας αποδοχαις 
αύτών κα! τό ή μ «Λ ) τοϋ μισθού τοΰ πολιτικού αύτών μισθού, εαν 
είνε προστάται οίκογενείας κατά τούς επομένους δρους: α ) συζυγου, 
β') ανηλίκων άρρένων τέκνων ή θηλέων αγάμων, γ ) γ ο νε  ω ν α
ν ικ ά ν ω ν  πρός έ ρ γ α σ ί α ν  ή χήρας μητρός, κα! <Υ) αδελφών 
αγάμων, ή άρρένων αδελφών ανηλίκων.

Έάν δέ οί έπίστρατοι δημόσιοι ύπάλληλοι προστάται οικογενειας 
είνε έφεδροι αξιωματικοί, λαμβάνουσιν εϊτε τάς άποδοχας τού στρα-



τιωτικοΰ αύτών βαθμοϋ, έάν εινε άνώτεραι τοΰ ήμίσεος τοΰ πολιτι
κού αύτών μισθοί, εϊτε τό ήμισυ τοΰ πολίτικου αύτών μισθοΰ, έάν 
τοΰτο εινε άνοίτερον τοΰ δλου τών αποδοχών τοΰ στρατιωτικοΰ αύτών 
μισθού............

Περι μ ιο& ών π ο λ ιτ ικώ ν  υπ αλλή λω ν
ΝΟΜΟΣ ,ΔΡΘ' ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Μ'ηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής δπεφασίσαμεν και 

διατάσσομεν :
’Άρθρον 1. Έν επιστρατεύσει τοΰ στρατοΰ τής ξηράς ή τής θα

λάσσης, πολίτικοι υπάλληλοι τοΰ Κράτους, κληθέντες πρός στρατιω
τικήν ύπηρεσίαν, ή εθελουσίως καταταχθέντες, θεωροΰνται έν άδεία, 
δικαιούμενοι μισθοΰ, κατά τό επόμενον άρθρον.

’Άρθρ. 2 . Εϊς πολιτικούς ύπαλλήλους, κληθέντας εϊς τήν στρα
τιωτικήν ύπηρεσίαν κατά τήν περίπτωσιντοΰ προηγουμένου άρθρου 
παρέχεται, πρός ταΐς έκ τής στρατιωτικής ύπηρεσίας άποδοχαϊς αύτών, 
και ολόκληρος ό μισθός μέχρι τέλους τοΰ αμέσως επομένου τής δη-
μοσιεύσεως τοΰ περϊ έπιστρατεύσεως αύτών Β. Δ. μηνός............

Έ ν Ά θήνα ις τή 11 ’Οκτωβρίου 1912  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ό  έπί τών Οικονομικών ύπουργός

Α. Διομήδης

Π ερί προσω ρ ινή ς άναπληρώ οεως έπ ιο τρ α τενΰέντω ν  
λειτουργώ ν τής ’Ε κπα ιδεύοεω ς

ΝΟΜΟΣ ,ΔΟΔ'
’ Αρθρον μόνον. Επιτρέπεται, έφ’ δσον διαρκεΐ ή έν τώ Κράτει 

έπιστράτευσις, ή άπόσπασις λειτουργών τής έκπαιδεΰσεως έξ όμοιο- 
1 κιθμων σχολείων τοΰ αυτοΰ η ιχλλου τοπου πρός άναπλήρωσιν τών 
εις τας τάζεις τοΰ στρατοΰ κληθεντων τοιοΰτον ώς καί ή άνάθεσις 
μαθημάτων έν γυμνασίοις εϊς Ελληνοδιδασκάλους τής αύτής πόλεως 
έκ τών κεκτημένων πτυχίον διδάκτορος. Ή τοιαΰτη άπόσπασις καί
«ναθεσις τών μαθημάτων γίνεται διά διαταγής τοΰ 'Υπουργείου....

Έ ν Ά θήνα ις τή 8η ’Οκτωβρίου 1912  
1 ΕΩΡΓΙΟΣ Ο έπί τής Έκπαιδεύσεως κτλ. Ύπουργός

Ιω . Δ Τσιριμώκος

fltfit τής δοκιμ.»α£*ς τών βουλο̂ ένων vi <ΐιομισΟώα:ν 
'ΒπιθΕωρητχί τών ζημοτιχών οχολείων χλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’
ΒΑΣΙΛΕ1ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ' δψει τό ·58 άρθρον του ΜΙ Μθ , ως συνεπληρωΟ·ί) 
τοΰτο διά τοΰ ΒΨΛΑ' νόμου.

Προτάσει τοΰ Ήμετέρου έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. 'Όσοι τών έχόντων τά έν τώ ΒΨΛΑ' νόμψ μνημο
νευόμενα προσόντα il-έλουσι νά διορισίΐώσιν Επιΐ)·εωρηται .ών δη
μοτικών σχολείων, ύφίστανται δοκιμασίαν ένώπιον τοΰ Κεντρικού 
Εποπτικού Συμβουλίου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, έν τφ Μαρα-
σλείι;) Διδασκαλείω.

Άρθρον ?. Ό χρόνος τής δοκιμασίας, ώς καί ό αριθμός τών 
θέσεων, δι’ ας ένεργείται αύτη, ορίζονται ύπό τού Υπουργείου τών 
’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως διά προκηρυ- 
ξεως, δημοσιευόμενης έν τή Εφημέριοι τής Κυβερνήσεως είκοσι 
τουλάχιστον ημέρας πρό τής οοκιμασιας.

Άρθρον 3. Έκαστος τών ύποψηφίων υποβάλλει πέντε τούλά - 
χιστον ημέρας πρό τής ένάρξεως τής δοκιμασίας, είς τό ϊπουργεΐον 
τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαιδευσεως, δήλωσιν, 
δτι επιθυμεί νά μετάσχη τής δοκιμασίας, έπισυνάπτων α') επίσημον 
πιστοποιητικών περί τής ηλικίας αυτοΰ- ji) αντιγραφον lου πτυχίο.) 
καί τών έγγράφων, δι’ ών άνεκοινώθησαν αύτώ διορισμοί, μεταθέ - 
σεις, απολύσεις, τιμωρίαι, καί εύαρέσκειαι Όσοι τών ύποψηφίων θέ- 
λουσι νά έξετασθώσιν εις τινα τών έν τώ έπομέν<;> άναφερο-
μένων ξένιον γλωσσών, δηλοΰσι τοΰτο έντή αιτήσει αύτών. Οσοι 
τών ύποψηφίων έχουσι συγγράψει ή μεταφράσει παιοαγωγικάς πρα
γ μ α τ ε ία ς ,  ύποβάλλουσι καί αντίτυπα τούτων, τρία τουλάχιστον.

Άρθρον 4. Γραπτώς δοκιμάζονται οι υποψήφιοι α ) μεταφρά-



ζοντες εις τήν νέαν 'Ελληνικήν μέρος πεζοΰ άρχαίουΈλληνος συγ- 
γραφέως, οριζόμενο·/ ύπό τοϋ Συμβουλίου εύθύς πρό τή ; ένάρξεως 
τής δοκιμασίας, β') άναπτύσσοντες θέμα : J) εκ τής ψυχολογίας,
2 ) έκ τής παιδαγωγικής, 'Λ) έκ τής διδακτικής, 4) έ/. τής σχολικής 
ύγιεινής, 5) έκ τής {σχυ^ύσης νομοθεσίας τής δημοτικής εκπαιδεύ
σεις, οριζόμενο ν διά κληρούσεως έκ δέκα ή δώδεκα ζητημάτων έκά- 
στης κατηγορίας, έκλεγομένων ύπό τού Συμβουλίου ευθύς πρό τής 
ένάρξεως εκάστης δοκιμασίας.

Γραπτώς επίσης δοκιμάζονται οί βουλόμενοι τών ύποψηφίων είς 
τήν Γερμανικήν, ή τήν Γαλικήν ή τήν Ιταλικήν, ή τήν ’Α γγλι
κήν γλώσσαν, μεταφράζοντες εις τήν 'Ελληνικήν κείμενον μιάς σε- 
λίδος έντυπου, σχήματος ογδόου, όριζόμενον ύπό τοϋ Συμβουλίου 
ευθύς πρό τής ένάρξεως τής δοκιμασίας.

Διά μέν τήν εις τήν σχολικήν ύγιεινήν δοκιμασίαν διορίζει τό 
Μ’πουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών τόν παρ’ αύτω σχολικόν ιατρόν ή 
έτερον κατάλληλον, διά δέ τήν είς τάς ξένας γλώσσας, άν τό Συμ
βούλιον ύποδείξη τήν ανάγκην, ενα ή πλείονας ειδικούς έξεταστάς. 
Έκαστος τούτων έχει ψήφον συμβουλευτικήν είς τό ύπ" αύτοΰ έξε- 
τασθέν μάθημα.

Τό Συμβούλιον, άφοΰ μελετήση τά γραπτά δοκίμια τής έξετα- 
σεως ταύτης, καλεΐ, άν κρίνη άναγκαϊον, τούς ύποψηφίους, τινάς ή 
—άντας, και είς προφορικήν δοκιμασίαν είς τά ανωτέρω μαθήματα, 
ηεθ’ δ άποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν, τίνας έκ τούτων κρίνει ικα
νού; νά συνεχίσωσι τήν δοκιμασίαν, ούτοι δε δοκιμάζονται περαι- 
τέοο): α’) διδάσκοντες έν δημοτικω σχολείω δύο έκαστος διάφορα 
μαθήματα, οριζόμενα διά κληρώσεως και άνακοινούμενα είς'αύτούς 
ήμίσειαν ώραν πρό τής διδασκαλίας ,3') συντάσσοντες έκθεσιν : 1 ) 
περί τής λειτουργίας δημοτικοΰ σχολείου, όριζομένου ύπό τοϋ Συμ- 
βουλείου, και 2) περί έκλογής διδακτηρίου.

Τό Συμβούλιον δύναται, άν κρίνη άναγκαϊον, νά καλέση τούς 
ύποψηφίους τούτους κα! είς συζήτησιν περί τής γενομένης ύπ’αύτών 
διδασκαλίας, ώς κα! τών ύπ’ αύτών συνταχθεισών έκθέσεων, μεθ' δ, 
λαμβάνον ύπ’ οψιν κα! τόν προ ηγούμενον ύπηρεσιακόν κα! ίδιώ ΐι- 
ν.όν 3ίον τών ύποψηφίων. απαφαίνετάι κατά πλειονοψηφίαν τίνας

έκ τούτων κρίνει καταλλήλους νά διορισθώσιν εις τάς ζέσεις, οι ας 
κατά τό άνωτέρω αρθρον 2 προεκηρύχθη ή δοκιμασ.α. ^

’ Αρθρον 5. Μετά τό πέρας τής δοκιμασίας ό ΙΙροεορος του Κεν- 
τ ο · κ ο ΰ  Εποπτικού Συμβουλίου ύποβάλλει είς τό Υ π ο υρ γό ν  τών 
’Εκκλησιαστικών κα! τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως το αποτέλεσμα 
αΰτής συνυποβάλλων άμα κα! άντίγραφον τών κατα την οοκιμασι- 
αν συνταχθέντων πρακτικών κα! τά γραπτά δοκίμια τών .ςετα-
αφεντών.εντων. , . Λ, „

’ Λοθρον 0. Καταργεΐται τό άπό 24 Ίανουαρίου 1912 »περ
δ ο κ - ι ι α σ ί α ;  τών βουλομένων νά διορισθώσιν Έπιθεωρηται των οη- 
μοτικών σχολείων» Έμέτερον διάταγμα, κα! πασα οιαταςις αντι- 
•/ = Μχένη τώ παρόντι διατάγματι.
” Εί' τόν αύτόν Έμέτερον Υπουργόν έπ! τών Εκκλησιαστικών 

κα! τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως άνατίθεμεν την οημοσιευσιν 
κα! τήν έκτέλεσιν τοϋ παρόντος διατάγματος.

Έν ’ Α θ ή ν α ι ς  τ ή  ο  Αύγούστου 1912

Έν όνόμ.ατι τού I * »σλε -
‘Ο ’Αντιβασιλεύς 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Ό  ’ Υπουργός 

I. Λ. ΤΚΙΓΙΜΟΚΟΙ'



Aftfi .  l(i9M ’Κγχύχλιος

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν  Τ Ι1 Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΤΟ ΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΙΙρός τους κ.*. Μομάρχης τοΰ Μράτους.
Άνακοινοΰμεν ύμΐν παρά πόδας τοΰ παρόντος τό ύπ’ άριθ. 510' 

έ. 2. ήμέτερον έπισημειωτικόν έγγραφον πρός τόν κ. Νομάρχήν Κυ
κλάδων καί παρακαλοϋμεν ΰμας νά έχητε τοϋτο ύπ’ όψε: σας καί 
κατ’ αύτό νά κανονίζητε τήν ύμετέραν ενέργειαν.

Εν Ά ϋ ψ α ι ς  ιη  25 ’ία νουηρ ίου  1013

’() Υπουργός 
I. Λ. ΤΣίΡΙΜΩΚΟΣ

Π. Φρειδερίκος

Άποστέλλεται μετά τής συνημμένης αναφοράς πρός τόν κ. Νο
μάρχην Κυκλάδων, εις ον γνωρίζομεν, δτι δέν δικαιούνται οί δή
μαρχοι νά περικόπτωσι τόν μισθόν τών δημοδιδασκάλων, μεταόάλ- 
λοντες αύθαιρέτως τό περιεχόμενον τών μισθοδοτικών καταστάσεων, 
Άς ουτοι ύπευθύνως ύποβάλλουσιν είς αύτούς. ’Εν y δέ περιπτώσει 
φρονοΰσιν ούτοι, δτι τό περιεχόμενον τών καταστάσεο>ν δέν εΐνε 
αληθές όφείλουσι μετά τήν εκδοσιν τοΰ εντάλματος νά καταγγέλ- 
λωσι τήν πράξιν δικαστικώς ή και ποινικώς πρός έξεύρεσιν τής 
άληθείας καί τιμωρίαν τών ενόχων.

Εν 'Α&ψαις τ Γ/ 19 Ί ανο νη ρ ίο ν  1013

'Ο Ύπουργός
I. \. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Περί τοΰ τρόπου τής διεξαγωγής κλ«. τών δ»υ*.ο· 
πρασιών προς μ.£σθωσιν οικοδομ,ών δι*. τά σχολεία 
τής στοιχειώδους ή δ̂ μ,οτικής έκπαιδεύσεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ’ δψιν τάς διατάξεις τών διά τοΰ άρθρου 1 τού νόμου 
ΓΧΟΑ' (.3671) τής 27 Μαρτίου 1910 προστεθεισών δύο παραγράφων 
είς τό άρθρον 31 τοΰ νομού ΡΤΟΑ (3374) τής 10 Οκτωβρίου 
1909, ώς επίσης τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοΰ ίδίου νόμου 
ΓΧΟΑ', προτάσει τών Ήμετέρων Υπουργών τοΰ έπί τών Οικονο
μικών καί τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν τάδε :

Άρθρον 1. Ή υπό τής τελευταίας παραγαάφου τοΰ άρθρου 31 
τοΰ νόμου ΓΤΟΑ' τής 10 ’Οκτωβρίου 1909, ώς τοϋτο έτροποθοιήθ/; 
διά τοΰ νόμου ΓΧΟΑ' τής 27 Μαρτίου 1910, προβλεπομένη επι
τροπή έπί τής διεξαγωγής τών ένεργουμένων δημοπρασιών, πρός 
μίσθωσιν τών χρησιμευουσών διά τά σχολεία τής στοιχειώδους ή 
δημοτικής έκπαιδεύσεως οικοδομών, έν μέν τοϊς δήμοις τών πρω
τευουσών τών νομών ορίζεται δπως άποτελήται ύπό τών αυτόθι 
έδρευόντων νομάρχου, έπιθεωρητοϋ τών σχολείων τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως καί δημάρχου, έν δέ τοϊς δήμοις τών πρωτευουσών 
τών επαρχιών υπό τών αυτόθι έδρευόντων είρηνοδίκου καί δημάρ
χου καί υπό τοϋ οικείου έπιθεωρητοϋ τών σχολείων τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως,καί έν τοϊς λοιποϊς δήμοις ύπό τοΰ έν ταΐς πρωτευούσαις 
αύτών έδρεύοντος είρηνοδίκου, ή, έν έλλείψει τούτου, σχολάρχου, 
ή, έν έλλείψει καί τούτου, προϊσταμένου τής άστυνομικής αρχής, 
ύπό τοΰ οικείου δημάρχου καί ύπό τοϋ οικείου ώσαύτως έπιθεωρη- 
τοϋ τών σχολείων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Τών δήμων τής 
τελευταίας κατηγορίας έξαιρεΐται ό δήμος Πειραιώς, έν ω αντί τού 
είρηνοδίκου ορίζεται μέλος τής προκειμένης επιτροπής ό νομάρχης 
’Αττικής. Έν ή δέ περιπτώσει έν τή πρωτευούση δήμου τινός έδρεύ- 
ουσι δύο είρηνοδίκαι, μέλος τής έπιτροπής είνε ό είρηνοδίκης έκεί- 
νης τής πλευράς τής πόλεως, έν ή ζητείται νά μισθωθή διδακτή -



ριον, μνημονεύεται δ’ ούτος σαφώς έν τή περί δημοπρασίας διακη
ρύξει τοΰ έπιθεωρητοΰ, εν ή καταγράφονται τά μέλη τή ; έπιτροπής 
συμφώνω; πρός τό δον αρθρον τοΰ διατάγματος 'Ημών τούτου.

’ Αρθρον 2. Η διακήρυξι; δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον ή 
μερα; πρό τή; δημοπρασία; διά τοιχοκολλήσεω; έν τίό γραφείο) 
τοΰ έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων, έν τώ Δημαρχείω, έν τώ 
σχολείο καί έν τώ συνήθει τόπω τών δημοπρασιών, προκειμένου 
δέ περ! μισθώσεως έν πρωτευούση νομοΰ, συνοπτική αγγελία δημο
σιεύεται και είς μίαν τών έν αΰτή έκδιδομένων καθημερινών έφη- 
μερίδων, εις δύο δέ τών έν ’Αθήναις έκδιδομένων 'έφημερίδων, άν 
πρόκειται περ! μισθώσεως εν Αθήναις.

’ Αρθρον Ή ένοικίασις τών έν γένει διά τά σχολεία τή ; 
στοιχειώδους ή δημοτικής έκπαιδεύσεως χρησίμων οικοδομών δια- 
τάσσεται ύπό τοΰ Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών κα! τή ; Δημ. 
Έκπαιδεύσεως, έπιδιώκεται δέ ή πραγματοποίησις αΰτή; εντός του 
τελευταίου τριμήνου τής ίσχυούσης μισθώσεως ύπό τών έπιθεωρη- 
τών τών ρηθέντων σχολείων κα! ένεργείται διά λογαριασμόν τών 
δήμων τοΰ Κράτους, ούς βαρύνει ή πληρωμή τοΰ ένοικίο^. Ε φαρ
μόζονται δέ κα! έπ! τής ένοικιάσεως ταύτης οί · γενικώς περ! 
μισθώσεως οικοδομών προς δημοσίαν χρήσιν ισχύονες κανονισμοί, 
έφ’ δσον δέν ορίζεται άλλως περ! αΰτής διά τοΰ διατάγματος 'Ημών 
τούτου. Οί έκ τών 'ρηθέντων δέ γενικών κανονισμών άναφερόμενοι 
είς τό Δημόσιον δροι, έπ !. τών προκειμένων πρός έγκατάστασιν 
σχολείων τής στοιχειώδους ή δημοτικής έκπαιδεύσεως ένοικιάσεων 
θέλουσιν άφορα είς τούς υπολοίπους δήμους.

’ Αρθρον 4. Ή ύπό τής παραγράφου 7 τοΰ άρθρου ο ί τοΰ νό
μου ΓΤΟΔ' τής 10 ’Οκτωβρίου 19 '9, ώς τοΰτο έτροποποιήθ·η διά 
τοΰ άρθρου 1 τοΰ νόμου Ι’ΧΟΑ' τοΰ έτους 1910, έπιτρεπομενη 
μίσθωσις οικοδομών δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας, δταν τό μηνιαίον αΰ- 
τών ένοίκιον δέν ύπερβαίνη τά; δραχμά; 25, ορίζεται, δσον άφορα 
είς τά σχολεία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως ή δημοτικής, δπως 
ένεργήται ώς έξής :

'θ  αρμόδιος έπιθεωρητής τών σχολείων τής δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως, δι’ δσα έκ τών σχολείων τής περιφερείας αύτοΰ υπολογί
ζει δτι τό ένοίκιον τών πληρουσών τούς ορούς τή ; σχετικής δημο

πρασιάς οικοδομών δέν μέλλει νά ύπερβή τάς δρ. 55 κατά μήνα, 
ειδοποιεί διά προσκλήσεως αύτοΰ τού; έχοντας τοιαυ-τας οικοοομα, 
«pbc ένοικίασιν ίδιοκτήτας, ϊνα έν ώρισμενη ήμέρα κα. 
ρεθώσιν έν τώ σχολείω, δι’ δ μέλλει ή ένοικίασις να 
ύπάρνη ίδρυμένον κα! λειτουργή ήδη τοΰτο, η εν τφ οημαρχικω 
καταστήματι, έάν έσχάτως τό πρώτον συνεστάθη το σ χ ^ Τ ο νέ  
πρωτευούση δήμου, ή έν δημοσίω τινι, καταστήματι^  
λκον ίδρύθη ούχι έν πρωτευούση οημου,ή εν αλλφ, καταλ η ! 
-/ατά Ζ  κοίσιν τοΰ έπιθεωρητοΰ, μέρει, έν έλλείψει «οτοθι δημο
σίου καταστήματος. Τήν πρόσκλησιν ταύτη αποστέλλει έ επιθεω- 
οτιτής έγγράφως πρός τόν οίκεΐον δήμαρχον, οπως μεριμνηση περι

λήσεω; έν ,φ  ~ , . 0  μέρ«. « « «  1
'κ/λησίαις. Έάν τό σ χ ο λ ε ι ο ν .  δι’ δ ζητείται να μισθωθη ο.οα/.τη 
«ον λειτουργή ήδη, ή πρόσκλησις στέλλεται συγχρόνως υπό « υ
'π ’θ-εωρητοΰ κ α !  είς τόν δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α  αΰτό, ί’να τοιχοκολληση ουτος 
ναύτην είς τ ή ν  θύραν τοΰ σχολείου κα! ειδοποίηση του; κατο.κους 
διά τών μαθητών περ! τής έπικειμένης ένοικιάσεως, φροντιση 
ά .' ευθείας ούτος διά καταλλήλου ένεργείας περι ευρεσεως των κα
ταλλήλων πρός ένοικίασιν οικοδομών. Δέον οε να λαμβανη.αι υπό 
τοΰ έπιθεωρητοΰ πρόνοια, δπως μεταξύ τής ή μέρας, καθ ην η πρό
σ κ λ η σ ή  αύτοΰ μέλλει τά περιέλθη είς τόν δήμαρχον κα! τον οιευ- 
θύνοντα τό σχολειον, κα! τής ήμέρας καθ’ ήν θα παρευρεθωσιν

, ,  -rr~  „,’α ,̂.>σιν ζ; '  τόν διά τής προσκλήσεωςο- προσφέροντες οικίας προ. μ.σίτωσ.ν s., tu» ι
όρισθέντα τόπον, μεσολαβώσι 15 τουλάχιστον ημέραι.

Ή  πρόσκλησις στέλλεται ύπό τοΰ έπιθεωρητοΰ ταχυδρομικά.; 
έπ! αποδείξει, ειδοποιείται δέ συγχρόνως τηλεγραφικώς υπο,τουτου 
6 άβμόδιος δήμαρχος περ! τής αποστολής, έάν εν τη πρωτ υ^ ση

κ α λ ε ί τ α ι  ό οικείος δήμαρχος, δπω, παρευρε η ^  , q
ένοικιάσεως κατά τήν έρισθείσαν περ! αυτής ημερ*ν κα. ωραν. 
Κατά τήν ημέραν δέ ταύτην μεταβαίνει κα! ο επιθεώρηση, αυτοσε 
-/α'·, άφοΰ λάβη μετά τοΰ δημάρχου γνώσιν των προτάσεων .ω/ 
προσφερόντων τάς οικοδομάς αύτών πρός ένοικίασιν, επισκεπ,εται



μετ αύτοΰ ταύτας καί έκλέγουσιν άπό κοινού άμφότεροι τήν προσ- 
φορωτέραν έκ τούτων, ήν καί προτείνουσι πρός ένοικίασιν, συντάσ - 
σοντες τό προσήκον πρό; τοΰτο πρωτόκολλον.

Έν τώ πρωτοκόλλω περιγράφεται έκαστη τών προσφερομένων- 
οικοδομών, δριζομένου ού μόνον τοΰ έσωτερικοΰ ταύτης χώρου, άλ
λά κα. τής περιοχής αύτής καθ·’ όλου, εκτίθενται δέ διακεκριμένα»; 
τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα έκαστη; καί αναγράφεται 
τό ζητούμενον υπό τοΰ ιδιοκτήτου ένοίκιον. Περιπλέον διά τήν  
έκλεγομένην πρό; ένοικίασιν οικίαν αναπτύσσονται έν λεπτομερεία 
οι καθιστώντε; αύτήν προκριτωτεραν τών άλλων λόγοι. Έν περι- 
πτιοσει ασυμφωνίας μεταξύ έπιθεωρητοϋ καί δημάρχου, έκάτερο; 
τούτων ποιείται ιδίαν έν τώ πρωτοκόλλω πρότασιν, προβάλλων τούς 
λόγους, δι οΰ; προτιμά μίαν τών προσφερομένων οικιών. Έν τώ 
αύτώ πρωτοκόλλω αναγράφονται λεπτομερώς α: τυχόν αναγκαίοι 
μεταρρυθμίσει; τής οικοδομή;, εΐ; ά; δ ιδιοκτήτης όφείλει νά προ- 
έλθη μετά τήν σύνταξιν τοΰ μισθωτηρίου συμβολαίου καί άνευ τής: 
έκτελεσεως τών όποιων ή μίσθωσις θεωρείται ώς μή γενομένη.

Τό υπο τής επιτροπής συντασσομενον πρωτόκολλον ύποοάλλε- 
ται υπό τοΰ έπιθεωρητοϋ μετ’ αντιγράφου τής περί τής ένοικιάσεως. 
διακηρυξεω; πρό; το Κεντρικόν Εποπτικόν Συμβούλιιν τή ; Δημο
τικής έκπαιδεύσεως, δπερ έγκρίνει ή απορρίπτει τήν πρότασιν τής 
έπιτροπής, καί έν περιπτώσει διχογνωμία; αυτής άποφαίνετα: 
υπέρ τή ; προσφορωτέρα; τών προτάσεων. Τήν άπόφασιν ταύτην 
τό Κεντρικόν Εποπτικόν Συμβουλιον τή ; Δημοτικής έκπαιδεύςεως 
άνακοινοϊ πρό; τό έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσία; 
Εκπαιόεύσεω; Ιπουργειον, τοΰτο οε οιατασσει τόν άρμόδιον έπι- 

θεωρητήν νά προβή ε·; μίσθωσιν τής οικίας ή είς νέα ν δημοπρα
σίαν. Τό ένοικιαστήριον συμβόλαιον συντάσσει δ δήμαρχος μετά κοι- 
νοποίησιν τοΰ έπιθεωρητοϋ.

Ή ένοικιαζομένη οικοδομή παραλαμβάνεται άμα τι} συντάξεί 
τοΰ ενοίκιαστηρίου συμβολαίου, έκτός έάν διά τούτου δρισθή άλ
λως περί αύτής. Έάν δέ ή ισχύς τής συμβάσεως έξαρτηθ·ή διά τοΰ 
ένοικιαστηρίου συμβολαίου έκ τής έκτελεσεως αναγκαίων μεταρ

ρυθμίσεων τής οικοδομή;, ή παραλαβή ταύτης ένεργεΐτα: μετά τήν

H Λ Α Ί'ΙΜ Ι ΤΡΑΠ ΕΖΑ
ΕΧΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΡΧΙΚΟΝ 6ΌΟΟΌΟΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ 1.500.000 ΔΡΑΧΜΑΣ

Ε Ζ Τ Σ Τ Η 0 Η

ΑΠΟ ΤΗΝ mizm ΤΡΑΠΕΖΑΝ τ η ς  ε λ η λ ο ς
ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟ ΥΣ Τ Ο Υ  ΛΑΟΥ

Ή  Κ υ β έ ρ ν η σ ις  ε χ ε ι α ν τ ιπ ρ ό σ ω π ο ν ,  ό  ό π ο ιο ς  π α ρ α κ ο λ ο ν ^ ε ΐ  τ ά ς  ε ρ γ α σ ία ς  
τ η ς  Τ ρ α π έ ζ η ς  x a ι  λ α μ β ά ν ε ι  μ έ ρ ο ς  ε ις  τ ά  Σ υ μ β ο ύ λ ιά  τ η ς

T A / n » E V T H p i O N

Η Λ Α  Ϊ Κ Η  διά νά έξαπλώση είς τόν λαόν τό πνεύμα τής 
άποταμιεύσεως, δέχεται είς τό Ταμιευτήριών της 
καταθέσεις άπό μ ί α ν  δ ρ α χ μ ή ν  εως π έ ν τ ε  
χ ι λ ι ά δ α ς  δρχμ. κα'ι δίδει τόκον 4 7, τά ο)ο. 
Διά τάς καταθέσεις είς χρυσόν 31/, τά ο)ο. Κάθε 
καταθέτης εί μπορεί νά πάρη όπίσω τά χρήματά 
του όποτε θελήση, εϊτε όλα, είτε μέρος.

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Η Λ Α Τ Κ Η  διά καταθ. άποδ. είς α/ ζήτησιν δίδει τόκ. 37,ο)ο 
» » » μετα εξ μήνας * » 4 ο)ο
» . » » » εν ετος » » 47,0)0
» » » » δύο ετη κα! πλέον 57so)o

Διά τάς είς χρυσόν καταθέσεις 7, ο)ο όλιγώτερον.



Κ Α Τ Α Σ Τ Ή Μ Α Τ Α

Α Υ Γ Η Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν , ,  
Θ Ε Ο Δ . Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Έ ν  Ά Φ ή να ις—Π λατεία Ά γ ιω ν  Θεοδώρων 
Β Ι Β Λ Ι Λ  A I A A K T I K R

Τ Α Ξ ΙΣ  Α '·  Ά λ φ α β η τ ίρ ιο ν ,  τεΰχ. Λ ', τετράκις έγκριΟέν.
» ο » » ]>'· “ 1  ̂ “

ΤΑΞ ΙΣ  Β · Ό  "Κ αλός Μ αθη-ής», αναγνωστικόν δίς έγκριθεν.
„ » Ά ρ ιΟ μ η τ ιχ α ι ά β χ ή σ ε ις , έγκριθεισάι τελευταιον.

Τ Α Ξ ΙΣ  Γ ’· Ο «Χ ρ η σ τή ς & ν$ρωκος», αναγνωστικόν εσχάτως Ξγ'-ί'·- 
()ίν — Γ ρ α μ μ α τ ιχ ή , τελευταΐόν έγκριθεΐσα.— Ί * ρ 4  Ι σ τ ο ρ ία  τή ς  Π α λα ιά ς  
Δ ια θ ή χ η ς .— 'Ισ τ ο ρ ία  τή ς  ’ Α ρ χ α ία ς  ‘ β λ λ ά δ ο ς .— Γ εω γρ α φ ία  μ ετά  ε ι
κόνων καί π ινάκω ν.— Ε ύα γγε?.ιχα ί * ερ ιχ ο * α ί μετά σχολίων. Α ρ ιΟ μ ητι- 
x a i ά σ χ ή α ε ις .— Χ ά ρ τη ς  τ ή ί  Ε λ λ ά δ ο ς ,  μέγας, πολύχρωμος. — X  ip  τη ς  
τή ς  ‘ Ε λλ η ν ιχ ή ς  Χ ερ σ ονή σ ου . — Χ ά ρ τη ς  τη ς  Ε ύρ ώ * η ς .— ’Α ρ ιΟ μ η τ ιχ α ί 
άσ χ ή σ εις  καί προβλήματα. — Κ α λ λ ιγ ρ α φ ία ,  νέα μ εγά λη .—Ι χ ν ο γ ρ α φ ία ,
τεΟ/ος Α '. .

Τ Α Ξ ΙΣ  Δ '·— ' °  "Ελλην « ο λ ίτ η ς ,  εθνικόν αναγνωστικόν.— Μρόοο- 
τ ο ς ,  έτερον αναγνωστικόν, πολλάκις έγκριθεν ιός άριστον.— 1 ρ α μ μ α τ ιχ η .
 Γ ε ω γ ρ α φ ία . — Ε ϋα γ γ ελ ιχ α Ι  * tp ix o « a i μ ετά  σχολίων. Ιερά Ισ το ρ ία
τ ή ς  Κ α ινή ς  Δ ιαΟ ήχης.—  Χ ρ ισ τ ια ν ιχ ή  Κ α τ ή χ η σ ή .— 'Ισ τ ο ρ ία  τη ς  
Λ εω τέρ α ς  ‘ Ε λλάδ ο ς. — Ά ρ ιΟ μ η τ ιχ λ  Π ρ ο β λή μ α τα . — Κ α λ λ ιγ ρ α φ ία  
μ εγά λη .— Ι χ ν ο γ ρ α φ ία .— Ζ ω ο λο γ ία  μετά  πλείστων εικόνων.— Χ ά ρ τη ς  
τή ς  'Ε λλάδος μέγας, τής 'Ε λλ η ν ιχ ή ς  Χ ερ σ ο νή σ ο υ , τής Ε υρώ πης, τής  
Π α λ α ισ τ ίν η ς ,  τής ^ σ ια ς ,  τής Ά μ ε ρ ιχ ή ς ,  τοΰ Α ν α τ ο λ ιχ ο ϋ  Η μ ισ φ α ι
ρίου, τοΰ Λ υ τ ικ ο ΰ  'Ημισφαιρίου, Μ αχ εδον ίας, Α Ι γ ύ π τ ο υ , Α υ σ τ ρ α λ ία ς ,  
Κ ρ ή τ η ς ,  Μ ιχ ρ ίς  Ά σ ία ς .

Τ Α Ξ ΙΣ  Β ' κ7·· ΣΤ ·— 3 ε νο φ ώ ντο ς  Κ ύρ ο υ  ’ Α νά δ α β ις , Σιμωνος Λ ιο ι- 
τέλλη .— Ά ν ώ μ α λ λ α  Γ ή μ α τ α .  Σ ίμ . Χ ιω τελλη .— Γ ε ω γ ρ α φ ία , Θ. Ν. Ά -
ποστολοπούλου.— ΕΟ αγγελιχαΙ Π ερ ιχοπα ί Άποστολοπούλου. - Ι χ ν ο γ ρ α 
φ ία ,  Άποστολοπούλου.— Κ α λ λ ιγ ρ α φ ία  μεγάλη Άποστολοπούλου. Ζ ωο
λ ο γ ία ,  Ν. Ά ποστολίδου.— Ό ρ υ χ το λ ο γ ία  και ι εω λ ο γ ία , Σπ. Π απανικο- 
λάου.— Φ υσ ιχ η  'Ι σ τ ο ρ ία ,  Ε λληνικώ ν σχολείων, ύπό Ν. Αποστολίδου, 
Εγκεκριμένη.-—Σ υ ντα χ τ ιχ ό ν  Έ λλην. Σχολείων, Π. Π αιζη. ϊ υ ν τ α χ τ ιχ ό ν  
'Ελλην! Σχολείων, X . Πουλίου. — Χ ά ρ 'τα ι, Άποστολοπούλου, Ελλάδος, 
Έ λλην . Χερσονήσου, Ιίαλα ιστινης, Ευρώπης, Α σιας, Αμερικής. Α νατολι
κού Ημισφαιρίου, Λυτικοΰ Ημισφαιρίου, Μακεοονιας, Α υστραλίας. Α ιγυ  
πτου, Κρήτης. Μικρας ’Ασιας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΎΤΗΝd ΛΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
Τά ά τ μ ο χ ίν η τ α  ϊτ ο ιχ ε ιο χ ο τ ή ρ ια  Ά κ ο σ τ ο λ ο * ο ϋ λ ο υ ,  γνωστά είς τό 

Πανελλήνιον ώς τά  τελειότατα καί πλουσιώτατα είς πάντα τά  είδη τών τυ 
πογραφικών χαρακτήρων, έχουσιν εν αποθήκη στοιχεία *εζά  και χ ε φ α λ α ϊα  
εκ πάντων τών ειδών, αξίας άνω τών 150 χιλιάδων δραχμών, ώστε δύνανται 
νά. εκτελώσιν άυιεσως Γϊ-αγγ5ΑΐΛζ οσον&Υ,ττοτε [/.εγάλας, όίχοϊως οε κχι [χιχρ^ς.

Τχ δε ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ εργοστάσια Άποστολοττούλου. 
ομοίως πλουσιώτατα είς πάντα τά  είδη τών στοιχείων, άναλαμβάνουσι τήν  

• φιλόκαλον καί τα^εΤαν εκτΰπω σιν πάσης τυπογραφικής εργασίας, και συγ
γ ρ α μ μ ά τ ω ν . — Προσέτι δέ βιβλία  καί περιοδικά β υ ζ α ν τ ιν ή ς  μ ο υ σ ιχ ή ς .

Τιμαι εύ& ηναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Χ Η Μ Ι Κ Ο Ν  Π Ρ Ο Τ Ο Ν Τ Ο Ν  Κ Α Ι  Λ Ι Π Α Σ Μ Α Τ Ω Ν
Κ Ε Φ Α Λ ΙΟ Ν  Δ Ρ. 5 . 0 0 0 , 0 0 0

ΕΔΡΑ ΕΝ  ΑΘ ΗΝΑΙΣ  οδός Σταδίου 33.
ΑΠΟΘΗΚΗ  » » Σοφοκλέους 22.

» ΕΝ Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι  » Άριστείδου 20.
’ Αντιπροαωπεϊαι κα ί Ά ποϋήκα ι  είς δλας τάς πόλεις και κω μο -  

πόλεις τής c Ελλάδος.

'II Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων 
έχει ειδ ικά  έργοστάσια  παραγωγής

Θειϊκοϋ όξέως | θεϊκής σόδας
‘ Υδροχλωρικού όξέως 1 ΠυριτοφΟοριονατρίου

;ο>νΝιτρικού »  [ ' Γπβρφωσφορικών Αιπαομάτω
Κρεμμορίου I Πλήρων Άνοϊμίκτων Χημικών
θειϊκοϋ σιδήρου I Λιπασμάτων

Ή  Ελληνική Ε ταιρ ία  Χημικών Προϊόντων κα'ι Λιπασμάτων 
έγγυατα ι τήν περιεκτικότητα ολων τών προϊόντων της.

Τό τοιοΰτον εχει σπουδαιοτάτην σημασίαν διά τά χημικά λιπά
σματα, τά όποια ευκόλω ς ν  οδεύονται· διά τοΰτο εις δλα τά Κράτη 
ή γνησιότης τών λιπασμάτων προσμάτων υπό ε ίδ ικ ώ ν  νόμων.

Γεωργοί, αγοράζετε τά χημικά λιπάσματα μόνον άπό μεγάλα 
εργοστάσια.

Α ί τιμαι τών προϊόντων τής 'Ελληνικής 'Εταιρεία είναι μ·.κρό- 
τεραι τών Ευρωπαϊκών- διότι ή Ε ταιρία μεταχειρίζεται ως πρώτας 
ΰλας Ελληνικά ορυκτά.

Γεωργοί, διά νά έχητε τέλεια καί ασφαλή άποτελεσματα πρεπει 
νά μεταχειρίζεσθε τά πλήρη λιπάσματα τής Ελληνικής Εταιρείας 
Χημικών Προϊόντων καί Λιπασμάτων.

Γεωργοί, άγοράζοντες τά λιπάσματά σας προσέχετε εις τους σακ- 
κους· νά είναι σφραγισμένοι μέ μολυβδίνην αφραγΐδα  παριστώσαν 
πεττεινόν.

Τ ιμ ο λ ό γ ια , κ α ι  ό δ η γ ία ι  π έ μ χ ο ν τ α ι  οωοεΰν ε ΐ ζ  ' ο ν ς  α ι τ ο ν ν τ α ;

Α ί τ ιμ α ι τών λ ιπασμάτω ν τής Ε λληνικής Ε τα ιρ ε ία ς  δημοσιεύονται λε
πτομερώς εις τό μηνιαϊον γεωπονικόν περιοδικόν « Ά γ ο ο τ ιχ ο ς  Τ α χ υ δ ρ ό μ ο ς - 
άποστελλόμενον δ ω ρ ε ά ν  είς τους αί τοΰντας.



ΙΩΑΝ. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ

Β Ι Β Α Ι Ο Π Ω Α Ε Ι Ο Ν  Τ Η Σ  “ Ε Σ Τ ΙΑ Σ ,,
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ—ΟΔΟΣ Σ ΤΑ Δ ΙΟ Υ -4 4

ΙίιΙίλίιι Η ((ιΓ ιιιγω γ ιν .ά .

ΒΑΤΝ Ο Π Ο ΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. Μ α δ ή μ α τ α  ε ι δ ι κ ή ;  δ ι δ α κ τ ι κ ή ς  τ ώ ν  σ τ ο ι 
χ ε ιω δ ώ ν  μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν . ’ΑΟηναι 191 2  σελ. 2 4 0 ................... Αο. 3 .—

ΒΑΑΑΚΗ  11. Ή  ά π ό  τ ο ϋ  α ν α γ ν ω σ τ ι κ ο ύ  β ι β λ ί ο υ  δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ ή ς  
Μ η τ ρ ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ η ς  εν τε τη  κατωτάτ^] κα ί τί) μέση Ε κ π α ι
δεύσει. ΆΟηναι 1909 8ον σελ. 4 2 6 ........................................... Αο. 4 .—

ΒΑΧΑΒΙΟΑΟΥ ΙΑ Κ . Π ρός τ ο υ ς  δ ιδ α σ κ ά λ ο υ ς  κ α ι  τ ά ς  δ ιδ α σ κ α λ ίσ -  
σ α ς  Σ υ μ β ο υ λ α ι  κ α ι  ό δ η γ ία ι  η ρ α κ τ ι κ α ι  έκ του Γαλλικού I.
Payot* ’ΑΟηναι 1911  σελ. 2 8 8 . , .........   , ..................Λο. 3 .—

ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΥ Γ. Ε ισ α γ ω γ ή  ε ις  τ η ν  Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν  Ψ υ χ ο λ ο γ ία ν .  Έ κ
του Ιταλ ικού  Cuido V ile a  Η)08 σελ. 5 2 1 ............ ..............9 .—

ΓΕΩ1 Τ Α Κ Α Κ Ι ΔΗΜ. Σ τ ο ιχ ε ία  Π α ιδ α γ ω γ ικ ή ς  καί τών βοηθητικών 
αυτής επ ιστημώ ν. Τόμ. 1 > Σ τ ο ι χ ε ί α  ή & ική ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  δ ι δ α 
κ τ ι κ ή ς .  Έ κ τοΰ Γερμανικού. 12. Κ ο ν ρ ά δ ο υ . Έκύοσ'.ς Β '. βελ- 
τιωβεΐσα μέν καί επαυξηθείσα ύπό του συγγραφεως έξελληνισΟείσα 
οε καί εν πολλοΐς διασκευασΟεΓσα κα! συμπληρωθεΤσα καί δι’ύπο- 
οειγματικώ ν διδασκαλιών^ ύπό τοΰ μεταφραστοΰ. ’Αθήναι 1911
σελ. 5 4 4 ..................................................      Ac. 7 .—

ΖΑ1 ΙΌΓΙΑΝΝΗ Α. Ψ υ χ ο λ ο γ ί α  μ ε τ ’ έφ'αρμογών εις τήν διδασκα
λίαν καί τήν αγωγήν καθόλου. Έ κ τοΰ Γερμανικού 27. Κ ο ν ρ ά δ ο ν .
Έ κδ. Β '. Συμπληριοθεΐσα καί δ'.ασκευασΟεΤσα κατά τήν [ί' Γερ
μανικήν εκδοσιν μεΟ’ ύποδειγματικών διδασκαλιών ύπό Δ ημ.  
Γ ε ω ρ γ α κ ά κ ι  καΟηγητοΰ τών Ιία ιδαγω γικώ ν. Ά θ .  1910  8ον.
Σελ. 5 7 0 ....................................................·.................... . ..................  Αρ. 7 .—

ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ Κ . Θ εω ρ ία  τ ή ς  ά γ ω γ ή ς  κατά τάς άρ/άς τοΰ Έ ρ-
βάρτου, μ ετά ϊ/p. έκ τοΰ Γαλλικού ..............................................  As. 1 .—

ΙΙΕΠΠΑ Σ. Η  γ υ μ ν α σ τ ι κ ή  κ α ί  α ί  π α ι δ ι α ί  τοΰ Αημοτικοΰ καί Ε λ 
ληνικού" σχολείου αμφοτέρων τών φύλων μετά  πολλών εικόνων
καί σχημάτων. Έκδοσις Β' β ε λ τ ίω ν ........................................... Αρ. 3.25

111.Γ1ΙΙΛ — N O RLAN D KR . Σ ο υ η δ ι κ ή  Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή  Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή  
πρός χρήσιν τών Αημοτικών καί Ελληνικών Σ/ολείων, τών Γυ
μνάσιων και Αιοασκαλειων, τών ανώτερων λυκείων καί σχολών 
του στρατοΰ και τοΰ ναυτικοΰ μετά  πολλών εΐκόνο.>ν καί π ι
νάκων............. ς ................, ........  As. 3 .50

ΠΟΥΛΙΟΥ X . Τ ό  β ι β λ ί ο ν  τ ώ ν  γ ο ν έ ω ν ,  ήτοι πρακτικός οδηγός πεοί 
ανατροφής τών παίδων αμφοτέρων τών φύλων άπό της πρώτης 
ηλικ ίας μέχρι της ένηλικιότητος αυτών κατά μετάφρ. έκ τοΰ γερ-
μανικοΰ τοΰ Καρόλου ’Ό π π ελ ...................................   Αο. 5 .—

Χ Ρ Ϊ ΣΑΦΙΙ I. Ή  Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή  κ α τ ά  τ ό  Σ ο υ η δ ι κ ό ν  σ ύ σ τ η μ α ,  μετά  
πολλών εικόνων καί σχημάτων, έπί άρίστου /άοτου καί μετά  πά
σης τυπογραφικής φιλοκαλίας. Σελ. 4 3 2 ....... Αρ. G.—

Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

1 Ιαρακαλοΰντα: θ-ερμώς ο: καθ-υστεροΰντες τήν άναξ:αν λόγου 
συνδρομήν έκ δύο δρ. τοΰ 1913, ώς κα: τοΰ 1914, ν* άποστε:- 
λωβι ταύτην (είς γραμματόσημα ή δ:’ επιταγής) είς τον ταμ’.αν 
ΐοΰ Συνδέσμου' κ. Β. Καμπάνην (Β ' Δημοτ. αχολ. άρ. όδός 
Αδριανοϋ). παρ’ ού Φέλουσ: λαβε: τήν σχετικήν διπλ. άπό- 
δειξιν.
Ά κ  τών λαμβανόντων το περιοδικόν ούδείς ύποχρεοΰται νά έγ
γραφη μέλος τοΰ Συνδέσμου ή συνδρομητής τοΰ ΙΙεριοοικοΰ. 
Ά λ λ ’ ό &έλων νά λαμβάνη τακτικώς τό περιοδικόν πρέπει νά 
δηλώση τοΰτο πρός τόν Πρόεδρον κ. 'Κ. Σβάρναν κα: νά ζητή ·1 
ση τά τυχόν καθ·υστερούμενα αύτω τεύχη, άποστέλλων εύανά- 
γνωστον τήν διεύθ·υνσίν του καί ηροπληρώνοαν τήν έτησ:αν δι- 
δραχμον συνδρομήν του.
Ρνίς τά καταβαλόντα τήν έκ 2 δρ. έτησίαν συνδρομήν των μέλη 
άποστέλλετα: δωρεάν το περιοδικόν
Πωλοΰντα: τόμοι δλης τής σειράς τοΰ περιοδικοΰ τών 7 έτών ει; 
τό Βιβλιοπωλείο ν τής «’Εστίας» τοΰ κ. Ί . ΙΫολλάρου.
Είς τάς «είκόνας τοΰ βίου τών ζώων», υπό Άρ. Κουρτίδου κα:
II. Τσίληθ-ρα καί είς τάς «εικόνας έκ τοΰ βίου τών φυτών», υπό
II. Τσίληθ-ρα, ευρίσκει τις νά διδάξη παν δ,τι απαιτεί τό άνα-  
λυτικόν πρόγραμμα έκ τής ζωολογίας καί φυτολογίας. Άμφό- 
τερα πωλοΰντα: είς τό βιβλιοπωλεϊον X. Τζάκα, (ΙΙανεπιστη- 
μίου 8), άντ: δραχ. 12, έλεύ11·ερα ταχ. τελών.
Π αιδική προατααία. Παιδαγωγικόν κα: σχολ-.κόν περιοδικόν 
είς διμηνιαΐα τεΰχη, άντί δραχμής έκαστον, εκδιδετα: ύπό τοΰ 
συναδέλφου κ. Μ. Ίωαννίδου Δ. Φ. κα: ΙΙα:δαγωγοΰ. Γραφεία : 
έδός Εύριπίδου καί 'Αγίου άγμητρίου. Συνιστάτα: θ-ερμώς τοϊς 
κ. κ. Δημοδιοασκάλοις ύπό τοΰ Συνδέσμου, ως χρησιμωτατον 
βοη-θ-ημα είς τό έργον των.
Κ υψέλαι. Άμερικανικα: Μελισσοκομικα ε:δη εις τήν !\Ιελισσο- 
κομικήν εταιρείαν u' 0  Ύ μ η τό ς  » έδός Κοραή 3.
Είς τούς κ. κ Δημοδιδασκάλους δ:ά τοΰ κ. Προέδρου τοΰ συν
δέσμου ε:δ:κή έκπτωσις.



’Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΉΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τούς κ.κ. Έ π ι& εω ρητάς τω ν  Δ ημοτικών Σ χολείω ν, 
δημοδιδασκάλους άμφοτέρω ν τώ ν  φ ύ λ ω ν  κα ί ύποδιδασκάλονς.

Έχοντες ν π  δψει τό ν π ό  τοΰ Συνδέσμου  τών Ε λλήνων  δημο 
δ ιδασκάλων εκδιδόμενον εις δ ,μην ια ία  τεύχη περιοδ ικόν πα ιδαγωγ ι
κόν υπό  τόν τίτλον  « Το Δημοτικόν Σχολε ΐον», είς 8 δημοσιεύετα ι 
ΰλη άποκλειστικώς σχολική, ήτοι πναγματε ϊα ι  πρω τότυπο ι ή μετα
φράσεις εξ Ε νρυ ιπα ίκών συγγραμμάτω ν  κα ι περ ιοδ ικών περ ί δ ιάφο
ρων Ικπα ιδευτ ικών ζητημάτων, ώς κα ι ή π α ρ ’ τ',μιν ίσχνονσα νομ ο 
θεσ ία  π ε ρ ί  έκπαιδεύσεως κ . λ. π . ,  κα ί τήν π α ρ ’ ήμ ΐν σπάν ιν  παιδα* 
γωγικών συγγραμμάτω ν  κα ϊ περ ιοδ ικών , συν ιστώμεν νμ ιν  την πρόσ 
κτησήν αύτοΰ πεποώότες , δτι ή μελέτη τούτον βέλα  ά ποβή  πολλαχοκ  
ωφέλιμος εις ύμας κα ί εις τήν δημοτ ικήν  εκπαίδευσ ιν :

Έν Ά θήνα ις  τ>/ 17 Μ άιον 1012.

Ό  'Υπουργός
' A ll .  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣ Περ- Φρειδερίκος

Λ v uu  | ,| . Παοά Τ(ΰ Τημία. τον Σ νγδ ία ιιο ν  ί{·ηίαχο»ται κα ι ήω ίο νν τα
τ ά μ ~ 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913
άντ ί 2  δοα/μύν ϊχ α οτος . Ή  ίτ ,& α Σννδηο,,ή  U  μπ> Π> \ E W r?,*,V δο. 2, 
δ ιά  δε re Έ ·ωτεοικην ψ ο. 2 ,50  ηοοχληρω τεα .

ν # ι ι ,  ·2( , .  Σ ύοτασ ις  lictoozoL jg χ ω μ ά τω ν  ,(h *  ί.τ η α γή ς  <’/ τοχομεοιΛίω*}
* - κ. Β\ΚΑΜ Π ΑΜ ΙΝ

ra m a r  του Σννδέπμον τών 'ΣΙ/.ψ-ο,γ Λι,μοδιδαοχά/.οη·
β ' .  ΔΐΗίοτιαϊ'Υ Σγο/jtTqv, »5Λ><·ς Ά δοιανοϋ

'ΛΛι',να;. .


