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Εις πολυσέλιδου φύλλον τή; Έφημερίδος τής
Κυβερνήσεως (ύπ ’ αριθμόν 174 τής 1 ’Ιουλίου)
έδημοσιεύΟη ό Κατάλογος τών βιβλίων τών έγκριΟέντων διά τάς Σχολικάς βιβλι:θηκας κατά
'/ '. Μ α θ η μ α τ ικ ά , Φ ν σ ικ α Ι Έ π ισ τ ή τήν πρώτην τριετίαν. Ώς γνωστόν ή σύνταξις
μ α ι, Φ υ σ ικ ή Ισ τ ο ρ ία
»3(1
του Καταλόγου είχεν άνατεθή διά Β. Διατά
»10
11'.' Υ γ ιε ιν ή _______ ._________
γματος εις τέ< Σύλλογον ποός διάδοσιν ωφελίμων
Θ'. Γ ΐω ρ γ ία , Έ μ π ό ρ ιο ν . Β ιο μ η χ α ν ία ,
βιβλίων, έπιφυλασσομένης καί τής έγκρίσεως
Π ο ικ ίλ ο ι γνώσεις,.,.
» 55
τού * Γπουργεί:υ τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεω;.
1'. Π ο λ ιτ ικ ή ο ικ ο ν ο μ ία , Ν ο μ ο θ ε σ ία
»
8
Ώστε έκ του δημοσιευόμενου Καταλόγου δέν
"Ητοι έν συνόλω βιβλία 454 συγκροτούμενα
δύναταί τις νά διακρίνη όποια ύιτήρξεν ή αρχική
έ/. τόμων 572.
έργασία τού Συλλόγου καί κατά πόσον μετερΕις ίδιον παράρτημα αναγράφονται κα! 13
ρύθμισε ταύτην ή υπηρεσία του ’Υπουργείου.Ούχ
περιοδικά δημοσιεύματα πάσης ύλης, τά όποια
ήττον εύλόγως δύναται νά ΰποτεθή δτι ό άρχιόύνανται νά λαμβάνουν αί Σχολικά! Βιβλιοθήκαι.
κώ; καταρτισθείς Κατάλογος κατ’ ούδέν ή έπ'
έλάχιστον ίσως μ-τεβλήθη, επομένως ή τιμή
Καί μόνη ή άπαρίθμησι: τών διαφόρων τμη
τής συντάξεως αυτού ολόκληρος οφείλεται εις
μάτων τού Καταλόγου άποόεικνύει πόση φροντί;
τόν Σύλλογον πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.
έλήφθη ώστε αί Σχολικά! Βιβλιοθήκαι νά έπαρΌ γνωρίζων τά; ρ.ζικάς ελλείψεις τής βιβλιο
κούν εις πάσας τάς άνάγκα; τών κατοίκων
λογίας έν Έλλάδι, δπου βιβλιογραφικοί κατά
μ ’μακρυσμενων άπό τών μεγάλων κέντρων χω
λογοι δέν υπάρχουν παντελώς, άναπληρούνται δέ
ρίων κα! κωμοπόλεων, δι* οΰ; κυρίως είνε πρεωαπό τήν μνήμην τών λογιών και τών φιλοβίβλων,
ρισμέναι. Διότι ονομάζονται μέν Σχολικά! Βι
εννοεί πόσο; κόπος κατεβλήθη διά τήν περισυλ
βλιοθήκαι, ώς λειτουργούσα’, έντός τών σχολείων
λογήν καί τήν συστηματικήν κατάταξιν τών
κα! έμπεπιστευμέναι εις τήν φύλαξιν τών δι
ύπερτετρακοσίων πεντήκοντα βιβλίων τού Κατα
δασκάλων, άλλά πράγματι είνε λοϊκαί ή δη
λόγου τών Σχολικών βιβλιοθηκών.
μόσια1
. βιβλιοθήκαι. Τοιαύτας τά; ήθέλησε κα!
’Ορθότατα δ’ έσκέφθη τό ϋπουργεϊον τής Δη
ό Έλλην νομοθέτης τού 1835, ώ; τοιαύται
μοσίας Έκπαιδεύσεω; άναθέσαν τό δυσχερές καί
δέ λειτουργούσι κα! απανταχού τού πολιτισμένου
πολύμοχθον Ιργον εί; τόν Σύλλογον πρός διάκόσμου.
δοσιν ωφελίμων βιβλίων, δστις αριθμών μεταξύ
Οί συλλαβόντε: πρώτον τήν ιδέαν τή; ίδρύτών μελών αυτού άνδρας έξέχοντας εις πάντα
σεως τών Σχολικών βιβλιοθηκών ορθότατα έσκέκλάδον επιστήμης κα! τέχνης ήτο ακριβώς ένδεφθησαν δτι ούτω πολλούς συγχρόνως έπιτυγχάδειγμένος όπως φέρη τούτο εί; αίσιον πέρας.
νουσι σκοπούς.’Αφ’ ενός μέν έμπνέουσιν εις τούς
Ό Σύλλογος, ώ; ά/έφερεν έν τή πρός τό
μαθητάς διά τής διαρκούς θέας τών βιβλιοθηκών
Ύπουργειον εκθέσει του,προέβη εί; τήν σύνταξιν
καί τή; ευκολίας τού δανεισμού τήν αγάπην
τού Καταλόγου διά μεγάλης επιτροπή: έκ δεπρός τά βιβλία, τήν κλίσιν πρό; τήν άνάγνωσιν
καέ; μελών, ίιποδιαιρεθείσης εις ειδικά τμή
κα! ύποβοηθούσι τήν εύρυτέραν μόρφωσιν αύτών,
ματα εισηγητικά, κατόπιν δ’ έν ολομέλεια συν ·
άφ’ ετέρου δέ διά μέσου τών μαθητών μεταλαμεργασθείσης. Ούτω κατηρτίσθη ό Κατάλογος
παδεύουσιν εις τά; οικογένειας αύτών τό φώ; τή;
άποτελούμενος άπό τά έξή; τμήματα βιβλίων ; I γνώσεως διά τών δανειζόμενων βιβλίων προς χρήβιβλίασιν
36 και τών λοιπών μελών τής οικογένειας. Συν
Α '. Θρησκευτικά ________
ταυτίζεται ούτω μετά τής καθαυτό μαθητικής
Β . */στο ρ ίαι κ α ι Β ιο γ ρ α φ ία / :
α') Ελληνική Ιστορία................
> 43
β’βλιοθήκης, ήτις αποτελεί μικρόν μόνον μέρος
β') Γενική Ιστορία καί Ιστορία ξέ
τή; όλη; Σχολικής βιβλιοθήκη: κα! ή λαϊκή δα
νων εθνών _________
ιι1νειστική
4
βιβλιοθήκη, ή πολύ εύρυτέρα κα! ώ;
γ') Βιογραφία! καί’Απομνημονεύματα
17
πρός τά ποσόν τών βιβλίων καί ώς πρός τόν σκοσ’) ’Αρχαιολογία, Μυθολογία Ιστορία
τ ή ς Τέχνης
»
11 , πόν ίν επιδιώκει. Διά τού συνταυτισμού έξασφα19(12— 1!ί
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λίζεται ή αδάπανος καί τακτική λβιτουργία αυ
τή;, άφού βιβλιοφύλαξ είνε ό διδάσκαλος, έν
ισχύονται δέ οι δεσμοί μεταξύ των πολιτών καί
τού Σχολείου, καί καθίσταται τούτο έπί μάλλον
καί ¡¿άλλον ή πηγή πάση; σοφία;, τό κέντρον τή;
έν τώ τόπψ πνευματική·, κινήσεως, ή μικρά
’Ακαδημία τού χωρίου.
Διά τοΰτο κυρίως εις τόν εσωτερικόν οργανι
σμόν τών Σχολικών βιβλιοθηκώ / έτέθη καί διάταξις καθ’ ήν εις ώρισμένας ώρας τής έβδομάδος
μετά τήν λήξιν τών ημερησίων μαθημάτων ή
βιβλιοθήκη δύναται νά είνε προσιτή ε’ς πάντα
πολίτην έπ.θυμού»τα νά συμβίυλευθή βιβλία
άναφερόμενα εις τό επάγγελμά του ή άρεσκόμενον ει; τήν άνάγνωσιν, διατίθεται δε πρό; τούτο
αίθουσα τοΰ Σχολείου χρησιμοποιούμενη κατά
τάς ώρας εκείνα; ώ; Λ α ΰ . ο ν Ά ν α γ ν ω ο τ ή ρ ιο ν .
Ό δημοσιευΟείς πρώτος Κατάλογος, ο ισχύωμεχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1904,δέν είνε βεβαίως
τέλειος.Έχει τάς ελλείψεις του. Άλλά διά πολ
λά; εκ τών ελλείψεων, τάς οποία; θά παρατηρήση δ διεξερχόμενος τάς έπιγραφάς τών περι
λαμβανόμενων βιβλίων δέν εΰθύνονταί οί συντάςαντες αυτόν. Β.βλία τινά, πασίγνωστα καί α
παραίτητα εις πάσαν βιβλιοθήκην, δέν περιελήφθησαν βεβαίως, διότι, ώς είνε κοινώς γνωστόν,
Ιχουσιν έξηντληθή, ανωφελής επομένως θά ήτο
ή αναγραφή αυτών. Τμήματά τινα πάλιν φαί
νονται πενιχρά, διότι δεν ΰπήρχον αρκετά βι
βλία κατάλληλα οπω; πλουτισθώσιν. Ή σπάνιο
μάλιστα βιβλίων τινών χρησιμωτάτου περιεχο
μένου θά ήνάγκασε τούς συντάξαντας τόν Κα
τάλογον επιεικώς νά περιλάβουν καί συγγράμματά τινα πολύ μέτρια ελλείψει άλλων καλητέρων . 1Ιιθανόν είνε ότι παρελείφθησαν καί βιβλία
άληθώ; άξια τών Σχολικών βιβλιοθηκών, διότι
ίσω: ΰστέρησεν ή μνήμη τών συντακτών τοΰ
Καταλόγου, τό μόνον, ώς είπον εν αρχή, βοή
θημα αυτών, μή ύπαρχούσης συστηματικής βι
βλιογραφίας.
Άλλά τό κακόν δέν είνε άνεπανόοθωτον.
Μετά διετίαν ό Κατάλογος θά άναθεωρηθή καί
θά. πλουτισθή. Έως τότε άς προσπαθήσουν οί
κατά τόπους διδάσκαλοι νά συγκεντρώσουν διά
παντός μέσου, επικαλούμενοι καί τών δήμων καί
τών εύπορων ιδιωτών τήν αρωγήν, ώς πλεϊστα
έκ τών 054 βιβλίων τού Καταλόγου— καί τούτο
αρκεί.
Τάς βάσεις τών Σχολικών βιβλιοθηκών έθεμελίωσεν ό Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων
βιβλίων, άλλ ’ ή επιτυχία αυτών έξαρτάται έκ
τού ζήλου τών Ελλήνων διδασκάλων καί διά
τούτο τήν θεωρώ έκ τών προτέρων έξησφαλισμένην.
„
.
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Αί επ’ έσχατων άκουσθεΐσαι πολλάκις διά τού
τύπου διαμαρτυρία', γονέων κατά τών έν τοί;
σχολείοι; έτιβαλλομένων ποινών δεικνύουσιν δτι
καί ή παρ’ ήμίν οσημέραι προαγομένη διδακτική
θεωρία καί ή αξιέπαινος προσπάθεια, οπω; ή δι
δασκαλία γίνηται μάλλον ανθρωπιστική καί μετά
πλείονος λόγου, δέν έσχον σοβαρόν ροπήν έπί
τού πνεύματος ένίων διδασκάλων, έμπνεομένων
πιθανώς 6τό ξένων παιδαγωγών εις τάς περί
ποινών ιδέας ή εμμενόντω» εις παλαιοτέρας συν
ήθειας. Ούτω καθ’ άπαν τό σχολικόν Ιτος εύρεθημεν ούχί άπαξ εις τήν όντως λυπηρόν θέσιν
νά άναγινώσκωμεν έν ταίς έφημερίσι παράπονα
διά τάς ποινάς κατά τών διδασκάλων διαφόρων
εκπαιδευτηρίων, άνωτέρων τε καί κατωτέρων,
καί νά παριστάμεθα εστιν δτε άκροαταί σκηνών
πρός παν άλλο ή πρό; τήν αξιοπρέπειαν τού σχολ,είου συναδουσών. Καίτοι κατ’ άρχήν οί διδά
σκαλοι πρέπει νά λάβωσι σπουδαίως ύπ’ όψει
τήν κατάστασιν ταύτην, έν τούτοι; ή εκάστοτε
άκαιρος σπουδή τού τύπου πρός έπίλυσιν τοιούτων ζητημάτων καί ή πείσμων καί πάση: κατακρΐσεως αξία στάσις γονέων τινών έν τοιούτου
είδους περιστάσεσι πρός τόν ιερόν τού σχολείου
σκοπόν, ούδαμώ; συμβάλλονται πρός άιύψωσιν
τού σχολείου έν τή συνειδήσει τής κοινωνίας εις
τήν προσήκουσαν περιωπήν, τού αξιώματος τού
διδασκάλου καιρίως έκ τούτων παραβλαπτομένου. Περιττόν ολω; νά είπωμεν, οί μαθηταί έκ
τής εκάστοτε αναγραφή; τοιούτων ειδήσεων καί
κατ ’ ακολουθίαν τών έν τώ οίκψ τοιούτων ομι
λιών όπόσης κουφότητος καί αδιαφορίας έμπίπλανται, πραγμάτων τά μάλιστα έπιβλαβώ; έπιδρώντων εις τό ήθος καί τάς άπαλάς καρδίας
μικρών παίδων. Περί ποινών βεβαίως εχουσι
γραφή πολλά, άλλ’ ή εύρύτης καί ποικιλία τού
ζητήματος άφ ’ ένός καθιστώσιν αυτό άνεξάντλη·
τον, άφ’ ετέρου δέ ή σπουδαιότης αυτού έπιβάλλει νά ποιώμεθα συχνότερου λόγον περί τού
των καί τών διαφόρων επόψεων αύτών, δπως δυνηθώμεν νά αποφεύγωμεν πάσαν χαλεπότητα καί
εμπάθειαν, χρώμεθα δέ ποιναϊς άναπτυσσούσαις
τήν φιλοτιμίαν τών παίδων, ένισχυούσαις δέ εύγενές ήθικόν φρόνημα έν αύτοΐς. Ήμεϊς έν τψ
παρόντι δέν θά πραγματευθώμεν γενικώς περί
ποινών,άλλά περί τών έν τοις ’Ελληνικοί; Σχολείοις τοιούτων, καί ιδίως περί τών σωματικών
ποινών, τού ραβδισμού καί τών ραπισμάτων.
Κ α τ ’ ούσίαν ποιναί είναι τά λυπηρά έπακολουθήματα κακή; ή άτόπου πράξεως. Καί φυσι, καί μέν λέγονται αι ποιναι αί έ; αύτών τών

πράξεων οίκοθεν έπερχόμεναι, θετικαί δε αί τεχνητώ; έπαγόμεναι, ήτοι αί υπό τών γονέων ή
διδασκάλων επιβαλλόμενα'.. Ούτω π, χ. τή άκρασία ώ; φυσική ποινή έ’πεται ή ασθένεια, τώ
ψεύδει ή δυσπιστία, ήτις θά προξενήση ισχυρόν
έντύπωσιν τψ παιδί, ώστε νά καταισχυνθή κτλ.
Έάν λοιπόν πάντα τά παιδία μετά τής προση
κούσης φρονήσεω; καί έπιμελείας άνετρέφοντο,θά
ήρκεινά υπόδειξη τις τά φυσικά αποτελέσματα
τών κακών πράξεω-. Επειδή όμως έν τή φυσική
πορεία; τών πραγμάτων δεν άρκούσι πολλάκις αί
φυσικαί ποιναί, ώ; μή ευκόλως αίσθηταί τοίς παισίν ή ώ; λίαν βραδέως έπερχόμεναι, παρίσταται
ανάγκη καί τεχνητών μέσων. Τοΐ; τεχνητοί; ό
μω; τούτοι; βοηθήμασι δέον μετά πολλής τής
περισκέψεω; νά χρώμεθα, ϊνα μή ό παΐς έθίζηται
έ'νεκεν τή; ποινής νά άποφεύγη τό κακόν, δ έν τή
παιδαγωγική καταδικάζεται, άλλά τούναντίον νά
ποιώμεν τούς παΐδας φιλοτιμοτέρους.
Σκοπός δέ τών ποινών έν τψ σχολείο» είναι ή
ηθική βελτίωσις τού πταίστου καί ό σωφρονισμό;
τών άλλων. Διά τούτο διαφέρει ή παιδαγωγική
ποινή τής δικαστικής, δήλα δή τής υπό τής πο
λιτείας επιβαλλόμενης, περί τού σκοπού τής ό
ποιας ύπάρχουσι πολλαί θεωρία·.. Έ δικαστική
ποινή κυρίως διαφέρει κατά τούτο, ότι έπιβάλλεται υπό τών νόμων τής πολιτείας ζητούση; νά
έπανορθώση τήν ιδέαν τού προσβληθέντες δικαί
ου, otó τής άνταποδόσεως τή; κακοποιίας, καί
τόν σωφρονισμόν τών άλλων. Σκοπεί λοιπόν τήν
έπανόρθωσιν τής διά τίνος αδικίας διαταράζεω:
τής δικαιοσύνης, έφ ’ ής ή πολιτεία έρείδεται.Έν
τή ανατροφή όμως ή ποινή κυρίως είναι μέσονβελτιώσεω; τού πταίστου. Διά τούτο ό παιδαγωγό;
ούναται νά συγχωρήσητόν τρόφιμον, όπου ή μετα
βολή τού φρονήματος,δήλα δή ή μετάνοια αύτοΟ
καθιστά περιττήν τήν επιβολήν αύτής,ή,έάν δέν
προσδοκάται διά τής ποινής βελτίωσις τις, διότι
ή ίκανοποίησις του προσβληθέντο; νόμου ούοεμίαν σημασίαν έχει έν τή παιδαγωγική. Γενικώς
λοιπόν, έάν είναι δυνατόν νά επιτευχθή ο σκοπό;
παρά τοϊς παισίν άνευ ποινής, τότε άπολύτωςδέν
επιτρέπεται ή χρήσις αύτής καί, όταν είναι επαρ
κής ή ελαφρότερα, πάσα βαρυτε'ρα είναι άπορριπτέα. Ούδαμώς όμω; πρέπει νά έπιβάλληται ποι
νή, έάν δέν κατεδείχθη έπαρκώς καί σαφώ; τό
άτοπον, δέν προηγήθη δέ ή προσήκουσα νουθε
σία, οι* ή; άποτρέπεται ό πταίσα; παΐς τού κα
κού, γενομένης πάντοτε δαψιλούς χρήσεως ήπιων
καί ηθικών μέσων.
Ό διδάσκαλος, έκτό; τοΰ διά τών γνώσεων
πλουτισμού τοΰ γνωστικού τών μαθητών, προ
τίθεται καί τήν ηθικήν αύτών διάπλασιν ούτω;,
ώστε ό τρόφιμος νά έπιδιώκη τόν γενικόν τοΰ
ανθρώπου προορισμό*», ήτοι αύτό τό ήθικόν. Διά
τών έν τή αγωγή λοιπόν ποινών οφείλει ό δι
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δάσκαλος \ά έπιδρά έπί τής βουλήσεως τών μα
θητών καί ιδίως διά τών έκ τής κοσμίας καί
σεμνής καί ήρεμου συμπεριφοράς αύτοΰ έξαγομένων ηθικών καί πρακτικών αρχών, δι ’ άν δέον
νά μορφύση τόν χαρακτήρα τού τροφίμου, άφ ’
ού άλλω; ή έν τή οικία μόρφωσις είνε πολύ
ατελής παρ ’ ήμίν. Ή μόρφωσις ιδίως τοΰ χ αρακτήρος συντελεϊται έν ταίς κατωτέραις τάξεσιν, έν τψ δημοτικψ σχολείψ, άλλ’ επειδή παρ ’
ήμίν ή έν αύτψ φοίτησις είνε τετραετής καί τό
‘Ελληνικόν Σχολεϊον, ώς συμπλήρωμα αύτοΰ,
κέκληται νά συμβάλλη πρός τοΰτο. ”Οπω; δέ ό
διδάσκαλος έξασκή τήν διαπλαστικήν ταύτην
δύναμιν έπί τής ψυχής τών μαθητών, δέον νά
παρίσταται ούτος αείποτε καί έν πάση περιστάσει ατάραχος, άτρεμής, προσηνής, πράος, μα
κρόθυμος εις τά ελαττώματα τών μαθητών, χω
ρίς δμω; ούδέν αύτόν νά λανθάνη, όπως ούτω δυνηθή νά διαμόρφωση τούς μαθητάς κατά τάς
άρετάς ταύτας καί ένσταλάξη έν ταϊ; καρδίαις
αύτών τήν ήρεμίαν, τήν εύμένειαν καί τήν αγα
θότητα, έκριζών έξ αύτών τήν σκαιότητα καί
τό βάναυσον τοΰ τρόπου, τό υβριστικόν καί αύΟαδες τών έκφράσεων καί έν γένει πάσαν αγροι
κίαν. Πρός τοΰτο ό διδάσκαλος άπέχων αύτός
τών κακιών τούτων ας θεωρή, κατά τόν Λίνδνερ,
τάς ποινάς ώς παιδαγωγικά φάρμακα, καί κα
θώς ό ιατρός δεν οργίζεται κατά τοΰ ασθενούς,
άλλά ζητεί νά έγείρη αύτόν, ούτω πράττω» καί
ό παιδαγωγός, άς έθίζηται νά θεωρή τάς ηθικά;
αδυναμίας καί τά ελαττώματα τού τροφίμου, ώ;
ο ιατρό; θεωρεί τάς σωματικας άσθενείας, οήλον
δτι ώ; συμπτώματα ασθενούς καί αδυνάτου φύσεως. Πνεύμα λοιπόν ήπιότητος, πνεύμα αγά
πης καί άγαθότητος άς δεσπόζη τού παιδαγωγού
εν πάσαι; ταΐ; κρϊσεσι περί τού τροφίμου, μα
κράν πάσης οργής καί έμπαθείας. Τό παράδειγμα
τού διδασκάλου ώς πρός τήν καλήν σ »μπεριφοράν καί τόν χαρακτήρα τών μαθητών έχει μεγίστην σημασίαν, ανάγκη λοιπόν ό διδάσκαλος διά
τού ίδιου τρόπου νά έκθεση εις τούς μαθητάς τήν
κοσμιότητα καί άοργησίαν, διότι ή τών γεγενημένων πράξεων μνήμη τή; τών μελλόντων εύβουλίας γίνεται κάλλ'.στον παράδειγμα.
Καί βεβαίω; έν τψ σχολείψ μόνον, τό γ= νύν
έχον, δύνανται οί παιδε; νά λάβωσι τήν κοινω
νικήν καί πολιτειακήν αγωγήν, επιμελώ; ασκού
μενο·. ύπό τού διδασκάλου εις τά; ανωτέρω άρε·
τάς, ότε εύκόλως ρ.ζοβολούσιν αύται έν τή μαλακή καί εύπλάστψ καροία αύτών διά τής οίκειώσεω; εΐ; αύτάς κατά τήν τρυφερά·» ταύτην ηλι
κίαν. Όφείλουσι λοιπόν οί διδάσκαλοι νά παρέχωσιν εαυτούς πρότυπον σωφροσύνης, αγάπης καί
υπομονής, παρεχοντες τεκμήριον έμπράκτως τής
προσγενομένης εις αύτούς διαμορφωτικής τών
γραμμάτων δυνάμεως καί στερεοποιούντες, ου-
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τω; είπεϊν, διά τού εαυτών ήθους, τάς άρετάς
ταύτας έν ταΐς καρδίαις τών μαθητών. Τό άριστον βεβαίως θά ήτο,έάν οί μαθηταί ήταν έν έπιγνώσει τοϋδε, οτι έν τή διδασκαλία αναγκαία είνε
ή τάξις, ή κοσμιότης, καί έάν ήδύναντο να εχωσι τήν βούλησιν καί νά συμμορφώνται πρός
τήν έπίγνωσιν αυτών ταύτην. Ή έπίγνωσις τού
προσήκοντος καί ή βούλησι; ή ετι έλλείπουσι
παρά τοϊς παισίν ή είναι τόσον ασθενεί:, ώστε
όέν ούνανται νά αντιτάσσωνται ταΐς έπιθυμίαις
αύτών. Διά τοϋτο ανάγκη '.ά οημιουργήσωμεν
τήν προσήκουσαν πνευματικήν κατάστασιν, δι
δάσκοντες δήλα δή τούς παΐδας, όπόσον άναγκαϊον είναι ήσύχω: έν τψ σχολείψ νά φέρωνται,
νά προσε'χωσι, νά είναι φιλαλήθεις, νά μή όργίζωνται κ τ λ .Ά λ λ ’ οί νεώτεροι μαθηταί σμικράν
ή ούδεμίαν προσοχήν θά παρεϊχον είς τάς διδαχάς ημών, διότι ή έπίγνωσις τής ανάγκη; τής
τάξεως έν τή διδασκαλία δεν γενναται οϋτω τα
χέως. Καί αν ήτο δυνατόν ή έπίγ.ωσις αυτη νά
διαμορφωθή, σπανίω; θά κατωρθούμεν ή βούλησις τών παίδων να ύποτάσσησαι είς τήν έπίγνωσιν ταύτην. Ούχί λοιπόν μακρά διδασκαλία πρό:
τούς παΐόας,διατί πρέπει νά είναι ήσυχοι, πργοι,
προσεκτικοί, ακριβείς, καί διατί δέν έπιτρέπεται
έν τώ σχολείω νά έρίζωσι,νά τρώγωσι κτλ.,άλλ’
επιτάσσει μέν αύτοϊς έκεϊνα,απαγορεύει δέ ταύτα
άνευ τινός δικαιολογίας καί έπιμένει μ ετ’ έπιμονή; αύστηρώς άεί νά έκτελώσιν αύτοϋ ταύτας
τάς διαταγάς, παρέχων εαυτόν ιδεώδες παράδει
γμα έν πασιν. Ούτως εθίζει αύτούς εις τήν έπιμελειαν, τάξιν, ακρίβειαν. Τά μέσα, ών χρήσιν
ποιείται πρός τοϋτο, είναι ή διαταγή, ή ποινή,
ή έπιτήρησις καί ιδίως, ώ; έρρήθη, τό παράδει
γμα αύτοϋ έν τή κοσμιότητι καί αξιοπρέπεια
καί άγρυπνοι επιτηρήσει. Οϋτω τήν έλλείπουσαν
παρά τοΐ; παισίν έπίγνωσιν τοϋ προσήκοντος
πρέπει νά άναπληροΐ διά σταθερών έθών, έθ.ζων
μ ετ’ αύστηρότητος είς τήν φιλαλήθειαν, ευτα
ξίαν, άοργησίαν. Καί δεν έχουσι μέν τά πρά
γματα ταύτα ηθικήν άςίαν έφ’ δσον μόνον κατ ’
έθος άνευ έπιγνώσεως τής άξια; αύτών οϊ μαθη
ταί έπιτηδεύουσιν. Ά λλ ’ έάν άπας αύτά κατ’
έθος είς τούς παΐδα; έγένοντο, είναι εύκολον είτα
τό έν έπιγνώσει πράττειν, διότι υπάρχει ίσχυρότατον έρεισμα έπί τοϋ έθους. «Καί τί δεΐ τά
πολλά λέγειν καί γάρ τό ήθός έστι πολυχρόνιον
καί τάς ηθικά: άρετάς έθικάς άν τις λεγη ούκ
άν πλημμελεΐν δόξειε»,λέγει ό Πλούταρχος. Φυ
σικόν έπακολούθημα τών ανωτέρω είναι δτι αί
ύβρεις, οί γέλωτες, τά σκώμματα καί αί ειρω
νεία·. είναι άνάςια τοϋ παιδαγωγοϋντος διδα
σκάλου. Ούδένα τόπον έπ’ ίσης έχουν έν τώ
σχολείψ αί βίαιοι κινήσεις, αί νευρικαί ταραχαί
καί οί παροξυσμοί, περί τής οργής ούδενός λόγου
γινομένου, διότι μόνον ό θέλων νά καταστήση

τούς μαθητάς θηριώδεις οργίζεται. Τψ δντι δέ
κατά τήν εκφρασιν πολλών παιδαγωγών, έάν ιόη
τις τό πρόσωπον αύτοϋ είς κάτοπτρον οΐαν μορ
φήν λαμβάνει κατά τήν οργήν καί πόσον άσχη
μος γίνεται καί διά τής συσπάσεως τών μυών πό
σον ομοιάζει πρός θηρίον, ουδέποτε θά ώργίζετο.
Τεθέντων ήδη έν γενικοί: γραμμαΐς τών χα
ρακτηριστικών τοϋ παιδαγωγοϋντος διδασκάλου,
ού τό ήθος έχει μεγίστην σημασίαν, τεθεισών δέ
καί τών αρχών είς άς άνενδότως δέον νά τείνωσιν οί μαθηταί πρός έκρίζωσιν τών μνημονευθεισών κακιών, δυνάμεθανϋν νά όιερευνήσωμεν τάς
ποινάς καί δή τάς σωματικός, άς άρχήθεν προεθέμεθα, λέγω τού; έαβδισμούς καί τά ραπίσματα.
Πρώτη ή φυσικωτάτη ποινή διά τόν τρόφιμον ε ί
ναι ή αποδοκιμασία έκδηλουμένη έν τή καθ' ο
λου συμπεριφορά, έν τψ βλέμματι, τοϊς μορφα
σμοί;, τήόψει, έν τή στιγμιαία διακοπή τής ομι
λίας κ.τ.λ., διότι καιρίως πλήττει τό λογικόν
καί τήν φιλοτιμίαν, έξ ών άπορρέουσι συλλήβδην
πάσαι αί άιωτέρω άρεταί, άς ύ τρόφιμος έκ τοϋ
σχολείου δέον νά προσκομίσηται. Όσψ δέ μεί—
ζονα σεβασμόν τρέφουσιν οί μαθηταί πρός τόν
διδάσκαλον, τόσω μείζονα έντύπωσιν έμποιεΐ ή
αποδοκιμασία αύτοϋ. Είναι 0έ αύτη τό κάλλιστον
είδος τής τιμωρίας, δταν ό διδάσκαλος όίπτη
βλέμμα πλήρες έκπλήξεω; πρός τόν παϊόα, διότι
οί παΐδες εχουσιν όξύτατον βλέμμα καί λεπτότάτην τήν αίσθησιν, έκτος έάν άπημβλύνθησαν.
Ούδείς δύναται ούτω ταχέως νά αίσθάνηται τό
αίσθημα ή τήν διόθεσιν έν τοϊς οφθαλμοί:, ω: οι
μαθηταί. Ή δέ διά λέξεων έκφραζομένη αποδο
κιμασία καλείται ψόγος, ούτινος διακρίνομεν δια
φόρους βαθμίδας, κατά τήν διάφορον έντασιν αύ
τοϋ, ήτοι τήν παραίνεσιν, έπιτίμησιν καί έπίπληςιν καί δύναται νά συνδέηται μετά τής απει
λής αύστηροτέρας ποινής, ήτιςδμως,έάν δέν έπέρχηται βελτίωσις, πρέπει νά έπιβάλληται άμετακλήτως. Ή έπίπληξις λααβάνει αύστηροτέραν
μορφήν γινόμενη ένώπιον τοϋ διδασκάλου ή άναγγελλομένη έν τή οικία είς τούς γονείς. Τό μέ
τρον τοϋτο έπικαίρω: καί καταλλήλως έκτελούμενον δύναται νά άποβή συντελεστικώτατον πρό;
έπανόρθωσιν επανειλημμένης αταξίας καί απρο
σεξίας ή πρός αποτροπήν άλλοτρίων διατριβών.Αί
ποιναί έν γένει αύται είς μικρούς παΐδας κατά τάς
περιστάσεις δύνανται νά γίνωνται συχνότεοον, είς
μεγαλύτερους ομως πολύ άραιώς· δθεν έν τψΈλληνικώ Σχολείω πρέπει νάεχωσι μέσον τινάδρον.
Ή δε νηστεία διά λόγους υγιεινής καί διά τήν
αβεβαιότητα τοϋ αποτελέσματος αύτής, ώ: καί
διά τάς παρεκτροπάς, δπερ σπουδαιότατον, αίτινες δύνανται νά γίνωνται ύπό τών μαθητών άνευ
άγρύπνου καί αυστηρά; έπιτηρήσεω; πρέπει τε
λείως νά άπελαθή έκ τοϋ σχολείου. 'Απλή δέ
κράτησις έν τψ σχολείψ μετ' έπιβλέψεως δμω:
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θεωρείται ύπό πολλών παιδαγωγών δτι θά ήτο | “Εν τισιν δμως περιστάσεσι τό ράπισμα καί οί
άνυσιμωτέρα, γενομένη μ. μ. και ούχί τήν με
όαβόισμοί πρός τιμωρίαν πείσματος, αναίδειας,
σημβρίαν, ώ; συνήθως παρ' ήμΐν γίνεται. Διά δέ
αυθχόείας, καθ’ ώ< δεν ίσχυσαν ήπιώτερα παιδα
τής ορθοστασίας έπιτυγχάνεται μέν ή καταισχύνη
γωγικά μέσα, θεωρούνται ώ; αναγκαία ύπό διατού φλυαροϋντος ή διαταράσσοντος τήν τάξιν,
σήμων παιδαγωγικών άνδρών, οίοι ό Ziller, ό
παρακωλύεται δέ καί ή περαιτέρω αταξία, άλλά
Kern καί άλλοι συμβουλεύοντες νά έκτελή τήν
πρέπει ο διδάσκαλος νά προσεχή περί τής οιαρτιμωρίαν αύτός ό διδάσκαλος άοργήσας. Διατεί
κείας αύτής, καθ' ότι ασθενή; κράσις ή προη
νονται δέ ούτοι δτι θέλουσι νά έπιβάλλωσι διά
γούμενοι πυρετοί δύνανται νά έπιφέρωσιν αίφνιτής βίας δ,τι νομίζουσιν ορθόν, άδιαφοροϋντες
όίαν σκοτοδίνην έν τή συγχύσει τού μαθητοϋ ή
πρός τό φρόνημα, διότι ή παιδαγωγία δέν απευ
άλλα δυσάρεστα. 'Π δέ έκ τής τάξεω; Ιξωσις
θύνεται έν γένει πρός αυτό. Καί δμω; είνε βέ
πρέπει νά γίνηται σπανιώτερον καί δή έάν ό μα
βαιον δτι, δταν τις τυραννήπαιδίον τι, ή τούτο
θητής ταράσση τήν τάξιν καί ορθοστατών. Είς
υποκύπτει μετά διυλοφροσύνης καί μικροψυχίας
μαθητάς Έλλ. Σχολείου, παρ’ οίς ούτε μεγάή αντιτάσσεται μετά λυσσώδους απείθειας καί
λην Ικπληξιν καί φόβον έμποιεΐ ή Ιξωσις καί οίαύθαδείας. Ποσάκις ή ειδεχθής χείρωσις τών μα
τινες οϋτω συναισθάνονται τήν έξ αύτής προθητών έν τ;ΐς σχολείοις παρέστησεν άπεριγράκύπτουσαν ζημίαν, ώς συμβαίνει είς μάλλον
πτου; σκηνάς καί ένέπλησε φρίκη; πάντα; τούς
ανεπτυγμένους μαθητάς, ή έξωσις δέν γίνεται
παρευρεθέντας ; Ποσάκις τοιάύτοι βάρβαροι καί
ώ; πολυειόώς βλάπτουσα. Περί οέ τής έκ τοϋ
απάνθρωποι τιμωρίαι δέν ώθησαν τούς παΐδας έν
σχολείου αποβολής ούδένα ποιούμεθα λόγον, διότι
τή απελπισία αύτών, ώστε νά διαρρήξωσι πάντα
δέν δύναται νά θεωρηθή ώ; παιδαγωγική ποινή,
δεσμόν σεβασμού καί εύπειθείας, ήνάγκασαν δέ
άτε μή σκοπούσα τήν βελτίωσιν τοϋ τροφίμου.
τότε γονείς ή διδασκάλους νά συνέλθωσι καί νά
’Επ ’ ίση; δέν επιτρέπεται ή γονυκλισία, ή έπαύποχωρήσωσιν ! Πάντε; δμω: έκ μαθητική: ηλι
νειλημμένη μηχανική αντιγραφή, ή παρ’ ήμΐν
κίας έπιστάμεθα δτι ό διδάσκαλος ό πάντων αυ
τινες πολύ άσμενίζουσι, διά λόγους εύνοήτους,
στηρότατος ουδέποτε σχεδόν ή σπανίω; κατέφευκαί έν γένει πρέπει νά άποφεύγη τι: παν έξεζη
γεν είς τιμωρίας, άλλ’ έβλεπε συγχρόνως πάν
τημένον είδος ποινής, δ δύναται νά άποκτείνη
τα;, τό βλέμμα αύτοϋ είχε πανταχοΰ καί, πα
τήν τιμήν τού τροφίμου καί τόν έγωισμόν αύτοϋ.
ρόντος αύτοϋ, ούδείς ήδύνατο νά πράξη τι. Δ ι
Νυν .έρχόμεθα είς τό εύκολώτατον, προχειρόδάσκαλος θέλων, συμφώνω; τψ εαυτού άξιώματι
τατον καί διά τοϋτο, έάν έπιτρέπηται ή φράσις,
καί τψ σκοπψ, ώς έρρήθη, νά προσκτήσηται τήν
τά μάλιστα έν χρήσει παρ' ήμΐν 07 είδος τιμω
αγάπην καί τόν σεβασμόν τών μαθητών, οφείλε·,
ρίας, τάς σωματικά; ποινάς, ήτοι τούς ραβδι
αύτός πρώτος νά σέβηται καί νά άγαπά αυτούς,
σμού; καί τά ραπίσματα. Ά λ λ ' άρχήθεν λέγοέκδηλών τόν πρός αύτούς σεβασμόν καί τήν αγά
μεν δτι ήγούμεθα αύτάς τά μάλιστα άπορριπτέας
πην διά τής εύγενούς καί πρόφρονος έν πάση πεάφ* οϋ καί έντονώταται ύπουργικαί έγκύκλιοι
ριστάσει συμπεριφοράς αύτοϋ. Ούδαμώς δ' άπο
άπαγορεύουσι τήν χρήσιν τούτων έν τοϊς ήμετέρον έάν ή χρήσις βαναύσων καί χυδαίων μέσων,
ροις σχολείο·.;. Είνε αληθώς άναντίρρητον δτι
λοιδοριών καί ύβρεων διαθέτουσι τούς μαθητάς
αί ποιναί αύται είνε διυλ'.καί, συντελούσα·, μόνον
ούτως, ώστε νά άφίπταται άπ’ ούτών ό έγκάοείς τήν κατάπτωσιν τού φρονήματος, τήν έκτράδιος σεβασμός, ή φιλοτιμία αύτών νά άμβλύνηχυνσιν τής καρδίας καί είς τό μίσος πρός τόν δι
ται, πάσα έκτίμησις καί αγάπη τάχιστα νά άφαιδάσκαλον. ΙΙάντες ώ; διδάσκαλοι ή ώς μαθηταί
ρήται, καί οί ατυχείς αύτοί μαθηταί αντί τής
καλώς έπίστανται δτι ουδείς παΐς κατέστη μάλ
μορφώσεω; τού χαρακτήρος καί τής σώφρονος
λον φιλαλήθη; ή έπιμελέστερος ή μάλλον ακό
καί κοσμίας αύτών διαπλάσεω:, άναστρεφόμενοι
λουθο; τών εαυτού καθηκόντων διά τών ραπι
μετά φαύλου καί βαναύσου διδασκάλου γίνωνται
σμάτων. Όπερ έκ τούτου προσγίγνεται, είνε ή
φαυλεπίφαυλοι, σ/.ληρχύχενες καί άνδραποδώδεις.
σκέψις περί τοϋ τρόπου καθ ’ ον θά όυνηθή νά
Δέν δύναμαι νά φαντασθώ πώς δύναται νά
έπαναλάβη τήν άτα'ίαν ή ακοσμίαν χωρίς νά ένάποτρέψη τις τήν αυθάδειαν καί ίσχυρογνωμοσύνοηθή καί ταύτα μετά μείζονος πε·'σματ:ς. Ί1
νην έκ τής καρδίας τών μαθητών διά τής δυσμέ
ιστορία δεικνύει δτι οί δούλοι,ένθα έμαστιγούντο
νειας καί άναξίας ελευθέρων ανθρώπων κτηνώδους
ή ήκίζοντο, τυχούσης ευκαιρίας άπέβησαν τά μά
σωματική; τιμωρίας ή διά τή; μετά πατρικής
λιστα λυσσώδεις καί άγριοι, διότι.ούδεμία σχέστοργή; προσηνούς συμπεριφορά; πρός αύτούς.
σις μεταξύ τής βίας καί τής φιλαλήθειας, τή;
Φαντασθήτε διδάσκαλον άρτίως συγκεκροτημένον,
ράβδου καί τής τιμιότητος, τών αίκισμων καί
σοβαρόν, έμπνεύσαντα τόν σεβασμόν καί τήν αγά
τής αρετής. Διά τή: ράβδου ό χαρακτήρ γίνεται
πην τοΐ; μαθηταί; διά τόν ζήλον πρό; τό εαυ
φαύλος καί όουλόφρων, ή δέ καρδία,άποβάλλουσα
τού επάγγελμα, διάτων εύρειώνγνώσεων, άπλοπαν εύγενές αίσθημα, χαμερπής καί πείσμων.
ποιήσεω; τής διδασκαλίας καί διά τής ψυχολογ·.-
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χής προσφοράς του έκάστοτε μαθήματος, φαντα
σθήτε, λέγω, οτι ό διδάσκαλος ούτος σοβαρώ:
κατέρχεται εκ τής υψηλής αΰτοΰ έ’ΐρας καί μετ'
άκρας εύμενείας έρχεται ε·!ς συνάφειαν πρό; τον
δυστροποΰντα ή αμελή μαθητήν καί νουθετεί αυ
τόν νά μεταβάλη διαγωγήν, ής τά αποτελέ
σματα έσονται αύτψ λυπηρά, ύπίμιμνήσκων αύτάν
οτι έχει καθήκοντα πατρός καί μητρός, δτι λυπείται λίαν διά τήν τοιαύτην αύτοΰ ίσχυρογνωμοσύνην, καί τονίζων διά γλυκυτάτου τόνου ότι
ή ευτυχία καί χαρά αΰτοΰ είναι πω; νά ώφελήση καί διαπλάση του; μαθητάς, ου; ένεπιστεύθη
αύτώ ό Θεός, ή πολιτεία καί οί γονείς, ό,τι πράτ
τει πράττει μόνον πρός τό συμφέρον αυτών, κατ’
ακολουθίαν οί μαθηταί όφείλουσι τελείαν υποτα
γήν καί προθυμίαν περί τήν έκτέλεσίν των εντο
λών του διδασκάλου ! Δύνασθε νυν νά φαντασθήτέ τινα οΰτως έκ φύσεω; πεπωρωμένσν καί άνδραποδώδη, οστις νά μή συνέλθη εις εαυτόν καί
συντριβή έγκαρδίως πρό τής ίεράς συμπεριφορά;
καί τών χρυσών λόγων τοιούτου διδασκάλου, καί
νά μή μετομεληθή διά τήν δυστροπίαν ή αμέλει
αν αΰτοΰ, μή όμολογήση δε πρόθυμον ΰπακοήν
εις τό μέλλον καί επιμέλειαν, έφ’ όσον έπιτρε
πει ταΰτην ή φυσική αΰτοΰ διανοητική διάπλασι ;
Είναι δυνατόν τό αποτέλεσμα τοΰτο νά επιτευχθή διά τής ράβδου; Πότερον δέ τών μέσων τού
των είναι αίρετώτεοον ; Έπεθύμουν οί ασθενεί;
μου οΰτοι λόγοι νά ανεγινώσκοντο ΰφ ’ ολων τών
διδασκάλων. Είναι δμω; βέβαιον, κατά τον Λίνδνερ, ότι έν τή σχολή, έν ή επικρατεί αγαθόν
πνεύμα, εν ή οί μαθηταί άδιακόπως καί μετ’ α
γάπης επιτηρούνται καί απασχολούνται καί έν ή
τό πρόσωπο» τού διδασκάλου μετά. τής ηθικής αυ
τού έπιδράσεως οίονεί όιήκει δι ’ ολης τής τάςεως, τά συ ήθη παιδαγωγικά μέσα θά είναι επαρ
κή καί δέν θά γεννηθή ή ανάγκη τής ράβδου.
'Εν τοιαύτη σχολή καί αΰτός ό οίκοθεν κακός
παίςθά συμπαρασυρθή εις τήν τάξιν υπό τούπνεΰματο τής πλειονότητες. Έν γένει μόνον ή ή
ρεμος ενέργεια τού παιδαγωγού έχει ΰγιά επίδρα
σην επί τών μαθητών καί οΰχί ή αφόρητος έκφόβησις παιδαγωγικής τρομοκρατίας. Δεν πρέπει
όμως νά παραλίπωμεν, ότι ή χρήσις τοιούτων
ποινών εις πόσους κινδύνους καί ανησυχίας ενέ
βάλλε πολλούς τών διοασκάλοιν. Άλλά δέν είναι
καί παράλογον κομιδή τό σχολεϊον ό κατ’ εξοχήν
τόπος τής τέρψεως καί εύφροσύνης νά μεταβάλληται εί; τόπον τρόμου καί στεναγμών. ! Ά λ λ '
οί ραβισμοί καί αί τούτοις συνδεδεμέναι ύβρεις δέν
έλέγχουσι καί άγρια ένστικτα καί θηριωδίαν,
ιδιότητας εντελώς άλλοτρία; πρός διάπλασιν ή
πιων, εύγενών καί γενναίων ανθρώπων ; *0 δι
δάσκαλος, είπομεν, δέν πρέπει νά όργίζηται, άλ
λά νά μέν η ατάραχος' έν τοιαύτη δμω; καταστάσει δΰναται νά τιμωρή ;
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Ά φ ’ οΰ δμω; αί σωματικαί ποιναί τόσον επι
βλαβή όοπήν εχουσιν έν τή παιδαγωγία, πώς
εξηγείται ή εύρεϊα χρήσις τούτων Ιν τε τώ σχο
λείο) καί ταΐ; οίκογενείαις ; *Η εξήγησις είναι
εύκολος- διότι πολύ ταχέως απαλλάσσεται τις
τών ενοχλήσεων διά τής ράβδου. Χωρίς νά πειραθή νά θεραπεύση τήν αδυναμίαν τοΰ παιδός
μεθ’ υπομονής καί νά εκφώνηση μακράς συμβιυλάς, λαμβάνων τήν ράβδον περατοί παραυτίκα
τήν ύπόθεσιν. Αύτη είναι ή αιτία, δι ’ ήν τόσον
προσφιλής καί αχώριστος παρά τοΐς πολλοΐς είναι
ή ράβδος, καί ή δι ’ αύτής τιμωρία ούτως αξιο
σύστατο; .
Ά λ λ ’ ας έζετάσωμεν νΰν καί τάς περιστά
σεις, καθ' άς συνήθως γίνεται χρήσις τών τοιού
των τιμωριών. Συνήθως αίτίαι δίδονται κατά τά
χρονικά διαστήματα, καθ’ ά οί μαθηταί μένουσιν ά'·ευ. έργασίας, έν γένει κατά τά διαλείμ
ματα καί κατά τήν ώραν πρό τής διδασκαλίας
καί μετά τήν άπόλυσιν. Πολλοί αίτίαι δίδονται
τότε πρός τιμωρίας τοιαύτας, ά; ή αύστηρά τοΰ
διδασκάλου έπίβλεψι; πρέπει νά άποσοβή. Πρός
τοΰτο εί; έκ τών διδασκάλων έκ περιτροπής ανα
λαμβάνει έπιμελώς νά έπιβλέπη τούς μαθητά;
κατά τά διαλείμματα, τήν είσοδον καί άπόλυσιν έκ τοΰ σχολείου. Μόνον δέ τό σεβαστόν καί
αγαπητόν πρόσωπον τοΰ διδασκάλου δΰναται νά
προλάβη πάσαν ακοσμίαν ή οχλαγωγίαν καί νά
καταστήση περιττά τά αυστηρότερα μέτρα. Λοι
πόν έπίβλεψις πο.νταχοΰ. Πρό τίνος συνεζήτουν
μετά τίνος καί κατέκρινον τάς τοιαύτας ποινάς.
Ούτος μοί άπαντά ότι είναι περιστάσεις, καθ’άς
ή χρήσις τής ράβδου είναι απαραίτητος, μοί άνέφερε δέ έπί παραδείγματι σοβαράν τινα αταξίαν
ένός μαθητου, καθ’ ήν περιήλθεν εί; τόσον δύσκολον θεσιν. ’Ερωτώ καί ποΰ εύρίσκετο κατά
τήν ώοαν έκείνην αύτό;, μανθά-.ω δέ ότι μαθηταί
τινε; έτιμωρήθησαν διά νηστείας. Ή δέ νηστεία
έτελεϊτο άνευ έπιβλέψεως' τά σχόλια είναι περιτ
τά. Ούτω γελοίοι άποβαίνουσιν όλοι οϊ ισχυρι
σμοί υπέρ τών ποινών.Διά τοΰτο ή νηστεία καί ή
κράτησις έ'νεκεν τών κινδύνων, ού; συνεπάγονται
άνευ αύστηρά; έπιβλέψεως, είπον ότι πρέπει τε
λείως νά καταργηθώσιν.
Έτέρα αίτια πρός χρήσιν τών τοιούτων τι
μωριών είναι ή απροσεξία έν τή παραδόσει και
εί τι τοιοΰτον. ’Αντί δμω; τών ήμετέρων ψελλι
σμάτων προειλόμιθα νά παραθέσωμεν σχετικά;
γνώμα; συντόμους οιασήμων παιιαγωγών, ώ; ο
Φραγκιό;, 'Ρουσσώ κ.τ,λ.
Ό Φραγκιό; λοιπόν λέγει- « Ό βαρύθυμος δι
δάσκαλο: κατηφής καί δύσκολος βλάπτει τέ Ιργον τής αγωγής, ώ; καθιστών αυτό έπιπόλαιον
καί τμηματικόν. Αί μεμψιμοιρίαι καί είρωνεΐαι
πρέπει νά λείπουν. Οί μαθηταί θέλουσι σοβαρόν
διδάσκαλον καί ούχί γελωτοποιόν ούτε άστεΐον,
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τόν τοιοΰτον περιφρονοϋσι. Δέν έννοοΰμεν δμω;
τούτων όμως λαμβάνομεν πλήρη ιδέαν τής περί
νά είναι χαλεπό;, ώ; ύπάρχουσί τινες,ών τό πρό
ποινών θεωρίας τού 'Ρουσσώ.
σωπον ποτέ δέν στίλβει έξ ευφροσύνης, ούτε δειΈκ τών ανωτέρων φυσικόν συμπέρασμα συν
κνύουσιν εύμένειαν καί επιείκειαν. "Οταν οί μα
άγεται ότι ό διδάσκαλος πρέπει νά χρήται μέ
θηταί σφάλλωνται,άς ύποδεικνύωμεν τά σφάλμα
σοι;, άτινα άναπτύσσουσι τήν φιλοτιμίαν τών
τα, χωρίς νά έκθέτωμεν αύτούς. Ίλαρότης καί
παίδων, μορφούσι δέ εύγενέ: συναίσθημα, νά φείφαιόρότης πρέπει νά ύπάρχη έν τφ σχολείψ, τέ
δηται δέ τής τιμής ούτών καί νά ποιήται περί
παράθυρον τής παιδικής ήλικίος ούδέποτε νάκλεί
πολλοΰ νά ύψοί αυτά καί νά αύξάνη τόν πρός
ηται. Έστε λοιπόν, λέγει ό Φράγκιος πρός τού;
έαυτά σεβασμόν, άποφεύγων νά διεγείρη έν τώ
διδασκάλους, συγγνώμονε; καί επιεικείς, προσπαιδί τό αίσθημα τής ταπεινώσεως' ότι ή απρο
ποιεΐσθε ένίοτε ότι δέν βλέπετε. Έν τή τιμωρία
σεξία, αδιαφορία καί αταξία τών μαθητών προέρ
πρέπει νά έξετάσης, έάν ή ψευδολογία κ.τ.λ. εί
χονται έξ αύτοΰ τοΰ διδασκάλου, έφ' όσον τό
ναι αποκύημα κακοηθείας ή τυχαία ή πόθεν προ ' βλέμμα αύτοΰ δέν είναι άγρυπνον έν πόση περιέρχεται- πρέπει νά έξετασθή ή διάθεσις καί ό στάσει καί ή διδασκαλία άκαρπος καί άνευ ένσκοπό; τοΰ παιδός καί ούχί άπλώς ή πράξις.
δΐαφέροντοο. Τοσούτω δέ μάλλον οφείλει ό δι
Γενικώς περί απροσεξίας λέγει ό Ψράγκιος, όταν
δάσκαλος νά άποφεύγη τάς ταπεινούσας τό φρό
απρόσεκτοι μαθηταί ύπάρχουσιν έν τώ σχολείφ,
νημα ποινάς καθ ’ όσον έπανειλημμεναι διαταγαί
πταίει ό διδάσκαλος, διότι, ΐνα τοιοΰτοι ώσιν οί
τοΰ Σεβ. Υπουργείου αύστηρώς άπηγόρευσαν αύμαθηταί, διδάσκει ανώτερα τών δυνάμεων αύτών
τάς, ό δέ διδάσκαλος, ώ: υπάλληλος τής πολι
ή κατώτερα, ή άνευ ζήλου, ή είναι μονότονος ή τείας, οφείλει τελείαν ΰπακοήν εις τά κελεύδιδασκαλία αύτοΰ ή ποιείται χρήσιν μιας μόνη;
σματα αύτής.
μορφή; ή διηγείται ανέκδοτα αστεία κ. λ. Πάν
Είναι άληθέ; ότι αί σωματικαί ποιναί ήοαν έν
τως λέγει πρός τόν διδάσκαλον- σύ πταίει;. Διά
χρήσει παρά τοί; άρχαίοις. Ούτω π. χ. έν Σπάρ
πάν πλημμέλημα τοΰ άτακτοϋντος ό διδάσκαλος
τη καθ ’ έκαστον ενιαυτόν οί παΐδες έμαστιγοϋνπρέπει νά έςετά.ση εαυτόν, εις τι επταισεν, ώστε
το περί τόν βωμόν τής όρθιας Άρτέμιδος καί ό
νά προκαλεση τό πλημμέλημα. Όταν τις διδάσον καρτερικώς ΰπέμενον τήν έξέτασιν ταύτην έσκη ανώτερα ή τάνάπαλιν παιδαριώδη, ή διδα
στεφανοΰντο. Ά λ λ ’ έν Σπάρτη ;ή ανατροφή ήτο
σκαλία μεταβάλλεται εις φλυαρίαν, καί έκ ταύεντελώς ιδιόρρυθμος. Οί θεσμοί δέ ούτοι είναι εν
της ή απροσεξία, αδιαφορία, αταξία κ.τ.λ».
τελώς ο'.άφοροι τής σημερινής θεωρίας περί τής
ανατροφή; καί εν γένει τή: ελευθερίας τοΰ ατό
Ή μάθησις δέν πρέπει νά γίνηται διά τής βί
μου
κατά τάς άρχάς τοΰ νεωτέρου πολιτισμού.
ας καί τοΰ εξαναγκασμού, άλλ’ ήρεμα καί άπαΈ
π
’
ίσης οί Γερμανοί έπιτρέπουσι τό ράπισμα
λώς, νά είναι δέ εύχάριστος καί τερπνή εις τόν
καί
οί
Άγγλοι τούς ραβδισμού;. Ά λ λ ’ άλλο; ό
μαθητήν. Ό μαθητής ευχαρίστως καί μετ’ έντρόπος
τοΰ ζήν παρ' αύτοίς, άλλαι αί συνθήκαι,
διαφεροντος μανθάνει, όταν καλώς έννοή τά δι
τό
κλίμα,
ή ιδιοσυγκρασία, καί άλλως Ιχουσι
δασκόμενα καί αίσθάνηται όσημέραι ότι καθίστα
ταΰτα παρ’ ήμί». Διά τοΰτο ούδείς λόγος περί
ται κρείσσων εαυτού, διότι ό άνθρωπος «φύσει
τούτων δΰναται νά γένηται.
τοΰ ειδέναι ορέγεται». Τήν γνώμην ταύτην έξέΟί αρχαίοι φιλόσοφοι, ό Σωκράτης, ό Πλά
φρασαν πολλοί καί σπουδαίοι παιδαγωγοί κατά
των,
ό 'Αριστοτέλης, ό Πλούταρχος, αείποτε
διαφόρου; τρόπου;, ό Πλάτων, ό Ινομμένιος, ό
εκηρύχθησαν
κατά των ραβδισμών καί τών ύβρεων,
Ρουσσώ, ό Πεσταλότσης, οίτινες είναι οί κίονες,
συνιστώσι
δέ
νουθεσίας καί επιτιμήσεις, ψόγου;
εφ ων έρείδεται τό μέγα καί καλόν τής παιδα
καί
επαίνους.
«Κάκεΐνό φημι δεΐν τούς παίδας
γωγική; οικοδόμημα. Σχετικά; δέ γνώμας τοΰ
έπί
τά
καλά
τών
επιτηδευμάτων άγειν παραινέμεγάλου φιλοσόφου Τολστόη δύναταί τις εύκόσεσι
καί
λόγοι;
μή
μά Δία πληγαίς μηδ’ αίκιλω; νά ιδη έν τώ περισπουδάστω συγγράμματι
τμιϊς.
Δοκεϊ
γάρ
που
ταΰτα τοϊς δούλοι; μάλ
αυτού «Παιδαγωγικόν Σχολείον» δ μετήνεγκε
λον
ή
τοί;
ελεύθεροι;
πρέπειν, άποναρκώσι γάρ
και εις τήν καθ’ ημάς φωνήν ό Β. Σκορδέλη;.
καί φρίττουσι πρό; τού; πόνους, τά μέν διά τάς
*0 οέ 'Ρουσσώ λέγει «έν μόνον γνωρίζω άάλγηδόνας τών πληγώ), τά δέ καί διά τά;
σφαλέστατον πρός όιόρθωσιν τών αταξιών, τήν
ύβρεις. Έπαινοι δέ καί ψόγοι πάση; είσίν αΐκίας
αυτοπάθειαν, δήλα δή λέγομεν εις τόν παίδα νά
ωφελιμώτεροι τοί; ελεύθεροι;· οί μέν έπί τα κα
¡**ί τχίση τά ένδύματα αύτοΰ, άλλά δέν έπρόλά παρορμώντες, οϊ δε από τών αισχρών άπείρσε;ε και συνέβη τοΰτο έπανειλημμένω;' τότε άγοντε;» (Πλουτάρχου περί παίδων αγωγή;).
φίνομεν αυτόν μετ ’ «σχισμένων ενδυμάτων ούτω
Νομίζομε·» ότι ούδεί; Έλλη·» διδάσκαλο; ύπάρχει
μανθάνει νά εκτιμά τά: συμβουλάς ημών κτλ.».
όστι; νά μή γινώσκη από στήθους τούς λόγους
Βεβαίως ή τοιαύτη τιμωρία είναι ορθή, άπολύτούτους τοΰ Πλουτάρχου καί νά μή αποκρυστάλ
τω; ομω; δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή. Έκ
λωση αύτούς, ούτω; είπεϊν, έν τή εαυτού δια-
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Δεν θέλω νά ειπω μέ ταϋτα, δτι τό ιδανικόν
μου είνε ζωή γεμάτη άπό κοπιαστικά; και επι
μόχθους εργασίας. “Απαγε ! Αί οτιγμαί τάς ό
ποιας έξοδεύομεν εις αθώας καί λογικός απολαύ
σεις, εις ΰγιεινάς ασκήσεις καί διασκεδάσεις καί
εις φιλικά; κα! οικογενειακά; σχέσεις δέν χάνον
ται ματαίως. Τά παιγνίδια δέν ωφελούν μόνον
τό σώμα, αλλά μάς κάμνουν καί κυρίους τών
μυών καί τών μελών τού σώματός μας. Εκτός
δέ τούτου υπάρχουν καί πειρασμοί, κατά τών
όποιων πολύ μάς ενισχύει ή καλή καί σκόπιμ-ς
σωμασκία.
Μόνον οί οκνηροί καί νωχελεΐς παραπονοϋνται,
δτι δέν ευρίσκουν οϋτε μίαν στιγμήν διά νά πρα
ξουν εκείνο τό οποίον φαντάζονται δτι επιθυμούν.
Έάν τό καλοεξετάσης, θά ΐδή,ς δτι πάντοτε θά
εύρη; καιρόν νά πράξης εκείνο τό όποΐον έχεις
άποφασίση- αί ώραι δέν λείπουν, άλλά χωλαίνει
ή θέλησις καί ή ωφέλεια τής σωμασκίας συνίσταται εις τό δτι μας δίδει τήν όύναμιν νά έκλέγωμεν τό έργον μας καί δέν μάς παρέχει τό προνόμιον τής οκνηρίας, α‘0 καιρός άναλόγως μέ
Έ ν Σ α . Ι α μ ΐ η , Ί ο ό . Ι ιο ς 11)02.
τούς διαφόρου; ανθρώπους περιπατεί καί αυτός
Σ .
Σ τ ο υ ρ α Υ τ η »
με διάφορον βάδισμα. Μέ τούτον τόν βλέπεις νά
περιπατή βηματηόόν, μέ τόν άλλον τόν βλέπεις
-----------ο : ; & ----------νά τρέχη, με τόν τρίτον νά καλπάζη καί μέ τόν
τέταρτον νά στέκεται» λέγει ό Σαίξπηρ, επειδή
ΑΙ Α Π Ο Λ Α Υ Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ Ζ Π Η Σ 1
δέν είνε αί ώραι αί όποΐαι έχουν τόσην αξίαν,όσην
ό τρόπος μέ τόν όποιον τάς διερχόμεθα. «Οί καλ
[Κατά τον Λωμποχ.— Μετάφρασις 0. Φλώρα]
λίτεροι κύκλοι, λέγει ό Βάλλερ, δεν είνε οί μεγαλείτεροι, άλλ’ όσοι έχαράχθησαν μέ περισσοΗ ΑΞΙΑ Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ
τεραν ακρίβειαν, οϋτω λοιπόν κα! ό μακρότερος
βίος δέν είνε καί ό καλλίτερος, άλλά εκείνος ό
Κ'λθΐ
«νν*:*%\ ;·,'!«
ία ;ιτ*ιτγφάίί«.
όποιος είνε πλουσιώτερος εις καλάς πράξεις».
« Ή οκνηρία, λέγει ό Ιερεμίας Τάυλορ, είνε
Εις δλα τά καλά πράγματα τήν αξίαν των
ή πλέον μεγάλη σπατάλη. Έν σχέσει πρός ο,τι
τήν δίδει ό χρόνος. Τί είνε οί φίλοι, -.ά βιβλία,
ήούνατο νά πράξη εις τό παρόν χάνει ανυπολό
ή υγεία, αί απολαύσει; του ταξειδίου καί αί οι
γιστα, χάνει δέ καί δ,τι είνε άνεπανόρθωτον
κογενειακά· ήδοναί, έάν δεν Ιχωμεν καιρόν νά τά:
πλέον, άφ’ ου έπερασεν ήδη ή κατάλ.ληλος στι
άπολαϋσωμεν ; Πολλάκις έλέχθη δτι ο χρόνος
γμή, διότι καμμία δύναμις ή τέχνη δέν ήμπορεΐ
εί-ε χρήμα- είνέ τι πλέον του χρήματος, είνε
πλέον νά έπαναφέρη τήν παρελθούσαν στιγμήν».
αυτή ή ζωή. Καί όμως πόσοι άνθρωποι άφ’ ενός
Δεν πρέπει νά μετρώμεν τήν ζωήν μέ τό μέμέν προσηλώνονται με απελπισίαν εις τήν ΰπαρτρον τή; διάρκειας της, άλλά μέ τό μέτρον τής
ξίν των, έν ώ άφ ’ ετέρου ασυλλόγιστα κατα
έντάσεώς της. «*0 αριθμός τών παλμών τής
σπαταλούν τάς ήμέρας τω> ! «Μόνον ό φρόνιμος
ζωής χρωματισμένης καί αρωματισμένης κατά
εννοεί, λέγει ό Σχίλλερ, ότι καμμία δύναμις δεν
διάφορον τρόπον διά τόν καθένα μας, ό όποιος
ήμπορεΐ νά φέρη όπίσω τάς παρελθούσας στιμάς έδόθη, λέγει ό Πάτερ, είνε ώρισμένος. Τί
γμάς»,
πρέπει νά κάμωμεν διά νά ίδωμεν εις καθεμίαν
μ ό ν ο ν γ α ρ α υ το ΰ κ α ι Θ εο ς ατερ ίσ κεχαι
ζωήν έκ-ιίνο τό όποιον αντιλαμβάνονται καί αί
ά γ ίν η τ α π ο ιεΐν, α ο ο ' α ν ι) π επ ρ α γ μ ένα .
πλέον λεπταί αισθήσεις ; Πώς ήμπορούμεν νά
περάσωμεν αίφνης άπό εν σημείον εις άλλο καί
Καθώς δέ λέγει καί ό Δάντη; : «μόνος εκεί
νά μένωμεν πάντοτε εις τήν εστίαν, οπού αί πο
νος ό όποιος έχει περισσοτέραν σοφίαν, αισθάνε
λυπληθέστερα·. ζωϊκαί δυνάμεις συμπυκνώνουν τάς
ται καί τήν περισσότεραν λύπην διά τόν καιρόν
καθαρωτέρας των ένεργείας ; Ή επιτυχία τή;
που χάνεται».
ζωής έγκειται εις τό νά διαφλεγώμεθα πάντοτε
άπό τό ζωηρόν καί άκήρατον πύρ τών πολυτίμων
1 Σ υ ν έ χ ε ι α ν ίδέ ο ι λ 2 0 2 .

νοία. Αί παραινέσεις λοιπόν καί οί έπαινοι, αί
επιτιμήσεις καί οί ψόγοι, κατά τόν Πλούταρχον,
διεγείρβυσι τό μεγαλόγνωμον καί τό φρονηματώδες, άπερ προβήκουσι παντί έλευθερω, οί δέ ραβδισμοί καί αί ύβρεις απεργάζονται τόν άνθρωπον
Ορασύν, άτολμον καί καταπλήγα' καί ή μέν θρα
σύτης, εις αναισχυντίαν, τά οέ εις ά<οραποοωδίαν περιίστανται:
Γενικώς αύταί εϊσιν αί άρχαί έν τή χρήσει των
παιδαγωγικών μέσων, δι ’ ών πρέπει νά ανατρέφηται ή φίλη νεολαία, δπω; καταστώσιν αληθείς
Έλληνόπαιδες, χάρμα των γονέων καί έγκαυχημα τής ποτνίας ημών πατρίόος, δύνανται δε νά
φίρωτιν έπαζίω: τήν εθνικήν υπερηφάνειαν. Καίτοι ειμεθα πεπεισμένοι δτι κατά τάς ανωτέρω
άρχάς γίνεται νυν ή ανωτέρω έκπαΐδευσις εν Ε λ 
λά« καί δτι οί διδάσκαλοι διαπνεονται ΰπ’ αλη
θώς 'Ελληνοπρεπών αισθημάτων, ένομίσαμεν ώ;
επίκαιρον νά γράψωμεν ταϋτα, όπως ευρϋτερον
συζητηθώσι καί συστηθώσι καί ΰπ ’ άλλων.κρεισ·
σο ων.
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λίθων καί νά μένωμεν πάντοτε εις τήν εκστατι
κήν αυτήν κατάστασιν, ενώ ή πλάνη έγκειται
εις τήν άπόκτησιν συνηθειών καί κακών έξεων,
επειδή ή συνήθεια μάς άγει εις κόσμον στερεό
τυπαν καί ακίνητον. . . Όταν όλο; ό άλλος
κόσμος κύπτη ΰπό τού; πόδας μας, ημείς ήμπο
ρούμεν ν' άκολουθήσωμεν εύγενή τινα όρμήν ή νά
έπιδιώξωμεν πρόοδόν τινα τής επιστήμης, ή όποια
εύρύνουσα τόν ορίζοντα φαίνεται επί στιγμήν δτι
απελευθερώνει τό πνεύμα».
Δέν συνιστώ τόν λόρδον Τσέστερφιλδ ώ.
οδηγόν ασφαλή εις πάσαν περίστασιν, μολαταύτα
ομολογώ δτι πολλήν φρόνησίν δεικνύει εις τάς
προ; τόν υιόν του συμβουλάς, όπου τόν διδάσκει
τήν άξίαν τού χρόνου. «Πάσα στιγμή, λέγει,
απολεσθεϊσα τώρα, σημαίνει άπώλειαν πολλών
ωφελημάτων καί προσόντων, έιψ πάσα στιγμή,
τήν όποιαν έχεις καλώ; χρησιμοποιήση, είνε χρό
νο; κατατεθείς άσφαλώς καί φρονίμω; μέ τόκον
τεράστιον». . . «’Απορώ δέ πολύ πώς μέ τόσην
άνοησίαν χάνομεν καί μίαν μόνον στιγμήν τή;
μικρά; αυτή: μερίδος τού χρόνου, ή όποια μάς
έδόθη εις τόν κόσμον τούτον... Κύτταξε νά μάθη; τήν άληθινήν άξίαν τών στιγμών τούτων,
άρπαζε καθεμίαν άπό αύτάς καί άπόλαυε καί τό
παραμικρόν αυτών μόριον.» Ό δέ Γκαΐτε λέγει
εις τον Φάουστ' « Όμιλεΐτε μέ σοβαρότητα ;
'Αρπάξατε τήν στιγμήν πού έπαρουσιάσθη καί
ο,τι ήμτορεΐτε ή νομίζετε δτι ήμπορείτε νά πρά
ξητε άρχίσατέ το άμέσως.»
«Ενθυμούμαι, λέγει ό Χίλλαρδ, εν σατυρι
κόν ποίημα όπου ό διάβολος παρουσιάζεται καί
ψαρεύει ανθρώπους καί προσαρμόζει τό δόλωμα
άναλόγως μέ τάς ορέξεις καί τάς επιθυ
μίας τών θυμάτων του. Οί πλέον εύκολόπιαστοι
ησαν οι οκνηροί, επειδή κάτέπινον καί δόλωμα
και άγκιστρον ομοϋ». Καί τψ οντι, ό νοϋς τού
οκνηρού κατατρώγεται μόνος του. Ό δέ Λούθηρο; λέγει, αή καρδία τού άνθρώπου ομοιάζει τήν
μυλόπετραν. Έάν βάλης υποκάτω της σίτον, τόν
άλέθει καί τόν κάμνει άλευρον. Έάν δέν βάλης
τίποτε, εςακολουθεϊ καί πάλιν νά άλέθη, άλλά
τότε καμνει σκόνην τόν εαυτόν της.
Τόν άνθρωπον φονεύουν αί φροντίδες καί όχι
ή εργασία, ΰπ' αυτήν δέ τήν έννοιαν, νομίζω,
πρεπει νά εςηγώμεν καί τήν συμβουλήν τού Κυ
ρίου, ο οποίος μάς είπε νά μή φροντίζωμεν περί
τής επαύριον. «Καταμάθετε τά κρίνα τού αγρού
πώς αυξάνει· ού κόπια, ουδέ νήθει- λέγω δέ ΰ
μΐν, οτι οΰόε Σολομών έν πάση τή όόξη αΰτού
περιεβάλλετο ώ; έν τούτων».
«Ει δε τόν χορτον τού άγροϋ σήμερον όντα
καί αΰριον εις κλίβανον βαλλόμενον, ό Θεό; οϋ
τως άμφιέννυσιν, οΰ πολλφ μάλλον ΰμάς ολιγό
πιστοι ; » Νά πιστεύωμεν δτι τά κρίνα είνε ο
κνηρά κα! δέν προβλέπουν διά τήν επαύριον, θά

ήτον άπάτη μεγάλη, έπειδή, δλως τό εναντίον,
τά φυτά έργάζονται δραστηρίως καί τά κρίνα έναποθηκεύουν εις τούς πολυσυνθέτους βολβούς των
μέγα μέρος τή; έτησίας των τροφής, διά νά ήμπορέσουν νά αυξήσουν κατά τό επόμενον έτος.
Είνε όμως βέβαιον ότι δέ- γνωρίζουν τί θά είπή
φροντίς.
«Αι ώραι, λέγει ό Μίλτων, είνε πτερωταί καί
πετούν ΰψηλά εις τόν Πλάστην τ-.Ο κόσμου, διά
νά τιρ διηγηθούν πώς τά; έχομεν μεταχειρισθή.
— Όσον κοί αν τάς παρακαλέσωμεν, πάλιν δέν
ήμπορούμεν κομμίαν νά καταπείσωμεν νά έπιστρέψη όπίσω ή νά πετάξη μέ όλιγωτέραν τα
χύτητα. Ό λαι αί κακαί χρήσεις τού καιρού μας
εινε τοσαι κατηγορία·., αί όποιαι συσσωρεύονται
έκεΐ έπάνω εναντίον μας. Έάν ήμεθα φρονιμώτεροι, οέν θά τάς άφίναμεν βέβαια νά φίγουν μέ
τόσον κακά; ειδήσεις καί δέν θά ταϊς έπετρέπομεν
ν' αναχωρήσουν μέ κενά χέρια, ή μέ σωρόν έπικινδύνων πληροφοριών εις βάρος μας. Ά λ λ ’ ό
ποια ευτυχία, δταν φέρουν έκεί έπάνω, εις τόν
θρόνον τού Ύψίστου, όχι μόνον τήν άφήγησιν,
αλλά καί τούς καρπούς τών καλών ήμών πράξε
ων καί δταν έμφανιζωνται εις τόν Προαιώνιον διά
νά συνηγορήσουν ΰπερ ήμών έμ,προσθεν τού μεγα
λοπρεπούς θρόνου του !»
("Επεται συνέχεια).

-----Έκ τής άίρτι δημοσιευθείσης λογοδοσίας τού κατά
τό ακαδημαϊκόν !το; 1900-1901 πρυτανεύοντος κ. Κ.
Μητσοπούλου άποσπώμεν τό εις τοΰςοοιτητάςτού'ΕΟν·.κού Πανεπιστημίου άναφερόμενόν μέρος.
ϊ τ. α

01 Φ Ο Ι Τ Η Τ Α Ι
ΤΟΥ
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»Τό Ελληνικόν πανδιδακτήριον, Βασιλεύ, έλεγεν ο πρώτος τού πανεπιστημίου ήμών πρύτανις ενώπιον τού αειμνήστου Βασιλέως ΌΟωνος,
καθιορυμένον είςτάς παρά σού άνεγερθείσας περικλείς Αθήνας καί κείμμενον μεταξύ τής Εσπε
ρίας καί τής Έ ω , είνε προωρισμένον νά λχμβάνη άφ* ένός μέρους τά σπέρματα τής σοφίας,
καί άφ' οΰ τά άναπτύξη, ένέαυτφ ιδίαν τινά καί
γόνιμον άνάπτυξιν, νά τά με ταδίδη εις τήν γεί
τονα Έω νεαρά καί καρποφόρα.»
Καί άληθώ; άπό τής ευτυχούς ταύτης ήμέ
ρας ήρςατο τό έπί καπνιζόχτων είσέτι έρειπίων
ανεγερθέν τού Ελληνικού πανεπιστήμιον, καίτοι
τά μέ· α αυτού κατ’ άρχάς ΰπήρξαν γλίσχρα, νά
μεταλαμπασεύη έπί έλευθέραν καί αλύτρωτον
Ελλάδα τά φώτα καί τόν πολιτισμόν. Τοσαύ
τη £' ΰπήρξεν ή ευεργετική αυτού έπίδρασις άνά
τόν Ελληνικόν κόσμον, ώστε τάχιστα ηΰξησεν
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ό αριθμός τών φίίτητών αύτού, άνελθύν κατά
τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα είς 3000 καί πλέον
νέου; σφριγώντας ΰ-έρ τ:ύ μεγαλείου καί τή:
προόδου τού Ελληνικού γένους καί μεταδίδοντας
άνα πάσαν γωνίαν της Ελληνικής γης τόν πο
λιτισμόν καί τά; έ.τιστήμας. "Αν ό 'Ελληνισμός
κατά τόν 19:ν α’ώνα προήχθη —νευματικώ: καί
άλικώς,τούτο οφείλεται πάντως εις τήνάμεσον καί
έμμεσον έπίδρσσιν τοϋ Ελληνικού πανεπιστημίου.
Καί επί τη εμής πρυτανείας, καίτοι έν οίκο
νομική δυσφιρία διετέλει ή Ελληνική κοινωνία,
ή συρροή των φοιτητών δεν υστέρησε πολύ τών
άλλων ετών, άνελΟόντος τοϋ αριθμού αυτών κατά
μεν τό χε·μερινόν έξάμηνον εις 2,345 φοιτητάς,
κατά δέ τό θερινόν εις 2,295 ήτοι κατά 200 πε
ρίπου έπί ελαττον τών τού παρελθόντος ετου^1).
Κατά τό ακαδημαϊκόν όέ τοϋτο Ιτος προσήρχετο τακτικώς εις τό εργαστήριον τής φυσικής
τού κ. Τ. Άργυροπούλου ή Α. Β. Τ. ό βασιλοπαις Άνδρέας, διακούσας τών μαθημάτων τή;
πειραματικής φυσικής καί χημείας καί συμπλη
ρώσας οϋτω τάς έν τοΐς μαθήμασι τούτοις σπουδάς του, ών ήρξατο άπό τριετίας.
'Αλλά καθ' όσον άφορά τήν εις τό πανεπιστήμιον φοίτησιν τών σπουδαστών όφείλ ω μετά λύ
πη; νά παρατηρήσω, ότι πολλοί τούτων, καίτοι
έςηναγκάσθησαν αυτοπροσώπως νά προσέλθωσιν
εί; τό πανεπιστήμιον, άπήλθον αμέσως άμα τή
έγγραφή, ή ανανεώσει τή; έγγραφή; αυτών εις τά:
πατρίδας των, ουδόλως διακούσαντες τών μαθη
μάτων, άτινα επιβάλλει αύτοϊς ό νόμος, όπερ
βλαπτικώτατον τή επιστήμη. Τίνα όέ τά αίτια
τούτου ού τού παρόντος, ούοείς όμως θ' άρνηθή,
ότι κυρία αιτία τοϋ κακού τούτου είνε, έκτός
τών βαρύτατων εκπαιδευτικών τελών, τά δαπα
νηρόν τού έν Άθήναις βίου, εις όν τό βαλάντιον
πολλών αληθώς επιμελών σπουδαστών αδυνατεί
ν’ άντέχτ). "Αν όμως ΰπήρχ: βίος συναδελφικός
μεταξύ τών φοιτητών καί πρόνοιά τις περί κατοι
κία: καί διατροφή: τών πτωχότερων, ώ: γίνεται
έν Κοπεγχάγη καί αλλαχού, τό κακόν τοϋτο ή
Οελε σημαντινώ; έλαττωθή. 'Αλλά δυστυχώς δυσ
χερέστατον τούτο εισέτι παρ' ήμϊν, διότι ό Έ λ λην φοιτητή; δέν έσυ-.ήθισε νά ύποβάλη εαυτόν
εις κανονισμού; καί πειθαρχίαν, ώς έν Γερμανία,έ.
ή, μεγάλα κατορθούνται διά τών μηνιαίων καταβο
λών τών φοιτητών,δι'ών συντηρούνται λέσχαι,νο('| Ό )(¡»λήρος ό άίνθμό« τ ώ . έγγραφέντων φοιτητών
ατό τον 1837 με’χοι τον 11)00-1901 «νήλθεν εις 25,503.
Κίχον 5ί χατά σχολάς ώ , έξης :
' Β μ ι ι Ια.τοί

Σχολή Θ.ολογι«ή ...............
»
Ν ομι.ή ......................
ν
Ίατριχή
»
Φιλοσοφ χή
Σχολείο-, φηρμαχευτιχδ»
Έ ν όλω

321
9 ,1 8 0
5.021
3 323
771
18,902
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250
2,027
2.69!)
1.407
258
0,641

σοκομεϊα,οικονομικά συσσίτια, αναγνωστήρια κτλ.
Άφότου δε ιορύθη τό εθνικόν πανεπιστήμιον
άχρι σήμερον παρετηρήθη φαινόμενον παραδοςό·
τατον, μόον έν Έλλάδι συμβαϊνον, ήτοι υπερ
τροφία μεν έν τή νομική καί ιατρική σχολή, α
τροφία δε έν ταϊς άλλαΐς σχολαΐ:, πρό πάντων
δέ έν τώ τμήματι έκείνω τής φιλοσοφικής σχο
λή:, έν <ρ έρευνάται καί διδάσκεται ή πανσοφία
καί χρησ'μότης τής φύσεω; καί τών διεπουσών
αύτήν δυνάμεων, διά τής σπουδής τών όποιων
προάγονται πνευματικώ; καί ΰλικώς τά έθνη καί
εύημεοούσι (1).
ΙΙρός θεραπείαν τού κακού τούτου πολλοί τών
προκατόχων πρύτανεων προέτειναν διαφόρους τρό ■
που;, άλλ’ άπέτυχον ή δέν είσηκούσθησαν, τό δέ
κακόν εξακολουθεί, καίτοι γνωστόν τοϊ; πάσι
τυγχάνει, ότι πληθώρα νομικών καί ιατρών υπάρ
χει έν Έλλάδι, δυσανάλογος πρό: τόν πληθυ
σμόν καί τήν οικονομικήν ευεξίαν τού κράτους,
οίτινες μή δυνάμενοι νά ζήσωσι διά τού επαγγέλ
ματος αύτώ/ έπιδιώκουσι δημοσίας θέσεις. «Έν
τοιαύτη περιπτώσει, λέγουσιν οί κοινωνιολόγοι,
φθείρονται καί συμφοράς πλείστας ύφίστανταί οί
λαοί, όταν πρός διεξαγωγήν τού περί ύπάρξεω;
άγώ-.ος καταφεύγωσιν εις δημόσια λειτουργή
ματα.» Εί.ε άληθώ; λυπηρότατον νεαροί Έ λ 
λη ες ευφυέστατοι καί φιλοπο/ώτατοι καταδαπανήσαντε; ολόκληρον τήν μικράν αυτών περιου
σίαν πρός άπόκτησιν διπλώαατος, νά κατατρύχωνται ακολούθως έν τφ πρακτικφ αύτών σταδίω ύπό δυστυχίας καί απελπισίας, ένέρ,άν έσπούδαζον άλλα: πρακτικωτέρας έπιστήμαο, ών υπάρ
χει Ιλλειψις έν τφ τόπφ, ήδύναντο καί αυτοί νά
εύτυχήσωσι καί τήν πατρίδα νά εύεργετήσωσι.
Μικραί δέ τινες στατιστικαί πληροφορίαι ούνανται νά καταόείξωσι τήν παρ’ ήμϊν πληθώραν
επιστημών τινων έν συγκρίσει πρός τήν 'Ρουμα
νίαν καί Βυρτεμβέργην.
Έ ν Έ λλάδι
eίς φοιτητής αναλογεί πρός1460 χατο'χους
ιι 'Ρουμανία » o
u
ιι 1987
»
ο Βυρτεμβέργη
ο
ρ
» 1557
»

αν δεχθώμεν ότι απαντεςοί φοιτηταί τού

γερμα-

(*) Αί χατά το έτος 1900-1901 έγγραφα- χαί ανα-, ιώ 
σεις ίγγρ α φ ώ . {¡/ον ώς έξης·
α "1 Έ γ γ ρ α φ α !
Χ ιι μ ι ρ ί ξ ι ι μ .
Σχολή Θεολογιχή . .. ........................... 11
'ιι
Νομχχή_
_____
311
ο
Ί α τ ρ ιχ ή _............
121
»
Ίκλοαοφινή __
90
Σχολείου Φαρμαχευτιχόν
19
601

[5"ΐ ‘Ανανεώσει;
Σχολή Θεολογιχή ........

'»
Νομ-.χη-------------------u
Ίατριχή.,...
........
•ί
Φιλοσοφική
___ .
Σχολείο» Φ υρμαχευτι«δν

55
918
550
154
78

1
7
8
1

θ ιρ .έ ξ ά μ .
—
20
0
0
—
38
02
1224
650
221
97
2257
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Ή πληθώρα αίίτη καί ή δυσανολογία τών νο
μικών καί ιατρών ώς πρός τόν πληθυσμόν τού
Ελληνικού κράτους καί ή μεγάλη διαφορά πρός
τά πανεπιστήμια τής 'Ρουμανίας, τής Βυρτεμ
βέργης καί πολλών άλλων κρατών (2) αιτίαν I-

χ_ουσι κατα την γνώμην ήμών ουχι την επιεί
κειαν τών τάσεων, ώς έσφαλμένως λέγσυσί τινες,
άλλά διότι οί φύσει φιλομαθείς καί φιλόπονοι
Έλληνες αγνοούσιν εισέτι, ότι ύπάρχουσι καί
άλλαι έπιστήμαι' μορφωτικά1
, τού νοϋ καί τής
καρδίας, τερπναί καί πλουτοπαραγωγικαί. Καί
τούτο είνε μέλημα τής πολιτείας, καιρός δ’ είνε
νά στραφή ή φιλομάθεια τού Ελληνικού λαού
πρός τήν γεωπονίαν καί κτηνοτροφίαν, τήν με
ταλλουργίαν, τήν δασονομίαν, τήν μηχανικήν
καί ήλεκτρολογίαν, τήν χημειοτεχνίαν καί βιο
μηχανίαν, αίτινες είνε έπιστήμαι ό-ως ή ιατρική
καί νομική.
Καί αι κατα τό λήςαν άκαοημαϊκόν Ιτος γενόμεναι διδακτορικά’, έξετάσεις (5) έπεβεβαίωσαν

( ) Ai έν τώ έθνιχώ ΙΙανεπιοτημίω χατά τδ έτος 19001901 έγγραφα! χαί ανανεώνεις πρός τούς ημεδαπούς χαί
αλλοδαπούς χχτά σχολάς ειχον ώς Ιξής :

στίου χαί ΊαοίουΙ σπουδάζοισι (1898-99) 2,720 φοιτηταί
έπί πληθυσμού 5,400,000 χατοίχωυ, ήτοι είς φοιτητής ανα
λογεί πρδς 1987 χατοίχους. Κατά σχολάς δέ είχον ώς έξης:

νικού τούτου κράτους είνε ιθαγενείς, όπερ οέν
είνε ορθόν. Κατά ταύτα οί Έλληνες είνε φιλο
μαθέστεροι τών ‘Ρουμάνων καί Βυρτεμβεργίων.
Προσέτι
Έ ν Έ λλά δι εις φοιτ.τής νομ. αναλογεί πρδς 2 350
»
ο είς φοιτ.τής ίατρ. αναλογεί πρός 7170
» 'Ρουμανία είς φοιτ, τής νομ. αναλογεί πρός 5927
»
»
εις φοιτ τής ίατρ. αναλογεί πρός 9468
ί) Βυρτεμβέργη εΤς φοιτ. τής νομ. ά ν α ). πρ&ς 7486
a
»
είς φο ιτ. τής ίατρ. «ν α λ . πρός 7970(! )

χατοίχ.
χατοίχ.
χατοίχ.
χατοίχ
χατοίχ.
χατοίχ.

α ') Έ γ γ ρ α φ α !
Ί Ι μ ι ί α π οί
Θεολογιχή...
χειμ . έξάμ. 6
Νομιχή .
268
V
68
a
Ίατριχή
ο
62
»
Φιλοοοφιχή
u
Σχο7.ε·ον Φαραμχευτιχόν...... »
JL
Τό ολον
a
4
0
Σχολή

θερινδν —

»
»

18
1

α

5

•

—

»

24

Ά Λ .Ιοό απ ν ι’

Σχολή

Θεολογιχή
γ ε ιμ . έξάμ. 8
Ν ομιχή
»
a
43
.......... a
»
56
a
Ίατριχή
β
Φιλοοοφιχή .......... »
»
34
Σ χο'εϊον Φαρμαχευτιχόν
»
u
6
Τό ολον. ..
»
» 147

θερινδν

>1

5

1
74

6 ') ’ Α ν α ν ε ώ σ ε ι;
Ή μ ι ί α π οί
Θεολογιχή...
χειμ. έξάμ. 37
Β
Ν ομιχή
............ ν
β 767
β
Ία τρ ιχ ή ........... «
» 271
»
Φιλοσοφι*ή __...... ιι
» 111
Σχολείου Φαρμαχευτιχδν
β
I 2
Τό ολον,.... ..._
1248

βερινδν 34
1029
» 369
« 162
ο
71
16 ο5

'A.UoJa.-rel
Σχολή
Θεολογιχή,
..... χειμ . έξάμ. 18
Β
Νομιχή..................
181
Β
Ίατριχή ............
275
ιι
43
Φιλοοοφιχή ____
16
Σ/'ιλείΟν Φαρμαχευτιχόν....
533
Τά δλον
.

βερινόν 28
» 195
β 281
β
62
»
26

Σχολή

792

(2) Κ ατά τό Ιτοτ 1900 - 1901 έν τ ώ εθνιχώ Πανεπιστημίω έαπούδαζον_1005 φοιτηταί ημεδαποί έχ τών 2,433,000
χατοίχων, ήτοι είς φοιτητής έχ 1400 χατοίχων. Έ χ τούτων
ήσαν :
1) θεολόγοι....... 43 ήτοιείς φοιτητής έπί56,580 χατοίχων
2) νομιχοί__...1035 ιι
»
»
a 2,350
«
3) ια τρ ο ί____ 339 »
Β
ο
Β
7 ,1 7 0
II
4) φιλόσοφοι.... 173 a
»
υ
a 14,060
Β
5) φαρμαχοποιο’ι 75 β
»
β
» 32,440
»
Σημειωτέου ότι έχ τ ώ ν 173 φιλοσόφων μόνον 20 σπουδάζουσι φυαιχάς έπιατήμας, ήτοι ι ί ς φυσιοδίφης αναλογεί
πρός 121,650 Έ λ λ η να ς.
Έ ν τοίς δυσί τής 'Ρουμανίας πανεπιστημίοις (Βουχουρε-

1)
2)
3)
4)
5)

θεολόγοι
νο μ ιχοί
ια τ ρ ο ί.....,»
φιλόσοφοι
φυσιχομαθηματιχ·.!

164 ήτοι είς φοιτητής έπί 32,963 χατοίχων
912 »
·
»
β
5,927
β
571 β
«
β
β
9 ,4 6 8
β
59S i
n
a
n
9,040
β
471

β

β

β

β

11,464

»

Τέλος έν ΤυβΙγγη, έν Βυρτεμβέργη, έχουση πληθυσμδν
2 ,0 8 1 ,000τχατο!χων σπουδαίξουσι (1898 9 9 )1 3 3 6 φοιτηταί, ήτοι εις φοιτητής ε'π! 1557 χατοίχων, αν δεχθώμεν &παντας τούτους όας ιθαγενείς. Ειχον δέ οϋτοι χατά τάς σχο
λάς ώς έξης.
1)
2|
3)
4)
5)
6)

θεολόγοι
410 ήτοι είς φοιτητής έπί 4,729 χατοίχων
νομιχοί
278 »
ο
ο
»
7,486
»
ίατρο*
261 Β
Β
ο
Β
7,973
ιι
πολετ. í t t t r . 153 β
»
»
β 13,600
»
φιλόσοφοι.... 56 β
β
β
» 3 7 ,5 1 8
β
φυσιχομαθηματιχο1.,....47Ι a
β
β
β
17,310
β
Τό φαρμαχευτιχόν σχολείου είνε προσηρτημένον είς τό τής
Ατουττγάρδης πολυτεχνείου, οπερ είνε ισότιμον πρδς πανε
πιστήμιο ν.
(ί)

ε τ α τ ι σ τ ι χ δ ; ΙΗ ναξ

τώ ν λ α € 6 ν τ ω ν δ ίπ λ ω μ α £χ τ ο ϋ Έ θ ν Π α νεπ ισ τη μ ίο υ
χ α τ ά τ/ι ά χ α δ . Στο; 1900-1901.
Ά ι-αΛ ογία ΐώ ν ή·
μεείαπωι· ¡Ιιπ.Ιω μ α τ ο ν χ ω Υ πρόο
toic xazolxovQ
του κρατουσ.

ΆΛ.Ιοδ. Ή μ ιΛ .
1) Προλύται Οεολογ.
°/.ολή!................. 2
2) Διδάχτορ. νομιχης
σχολής................... 44
τελειοδίδ. νομ.σχολ. 7
3) Διδάχτορες ιατρι
κή« ο χ σ 'ή ί......- 97
λαβόντ. άδειαν ία τρ .85
4) Φιλοοοφιχή σχολή
α ’) διδάχτορες φιλολ. τμήματος
6
τελ.ειοδίδαχτ. φιλολ. τμήματος 2
β ) διδάχτορες φυσ.
τμήματος......... 3
τελειοδιΒαχ. φυσ.
;
τμήματος......... —

5
169 224
59'
112
117
1
»3 1
12’
)
4' κ
(°
Η

ήτοι 1 έπί 486,000 *ατ
β

1 β

10,860

»

1 »
1 »

21,723
1 0 ,550

»

β

. 1 »

71,558

»

ί. 480.000
.» 1

»

β
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τήν πληθώραν έν ταΐ; σχολαϊς τής νομικής κα!
ιατρικής. A ót! ε.ψ οί λαβόντες δίπλωμα θεολό
γοι καί φυσιογνώσται αναλογούσιν 1 : 486,000
κατοίκους, οί μέν νομικοί άναλογούσιν 1 :1 0 ,
860 κατοίκου:, οί δέ λαβόντες άδειαν ιατροί 1 :
16,000 κατ. Κ α τ ' επισήμους δέ πληροφορίας
ύπήρχον τώ 1900 έν τψ Έλλη ικψ Βασιλείω
έκτά; τής Έπτανήσου φορολογούμενο: δικηγόροι
1580 καί ιατροί 1534, \*) ώστε εις μεν δικηγό
ρος αναλογεί πρός 1380, εις δέ ιατρός πρός 1422
κατοίκους, αναλογία, ήτις οΰδαμοϋ γής παρατηρείται, π. χ. έν Γερμανία, έν η παραπονοϋνται
διά τήν πληθώραν των ιατρών, ϋπάρχουσι 27,
374 ιατροί, ήτοι εί: ιατρός πρός 2,000 κατοί
κους. Τήν μεγίστην δέ πληθώραν δικηγόρων καί
ιατρών έχουσιν αί "Αθήνα', ήτοι οικηγόρους μέν
503 καί ιατρούς 291. επομένως ·1; δικηγόρος
υπάρχει μεταξύ 218 ’Αθηναίων, καί εις ιατρός
μεταξύ 378,ένψ έν Βερολίνω, τώκέντρω τής Γερ
μανικής Αυτοκρατορίας, αναλογεί εις ιατρός πρός
798 κατοίκους καί έν Λειψία πρός 1094. "ΟΟεν
έν Άθήναις ύπάρχουσιν ιατροί διπλάσιοι τών έν
Βερολίνω καί τριπλάσιοι περίπου τών ένΛειψία.(5)

Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α
Ε ις τόν Β Πόλον δ ι ' α υ το κ ιν ή τω ν.

Είς Καναδός έξερευ.ητής, ό λοχαγός Βερνιέ,
προτίθεται να φθάση είς τόν Βόρειον Πόλον έπιβαίνων αυτοκινήτου.
Τά αυτοκίνητα (διότι θά είνε πολλά), με τά
γ

)

δ ιΐά χ τ ο ρ ε ς μ α Βημ. τ μ ή μ α τ .
—
τ ε λ ε ιο δ ίδ α χ . μ α ·
βημ. τμ ή μ α τ.
—

5 ) Φ α ρ μ α χ . ο χ ο λ ιΐο ν

5

1
41
I

7 ήτοι 1 t iii 317,000 κα ι.

3)
32

·

1

■

7 6 ,0 3 0

»

Κ α τ ά τ ά ς ε ξ ε τ ά σ ε ις S i τ α ό τ α ς ή μ έ ν ν ο μ ιχ ή σ / ο ν ή I * τ ώ ν
2 9 1 ίς ίτ χ σ Β έ ν τ ω ν υ π ο ψ η φ ίω ν α π έ ρ ρ ιψ ε 1 9 , ή τ ο ι 6 , 4 0 ) 0 ,
ή δ έ ια τ ρ ικ ή κ α τ ά μ έ ν τ ά ; δ ιδ α κ τ ο ρ ικ ά ; έ ξ ιτ ά ο ε ις έκ τ ώ ν
2 1 2 υ π ο ψ η φ ίω ν ό π ιρ ρ ιψ ε μ ό νο ν δ ύο , ή τ ο ι 0 .9 0 ) 0 , χ α τ ά
δ έ τ ά ; ε π ' ά δ ε ία
τ ώ ν 2 3 5 « τ τ έ ρ ρ ιψ ε 3 , ή τ ο ι 1 , 2 7 0 ) 0
χ α ί τ ί/ ο ς τ δ φ ιλ ο λ ο γ ικ ό ν τ μ ή μ α εχ τ ώ ν 4 8 έςε τ α ο Ο έ ν τω ν
ύ π ο ψ η ψ ί ω ν ά π έ ρ ρ ι ψ ε ν 6 , μ ή δ π ο λ ο γ ι ζ ο μ ε 'ν ω ν τ ώ ν κ α τ ά τ ά ;
γ ρ α π τ α ς ε ξ ε τ ά σ ε ις ά π α ρ ρ ιπ τ ο μ έ ν ω ν . Ώ ο τ ε ή φ ιλ ο λ ο γ ικ ή
σ χ ο λ ή εΤ νε ή α υ σ τ η ρ ό τ α τ η π α σ ώ ν .

ίκ

Γ ) Ε ϊ ; τ ό ν ά ρ ιΒ μ δ ν τ ο ύ τ ο ν π ρ έ π ε ι ν ά π ρ ο σ τ ε Ο ώ σ ι
5 0 / 0 ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν , o ï c i v e ; δ ι ά δ ια φ ό ρ ω ν μ έ σ ω ν χ α τ ο

xai

νά μή φορολογούνται.
Τούς πλείστου; δικηγόρους εχουσιν ai ύπδ τήν δ-.χαιοδοσίαν τον έφετείου ’Αθηνών ύπαγόμεναι έπαρχίαι, άνεργομένον; ε!ς 7 35, χατά τήν ά,αλογίαν 1 πρό; 980 xaioixou;
Ε π α ρ χ ία εχουσα τού; πλείστους σχετιχώς διχηγόρονς είνε
ή εύφορωτάτη Α ίγ ιά ίεια , ήτις χσίτοι μή εχουσα πριοτοδιχεΐον, έχει 20 διχηγόρονς ίπ ; 21,550 χατοίκων, ήτοι 1; 828
χατοίχονς. Μετά τάς 'Α θήνας ai flá rp a i εχοναι τού; ,-.λείστους διχηγόρονς xai ιατρούς, διότι έπι 40,000 χατοίχων
ύπάρχουσι διχηγόροιΊ 47 xai ιατροί 91, ήτοι ε7ς διχηγόρο;
επί 228 χατοίχων xai ίΤ; ιατρός έπ ι 440 χατοίχων.

Λ Γ Ω Γ II

όπ.ία ό λοχαγός Βερ-ιέ θά κάμη τήν τολμηρόν
αυτήν απόπειραν, θά εινε·, φαίνεται, εφαρμογή
Ρωσσικής έφευρέσεως. Οί τροχοί τοΰ αυτοκινή
του θά άντικατασταθοΰν μέ έν είδος κυλίνδρων.
Έπανειλημμένως τό μηχάνημα τούτο έδοκιμάσθη είς τάς πολικά: χώρας καί Ιδωκε τά ίκανοποιητικώτερα άποτελε'σματα.
Ό λοχαγός Βερνιέ 0’ αναχώρηση έκ Σιβηρίας
έν μέσω χειμώνι, έξ ένός σημείου έκλεγέντος
κατόπιν λεπτομερεστάτων υπολογισμών.‘Επειτα
μέ τήν μεγιλειτέραν ταχύτητα θά προσπαθήση
\ά φθάση είς τόν Βόρειον ΙΙόλον. Έν τή τελευ
ταία ταύτη περιπτώσει θά άποτελειώση πεζοπορών τήν έπιστημονικήν ταύτην απόπειραν.
Χ έο ν ά π ο λ - υ μ α ν τ ικ ό ν .

Ο Ιταλός ιατρός Καλβέλλο, προσεπάθησε
ν ’ άνευρη μέσον πρός έξασφάλισιν τής άπολυμάνσεως τών χειρών τών χειρουργών, οϋχί διά διαλύσεως άχνη; υδραργύρου, ή οποία παρουσιάζει
πολλά δυσάρεστα έπακόλουθα. Μετά πολλά πει
ράματα έπείσθη, δτι αί χμίρες καθαρίζονται άντισηππκώς διά μακρύς πλύσεως έντό; δ'.αλύσεως
9 °/0 αιθέριου ελαίου κινναμώμου(κανέλλας) 12°/()
αιθέριου έλαίου τού θύμου καί 18 ° /0 αιθέριου
έλαίου γερανιού. Αί χείρες τών πειρχματισΟέντων είχον λυμανΟή άπό σπέρματα διαφόρων βακκυλίων, τών όποιων δεν εύρέθησαν πλέον ίχ-η
μετά τήν πλύσιν. Επειδή τά α θεριά ταύτα έλαια
συνδυάζονται μέ τό υοωρ τής Κολω.ίας, συνάγε
ται οτι τό σύνηθες τούτο μύρον είνε άριστον
-αντισηπτικόν.
Τό

τ ρ α ΐν ο ν

τ υ ΰ μ έλλο ντος.

*0 "Αγγλος μηχανικός Τζόιν Μπράουν, σμι
λών προ ημερών κατά τήν συνεδρίαν τής έν
Αονδίνω Βρετταν.κής Εταιρίας τών μηχανικών,
περιέγραψεν έν θαυμάσιον πρότυπον ηλεκτρικού
τραίνου τού μέλλοντος. Τό τροϊνον αύτό σύγκειται εκ διαφόρων εύρειών καί αναπαυτικών α
μαξών, έξ εκάστου δέ σιδηροδρομικού σταθμού
έν δ) η τή ταχύτητί του παραλαμβάνει νέου;
έπιβάτας καί αφήνει δσους θέλουν νά έξελθουν.
Καθώς διέρχεται εκ τού σιδηροδρομικού σταθμού
αφήνει τό τελευταίον βαγόνιον,τό όποιον περιέχει
τούς έπιβάτας, τού όποιου λήγει έως έκεϊ τό ταξείδ'.ον, καί προσλαμβάνει άλλο εμπρός χωρίς νά
σταθή καθόλου. Τά βαγόνια αυτά τά προσχολλώμενχ καί άποκολλώμε-.α έκ τού τραίνου έχουν
ιδιαιτέραν αυτόματον μηχανή/,ήτις τά κινεί καί
ή όποια συντελεί ώστε νά μή αίσθάνωνται κομμίαν έντύπωσιν οί έπιβάται έκ τής άποτο'μου
προσαρτήσεω; ή άποχωρήσεως έκ τού τραί-.ου.

