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Τό Δελτίο Ανταλλάζεται ,,μέ τάκόλουθα-παιδαγωγικά, έπιστημο·
νικά,.καίφιλολογικά Λβριοδικά.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Υ ΓΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

«Παιδαγωγικόν Δελτίον» Ελληνικού παιδαγωγικού Συλλόγου.’Αθήναι.
,

Ανατολήν μηνιαΤον παιδαγωγικόν περιοδικόν..Έ ν .Σ ά μ φ ,/■ ν . ;
*Φώς» ’ Επιστημονικόν χαί. Παιδαγωγικόν Περιοδικόν τής Πανελληνίου
Ένώσεως τών-δημοδιδασκάλων άμφοχέρωντών-φύλων. ’Αθήναι..

Σ τή ν π ρ ώ τη του π ρ ο γρ α μ μ α τικ ή εγκύκ λιο κήρυξεν ό Ε κ π α ιδ ε υ 
τικ ό ς Ό μ ιλ ο ς π ώ ς. κοντά στις άλλες εκ π α ιδευ τικ ές α ν ά γκ ες πού θέλει

«Έρανιστής* ,μηνιαίον .περιοδικόν, τοδ έν.-Σμύρνη Έλληνο-Γ«ρ μανικού
Αυκείου Κ . Γιαννίκη..·

ν ά ύ π η ρ ετή σ ει, θά κ ο ιτά ξει νά δοθούν στά 'Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α κ α ι τό π ρ ό 
τυπο α λφ α βη τάρ ιο κ α ί τά π ρ ό τυ π α δ ιδ α χ τικ ά βιβλία.

. «Πόντος» Μ ψ ια Ιον Περιοδικόν. Δημοσίευμάφιλαλογικόν, «πκττημονικόνιχαί-παιδαγωγικόν ¿τοδ ΙΓόνίοο. Μερτξιφοόνΐ ·

Τ ά π α ρ ά π ο ν α γ ιά τά σ ημ ερινά δ ιδ α χ τ ικ ά βιβλία είναι γενικ ά .
Π α ιδ α γω γο ί, δασκά λοι, ο ικ ο γ εν ειά ρ χες κ α ί τό σιω πηλό μά φανερό

«Σάλπιγξ» δργανον,. τήςΠανελληνίου ένώσεως ; χών δημοδιδασκάλων
άμφοτέρων τών φυλω,ν. ’Αθήναι.

μαρτύριο τώ ν π α ιδικ ώ ν ψ υχώ ν, πού παιδεύοντα ι μέ τά τω ρινά βιβλία,

«’Ασπίς» δργανον τοΟ παγκρητίου δημοδώασκαλικοίκσυλλόγου. Χανιά.«Ή Διάπλαβις τών Παίδων» Είκονογράφημένον περιοδικόν διά παιδία κτλ. ‘Αθήναι.1
.-•(Εκκλησιαστικός Φάρος» Ιπισϊημο νικόν-θεολογικόνσύγγραμμα Ικδι-δόμενον κατά;. μ ή ν α , Έ ν ’Α λεξάνδρες . (έκ · τού :.·|Ιατρι«ρχικοΟ
Τυπογραφείου).
'
;
ν«Π ά«αινθς»έβδομ«διαϊον.παράρτημα'τού«’Εκκλησιαστικού Φάρου».'
‘Αλεξάνδρεια. ν
|
<
«Νουμάς» φιλολογικό περωδικό. ’Αθήνα.
‘«Παναθήνάια» εικονογραφημένο« δεκαπενθήμερον περιοδικόν.Άθήναι.
«Γράμματα» φιλολογικό περιοδικό. 'Αλεξάνδρεια.

δ ιαλαλοϋν τό κα κό π ο ύ γίνεται.
Ή γλ ω σ σ ικ ή π ρ ό λη ψ η , ή άμεθοοία, ή κερδοσ κοπία μολύνουν τή
σ πουδαιότερη του παιδιο ύ π ν ευ μ α τικ ή τροφή.
Ο ί ενέρ γ ειες του κ ρά τους ώ ς τώ ρα κ α μ ιά ά π ’ α ύ τές τις π λ η 
γ έ ς δέ διορθώ σανε. Ή γλω σ σ ικ ή π ρ ό λ η ψ η κ α ί ή άμεθοδία έμειναν,
δ π ω ς καί π ρ ιν, ή ιδιω τικ ή κερδοσ κοπία πέρασε στά έσοδα τού Κ ράτους.
Ό Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ό ς Ό μ ιλ ο ς ξέρει, π ώ ς κ α ί δη μοδιδά σ κα λοι πολλοί,
κ αλοσ υνείδητοι, κ α ί άλλοι, πού σ το χά ζο ν τα ι π ο νετικ ά γ ιά τ ά Ε λ λ η ν ό 
π ουλα. έχουν μ ελετή σ ει κ α ί τά ζ η τ ή μ α τ α τοΟ διδαχτικοΟ βιβλίου κ α ί
Οά μπορούσαν νά δώσουν π ο λ ύ τιμ η εργασ ία γ ιά νά διορθω θεί τό κακό.
Γ ι’ αυτό, άν κ α ί στήν α ρ χ ή φρονούσε π ώ ς τό ’Α λφ α β η τά ρ ιο καί
τά δ ιδ α χ τ ικ ά βιβλία θ ά π ρ ε π ε νά βγούν άπό τή ν π ρ ά ξ η τού Π ρότυπου
Σ κολειού, ά π ο φ α σ ίζει, ώ ς πού νά λειτουργή σ ει τό Σ κ ο λειό του, νά
βοηθήσει γ ιά νά βγει στό φ ω ς δ,τι καλό μ π ο ρ εί νά μ ά ς δώ σει ή δουλειά

(

«Νέα Ζωή» δργανο τοΟ όμωνύμοα Συλλόγου. ’Αλεξάνδρεια.
«Χαραυγή» ι^ριοδικόν-είκονβ^ραφημένον-'δίκαπβνθήμερονί. Μυτιλήνη.*'

εκείνω ν, πού έχο υν μ ελετή σ ει τά σ χ ε τ ικ ά ζη τή μ α τα .
Κ αί ά ρ χίζο ν τα ς από τή ν π ρ ώ τη ανάγνω ση β ά ζει δια γω νισμό γιά

«Χρονικά» δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν. Κων/πολις.

νά γρ α φ εί τό κ α τα λ λ η λ ό τερ ο γ ιά τά 'Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α ’Α λφ αβητάριο.

«’Αλήθεια» Πολιϊική καί φιλολογική έφημερίς. Λεμεσσδς— Κόπρος.

Ό σ ο ι λοιπόν θά θελήσουν νά γράψ ουν ’Α λφ αβητάριο γ ιά τό δ ια γω 

«Κρήτη» Εβδομαδιαία πολιτική Ιφημερίς. Χανιά.

νισμό του Ό μ ίλ ο υ π ρ έ π ε ι νάχουν υ π ’ δψ ει τά έξ η ς:
1) Τ ό ’Α λφ α β η τά ρ ιο π ρ έ π ε ι ν ά χε ι όλη τή ν α να γνω σ τικ ή Ολη
τού π ρ ώ το υ χρόνου, δη λα δ ή τό δεύτερό του μέρος νά τό αποτελούν

' ’

Βιβλία κατάλληλα'γιά παιδιά άπό 1Γ χρονών καί πέρα ό Έ κ π .
Ό μ ιλο ς συσταίνει τά βιβλία τής Κβ? Π. Δέλτα:
,
'
· Ί
Γ ιά τήν Πατρίδα . . > .

'

' *

1 . » 3.50

Παραμύθι χώ ρίς δγομα

Δρ.3.50

Τβν,-καιρδ τοΟ Βουλγαροκΐόνου. 2. Τόμοι :·.■··.· ■» -4.50'

π α ρ α μ υθ ά κ ια κ α ί δ ιη γ η μ α τά κ ια κ α ί π ο ιη μ α τά κ ια γ ιά π α ιδιά .
2 ) Π ρ έπ ει νά διδά σ κετα ι μ α ζί μέ τό διάβασμα καί τό γράψ ιμο.
3) Ό κ αθένας π ο ύ θά γρ ά ψ ει, μ π ο ρ εί νάκολουθήσει δ π ο ια ο ή π ο τε
νεώ τερη μέθοδο γ ιά

τή ν π ρ ώ τ η ανά γνω σ η

θέλει, μ π ο ρ εί

12

ά κόμα
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νά προτείνει καί δική του. Μόνο ή μέθοδος τοΟ γραμματισμοΟ είναι
Απαράδεχτη.
4) Τό περιεχόμενο τού βιβλίου, άκόμη καί οί μικρές φρασοΰλες,
πού θά διαβάζονται άρχή άρχή, πρέπει νάχουν κάποιο νόημα, ένότητα καί ένδιαφέρον γιά τά παιδιά και νά σχηματίζονται γρήγορα
μικρά διηγηματάκια.
5) Ή γλώσσα πού θά διδαχτεί δχι μόνο μέ τό ’Αλφαβητάριο
παρά καί σ’ δλο τό δημοτικό σκολειό είναι ή κ ο ι ν ή ό μ ι λ ο υ μ έ ν η .
Κι* άπ’ αύ.τή πρέπει νάναι παρμένο δλο τό όλικό τού βιβλίου. Κάθε
είδος χειραγώγηση τοϋ παιδιού πρός κάποια κ α θ α ρ ι σ μ έ ν η ή
δ ι ο ρ θ ω μ έ ν η τάχα γλώσσα Αποκλείεται, καθώς καί τά διαλεχτικά
στοιχεία. Ή μόνη διόρθωση τής παιδικής γλώσσας, πού Ιχει νά
κάνει ή πρώτη γλωσσική διδασκαλία, είναι νά διδάσκει τήν πανελ
λήνια προφορά τών λέξεων άντί τή διαλεχτική, δηλ. τό π ’τ ά μ ’
θά μάθει τό παιδί νά τό λέει π ο τ ά μ ι , τό σ κ ’λί, σ κ υ λ ί , τά κ ’τ σ ά
κ ο υ κ ι ά . Τίποτε άλλο.
6) Τά χειρόγραφα πρέπει νά σταλθούν στά γραφεία τού Έ κ π .
'Ομίλου, όδός Αέκα 4 Ιως τήν 31 τού Δεκέμβρη 1912. Κάθε χειρό
γραφο νά διακρίνεται μέ κάποιο ρητό ή άλλο σημάδι, πού νά ύπάρχει καί στό σφραγισμένο φάκελλο μέ τδνομα τού συγγραφέα.
7) Τάλφαβητάρια θά τά κρίνει επιτροπή άπό είδικοός. Τά ένόματά τους θά δημοσιευτούν τό Γενάρη τού 1913.
8) Στό συγγραφέα τού βιβλίου, πού θά βραβευτεί, θά δοθούν δρ.
χίλιες (1000). Τό βιβλίο του θά τυπωθεί καλλιτεχνικά μέ έξοδα τοδ
'Ομίλου. Ό συγγραφέας θάχει άκόμα 50 % άπό τά καθαρά κέρδη
δσο πουλιέται τό βιβλίο.
’Αθήνα 1 του Μάρτη 1912.

Ή ίπ ιτρ ο π ή τοϋ ’ Ε π η . ' Ομίλου.

2 η μ . Ό ’Εκπαιδευτικός Ό μ ιλ ο ί σκοπεύει, άφο5 τελειώσει δ διαγωνισμός
αύτός, νά κάνει καί άλλοιις γιά τά λ οιπ ά σ χολικά βιβλία.

Λ Ο ΓΟ Δ Ο Σ ΙΑ ΚΑΙ Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ ΓΙΑ Τ Η Β Χ ΡΟ Ν ΙΑ
Τ Ο Υ ΕΚΠ ΑΙΔ ΕΥΤΙΚΟ Υ ΟΜΙΛΟΥ

Ό π ω ς πέρσι, δημοσιεύομε καί φέτος, σ’ αύτόν τόν άριθμό τού
Δελτίου μας, τόν Απολογισμό τών Εσόδων καί τών Εξόδων τής Β '
χρονιάς τού ’Εκπαιδευτικού Ό μίλου, δηλ.: άπό τήν 1η τού Μάη
1911 ίσα μέ τίς 30 τού ’Απρίλη 1912.
Ά π ό τόν ’Απολογισμό αύτόν θά δούν τά Μέλη τού Όμίλου καί
οί Συνδρομητές τού Δελτίου πώς τά έξοδα ήταν βαρύτερα. Ή αίτια
είναι πού, μέ τήν αύξηση τών μελών καί τής δουλειάς τού Όμίλου,
άναγκασθήκαμε νά μεταφέρομε τά γραφείά του σέ εύρυχωρότερο
μέρος καί νά τό έπιπλώσομε άναλόγως. Τώρα ό Ό μ ιλο ς έχει άναγνωστήριο καί βιβλιοθήκη, σαλονάκι γιά κουβέντα, καί άρκετό τόπο
γιά νά χωρέση καμμιά 150ριά άκροατές στίς διαλέξεις του, πού
φέτος ώργάνωσε ταχτικά κάθε 2/3 έβδομάδες. Ά π ό τό κοντύλι τών
έξόδων «γιά τήν Ιπίπλωση καί τήν Ιγκατάσταση τών νέων γραφείων
τού Εκπαιδευτικού Όμίλου» Δρ. 1052.05, οί Δρ. 288 είναι γιά 8
δωδεκάδες καρέκλες γιά τίς διαλέξεις πού βρήκαμε οίκονομικώτερο
ν’ άγοράσομε παρά νά τίς νοικιάζομε Έ δ ώ πρέπει νά εύχαριστήσομε
τά μέλη καί τούς φίλους τού Εκπαιδευτικού Ό μίλου γιά τίς δωρεές
πού τού έκαναν: τόν Κ® Έλευθερουδάκη γιά μιά ώραία σειρά φωτο
γραφιών τού Βοϊβδοηηβδ, μεγάλων καί μικρών, διαλεγμένων μέ πολύ
γούστο- τό ζωγράφο Κ® Εύάγγελο Ίωαννίδη γιά μιά καλλιτεχνικώτατη εικόνα τού Σολωμού πού ζουγράφισε γιά τό Αναγνωστήριο τού
Όμίλου· τόν Κ® Δελμούζο γιά φωτοτυπίες τών εικόνων τού Γκύζη·
τον Κ® Αασκαράτο γιά τή φωτογραφία τού μεγάλου του πατέρα καί
άλλους.— Ε π ίσ η ς εύχαριστοΰμε καί όλους τούς καλούς φίλους πού
πρόσφεραν βιβλία στή Βιβλιοθήκη τού Όμίλου καί τά έργα τους
γιά μοίρασμα. Εξαιρετικά εύχαριστοΰμε τήν Κβ Δέλτα πού χάρισε
στόν Ό μ ιλο πολλά Αντίτυπα τής σειράς τών ώραίων παιδικών της
βιβλίων.
Καί τού Δελτίου τά έξοδα είναι φέτος μεγαλύτερα άπό τά περ
σινά. Έκδίδεται σέ περισσότερα Αντίτυπα καί κυκλοφορεί περισσό
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τερο. 'Η διεύθυνσή του είναι· στά χέρια ειδικών παιδαγωγών, πού
δχι μόνο διαλέγουν τήν δλη, άλλα καί παρακολουθοΟν καί κρίνουν
τή παιδαγωγική κίνηση καί ΐά σχετικά βιβλία.
Ε κ τό ς άπό τό διαγωνισμό γιά κατάλληλο ’Αλφαβητάριο πού
προκηρύχτηκε στό Β’ άριθμό τού φετεινοΰ Δελτίου, είδικές έπιτροπές άσχολοΟνται γιά τήν έκδοση «παιδαγωγικών» βιβλίων καί «βι
βλίων γιά τά έλληνόπουλα», πού, μέ τήν άφιλόκερδη βοήθεια γνω 
στών .συγγραφέων μας, έλπίζομε νά είναι άξια τού σκοπού τοΟ

τερο, πολλές φορές, χωρίς κανένα άποτέλεσμα.— Ή θέση τών σχετι
κών κοντυλιών έπιβεβαιώνει, μέ τό παραπάνω, αύτό μας τό παράπονοκαθώς φαίνεται άπό τούς άπολογισμούς τής Α' καί Β' χρονιάς:
Γιά τήν συνδρομή στό Ό μ ιλο τής χρονιάς 1911— 12 είσπράξαμε
Δρ. 1695.— δηλ. 339 συνδρομές, ένφ τά μέλη είναι 542· άρα
203 μέλη δέν πλήρωσαν
άκόμα τή συνδρομή τους.
Γιά τή συνδρομή τού περσινού Δελτίου (1911) είσπράξαμε Δρ.
1750 δηλ. 350 συνδρομές, Ινφ οί συνδρομηταί είναι 544- άρα 194
καθυστερούν τήν περσινή τους συνδρομή.
Γιά τή συνδρομή στόν Ό μ ιλο τής Α ' χρονιάς 1910— 11 άπό τά
καθυστερούντα μέλη 104 ( χ 5 = Δ ρ . 520.— βλ. άπολογισμό στή
σελ. 164 τού περσινού Δελτίου 1911) μόνο 35 πλήρωσαν, καθώς
φαίνεται άπό τό φετεινό άπολογισμό- οί άλλοι, δποθέτομε, δέν
τώχουν σκοπό, άφού καμμιά άπάντηση δέ δίνουν στά γράμματα τά
άπανωτά πού τούς στείλαμε. Δυστυχώς καί μερικοί άντιπρόσωποί
μας άκολουθοΰν τήν ίδια ταχτική τής σιωπής καί τής άφροντισίας,
μ’ δλα τά γράμματα, πού τούς γράψαμε, καί τις εύκολίες, πού τούς
προτείναμε, γιά τήν είσπραξη τών συνδρομών κτλ.
Παρακαλοϋμε δλους αύτούς τούς κυρίους νά σημειώσουν πώς 6
Εκπαιδευτικός Ό μ ιλ ο ς δέ διαθέτει άρκετά μέσα γιά νά μπορή νά
έξακολουθεΤ τήν έκδοση τού Δελτίου του πάντα μέ ζ η μ ία 1 δπως
φέτος, νά συσταίνει διαγωνισμούς καί νά Ικδίδει παιδικές καί παιδα
γωγικές βιβλιοθήκες καί συνάμα νά Ιργάζεται χωρίς όπαλλήλους

Έ κ π . 'Ομίλου.
Γιά δλα δμως αδτά, είναι άπολύτως άπαραίτητο ένα πράμα.
Βοήθεια άπό δλα τά μέλη, πνευματική καί ύλική. "Οσοι έχουν τά
χαρίσματα τού συγγραφέα, δσοι μελέτησαν είδικά τά Ικπαιδευτικά
ζητήματα, δσοι ξέρουν τί χρειάζουνται τά έλληνόπουλα, άς βοηθήσουν
μέ τά άρθρα τους, τις μελέτες τους, τά έργα τους τόν "Ομιλο- δσοι
πάλιν μπορούν νά διαθέσουν κάτι περισσότερο άπό τή μικρή δεκάδραχμη συνδρομή στόν 'Ομιλο καί στό Δελτίο, άς μή διστάσουν νά τό
προσφέρουν είτε γιά τις γενικές άνάγκες τού Όμίλου, είτε, άν τό
προτιμούν, γιά ώρισμένο σκοπό. Πολλοί τό έκαμαν καί μερικοί μάλι
στα πολύ γενναία καί τούς εύχαριστοΰμε όλόκαρδα. "Ας έλπίζομε
πώς καί άλλοι θά τούς μιμηθοΰν δσο μικρή κι άν είναι ή δωρεά
τους, είναι πάντα πολύτιμη καί χρήσιμη, καί τού Ησιόδου τό ρητό
τό πανάρχαιο Ιφαρμόζεται κ ’ έδώ :
Εί γάρ κ*ν καί ομικρδν έπί ομικρφ καταθείο,
καί θαμά τοδτ- Ιρδοις, χά χα κεν μέγα καί τό γένο ιτο 1.

"Οσοι πάλι δέν μπορούν νά κάμουν τίποτα άπό δλα αύτά, άς
είναι τούλάχιστον ταχτικοί στή συνδρομή τους. Γιατί δέν πρέπει νά
τό κρύψομε πώς άρκετοί, μέ τή συνειθισμένη άφροντισία καί άταξία, γίνουνται ή αίτια καί ζημιάς άρκετής στόν "Ομιλο καί κόπου
μεγάλου, πού εύκολα μπορούσε νά λείψει, στά μέλη τής έπιτροπής,
τά όποια, γιά νά μή ξοδεύεται τό χρήμα τού Όμίλου σέ μισθούς
δπαλλήλων, άνάλαβαν δλη τήν Ιργασία— άκόμα καί τή μηχανική
διεκπεραίωση τού Δελτίου— τήν πιό άχαρη πού μπορεί νά γίνει,
άφού, γιά τήν είσπραξη μιανής χρονιάτικης πεντόδραχμης συνδρο
μής στόν "Ομιλο κι άλλης τόσης στό Δελτίο του, είναι άνάγκη νά
γραφτούν τέσσερα, πέντε καί περισσότερα γράμματα καί, τό χειρό

1 Ήοιόδου—"Εργα καί ‘Ημέρα·, οτιχ. 361-2.
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1 Τό Δελτίο τοδ 1911 κ όοτια ε:
Α ’ καί Β- Αριθμοί............................................................................................... Δρ.
Γ' καί Δ·

1077.38
1077.38

ΔρΓ 215476
Σονδρομές καί πούλημα Δελτίοι».....................................................................
1879.45
“Ελλειμμα . .

. Δρ.

275.81

Ά ν οί καθυοτερούμενες οονίρομές Δρ. 970 πληρωθούν, τότε ΘΑ
έχομ ε περίβοεμα Δρ. 694.69.
Γιά ι ό Δελτίο τοδ 1912:
οί Α’ καί Β’ αριθμοί κ ό ο τ ω α ν ........................................................................Δρ.
οί Γ' καί Δ" αριθμοί προϋπολογίζομε θά κ οσ τίοοον................................»

1957.15
1957.15

Δρ.

3914.30

ΙΙούλημα καί σονδρομές πού είβπράχθηκαν.....................Δρ. 1066
Σονδρομές πού μένουν νά είσπραχθούν................................» 2239
Έ λλειμ μ α · . . . Δρ.

3305.—
609.30
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καί ν’ άναγκάζουνται τά μέλη της έπιτροπής νά χάνουν τόσες ώρες
την ήμέρα σέ άγονες καί άχαρες άλληλογραφίες κτλ.
"Ωστε καί πάλι τούς παρακαλοδμε, δημόσια αύτή τή φ ορά :
Α') νά είναι ταχτικώτεροι στήν άποστολή της συνδρομής των.
Β') άν μερικοί βρίσκουν βαρειά τή συνδρομή καί στδν "Ομιλο
(Δρ. 5) καί στδ Δελτίο (Δρ. 5) νά μάς τό δηλώσουν μέ γράμμα τους
καί νά μάς ποδν σέ ποιδ άπό τά δυό προτιμοδν μονάχα νά συν
εισφέρουν.
Γ') νά μάς είδοποιοΟν άμα άλλάζουν διεύθυνση, ώστε νά μή
χάνουνται, δπως συνέβηκε πολλές φορές, ώς τώρα, τά Δελτία καί
καί γίνεται διπλός κόπος καί διπλό έξοδο μέ νέες άποστολές.
Δ') νά διευθύνουν τά γράμματα, τό στάλσιμο της συνδρομής κτλ.:
Στήν Ε π ιτρ ο π ή τοδ Εκπαιδευτικού 'Ομίλου
4 Λέκα—’Αθήνα
κι δχι προσωπικά σέ μέλη τής ’Επιτροπής, στον ταμία κτλ.
Ε ') "Οταν στέλνουν χρήματα νά δηλώνουν καθαρά γιά τί σκοπό
τά στέλνουν: δηλ. άν είναι συνδρομή στόν "Ομιλο, στό Δελτίο,
δωρεά, γιά ποιά χρονιά κτλ.
"Οσοι δέν κανονίσουν ώς τόν έρχόμενο Σεπτέμβριο τό χρέος
των στόν "Ομιλο καί τό Δελτίο, θά σβηστοδν άπό τόν κατάλογο
τών μελών καί τών συνδρομητών καί θά πάψομε νά τούς στέλνομε
τό Δελτίο.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟ ΔΩ Ν

1 9 1 1 -1 9 1 2

ΚΑΙ

ΕΞΟ ΔΩ Ν
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Σ ΟΜΙΛΟΣ
'Α π ο λ ο γ ισ μ ό ς Ε σ ό δ ω ν κ α ι 'Ε ξόδω ν χ ιά χή Β

χ ρο νιά

(1 τοϋ Μάη 1 9 1 1 - 3 0 τοϋ ’Απρίλη 1912).

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο στις 30 τοϋ ’Απρίλη 1911 . . .
55 20
Δωρεές
1 9 1 0 -1 9 1 1 ....................................
1911-1912 ..................................... 1,541 56
1912-1913 .................................... 1,075 20
Συνδρομές 1 9 1 0 -1 9 1 1 ....................................
180 —
—
1,435
1911-1912 ....................................
135
>
1912-1913 ....................................
87 95
Πούλημα Δελτίου 1 9 1 1 ................................
Συνδρομές
»
1911 ................................ 1,125 _
235 —
Πούλημα Δελτίου 1 9 1 2 ................................
Συνδρομές
»
1912 ................................
760 —
»
»
1912 (ειδική έκδοση) .
70 —
Πούλημα β ιβ λ ίω ν .........................................
Τόκοι καταθέσεων στήν Τράπεζα Δ. Σαμιωτάκη καί Σ® ώς Δεκ. 31 1911 . .
Έ κ τα κ τα έ σ ο δ α ..............................................

7,127 66

2,671 95
1
1,750 —
1,212 95

1,066
152 90
288 45
27 —
ί
)

\

\
1

\
\
\

14,296 91

Νοίκι γραφείου Μάης 1911—’Απρίλης 1912
Μισθοί καί δώρα προσωπικοΟ, ποσοστά είσπράκτορα κτλ.............................................
Έ ξοδα γιά τήν έπίπλωση καί την Ιγκατάστασητών νέων γραφείων τοϋ Έ κπ.'Ομίλου
Ταχυδρομικά καί τηλεγραφικά . . .
Φωτισμός καί ζέσταμα τών γραφείων . .
Τύπωμα καί στάλσιμο Δελτίων:
Γ ' καί Δ ' τοϋ 1911 . . ,
1,077 38
Α ' καί Β' τοϋ 1912 . .
1,957 15
Αγορά καί δέσιμο βιβλίων . . .
Διαλέξεις (προσκλητήρια κ τ λ . ) ..................
Γραφική δλη, τυπωτικά έγκυκλίων κτλ. .
"Εκτακτα έξοδα
. . .

1,520 _
331 75
1,052 05
159 09
266 10

3,034 53
97 80
48 34
214 65
304 65
7,028 96

Υ πόλοιπο:
Μετρητά Τ α μ ε ίο υ .......................
150 65
Στήν Τράπεζα Σ. καί Σα (Ταμιευτήριο) . 2,204 __
»
>
(έπί προθεσμία) 4,705 60
Προκαταβολή γιά τό χαρτί τοϋ Δελτίου τών
έπομένων ά ρ ιθ μ ώ ν .....................................
207 70 7,267 95
Δραχ. . .
14,296 91
'Αθήνα 2 ι ον Μάη 1912.

Υπόλοιπο στήν 1ί τού Μάη 1912

7,267.95
Ο ταμίας τοϋ 'Ε κ π α ιδευτικόν Ό μ ιλ ο ν
Δ . Π . Π Ε Τ Ρ Ο Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Σ
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΑΕΙΑ ΤΟΥ ήΗΙΗΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
( Δ ιά λ ΐξ · σ τ ο ν Έ κ η . "Ο μ ιλο 1 Ά π ρ ί λ .

1 9 1 2 ).

Κυρίες και Κύριοι,
Βέβαια 6ά χρειάζεται άρκετή τόλμη νά παρουσιασθή κανείς ¿56
μέ τήν άξίωσι νά σάς μιλήση για τά σχολεία τοΟ δήμου ’Αθηναίων
αυτή ή σκέψι μέ Ικαμε άλίγον νά περιορισθώ καί νά σάς είπώ μερι
κές μου Ιντυπώσεις, πού δέν Ιχουν τίποτε τά νέο, τίποτε τά πρωτό
τυπο, άλλά σάν άπλές γραμμές θά περάσουν γιά νά ρίψουν κάποιο
λιγοστά φώς σέ μιάν εικόνα, ποδ όπως τά ξεύρετε, δέν είναι καί
πολύ εύθυμη.
Γιά νά είμαι ειλικρινής πρέπει νά σάς είπώ δτι θά περιορισθώ
μόνο σέ μιάν άπλή περιγραφή τών σχολείων άπά τήν άποψί των
ώς κτίρια, ποιά είναι τά σχολικά των δργανα καί τί μάς παρου
σιάζει ή στατιστική τών παιδιών, ποδ πηγαίνουν καθεμέρα σέ αΰτά
γιά νά μάθουν γράμματα.
Τά τί μαθαίνουν, δέν είναι δική μου δουλειά, οδτε κάν έφρόντισα
νά τά έξετάσω. Ά λλω ςτε αύτά τά ξεύρετε πολύ τελειότερα, παρ’ δ,τι
οί μικρές Ιντυπώσεις μου μπορούσαν νά τά καθορίσουν.
Τά κτίρια πού χρησιμεύουν ώς σχολεία τού δήμου ’Αθηναίων
ήμποροδν νά διαιρεθούν σέ τρεις τάξεις πολύ κατά τήν άριθμητική
των ποσότητα διάφορες, χωρίς δυστυχώς νά διαφέρουν καί κατά
τήν ποιότητα.
Στήν πρώτη τάξι θά μού έπιτραπή νά λογαριάσω τά Ιδιόκτητα
τού Δήμου σχολεία, ή καλύτερα τά ιδιόκτητο, γιατί, άπ’ δσα μπό
ρεσα νά μάθω, είναι Ινα καί μόνο, κτισμένο πρά 36 ή 37 χρόνων,
τά σχολείο τοδ ΆδριανοΟ, ή Δευτέρα Δημοτική Σχολή Άρρενων,
όπως ύπερήφανα τιτλοφορείται. Δέν ήξεύρω πώς είναι οί φυλακές
τού ΙΙαλαμηδιού, ¿φρόντισα δμως νά μάθω, άπά εύνόητο λόγο, άφοΰ
έκηρύχθη τά Σύνταγμα στήν Τουρκία, πώς είναι οί φυλακές τού Μ.
Ζαπτιέ, καί μόνο μέ κείνες ήμπορεΐ νά συγκριθή ή Δευτέρα Δημο
τική Σχολή τών Άρρένων τού Δήμου ’Αθηναίων, πού ίδρύθη τά
1875-76, δπως μάς πληροφορεί ή έπιγραφή τής μετώπης στά κτίριον

αύτό, μέ είσοδο στολισμένη άπά στύλους καί κιονόκρανα. Ό ίδιος
ύψηλάς τοίχος τήν περιτειχίζει, καί δ περίβολος στενάς καί ακανό
νιστος μέ πλάτος ένάς τά πολύ Ιδώ, έως δύο μέτρων παρακάτω,
Ιμπράς στά άποχωρητήρια, καί μέ μήκος καμιά δεκαριά, είναι,
νομίζεις, άντιγραφή ένάς μέρους τού Μ. Ζαπτιέ, δπου φυλάγουνται
οί βαρύποινοι κατάδικοι. Εις αύτά τάν περίβολο, πού ή άποφορά
τών άποχωρητηρίων δέν θά άφηνεν οδτε Ινα μαθητή νά κυκλοφορήση έλεΰθερα, κάμνουν τά διάλειμμά των τά 383 παιδιά τού Σχο
λείου, άν μπορή νά όνομασθή διάλειμμα καί νά γίνη ποτέ σέ τόσο
στενά μέρος.
Καί γιά νά συμπλήρωσή τό Ιργον του ό Δήμος ’Αθηναίων, άφού
βρήκε δτι ή άποφορά τών σχολικών δέν ήτο άρκετή, έκτισε πλάγι
στή Σχολή του αυτή καί Δημόσια άποχωρητήρια!
"Οσο γιά γυμναστήριο χρησιμεύει ό πλαγινός δρόμος στενός,
άνηφορικάς καί άκανόνιστος, καί Ικεΐ βρήκα κάμποσα παιδιά νά
γυμνάζονται, «προαλειφόμενα» γιά τις προχθεσινές Ιξετάσεις, Ινψ
κόσμος μαζευμένος στήν άκρα τού δρόμου τά παρατηρούσε. Τί
γυμναστική μπορούσε νά γίνη Ικεί, δέν μπόρεσα νά καταλάβω- δταν
δμως έφευγα, άκουσα τά διδάσκαλο νά λ έγη :
— ’Ιω άννη! Τόσας φοράς είπα, δέν θά βλέπης Ιδώ καί Ικεί. θ ά
βλέπης μόνον Ιμέ διά νά Ιννοής, τί παραγγέλλω !
Μού φάνηκε, δτι ό διδάσκαλος Ικείνη τήν ώρα ζητούσε τούλάχιστο τάν τετραγωνισμό τού κύκλου, καί αύτά φάνηκε άπά τή προ
θυμία πού ώφελήθηκαν τή περίστασι κι άλλα παιδιά γιά νά ίδοΰν
όλόγυρα.
Μή νομίσετε δμως δτι τά Ισωτερικά τής σχολής είναι καλύτερο
άπά τάν περίβολο. Γιά νά δοθή ή μεγαλοπρεπής έξωτερική του δψι
μέ τούς στόλους καί τήν μετώπη καί τήν έπιγραφή καί μέ μεγάλη
Ιξώθυρα σιδερένια, τό δλο κτίριο έγινε σκοτεινότατο. Μή λησμονήτε
άκόμη πού γιά νά μήν άκοόεται ό θόρυβος τού δρόμου καί νά μή
βλέπουν έξω τά παιδιά, και τά λίγα του παράθυρα μένουν κλειστά.
Καί Ινφ τό δψος του είναι μεγάλο, μεγαλύτερο καί άπά δτι θά
έπρεπε, καί αύτά γιά νά φαντάζουν οί στύλοι όψηλοί καί καλλιτε
χνικοί, τά δλο κτίριο χωρίζεται σέ 4 δωμάτια, πού συγκοινωνούν
άναμεταξύ των, καί στά καθένα άπ’ αύτά στριμώνονται 130 (πρώτη
τάξις) καί 137 παιδιά {6' καί γ ' τάξεις, πού διδάσκονται μαζί). Καί
μέ δλα αύτά. Ιπειδή τά σχολείο εύρίσκεται σέ χαμηλά τόπο καί τά
όλόγυρα κτίρια σάν νά τά έχουν πνίξει, είναι άπά τή υγρασία ψυχρό.
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Τόν χειμώνα προπάντων τά παιδιά, ποΟ αποτελούν τήν πρώτη τάξι,
τρέμουν άπό τό κρδο, τήν ύγρασία και τό σκότος, γιατί δέν έχει τό
δωμάτιο θέρμανσι. ’Αποτέλεσμα είναι δτι σ’ αδτή τήν τάξι πολλά
απουσιάζουν, πολλά δέν έρχονται, άλλα δέν έχουν καμιά δρεξι γιά
τήν φυλακή των καί γιά τό μάθημά της καί έτσι, άφοδ ένας καί
μόνος διδάσκαλος είναι ώρισμένος γιά τά 130 παιδιά τής πρώτης,
στή δευτέρα τάξι εύρίσκονται μόνον 80. Τά 5/ ι8 τών μαθητών τής
πρώτης, τά τρώγει τό κτίριο.
Δέν είναι τό μόνο κτίριο, που γιά κάθε άλλο ήμποροδσε νά χρησιμεύση παρά γιά σχολείο, καί ποδ τρώγει σάν Μινώταυρος τά παι
διά καί τά κάμνει άδίκως νά χάνουν τά χρόνια των. "Ολα τά σχο
λικά κτίρια τό κατορθώνουν σε ζηλευτήν άμιλλα, καί άν ó Β. Ούγγώ
στήν «Παναγία τών Παρισίων» έγραψε ποδ τό βιβλίο θά φάγη τό
κτίριο, δέν θά ήξευρε ποδ στόν Δήμον ’Αθηναίων τό κτίριο τρώγει
καί τό βιβλίο καί τά παιδιά, ποδ θά έχουν τά θάρρος, νά πατήσουν
στό ένα καί ν’ άνοίξουν τό άλλο.
Στή δευτέρα τάξι τών σχολικών κτιρίων τοϋ Δήμου λογαριά
ζονται δσα προέρχονται άπό δωρεές. Τέτοια ηύρα δύο, τήν Α'
’Αστική Σχολή τών Άρρένων, τοδ Καραμάνου, καί τήν Τ ' ’Αστική
Σχολή θηλέων, στά Λιόσια, δωρεά άπό κληρονομιά Κουμπάρη, γιά
τήν όποία πληρώνει δ δήμος 150 δρ. τόν μήνα στή χήρα του.
Γιά τό Σχολείο τοδ Καραμάνου δέν πρέπει νά γίνεται κάν λόγος,
γιατί είναι πασίγνωστο. Σέ κεντρικό δρόμο, ποδ ό θόρυβός του ένοχλεί άδιάκοπα τό μάθημα, μέ οόρητήρια τοδ Δήμου στημένα ¿« έ
ναντι στήν είσοδο, μέ πατώματα καί τοίχους σέ έλεεινή κατάστασι,
μέ 3 δωμάτια (δευτέρα, τρίτη καί τέταρτη τάξεις) ποδ Ιχουν ένα
καί μόνο παράθυρο τό καθένα, γιά 50— 67 παιδιά· χαμηλά κτι
σμένο, που νά μή άερίζεται- στενόχωρο, άνθυγιεινότατο, κατάλληλο,
τό πολύ-πολύ γιά στάβλο, άν ήμποροϋσαν μέσα έκεί νά ζήσουν καί
ζφα, τόρα ποδ ή κτηνοτροφία όρίζει πόσο καθαροί καί φωτεινοί
καί εύάεροι πρέπει νά γίνουνται οί στάβλοι γιά νά μή άρρωσταίνουν καί νά εύδοκιμοδν τά ζφα ποδ θά περιλάβουν σωστό Ιρείπιο,
είναι τό χειρότερο σχολείο τοδ Έλληνικοδ κόσμου. "Αν στήν Τουρ
κία, υπήρχε καμιά έφορεία, ποδ δέν θά έφρόντιζε νά παραιτήση
αδτό τό κτίριο καί νά εδρη άλλο ή νά κτίση, ή έφορεία αδτή θά
παύουνταν άμέσως άπό έπανάστασι τών γονέων καί ή άλλη ποδ θά
τήν διαδέχουνταν θά έκλειε τό σχολείο καλύτερα, παρά νά βάλή
μέσα παιδιά.
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Είναι εδτόχημα μόνο ποδ δέν είχε καί άλλο δωμάτιο τό σχο
λείο αύτό, γιατί έτσι αναγκάσθηκαν νά στείλουν τήν ε ' του τάξι
στό Ι Ζ ' Σχολείο τών Άρρένων, καθώς καί νά έλαττώσουν τά παι
διά τής ς ' άπό 101 σέ 63, γιατί τά έστειλαν στά σχολεία, ποδ ήσαν
πρωτύτερα, καί δπου άπό έφέτος άρχισε νά λειτουργή καί Ικτη τάξι.
"Οσο άν έχη αυλή διά τά διαλείμματα τό σχολείο αδτό, μή ¿ρω
τάτε. Έ χ ε ι ένα μικρό προαύλιο, δπου κατορθώνεται νά γίνεται ή
γυμναστική καί ποδ δέν χρησιμεύει καί δέν ήμπορεΐ νά χρησιμεύση
παρά σάν Ινα είδος προαύλιο Stá τά άποχωρητήρια.
Καί έπειτα δέν πρέπει νά άπορή κανείς άν ή πρώτη τάξις έχει 91
παιδιά (σέ τόπο ποδ μόλις 3 5 -4 0 θά χωροδσαν) καί ή δευτέρα 50,
δηλαδή έπάνω -κάτω τά μισά.
Σέ πολυσύχναστο δρόμο εύρίσκεται καί ή Τ ' ’Αστική Σχολή
θηλέων, καί είναι καί αδτή κτίριο άκανόνισιο, πού άδικα έξωδεύθησαν χρήματα γιά νά διορθωθο&ν οί σκάλες του μέ τρόπο, ποδ
νά έγγυάται, δτι δσον τό δυνατό όλιγώτερα παιδιά θά κατρακυλούν
σάν άνεβαίνουν ή κατεβαίνουν άπ’ Ικεί. *Η πρώτη του τάξις δέν
μπορεί κάν νά δνομασθή δωμάτιον. Είναι άπλούστατα στενός καί
μακρός διάδρομος μέ ένα καί μόνο παράθυρο στενό καί αύτό καί
μέσα σ’ αδτή διδάσκονται — άς είποδμε διδάσκονται — άν άγαπάτε
135 παιδιά, άπό μιά μόνο διδασκάλισσα! θ ά άπορήσετε τόρα άν
ή β ' τάξις έχει 70 μόνον παιδιά; Μήπως όμως τά 70 αδτά
παιδιά έχουν δωμάτιο καλύτερο; Μικρότερο καί άπό τό άλλο,
σκοτεινό καί στενό, μέ θρανία, πού μόνον εις κανένα παλαιοντολο
γικό μουσείο θά μποροδσαν νά έχουν θέσι — έκτός άν τεθοδν στό
’Εκπαιδευτικό μας Μουσείο — αδτό είναι τό δωμάτιο τής δευτέρας.
Τής γ ' διαφέρει μόνο γιατί έχει περισσότερα παράθυρα. Ά λλά
— πρός Ιξίσωσι φαίνεται — ή δ' τάξις βρίσκεται σέ ένα στενό καί
μικρό τετραγωνικό δωμάτιο, μέ Ινα καί μόνο παράθυρο, καί τό
δωμάτιο, δπου συνδιδάσκονται ή ε ' καί ή ς ', (δηλαδή 61 παιδιά),
είναι άκόμη μικρότεοο καί σκοτεινότερο καί δέ θά χωροδσε ούτε 20
παιδιά. Έ χ ε ι δμως τό σχολείο σχετικώς ύποφερτή αύλή, δπου μποροϋσαν νά κινηθοδν μέ κάποια άνεσι μόλις τά 85 άπό τά 385
παιδιά ποδ έχει τό σχολειό.
Αδτά είναι τά σχολεία ποδ άνήκουν στό Δήμον ’Αθηναίων άπό
δωρεά, θ ά άρχιζα δέ νά μετρώ τά σχολεία ποδ έχει ¿νοικιάσει ό
Δήμος, άν δέν σταματούσα σέ ένα σχολείο, ποδ δέν ξεύρω σέ ποιά
τάξι νά τό κατατάξω, καί σάς παρακαλώ νά τό δοκιμάσετε καί σείς.
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Είναι ή ΙΗ ' Δημοτική Σχολή των θηλέω ν καί τό κτίριο είναι ή
άρχαία Ε κκλησία τού 'Αγ. Νικολάου !
Ό νάρθηκας τής ’Εκκλησίας χωρισμένος με Ινα λεπτέ· ξύλινο
διάφραγμα, ποΟ Ιχει καί παράθυρο διά νά δίνη φως ατά πλαγινέ δια
μέρισμα, είναι τό δωμάτιο, δπου μένουν ή γ ' καί ή δ' τάξεις, δηλαδή
έκεί μέσα χωρούν 87 παιδιά. Τό «χωρούν» είναι λέξις πού δεν
παρασταίνει καθόλου τό πράγμα, γιατί δχι μόνο θρανία δεν ύπάρχουν γιά νά καθίσουν έκεί τά παιδιά, δπως - δπως στριμωγμένα,
άλλ’ ούτε τόπος γιά νά τεθούν καί άλλα θρανία. Τό παράθυρο πού
άνοιξαν ατό διάφραγμα γιά νά δίνη φως στή πλαγινή αίθουσα
δέν πιστεύουμε νά έκαμε ποτέ τόν προορισμό του, γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι -ουκ άν λάβοις παρά τού μή Ιχοντος», άφού δέν Ιχει
φως τό πρώτο δωμάτιο, έκτό; έκεΐνο ποΰ δέχεται άπό τήν πόρτα μέ
4 παραθυράκια. Τό άλλο φως τού δωματίου έρχεται άπό δυο στε
νόμακρα βυζαντινού ρυθμού παραθυράκια, τά παραθυράκια τής
έκκλησίας.
Εις τό β' δωμάτιο, πού περιλαμβάνει μέρος τού κυρίως ναού καί
χωρίζεται καί άπό τό άλλο δωμάτιο μέ δμοιο διάφραγμα, έχει μόνο
Ινα παράθυρο, καλύτερα Ινα φεγγίτη, διότι ή βορεινή πλευρά τού
ναού δέν Ιχ ει παράθυρα καί είναι κυριολεκτικώς θεοσκότεινο, γιατί
τά παράθυρα πού ύπάρχουν στά δύο διαφράγματα είναι άδύνατο νά
δώσουν φώς ά«δ τά πλαγινά δωμάτια. "Ολη δέ ή βορεινή πλευρά
είναι κάθυγρη κα! αποπνέει δυσοσμία, γιατί εκεί κατασταλάζουν τά
ύγρά τού πλαγινού βόθρου τού άποπάτου, κολλημένου έπάνω στόν
τοίχο τής πλευράς αύτής. Είναι άλήθεια, πού γιά νά προληφθή
μεγαλύτερη πλήμμυρα δυσοσμίας καί υγρών έκτίσθη Ινας καί μόνος
απόπατος γιά τά 230 παιδιά τού σχολείου αύτού· άλλά καί μέ δλην
αύτή τήν προσπάθεια καί τήν «καταναγκαστική παρακράτησι» δέν
κατωρθώθη νά σταματήση τό κακό καί εις αύτό καί εις τό πλαγινό
δωμάτιο. Τό τελευταίον αύτό, ποΰ άποτελείται άπό τό άγιο βήμα καί
μέρος τού κυρίως ναού χωρίζεται άπό τό προηγούμενο, δπως είπαμε,
μέ Ινα λεπτό διάφραγμα ξύλινο καί Ιχει τρία παραθυράκια καί Ινα
φεγγίτη όλοστρόγγυλο, τό φεγγίτη τού άγ. βήματος. Ούτε φωτεινό
τερο, ούτε καλύτερο είναι άπό τά άλλα, προσπαθούν δέ νά χωρέσουν
τά 90 παιδιά τής πρώτης τάξεως στριμωγμένα πρός τά Ιμπρός, καί
νά άφήσουν κάποιο διάστημα μεταξύ τών θρανίων των καί τού
ύγρού καί βρωμερού τοίχου. "Ωστε γιά νά γίνουν τά τρία δωμάτια
τών 4 τάξεων (ή γ ' καί ή δ ' συνδιδάσκονται) χώρισαν τήν Έ κκλη-
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σία μέ δύο ξύλινα διαφράγματα λεπτά, είναι δέ πολύ δύσκολο νά
γίνη μάθημα στά τρία αύτά δωμάτια καί προπάντων στό μέσο
χωρίς νά ένοχλή ό θόρυβος καί τό μάθημα τών πλαγινών, γιατί καί
τά διαφράγματα δέν φθάνουν Ιως τήν δροφή, ά φ ο ύ ... όροφή δέν
όπάρχει. Κάτω άπό τή στέγη, τήν ασβεστωμένη άπό μέσα, πού
σχηματίζει τή γωνία, άπό τόν Ινα στόν άλλο τοίχο είναι περα
σμένα τά στυλάρια, δπου θά έκαρφώνοντο τά σανίδια τής δροφής,
άλλά τέτοια σανίδια δέν Ιτέθησαν καί μοιάζει άπό μέσα τό κτίριο
σάν τά άρχαΐα Ικείνα τών χωριών σπίτια, πού τόρα μόνον ο£ μάνδρες μάς τά θυμίζουν.
Γιά νά πλαισιωθή καλά ή εικόνα τού σχολείου αύτού πρέπει νά
σημειωθή πού, δταν βρέχη, ή βροχή πέρνα τά κεραμίδια καί στάζει
καί στά τρία δωμάτια, καί γιά νά φύγουν τά παιδιά άπό τις στενές
θύρες τών διαφραγμάτων, άπό δπου είναι ζήτημα άν χωρούν περισ
σότερα άπό Ινα, χρειάζουνται άρκετά λεπτά τής ώρας.
Αύτή τήν Ε κκλησία, τήν χρησιμοποίησαν άλλοτε γιά νά βάλ
λουν μέσα πρόσφυγες νά κατοικήσουν. "Αμα έφυγαν οί πρόσφυγες
έβαλαν στήν ίδια μάνδρα πλέον τά κορίτσια ποΰ άποτελούν τήν ΤΗ'
Δημοτικήν Σχολήν θηλέω ν τού Δήμου Αθηναίων.
"Εως πέρυσι άφηναν τά παιδιά νά κάμουν μάθημα στό ύπαι
θρο, δταν ήτο καλός καιρός, κάτω άπό τά πευκάκια τής πλαγιάς
τού λόφου, δπου είναι κτισμένη ή Ε κκλησία. Ε π ειδή δμως τόρα
περίφραξαν τά πευκάκια μέ σύρμα, ό φύλακας τού μέρους μέ
τήν πρόφασι δτι τά παιδιά θά καταστρέψουν τά πεύκα, τά έρρίξε
πάλι μέσα στό σχολείο των καί δέν τά άφήνει ούτε κάν διά
λειμμα νά κάμουν αύτού. Τά πεύκα άξίζουν βέβαια περισσότερο
άπό τά παιδιά, άφού ό Δήμος γιά έκείνα φροντίζει πολύ περισ
σότερο καί τά.προφύλαξε καί μέ σύρμα. Καί ό φύλακας τού δάσους
είχε δίκαιο.
Ξεύρετε δέ πού γίνεται ή γυμναστική τού σχολείου αύτοΟ;
Κοντά στήν νέα Ε κκλησία τού 'Αγ. Νικολάου, πρός τό μέρος
τού άγ. βήματος, ύπάρχει Ινας τόπος ισοπεδωμένος, 1 2 — 15 τό πολύ
τετραγωνικά μέτρα. Έ κ εί γίνεται ή γυμναστική τάξεων μέ 90 καί
87 π α ιδιά !
Εέχασα νά σάς εϊπω δτι άμα Ιμβήτε στό σχολείο μέ τήν πρώτη
εισπνοή πείθεσθε πώς ό άερισμός είναι πράγμα άγνωστο! Καί
δμως τό σχολείο αύτό εύρίσκεται σέ μιά άπό τις πιό εύάερες αυνοι-
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κίες τής ’Αθήνας, στήν πλαγιά λόφου καί έχει πίσω καί δίπλα
του όλόκληρο δάσος άπό πευκάκια !
Τά υπόλοιπα σχολεία του Δήμου ’Αθηναίων είναι κτίρια τά
όποια ¿νοικιάζει. ’Ανάμεσα δμως σέ αύτά υπάρχουν τρία, πού άποτελοΟν μιά Ιδιόρρυθμη τάξι. ’Επειδή το ενοίκιο ποΟ πληρώνει ό
Δήμος διά τά σχολικά κτίρια είναι άρκετό, μερικοί ίδιώτες Ικτισαν
έπίτηδες κτίρια γιά νά τά ένοικιάσουν στό Δήμο γιά Σχολεία, κερ
δίζοντας μέ αότόν τόν τρόπο περισσότερα, παρ’ δ,τι άπό κάθε άλλο
είδος κτίρια.
"Ενας άπό τούς ευτυχισμένους αότούς ιδιοκτήτες σχολικών κτι
ρίων μέ είπαν δτι είναι καί κάποιος άρχαΐος τμηματάρχης υπουρ
γείου, καί έπειδή à to u t s e ig n e u r to u t h o n n e u r θά μοδ έπιτραπή νάρχίσω τήν σύντομη περιγραφή τών ιδιωτικών κτιρίων άπό
τό ίδικό του.
Είναι ή 1C' Σχολή τών Άρρένων καί έκτίσθη γιά νά μείνη
τδ σχολείο διτάξιο, μέ δύο δηλαδή δωμάτια διδασκαλίας. Είς τό
μεταξύ δμως τά παιδιά έπλήθυναν (έγιναν 298) το σχολείο σχη
μάτισε 5 τάξεις μέ τρεις διδασκάλους, δεν υπήρχε δμως δωμάτιο
γιά νά τεθή ή ε' τάξις. Χώρισαν τότε τή μιά παράδοσι μέ Ινα ψιλό
ξύλινο διάφραγμα, ποϋ φθάνει Ιως τό μισό ύψος τοδ δωματίου, στό
πρώτο ήμισυ έβαλαν τήν ε ' τάξι καί στό δεύτερο ήμισυ, Ινα στενό
μακρο δωμάτιο μέ Ινα μοναδικό παράθυρο έβαλαν τήν α ' καί τή β'
τάξι, δηλαδή 150 παιδιά!!
Φυσικό είναι άπό τό δωμάτιο αότό, πού μάς θυμίζει τόν Κύ
κλωπα, δχι μόνο γιά τό Ινα του μάτι, άλλά καί γιατί στό σκοτεινό
του άντρο τρώγει τούς άπογόνους τού Όδυσσέως, οί φωνές καί ή
διδασκαλία νά υπερπηδά καί διαπερά τό διάφραγμα, δπως καί δσα
λέγονται στή α ' τάξι παλινδρομούν στήν ε ' καί έτσι ή άδιάκοπη
αύτή παλίρροια φέρει τήν ταραχή καί άσυναρτησία στό νοΟ τών
μαθητών στίς τρεις αύτές τάξεις. Είναι άλήθεια πώς δ ιδιοκτήτης
ύποχρεώθηκε καί μέ συμβόλαιο νά κτίση καί τρίτο δωμάτιο, άλλ’ ή
ύποχρέωσ; έμεινε στό χαρτί καί τά παιδιά μέσα στόν Πύργο τής
Βαβέλ, γιατί στό θόρυβο τών φωνών καί τής διδασκαλίας ποΰ
χορεύουν έπάνω άπό τά κεφάλια τών μαθητών, κάποιο πένθιμο
Ικπαιδευτικό χορό — la d a n se m a c a b re τής δημοτικής παιδείας —
προστίθεται ό διαρκής θόρυβος τού πολυσύχναστου δρόμου καί οί

183
συρμένοι Ικνευριστικοί συρυγμοί τού τράμ, πού έχει Ιμπρός στή θύρα
τοΰ σχολείου τόν τελειωτικό του σταθμό.
Η γ καί δ' τάξεις τού σχολείου αύτού έχουν μεγαλύτερο
δωμάτιο καί κάπως άνετο, άλλ’ ό άερισμός του είναι άνεπαρκής,
δπως καί ή αύλή του.
Σέ κάπως καλύτερη κατάστασι είναι τό έπίτηδες γιά σχολείο κτίριο,
δπου εόρίσκεται τόρα ή ΙΓ ' Σχολή Άρρένων. Δέν ξεύρω δμως γιατί
δέν άνοιξαν παράθυρα στήν ανατολική του πλευρά, παρά μόνο Ινα
φεγγίτη καί ένψ τό ύψος του είναι καλό, τό δωμάτιο, δπου συνδιδάσκονται οί γ ' καί δ ' τάξεις είναι σκοτεινό, όλόκληρη δέ ή πλευρά
πρός τό βουνό είναι όγρή. Καί τόσο μάλιστα ύγρή, που στό τελευ
ταίο αότό δωμάτιο άναγκάσθηκαν νά στήσουν σέ άπόστασι δύο
μέτρων άπό ^τόν τοίχο διάφραγμα ξύλινο γιά νά προφυλάξουν τά
παιδιά άπό τήν ύγρασία. Είναι άλήθεια πώς στήν έποχή τών Μηδι
κών τό ξύλινο τείχος θά έσωζε τούς παΐδας τών ’Αθηναίων, δέν ξεύρω
δμως άν τό κατορθώνη καί σήμερα καί ή ύγρασία δεν έπέρασε
τό δριον που τής έβαλαν, γιατί δέν ηύρα τόν Θεμιστοκλή πού άνήγειρε τό ξύλινο αότό τείχος νά τόν Ιρωτήσω. Ά π ό κάποια δμως
δροσερή νοτιά, πού ένοιωσα δταν μπήκα στό δωμάτιο, ύποπτεύουμαι
πού ή ύγρασία νικά καί «στόν δρόμον μετ’ Ιμποδίων», δταν είναι
τέτοια τά έμπόδια. Ά λλω ςτε τό δλο σχολείο είναι ίσόγειο καί άπό
τή μιά-μιση του πλευρά μάλιστα καί ύπόγειο! Τό καλό είναι πού
τό σχολείο έχε; αύλή καί Ινα μικρό ύπόστεγο γιά γυμναστική.
Υπόστεγο μικρό καί μικρά αύλή, πού δέ φθάνει γιά τή γυμνα
στική τού σχολείου, άφού γίνεται σέ κάποιο οικόπεδο ΙκεΤ κοντά,
έχει καί τό τρίτο άπό τά τέτοιου είδους σχολεία, ή ΙΔ ' Σχολή τών
Αρρένων. Αύτή μάλιστα έχει καί σχολικά άρχιτεκτονικά στολί
σματα σταυραετούς καί κουκουβάγιες, καί ένψ τά δωμάτια του
είναι κτισμένα στή μιά πλευρά όψηλότερα άπό τό έδαφος, ό
ιδιοκτήτης σάν νά μετάνοιωσε γιά τήν δγιεινή σχολική αύτήν
άναγκη, τά ύπόλοιπα δωμάτια τά έκτισε χαμηλότερα στήν άλλη
πλευρά, καί γιά νά μή χάση φαίνεται μέρος του γηπέδου του Ιδωκε
στό δωμάτιο πού συνδιδάσκονται οί ε' καί ς' τάξεις σχήμα άκανόνιστο πενταγώνου, Ινψ ή « ' τάξις μένει σέ δωμάτιο μικρό άνάλογα μέ τόν άριθμό τών μαθητών της (.129) καί χωρίζεται άπό τή
6 μέ κινητό διάφραγμα, λεπτό, πού βγαίνει στίς τελετές καί εξε
τάσεις καί ένώνουνται τά δύο δωμάτια. Ά ν φθάνη τό διάφραγμα
νά Ιμποοιση το θόρυβο καί τή διδασκαλία τής μιας τάξεως νά
Ο
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περάση στήν άλλη, αύτό δέν· πρέπει νά τό πολυεξετάσετε, άφοΟ γίά
τίς έξετάσεις, θά έχετε ωραία καί μεγάλη αίθουσα. Πρώτα ή έπίδειξι καί έπειτα τό πρέπον καί τό ωφέλιμο.

ρική πολυτάραχη κίνησις. ’Ισόγειο έπίσης είναι καί τό δωμάτιο τής
ε ταξεως στή ΙΖ ' ’Αστική τών Άρρένων, ένφ στοιχειωδέστατος
ύγιεινός λόγος θά τό έμπόδιζεν.

"Ολα τά άλλα κτίρια που χρησιμεύουν γιά σχολεία τού Δήμου
’Αθηναίων, είναι σπίτια νοικιασμένα γιά τόν σκοπόν αύτό, δπως
Ιτυχε καί δπως έλαχε. Αύτό δμως σάς γλυτώνει άπό τήν ένόχλησι
νά άκούσετε καί τήν μονότονη περιγραφή τοδ καθενός ξεχωριστά.
Τά περισσότερα είναι κτισμένα σέ κεντρικούς καί πολυσύχνα
στους δρόμους, πού ό θόρυβός των γίνεται άφορμή νά ταράττεται
μέ τό παραπάνω τό μάθημα. Έ τσ ι σχεδόν είναι δύσκολο, δν δχι καί
άδύνατο, νά γίνη μάθημα στή ΙΒ ' Σχολή των Άρρένων (όδός Δεληγιάννη), στήν Τ ' Σχολή Άρρένων, στήν Δ' Θηλέων, στήν Ι Ε ' τών
Άρρένων, άπό τά διερχόμενα κάρρα, στήν Τ ' καί στήν ΙΔ' σχολή
θηλέων. Καί Ινας λόγος πού συντελεί περισσότερο ό θόρυβος νά
γίνεται άνυπόφορος καί νά καταστρέφη τή διδασκαλία είναι, πού τά
δωμάτια τών τάξεων εδρίσκονται στό ισόγειο καί τά παράθυρά των,
δν άνοιγούν δίνουν ¿πάνω στό δρόμο σέ ύψος όλιγώτερο άπό Ινα
μέτρο. Στήν Γ ' Σχολή θηλέων ή αίθουσα βπου βρίσκεται ή α '
τάξις {93 παιδιά) είναι κάτι περισσότερο άπό ισόγειος- είναι κατά τό
ήμισυ δπόγειος! ’Ισόγεια ακόμα είναι τά δωμάτια τής ΙΒ ' Σχολής
Άρρένων, γ ι' αύτό άντί νά βάλουν γιαλιά, ¿σκέπασαν τά παράθυρα
τών δύο τάξεων ποΟ δίνουν στό δρόμο ¿πάνω, μέ τσίγκο. "Αν ¿γλύτω
σαν δμως κατ’ αύτό τόν τρόπο άπό τά άδιάκριτα βλέμματα τών δια
βατών άπό τά ¿ξω πρός τά μέσα, καί άπό τά περίεργα καί άφηρημένα βλέμματα τών μαθητών άπό τά μέσα πρός τά έξω, δέν γλύτω
σαν δμως καί άπό κάποιο θόρυβο,
Σ ’ άγρια τονισμένο φρικώδη μουσική,
δπως θδλεγε ό Παράσχος, πού άποτελεΐτατ άπό τά ρυθμικά κτυπή
ματα τών παιδιών τοΰ δρόμου στόν ήχηρό άντικαταστάτη τοΟ γιαλιού
τών παραθύρων. Ά π ό τά πέντε δωμάτια τής Ε ' Σχολής Άρρένων
τρία είναι ισόγεια, καί δυό μάλιστα ¿πάνω στό δρόμο, καί ό θόρυβος
σάν τρικυμία καλοκαιρινών μελτεμιών άρχίζει διάτορος άπό τό πρωί
γιά νά καταλήξη σέ ήρεμώτερο ψίθυρο στίς 10 περίπου, καί έτσι οί
καλύτερες τής σχολικής έργασίας ώρες περνούν σέ διαρκή βοή καί
ταραχή, μέσα καί έξω τοΰ σχολείου, θαλασσοταραχή καί θαλάσσωμα
άληθινό, γιατί άπό εύνόητο λόγο άναγκάζουνται νά βγοΰν σέ άγώνα
Ιπικρατήσεως, μέ τίς φωνές, ή έσωτερική διδασκαλία καί ή Ιξωτε-

Είς τα παράθυρα τού στενοτάτου ίσογείου δωματίου δπου είναι ή
α ' τάξις τής Η ' Σχολής θηλέων μέ 107 παιδιά, είδα άνεβασμένα
στό μοναδικό άνοικτό παράθυρό του τρία μαγκόπαιδα νά πιάνουν
καυγά μέ τίς μικρές μαθήτριες. Ή μιά δρθια ¿πάνω στό θρανίο μέ
υφος ρητορικο τούς Ικαμνε μιά δυνατή άποστροφή γιά νά τούς πείση
νά κατεβούν άπό τό παράθυρο, ένψ τρεις άλλες, πιό φιλοπόλεμες,
προσπαθούσαν, μέ γροθιές ¿πάνω στά χέρια των, που κρατούσαν τά
ξύλινα περβάζια, νά τά κάμουν νά πέσουν κάτω. Ή σκηνή αύτή
πού μέ ¿φερε στό νοΰ τό δεύτερο μέρος τής φράσεως τού Ξέρξη
στή ναυμαχία τής Σαλαμίνος γιά τούς άνδρες του καί τίς γυναίκες
μετά τό δήθεν κατόρθωμα τής Αρτεμίσιας τής Καρίας, όμολογώ
πού μέ έκαμε νά ένθουσιασθώ, καί Ινας άνάλογος ένθουσιασμός
βέβαια, έτσι συμπεραίνω τούλάχιστο, ¿μπόδισε καί τή δασκάλισσα
ή τήν έπιστάτρια πού βρίσκονται στό δωμάτιο αύτό, νά ξεχωρίση
τούς «ίφι μαχομένους».
’Ισόγεια μικρά καί άκατάλληλα γιά κάθε διδασκαλία είναι καί
τά δύο άπό τά τέσσαρα δωμάτια τής θ ' Σχολής θηλέων.
Γπόγειο περισσότερο παρά ισόγειο είναι τό δωμάτιο τής β'
τάξεως στήν ΙΕ ' Σχολή τών Άρρένων, έχει μάλιστα τόση άποφορά
άπό τήν θέσι του, καί άπό τό άδύνατο τού άερισμοΰ του, ώστε δ
διευθυντής τού Σχολείου κ. Δεδόπουλος άναγκάσθηκε νά φέρη καί νά
στήση στόν τοίχό του άπολυμαντικό τού άέρα μηχάνημα μέ μυρωδιά
έλάτης, γιατί άλλοιώς είναι άδύνατο νά γίνη Ικέί μέσα μάθημαδπως σκοτεινότατο είναι καί τό ισόγειο δωμάτιο αύτής τής σχολής
δπου πιέζονται μέ άγνωστο πόσων άτμοσφαιρών πίεσι τά 121 παι
διά τής α' τάξεως του. Ισ όγεια είναι καί τά δωμάτια τής α ' καί
τής β τάξεως στήν Ε ' σχολή τών άρρένων καί τά παράθυρά των
δίνουν ¿πάνω σέ πολυσύχναστο δρόμο, πού ό θόρυβος δέν άφήνει εύκολα νά γίνη τό μάθημα. ’Ισόγειο μέ παράθυρα μικρά καί
στενά άνοιγμένα — (δηλαδή έρμητικά κλεισμένα) — σέ πολυσύχνα
στο δρόμο καί στό θόρυβό του είναι καί τό μικρούτσικο δωμά
τιο, δπου χωρούν δρθια πλέον, γιατί δέν ύπάρχει τόπος γιά θρανία
καί γιά νά καθήσουν τά 175 παιδιά, τής α ' τάξεως στήν ΙΔ'
Σχολή τών θηλέων. "Οσο γιά τό σχήμα αύτοΰ τού δωματίου είναι
δύσκολο να καθορισθή- μοιάζει κάπως μέ πολύποδα καί κάπως μέ
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δπόδημα, τό τελευταίο βέβαια- θά είναι άπό κάποια συμβολική παράστασι τού δράκου τοδ παραμυθιοδ, ποδ στό ύπόδημά του μέσα έβαζε
τά παιδιά ποδ μάζευε γιά τό βραδυνό του δείπνο.
Τοδ ίδιου σχολείου ισόγειο είναι καί τό στενό καί μικρό δωμάτιο
τής β' τάξεως μέ 91 παιδιά καί δ θόρυβος τοδ δρόμου κάμνει προ
βληματικό τό μάθημα στίς δύο τάξεις. Στήν στιγμή ποδ τό έπισκέφθηκα τό σχολειό αότό ό θόρυβος τοδ δρόμου έστειλε τόν άντιπρόσωπό του έως μέσα στήν αύλή του. Ή τα ν κάποιος κύριος ποδ τρα
γουδούσε τό «ή Ζωή Ιν τάφιρ» συνοδεύοντας τίς μικρές μαθήτριες,
ποδ καμνανε τότε φδική. 'Η ύπηρέτρια τοδ σχολείου τόν χαρακτή
ρισε γιά τρελλό γιατί δέν τήν άκουε καί δεν πήγαινε νά ψάλλη άλλοδ.
Μά νομίζω δτι 6 τρελλός αύτός είχει πολύ περισσότερο δίκαιο άπό
τούς γνωστικούς ποδ νοίκιασαν τό κτίριο έκεΐνο γιά σχολείο καί δτι
άληθινά ή ζωή 432 παιδιών βρίσκουνταν Ιν τά φ ψ ...
Πρό πολλοΰ θά ήθελα νά άφήσω τό ισόγειο καί νά άνεδοδμε
κάπως όψηλότερα· καί τό κάμνω τόρα μέ τόσο μεγαλύτερη εύχαρίστησι δσο δέν θά μείνουμε καί πολύ στό τρίτο πάτωμα καί σέ όψηλότερο μέρος. Γιά νά μή λεΐψουν ο£ άντιθέσεις, Ινας άπό τούς κανόνες
τής άνθρωπίνης ζωής, ή α' τάξις τής ΙΖ ' Σχολής θηλέων βρίσκεται
είς τό τρίτο πάτωμα, δπου άνεβαίνουν τά 51 παιδιά άπό μιά σκάλα
έτοιμόρροπη μέ κίνδυνο τής ζωής τω ν καί Ιπειδή τό δωμάτιό των
δέν είναι κατάλληλο γιά μάθημα καμιά φορά ή παράδοσι γίνεται
στόν ήλιακό τοδ σπιτιοδ μέ άρκετά ώραίο πανόραμα, ποδ άνοίγεται
στά δλόγυρα μαγευτικό καί διδακτικώτερο άπό τά μαθήματα τοδ
σχολειοδ, γΓ αδτό, μέ κάποια δυνατή διαίσθησι, έκεΐ θά προσέχουν
περισσότερο καί τά παιδιά. Στό τρίτο πάτωμα σέ μικρά ήλιοδαρμένα
δωμάτια βρίσκονται καί οί γ ' καί δ' τάξεις τής Γ’ Σχολής Άρρένων,
καί αδτα είναι τά πέραν τοδ δέοντος ύψηλά δωμάτια παραδόσεων
στά σχολεία, ποδ έτυχε νά έπισκεφθώ.
Ά π ό δσα σάς είπα πρωτύτερα είναι εύκολο νά Ιννοηθή τί είδος
φωτισμό καί άερισμό έχουν τά σχολεία τοδ Δήμου Αθηναίων. Καί
σ’ αύτά άκόμη τά δωμάτια τής ΙΕ ' Σχολής τών Άρρένων, ποδ κτίσθηκαν έπίτηδες δήθεν γιά νά χρησιμεύσουν γιά τάξεις σχολικές δ
φωτισμός είναι Ιλάχιστος καί ό άερισμδς δύσκολα νά κατορθωθή.
Είναι άνάγκη νά σημειωθή δτι τά άλλα δωμάτια, ποδ δέν κτίσθηκαν έπίτηδες γι’ αύτόν τόν σκοπό, είναι σκοτεινότατα καί χωρίς
άερισμό καί τόσο χαμηλά, ώστε δ σχολικός ιατρός, δ διορισθείς
Ιφέτος συνέστησε τό Υπουργείο νά έγκαταλειφθή τό οίκημα αύτό;
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Ά π ό τά Ιξ δωμάτια τής Β ' Σχολής θηλέων μόνον τά δύο είναι
χαταλληλα για παραδόσεις, δλα δμως έχουν χαμηλή δροφή καί στά
άλλα δωμάτια κυριαρχεί τό λυκόφως άν δχι τό σκότος.
Χαμηλά δωμάτια μικρά άναλόγως τών παιδιών μέ πολλές θύρες
καί μέ λιγα δμως παράθυρα είναι καί τής Γ ' Σχολής θηλέων, μόνο
δε ένα τό δωμάτιο τής ς' τάξεως είναι εύρυχωρότερο καί μέ ύψηλότερη δροφή καί φωτεινότερο- άλλά, φαίνεται γιά νά μή δημιουργηθή κακό προηγούμενο στό σχολείο, τό δωμάτιο αδτό βάφηκε μέ
βαθύτατο πράσινο χρώμα, ώστε οί μαθήτριες νά γίνουνται κομμάτι
πιο
καί πιό μελαχολικές, γιατί τό λευκό ή άλλο χτυπητό
χρβμ« θα τίς έκαμνε ζωηρότερες ίσως. Ή δημοτική άρχή ποδ άρνήθηκε νά βαφη ή αίθουσα μέ άλλο χρώμα, ήξευρε τί έκαμνε, θά διά
βασε τον Παρασχο καί τό διάσημό του έκείνο «πώς τήν θέλω» καί
επραξεν ανάλογα.
^ Στήν ΙΒ Σχολή Άρρένων δύο τάξεων τά παράθυρα δίνουν στό
δρομο καί τριών στό δρομίσκο τής αδλής σέ άπόστασι 2 -2 « /,
μέτρων άπό τά άποχωρητήρια. Ούτε τά πρώτα ούτε τά δεύτερα
τολμουν οί διδάσκαλοι νά τάνοίξουν. Τό λόγο ποδ δέν άνοίγουν τά
δεύτερα τόν . . . αισθάνεται κανείς πολύ μακρύτερα καί άπό τά 2 Ά
μέτρα, δσο γιά τά παράθυρα ποδ δίνουν στό δρόμο δέν τάνοίγουν
γιατί μπαίνει μέσα άνυπόφορη σκόνη καί δλος ό θόρυβος τοδ δρόμου
άφοδ τό σχολείο είναι ισόγειο. Ά π ό ποδ θά πάρη δμως καί άέρα
αύτό το σχολείο, είναι πρόβλημα, ποδ δέν μπόρεσα νά λύσω Ά ς
έρωτηθουν τά πρόσωπα ποδ έχουν τά 484 παιδιά τά μαζευμένα σέ
οωματια, ποδ ούτε τά 120 μπορούσαν άνετα κατά τούς κανόνες τής
υγιεινής νά σταθούν, γιά νά μάς δώσουν κάποια λύσι. ..
^ Σκοτεινά καί μέ άνάλογο άερισμό είναι καί τά δύο άπό τά πέντε
οωματια τής 7 ' Σχολής Άρρένων, σκοτεινότατα δμως είναι τά δυό
δωμάτια τής β' καί τής γ ' τάξεως. Είς τό σχεδόν έτοιμόρροπον
κτίριον τής Η Σχολής θηλέω ν οί γ ' καί δ ' τάξεις συνδιδάσκονται
στήν σκοτεινότερη αίθουσα καί σ’ «δτήν άκόμη τή σχετικά εύρυχωροτερη Δ Σχολή Άρρένων ένα άπό τά δωμάτια είναι σκοτεινό.
^ Χαμηλά στενά δωμάτια, ήλιόδαρτα, ποδ είναι άδύνατο νά γίνη
από τή ^εστη μάθημα είναι τά δωμάτια τής Ι Ε ' Σχολής θηλέων,
δπου σέ δωμάτιο ποδ δέν θά χωροΟσαν ούτε 40 παιδιά είναι μαζευ
μένα τα 170 παιδιά τής α' τάξεως.
Τό ίδιο γίνεται στήν θ ' Σχολή θηλέων, δπου μόνο δυό δωμάτια
μπορούσαν νά χρησιμεύσουν γιά τάξεις. Στή σχολή μάλιστα «ύτή
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έπειδή τά 156 παιδιά δέν χωρούσαν στό δωμάτιο τής α ' τάξεως, έβαλαν μερικά θρανία στήν αύλή, καί τά μάθημα γίνεται μέ τά μισά
παιδιά μέσα ατό δωμάτιο καί τά μισά έξω.. Αύτό λέγεται μάθημα!
Ελαττω ματικές είναι ό φωτισμός τής ΙΑ ' Σχολής Ά ρρένων καί
ακόμη χειρότερος στά χαμηλά καί μικρότατα δωμάτια τής ΙΑ '
Σχολής θηλέων.
Στενά ¿κατάλληλα καί χαμηλά είναι τά δωμάτια Ζ ' θηλεων καί
Ε ' Άρρένων, δπου δέν άνοίγουν τά παράθυρα άπό τά φόβο τής σκό
νης καί κάθηνται μαθηταί καί διδάσκαλοι σέ κάποιο μυθολογικό
ήμίφως. ’Εννοείται δμως δτι περί άερισμού δέν μπορεί νά γίνη λόγος
στό σχολείο αύτό.
Μικρά δωμάτια, ποϋ δέν μπορούν νά χωρέσουν τά παιδιά κάθε
τάξεως, είναι καί τά δωμάτια τής Γ ' Σχολής Άρρένων, δυό δέ άπ’
αύτά ή 6' καί ή ς' τάξις, είναι σκοτεινά, δπως είναι καί ή δ', α ' καί
6' τάξεις (ήνωμένες οί δυό) στήν Ζ' Σχολή Άρρένων καί σκοτεινό
τατα, στενά καί χαμηλά τά τρία δωμάτια τής ΙΑ Σχολής θηλέων.
Καί γιά νά μή νομισθή δτι κυριολεκτικώς πλέει στό σκότος ή natδεία καί τά παιδία τού Δήμου Αθηναίων σημειώνω άμέσως τις
εδχάριστες εξαιρέσεις.
Σχετικώς καλύτερο οικοδόμημα άλλά γιά όλιγώτερες τάξεις καί
μαθήτριες, παρ’ δσες έχει, είναι ή I ' Σχολή θηλέων. Καί είπα
γιά όλιγώτερες τάξεις γιατί άναγκάσθηκαν νά διαιρέσουν Iva δωμά
τιο σέ δυό μέ ψιλό διάφραγμα καί δταν ή διδασκαλία γίνεται στις
μικρές τάξεις μέ άπάντησι δλων τών παιδιών μαζί (που σημειώστε
δέν έπρεπε νά γίνεται έτσι) ή πίσω άπό τό διάφραγμα αύτό τάξις,
βέβαια δέν μπορεί νά κάμνη μάθημα. Α ρκετά φωτεινό καί ευάερο
είναι τό Ιπάνω πάτωμα στή ΙΖ ' Ά σ τ. Σχολή Άρρένων, άν καί ό
άριθμός τών μαθητών είναι πολύ άνώτερος άπό δ,τι έπρεπε, σχετι
κώς δέ τό εόρυχωρότερο σχολειά είναι ή Δ' Σχολή Άρρένων.
Φωτεινό χωρίς άλλο κανένα προτέρημα είναι καί τό Γ Σχολεΐον τών
Άρρένων, δπως καί ή Η ' Σχολή Άρρένων, πού γιά αότή θά μιλήσω
καί παρακάτω, καί άρκετά φωτεινό καί εύάερο τό ΙΒ ' τών θηλέων,
πού ίσως είναι σχετικώς τό καλύτερο δημοτικό σχολείο.
Καί ένφ άπό τά 33 σχολειά, πού είδα ξεχωρίζουν κάπως τά 5 ή
6 αύτά, κατά τό φωτισμό, δπάρχουν άλλα πού τά δέρνει ό ήλιος
τόσο πολύ, ώστε είναι άδύνατο, μιά καί τά δωμάτια είναι στενά καί
χαμηλά καί μικρά, νά γίνη σέ αύτά μάθημα.
Τέτοια είναι ή Η' καί ή θ ' Σχολή θηλέων, ή Ι Ε ' καί ή Γ' Σχολή
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Άρρένων, Ινψ στό διτάξιο Σχολείο θηλέω ν τής ΚολοκυθοΟς μόλις ό
ήλιος άφηση τή μια πλευρά μπαίνει άπό τά παράθυρα τής άλλης
με έπιμονή, πού άπελπίζει καί διδασκάλισσα καί μαθήτριες καί τΙς
κάμνει νά ίδρώνουν άπό τό πρωί έως τό βράδυ, άπό τή σκάση των,
μέσα στά χαμηλα ξύλινα καί μικρά δωμάτια τού σχολείου.
θ ά περίμενε κανείς νά μάθη άν ελαβε κανένα μέτρο τό Υπουρ
γείο τής Παιδείας τούλάχιστο γιά νά προφυλάξη τά παιδιά άπό τόν
καυστικό ήλιο τού καλοκαιριού, μέτρο πού μπορούσε καί ήταν εύκολο
νά τό λάβη, άμα έβγαζε μιά διαταγή τά μαθήματα άπό τής 15
τού Απριλίου λ. χ. νά γίνονται άπό τής 7— 10 τό πρωί καί άπό τις
3 —5 (ή 4 —6) τό άπόγευμα, δταν πέφτη λιγάκι ό ήλιος καί άρχίζη
κάπως νά δροσίζη. Πληροφορήθηκα πραγματικώς πώς τό Υπουργείο,
έβγαλε διάταγμα τά μαθήματα σέ δλο τό Κράτος, καί στήν Α θήνα
μεσα, άπό τις 10 τού Μαϊού νάρχίζουν άπό τις 7 τό πρωί καί νά
τελειώνουν στή 12 ή στή μία τό άπομεσήμερο! Δηλαδή τό διάταγμα
μεγάλωσε τό κακά άφού ώρισε τις τρεις χειρότερες ώρες, πού τά
σχολειά,—δχι μόνο τά τελευταία ήλιόδαρτα,— άλλ’ δλα, άπό τό πλή
θος τών παιδιών γίνουνται άληθινοί φούρνοι καί τά παιδιά κολυμβούν στόν ίδρώτα, ίσως γιά νά μαθαίνουν δτι τόν μεσημερινό προπάν
των άρτο των θά τρώγουν έν ίδρώτι τού προσώπου των, δπως λέγει
ή Αγία Γραφή. Βλέποντας δμως τήν άλλη κατάστασι σάς όμολογώ,
πού δέν άπόρησα, άμα έμαθα δτι υπάρχει τέτοιο διάταγμα.
Δέν άπόρησα άκόμα πού ηδρα τά σχολειά δλα άνάστατα, γιατί
προετοιμάζουνται για τις Ιξετάσεις τής Γυμναστικής. Ηύρα μάλιστα
πολύ φυσικό, δταν ένα άπομεσήμερο πήγα στό Μονοτάξιο Σχολείο
τών Άρρένων στή Κολοκυθού, νά είναι τό σχολείο κλειστό καί τά
παιδιά στό σπίτι των. Ερώτησα μόνο άπό άπλή περιέργεια, τί έγινε
ό δάσκαλος καί τά παιδιά καί έμαθα πώς έπειδή κατέγιναν άπό τό
πρωί έως τό μεσημέρι μέ ασκήσεις τής γυμναστικής τάπομεσήμερο
ξεκουράζουνταν.
Ευχαριστημένος άπό τή δικαιότατη αύτή άπαίτησι τού . . .
Ανθρώπινου μηχανισμού έπεσκέφθηκα τό Μονοτάξιο Σχολείο τών
θηλέων, πού βρίσκονται στό δεύτερο πάτωμα στό ίδιο κτίριο, ένφ τό
ισόγειο χρησιμεύει γιά Άρρεναγωγείο.
Ή διδασκάλισσα κάπως εύχαριστημένη άπό τή δουλειά της καί
τήν πρόοδο τών παιδιών είχε έναν καημό, πού δέν έχει άριθμό τό
σχολείο της, γιατί φαίνεται πώς ό Δήμος δέν Ιννοεΐ νά περάση τόν
18ον άριθμό τών Σχολείων θηλέων. Μέ παρακάλεσε μάλιστα νά.
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μεσιτεύσω νά δοθή ένας άριθμός ατά σχολείο τη?, nal έπειδή τό
ύποσχέθηκα, σάς παρακαλώ νά μέ βοηθήσετε νά κρατήσω τήν ύπόσχεσί μου. Ά λ λ ω ς τε σάς βεβαιώνω πώς τό δωμάτιο αύτό μέ μια
σκάλα άπ’ έξω άπό το κτίριο είναι άντάξι© τών άλλων σχολειών
τού Δήμου καί συμπαθητικός άδελφός των, άν καί έτσι μακρυά
άπορριμμένο. D ig n u m e s t in tra re .
Έ λα βα δμως άπ’ αύτό άφορμή νά έξετάσω που γίνεται ή γυμνα
στική κάθε σχολείου άφού τά περισσότερα δεν Ιχουν αύλή ούτε για
διάλειμμα. Στήν ΚολοκυΘοΟ γίνεται σέ ένα άπό τά ολόγυρα στή
Σχολή οικόπεδα γιατί καί τοδ Διτάξιου Σχολείου τού ίδιου μέρους
ή αυλή είναι σχετικώς μικρή. Σ τά άριθμημένα σχολεία, γιατί τής
ΚολοκυΘούς δέν Ιχουν άριθμό, δπως παραπονέθηκε ή δασκάλισσα, ή
γυμναστική τής I' καί τής Γ ' Σχολής τών Άρρένων γίνεται σέ
μιά μάνδρα πλησιόχωρη νοικιασμένη Ιπίτηδες, τής Η ' καί τής ΙΔ'
σέ οικόπεδα άνοικτά κοντά στά σχολεία, καί τής ΙΕ ' καί Β ' Άρρένων
δπως είπαμε, ή γυμναστική γίνεται άπλούστατα στό δρόμο. Ά π ό δλα
τά άλλα σχολεία αρκετή όπωσοΟν αύλή Ιχουν ή θ ' ή ΙΕ ' καί ή I'
Σχολή θηλέων καί ή Δ' τών Άρρένων. Τά άλλα σχολεία Ιχουν αδλή
γιά γυμναστική τόσο μικρή καί άκατάλληλη, ώστε δεν πρέπει κανείς
νά τή λογαριάση: Έ τσ ι ή Ζ ' Σχολή θηλέων Ιχει αυλή 4 0 — 50
μέτρων γιά 333 μαθήτριες, Ιπάνω -κάτω 0,20 τού τετραγ. μέτρου
γιά κάθε μαθήτρια. Ή θ ' Σχολή Άρρένων Ιχει δυο αύλές. Πολυτέ
λεια περιττή, γιατί κάθε μία άπό αυτές δέν είναι μεγαλύτερη άπό
3 5 —42 μ. καί ή άναλογία γιά τούς 340 μαθητές της είναι σχεδόν
ή ίδια.
Δύο αύλές, συνεχόμενες μάλιστα, Ιχουν καί τά δίδυμα σχολεία
ΙΑ ' καί ΙΖ ' θηλέων. Τά σχολεία αύτά, τό Ινα μέ 4 τάξεις καί τό
άλλο μέ δ, βρίσκονται στό ίδιο κτίριο μέσα. Τό κάτω πάτωμα είναι
ή ΙΑ ' Σχολή, καί τό δεύτερο καί τρίτο ή ΙΖ '. Πώς έγινε καί τά δυό
σχολεία νά συναντηθούν αδελφικά κάτω άπό τήν ίδια στέγη, ένφ
προορισμός των ήτο νά βρίσκωνται σέ δυό διάφορες συνοικίες, Ινας
θεός τό ξεύρει καί ίσως — ίσως καί ό πρφην έπιθεωρητής τών σχο
λείων τής Α ττικής. Ά λ λ ’ άπό τις δυό αύλές πού Ιχει τό κτίριο ή
μιά μόνη μπορεί νά χρησιμεύση γιά γυμναστική καί γιά τούτο —
(καί σάς παρακαλώ αύτά νά μείνη μεταξύ μας γιατί καί Ιγώ τό
Ιμαθα υπό πάσαν έχεμνθειαν) — οί διδασκάλισσες τής γυμναστικής
τών δύο σχολείων μαλλώνουν ποιά νά προφθάση νά κάμη γυμναστική
στήν εύνοίκή αύλή. Δέν πιστεύω δμως, μιά καί έγιναν οί Ιξετάσεί'

τής γυμναστικής νά έξακολουθήσουν τά μαλλώματα καί τό ανλικόν
αύτό ζήτημα θά σβήση χωρίς νά σηκώση μεγάλο θόρυβο. Γιά τού
χρόνου δμως ή πρέπει νά άποχωρισθούν τά δίδυμα σχολεία ή πρέ
πει νά διορισθή ιδιαίτερος αυλάρχης στή Γαργαρέτα.
θ ά παρατηρηρήσετε ίσως πού άλλο αύλή γιά διάλειμμα καί
άλλο γυμναστήριο καί δτι παίρνω τό Ινα γιά τό άλλο ή συγχίζω
καί τά δυό. ’Ιδιαίτερο γυμναστήριο σέ κανένα σχολειό τού Δήμου
Αθηναίων δέν δπάρχει. Μερικές άπόπειρες γιά ύπόστεγα έγιναν
καί Ιτσι ήμπορούν νά κάμουν λίγη γυμναστική, δταν βρέχη ή
δταν καίη 6 ήλιος, σέ μερικά μόνο σχολεία, δπως στή I ' θηλέων
καί ΙΓ ' καί ΙΔ' Άρρένων. Υπόστεγο έπίσης σχηματίζεται στή Ε '
Σχολή Άρρένων άπό τά δωμάτια τών παραδόσεων, γιατί δυό-τρία
άπ’ αύτά είναι φκιασμένα Ιπάνω σέ Ινα μόνο τοίχο καί σέ στόλους
πού Ιμπηξαν στή γή, άπαράλλακτα, θαρρείς, δπως έκτιζαν τις κατοι
κίες των οί προϊστορικοί άνθρωποι μέ πασσάλους μπηγμένους σέ
ρηχές λίμνες στήν έποχή, πού οί μάμμουθοι, οί δεινόσαυροι καί πλησιόσαυροι καί τά δεινοθήρια καί άλλα προκατακλυσμιαία ζφα είχαν
άπόλυτο έξουσία στό τότε ζωικό βασίλειο καί στή δημιουργία. Καί
δέν είναι μόνο αύτό τό κτίριο πού φέρει τρανά τά σημεία κάποιου
άταβισμού, πού δύσκολα έξηγείται. Έ Ζ' Σχολή θηλέω ν είναι μιά
μικρογροφία τού άρχαϊκοϋ Λαβυρίνθου τής Κρήτης μέ πολλά μικρά
δωμάτια μέ γυριστές σκάλες δυό - τρεις μέ πόρτες άπό δυό ή τρεις σέ
κάθε δωμάτιο, πού κάθε μιά άνοίγει στό πλαγινό καί μέ τέσσαρες, άν
άγαπάτε, Ιξώθυρες πού δίνουν σέ 3 ξεχωριστούς δρόμους καί στόν κήπο
καί μέ στροφογυρίσματα τόσα πολλά, ώστε άληθινά θά έχανόμην,
δταν έμβήκα άπό τή βορεινή θύρα μέσα στό Λαβύρινθον αύτό χωρίς
σάν τό θησέα νά Ιχω τόν μίτο τής Αριάδνης, άν ή κ. Διευθύντρια
δεν έσπευδε νά μέ προσφέρη γιά όδηγό, τήν πείρα της, πού τόσον
καιρό άπόκτησε ζώντας μέσα σ’ Ικείνο τό κτίριο, καί νά μέ όδηγήση.
Κάποιου τέτοιου άταβισμού, δείγμα είναι καί ή ΙΔ' Σχολή
θηλέων μέ τή διαφορά, δτι άνέρχεται σέ παρελθόν πιό έγγύτερο
θυμίζοντας μόνο τά άρχαία χάνια, καί θαρρώ τό χάνι τής Γραβιάς,
γιατί κ ’ έκεΐνο κατά τό Ζαλοκώστα «ήτο στάδιον δόξης λαμπρόν» καί
μεταβάλλετο δταν τό ήθελεν ό ποιητής σέ «μάνδρα» άν καί όχι μάν
δρα παιδιών. Μιά χαμηλή κοντή καί πλατυά θύρα γιά νά περνούν
Ιλεύθερα τά φορτωμένα άμάξια καί τά ζφα, δίνει σέ μιά αύλή, πού
όλόγυρα Ιχει χαμηλά δωμάτια, σάν άπομεινάρια τών άρχαίων στά
βλων, καί άπό τή πλευρά τήν απέναντι τής θύρας όπάρχει καί δεύ

192

193

τερο πάτωμα μέ δωμάτια, πού τά παράθυρά των δίνουν στήν αύλή
ή καλύτερα στόν έξώσχη τον στενό πού πέρα — ώς πέρα τά περι
βάλλει. Καί τόσο ή όμοιότητα είναι καταπληκτική γιά κείνους που
είδαν στή Μακεδονία καί στή Θράκη τά λείψανα καί σημερινά άπομεινάρια των άρχαίων αδτών χανιών, ώστε άθελα γύρεψα νά ξεδιαλύσω πού είναι ή γοΰρνα ή τό σαντριβάνι, ποΟ πότιζαν τάλογά των
οί ταξειδιώτες, δταν ή δπηρέτρια τοΟ σχολείου, ρωτώντας με τΐ
ήθελα, μέ μετάφερε κάπως άπότομα στήν πραγματικότητα, στή θλι
βερή πραγματικότητα, ποΟ αύτό τό χάνι μέ τούς στάβλους καί τόν
έξώστη καί τάλλα του άρχαϊκά καί ποιητικά σημάδια ήτο Σχολείο
τού Δήμου ’Αθηναίων !
Χωρίς συγκρισι ποιητικώτερο είναι τό Η' Σχολείο τών Άρρένων.
Στήν κατωφέρεια ένός λόφου στημένο σέ τρία πατώματα έκτός τό
ισόγειο, στενό καί μακρύ μέ έξώστες καί πολλά παράθυρα σέ δλες
τις πλευρές, ξύλινο καί μέ μικρά δωματάκια, μοιάζει σωστό καφάσι
δπου είναι στριμωγμένα μέσα, πατείς μ ε-πατώ σε, 170 παιδιά. Καί
τόσο στενοχωρημένα είναι έκεϊ τά παιδιά καί τόσο φαίνουνται νά
λαχταρούν τόν Ιξω άέρα καί τήν έλευθερία καί τήν άπλοχωριά, πού
γελιέσαι καί τά παίρνεις γιά άληθινά πουλλιά κλεισμένα άπό κανενός
κακού άνθρώπου θέλησι μέσα έκεί καί άθελα ξαπλώνεις τό χέρι σου
γιά νά άνοίξης τήν πόρτα τού καφασιοΰ καί νά τά ίδής νά φεύγουν
χαρούμενα καί μέ κελαηδήματα στό γαλανό ούρανό καί στήν εδρυχωρία πού ζηλεύουν...
Ά π ό τά 18 σχολεία τών θηλέων είδα μόνο τά 13, έκτός τών
δύο τής Κολοκυθούς—πού δέν Ιχουν δά ιδιαίτερο άριθμό,—καί άπό
τά 18 σχολεία τών άρρένων τά 17. "Οταν μετά πολλά κατώρθωσα
νά βρώ τό ΙΗ ' Σχολεΐον τών Άρρένων τό ηύρα κλειστό. Αύτό στήν
άρχή δέν μέ έκαμε έντύπωσι — γιατί ξεύρετε ή γυμναστική καί οί
προγυμνάσεις καί Ιξετάσεις της μπορούσαν νά είναι άρκετή δικαιο
λογία τού κλεισίματος. Μά ήτο σφραγισμένο καί ή άπορία μου
έγινε, άκόμη μεγαλύτερη, δταν έμαθα πώς τό έχουν κλειστό γιατί
άπολυμαίνεται. Κάποιο παιδί τού σχολείου είχε πάθει μηνιγγίτην.
Καί ήταν δικαιολογημένη ή άπορία μου γιατί καί άλλο παιδί—ένα
κοριτσάκι τής θ ' Σχολής θηλέων — είχε πάθει μηνιγγίτη μά τό
σχολείο δέν τό άπολύμαναν.
Στήν Πόλι, στό Μακροχώρι, είναι 3 ή 4 χρόνια, γιά Ινα τέτοιο
περιστατικό άπολύμαναν τό Παρθεναγωγείο καί τό έκλεισαν κάπου
γιά μιά έβδομάδα, έδώ δμως έγραψε ή διευθύντρια, προσκάλεσε τή

Δημαρχία νά άπολυμάνη τό σχολείο, ζήτησε τήν άδεια νά τό κλείση,
άλλ’ ούτε άπάντησι κάν έλαβε. Νά γιατί άπορούσα πώς άπολύμαναν
τό ΙΗ ' Σχολείο τών Άρρένων ένφ άφήκαν τό Σχολείο τών θηλέων
χωρίς άπολύμανσι. Μπορώ νά σάς όμολογήσω δτι καί κάπως θύμωσα
γιατί νά γίνη αύτή ή προτίμησι γιά τά άρρενα, καί τό θυμό μου
δυνάμωνε κάποιο αίσθημα ίπποτισμού θρεμμένο άλλοτε άπό ποιή
ματα, πού δέν διαβάζω πιά, καί ζήτησα νά μάθω τήν αίτία πού έδώ
προτιμώνται τόσο φανερά τά άγόρια άπό τά κορίτσια. Καί τήν
έμαθα. Τό κρούσμα τού μηνιγγίτου στό σχολείο τών θηλέων έγινε
έπάνω στις έκλογές, δταν ή Δημοτική άρχή δέν είχε καιρό νά σκ$·
φθή γιά άλλη άπολύμανσι, έκτός «άπό τήν άπολύμανσιν τού πολιτικού
εδάφους», δπως θάγραφε ή τελευταία ώρα κάποιας έφημερίδος, τό
κρούσμα δμως στό σχολείο τών άρρένων έγινε έπειτα άπό τίς έκλο
γές, δταν ή Δημοτική άρχή γύρισε στά καθήκοντά της. Καί νά σάς
πώ, άμα τό έμαθα, εύχαριστήθηκα πού δέν Ιλειψε 6 ίπποτισμός άπό
τήν Α θήνα καί τή Δημοτική της άρχή, καί άκόμη περισσότερο
εύχαριστήθηκα πού έβαλε κι ό θεός τό χέρι του, άντί τής Δημαρχίας,
καί δέν έγινε καί δεύτερο κρούσμα στήν θ ' Σχολή θηλέων.
Ά π ό δσα σάς είπα έως τόρα είναι εύκολο νά έννοηθή δτι πολλή
άνάγκη δέν ήταν νά ίδώ καί τά 5 — 6 σχολεία, πού έμειναν, καί δτι
κανένα άπό τά σχολικά κτίρια δέν μπορεί νά χρησιμεύση γιά τό
σκοπό, που κτίσθηκε ή νοικιάσθηκε. Καί μέ βεβαιότητα μεγάλη,
άφού τά περισσότερα είναι κτίρια άνθυγιεινά, ήμπορούμε νά πούμε,
πώς τά χειρότερα σχολεία είναι τά σχολεία τού Δήμου Αθηναίων,
καί δτι μέσα σέ αότά δχι μόνο δέν βοηθεΐται ή φυσική άνάπτυξι
τών μαθητών καί ή ένίσχυσί των, Ινας άπό τούς τρέϊς θεμελιώδεις
σκοπούς τής άγω γής— ή σωματική δηλαδή άγω γή—μά καταστρέφεται όλότελα καί είναι άδύνατο αδτή ή καταστροφή νά μή έχη θλιβερώτατη Ιπίδρασι καί στή πνευματική καί ήθική άγωγή, άφού
είναι καί οί τρεις σφιχτοδεμένες άναμεταξύ των καί κάποτε πολύ
δύσκολα διακρίνεται ή ιδιοκτησία τής μιάς άπό τό έδαφος τής άλλης.
Καί δταν σκέφθηκα δτι ή διόρθωσι δλων τών κακών αότών είναι
μόνο ζήτημα χρημάτων, δτι τά φειδωλεύεται 6 Δήμος γιά τήν
έκπαίδευσι καί τήν δγεία τών παιδιών, πού μιά μέρα θά γίνουν οί
«δημόται Αθηναίων», άρχισα νά περιπατώ μέ περισσότερη εδλάβεια
στοδς άσφαλτοστρωμένους δρόμους τής Α θήνας μέ τήν σκέψι, δτι
μέ τά χρήματα, δσα χρειάσθηκαν γιά τήν άσφαλτόστρωσι αδτή, μπο
ρούσαν νά κτισθούν τά σχολεία πού λείπουν άπό τήν πρωτεύουσα
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τού 'Ελληνισμού, καί μέ στενοχωρούσε ή ύπόνοια, δ « κάθε βήμα
μου στόν άσφαλτο έπάνω κόστιζε καί μιά σκολίωσι καί μιά μυωπία
καί μιά καταστροφή τής υγείας κάποιου παιδιού, ή τή διανοητική
καί ήθική του στρέβλωσι. "Ετσι καί δ ήχος τών πατημάτων μου μού
φάνηκε σάν άντίλαλος ένός παιδικού παραπόνου, μιανής διαμαρτυ
ρίας, πού μέ συνετάραζε καί μέ Ιθλιβε, καί μόνο σάν άφηνα τδν
στρωμένο άπό τήν καταστροφή τών παιδιών δρόμο καί πατούσα στις
πέτρες καί τδ χώμα τών άλλων, κάπως μέ περισσότερη άνάπαυση
καί άνακούφισι περνούσα καί ό βαρύς Ιφιάλτης μέ άφηνε ήσυχο.
«

λογο νομίζω τών ’Ωφελίμων Βιβλίων. Σχολικής Βιβλιοθήκης οδτε
μυρωδιά ύπάρχει στά σχολεία αύτά, άν καί πολύς έγινε, άν δέν
γελιούμαι, λόγος γιά τόν καταρτισμό μιάς γιά κάθε σχολείο.
Σέ μερικά σχολεία βρίσκεται καί ένας χάρτης πού παριστάνει
τό σχήμα τής γής γιά τή μαθηματική γεωγραφία δομένος καί
αύτός άπό τό Εκπαιδευτικό Μουσείο καί οί πίνακες τής Σηροτροφικής Ε ταιρείας γιά τόν μεταξοσκώληκα, καί σέ δύο ή τρία σχολειά
οί πίνακες τών άνω φ ύώ ν κουνουπιών σάν τραγική ειρωνεία μέσα
στήν στέρησι τόσων ώφελίμων πραγμάτων. Μερικά άπό τά σχολεία,
τά πρώτα στόν άριθμό, Ιχουν καί κάποια συλλογή όρυκτολογική
καμωμένη άπό Ινα δημοδιδάσκαλο τόν κ. Βούλγαρη, τή μόνη πού
αγόρασε άλλοτε ό Δήμος γιά τά σχολειά του, καί όλίγα σχολεία
Ιχουν τά γεωμετρικά σχήματα πού τούς χρειάζονται. Εικόνες φυσι
κής ίστορίας καί πραγματογνωσίας είναι κάτι σπάνιο ή γιά νά είμεθα
άκριβείς, έχουν τέτοιες μέσα σέ τριάντα τόσα σχολειά, όλίγες ή F'
θηλέων, ή Η' θηλέω ν (όλίγες Ζψολογίας) καί ή Β’ Άρρένων (άρκετές Πραγματογνωσίας καί όλίγες Ζωολογίας). Στή Γ' Σχολή Ά ρ ρ έ
νων τά παιδιά βγήκαν έφέτος καί είπανε τά κάλλαντα, μάζωξαν
κάπου 150 δραχμές καί μέ αδτές ό διευθυντής άγόρασε εικόνες
φυσικής ίστορίας, καί άνθρωπολογίας, μία υδρόγειο σφαίρα, γεωμε
τρικά σχήματα καί τή σημαία τού σχολείου. Αύτές τις εικόνες δανεί
ζεται, δταν τις χρειασθή, καί τό Ζ' Σχολείο τών θηλέων, πού είναι
κοντά του.
‘Γδρόγειο σφαίρα Ιχουν άκόμη ή Ζ' θηλέω ν καί ή C ' θηλέων,
δπου ή διευθύντρια προσπαθεί καί φροντίζει μέ τά προχειρόιερα
μέσα νά έπιτύχη κάτι γιά τήν έποπτική διδασκαλία καί μία τέτοια
σφαίρα άγόρασε καί ή διευθύντρια τής ΙΒ ' θηλέων, πού έκαμε μόνη
της καί μερικές εικόνες καί συλλογές φυσικής ίστορίας.
Ό ρ γα να γιά διδασκαλία τής Φυσικής καί τής Χημείας καί γιά
τά πειράματώ των, άδύνατο οδτε Ινα νά εύρεθή σέ δλα τά σχολεία
τού Δήμου, άλλ’ έκείνο πού κάμνει τήν ζωηρότερη Ιντύπωσι είναι ή
Ιλλειψι ίστορικών εικόνων. . . .
Δέν λέγω πώς στό κεφάλαιο τών διδακτικών όργάνων καί εικό
νων τά σχολεία στή δεύτερη πρωτεύουσα τού Ελληνισμού είναι άνώτερα τών έδώ, δπως είναι τά κτίριά των, μά έκεί τις ιστορικές εικό
νες ύπάρχουν λόγοι πού δέν μπορούν νά τίς έχουν στά σχολείά των.
Έ δώ περίμενε κανείς νά ίδή, δπως τό κάμνουν στή Βουλγαρία, τά
σχολειά νά είναι τά ήρφα τής έθνικής ίστορίας καί μάλιστα τής σύγ

*

*

Μή νομίσετε δμως πώς τά διδακτικά δργανα ή τά κατάλληλα
μέσα μιάς έποπτικής διδασκαλίας, τής μόνης πού μπορεί νά δοθή
σέ δημοτικά σχολεία, είναι καλύτερα ή άφθονώτερα.
"Ο,τι παρατηρεί κανείς στά κτίρια τό ίδιο γίνεται καί μέ τά
σχολικά σκεύη καί τά παιδευτικά δργανα.
Σέ πολλά σχολεία, τό άνέφερα πρωτύτερα, τά θρανία είναι
παλαιοντολογικά καί σέ άλλα καμωμένα όχι μέ τήν πρέπουσα γωνία
καθίσματος καί άναλογίου, σέ άλλα άκατάλληλα μέ τό ύψος των,
καί σε άλλα καί τά θρανία είναι λιγοστά. Σέ άλλα δέν Ιχει θέσι νά
βαλθοϋν θρανία. Είς τό θ ' Σχολεΐον τών θηλέω ν δέν υπάρχουν ούτε
έδρα γιά τις διδασκάλισσες, οδτε άρκετά θρανία, δπως καί είς το
Μονοτάξιο τής Κολοκυθούς. Είς τό Διτάξιο τών θηλέω ν τής Κολοκυθούς ύπάρχει Ινας καί μόνος πίνακας περιφερόμενος άπό τάξι σέ
τάξι, καί ή κατάστασι τών άλλων πινάκων δέν είναι καθόλου ζηλευτή,
σέ μερικά μάλιστα σχολεία μέ άπορία του θά έρωτήση κανείς πώς
οί πίνακες αδτοί Ιχουν τήν άξίωσι νά λέγουνται μελανοπίνακες. Στό
ίδιο σχολείο δέν ύπάρχει άριθμητήριο, καθώς καί στή ΙΓ ' Άρρένων
δπως καί σε άλλα σχολεία, διακρίνει κανείς τά έρείπια τού δργάνου
αότού.
Στή ΓΓ' Σχολή Άρρένων καί αύτά τά κινητά γράμματα γιά νά
οιδαχθή ή άνάγνωσι είναι λιγοστά. Τά μόνα δργανα διδακτικά, πού
ύπάρχουν σέ δλα τά σχολεία είναι οί χάρτες, πού Ιξέδωκεν ό Κίπερτ
άπό δωρεά τού Ζαφειροπούλου τής Μασσαλίας, καί πού μοιράζονται
δωρεά στά σχολεία — έκδοσι πού τελείωσε πιά, δπως έγραψε ή σχε
τική έπιτροπή δταν πολλά πτωχά τής Τουρκίας σχολεία τούς ζήτη
σαν—καί οί εικόνες τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης τυπωμένοι μέ
έξοδα τού κ. Εύγενίδη άπό τήν Πόλι καί μοιραζόμενοι άπό τό Σύλ*
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χρονης, ποδ νά μπαίνη μέσα τό παιδί καί νά φρονηματίζεται. Σέ δυο
μονάχα σχολειά είδα μερικές εικόνες ιστορικές στό Ζ ' τών θηλέων
Ινα πίνακα «των δπέρ άνεξαρτησίας Εεροδ άγώνος τών Ελλήνων»
καί δύο-τρεις άλλες μισοκαταστραμμένες καί στήν Ζ ' τών Ά ρρένων (παράξενη σύμπτωσι τού άριθμοΟ) καμμιά δεκαριά προσωπο
γραφίες τών ιδίων ήρώων χαρισμένες άπδ τόν κ. Κ. Μαυρομιχάλη
Ιπειτα άπό μιά παράκλησι τοδ διευθυντοΟ. Στάλλα τίποτε. Καί
έπρεπε στά σχολεία τοδ πρώτου Δήμου τοδ έλευθέρου Έλληνισμοδ
νά είναι οί είκόνες αότές σέ δλην των τη σειρά.
Έ τσ ι τό παιδί θά συνήθιζε νά βλέπη κάπως μακρύτερο στό
παρελθόν καί στό μέλλον τό ιστορικό καί κάπως μακρύτερα άπό τά
δρια τοδ άσφυκτικοδ βασιλείου. Τότε δέν θά άκούαμε στις προχτεσινές Ικλογές άπό .χιλιάδες ’Αθηναίους τό «κάτω οί ξένοι» καί οί
διδασκάλισσες καί μερικοί διδάσκαλοι δέ θά δπεστήριζαν σέ κάποια
σύσκεψί των πώς στά 6 χρόνια τοδ άστικοδ σχολείου φθάνει νά μάθη
τό παιδί τή «Γεωγραφία τής Ελλάδος» μονάχα, γιατί ή άλλη δέν
τοδ χρειάζεται!

ή 6 χρόνια, μά άν τό λάθος αύτό είναι τής Πολιτείας, ποδ δέν Ιφάρμοσε τό νόμο, δπως καί τής άρμοδίας άρχής, ποδ ποτέ δέν σκέφθηκε
κάν πώς μπορεί νά όπάρχη καί νόμος γιά τις άπουσίες τών μαθητών,
τό νά μένουν δμως παιδιά πολλά τών 8 καί τών 9 έτών στήν α'
τάξι είναι σφάλμα τοδ Δήμου Αθηναίων, γιατί τί θέλετε νά κάμη
ένας μονάχα διδάσκαλος μέσα σέ 100, 120, 150, 175 παιδιά; Είναι
φυσικό, Ικεί ποδ ή παιδαγωγική ώρισε άνώτατο δρο τά 4 5 -5 0 παι
διά, νά μή κατορθώνη ό διδάσκαλος νά τά κάμη δλα άξια γιά τήν
άνώτερη τάξι, τ ’ άφήνει στάσιμα καί άπροβίβαστα, καί έτσι μένουν
σάν παραρριμμένα, δειλιάζουν, βαργιεστίζουν καί τό σχολειό καί τά
γράμματα, καί, σάν περάση λίγο καί ή ήλικία των, φεύγουν άγράμματα άπό τό Σχολείο. Στήν Τουρκία, άμα μιά τάξι έχει τόσα παιδιά,·
οί έφορείες κάμνουν δ,τι μπορέσουν νά διαιρέσουν τήν τάξι καί νά
πάρουν καί άλλο διδάσκαλο. Στόν πρώτο δήμο τοδ Κράτους 175
παιδιά κάμνουν μιά τάξι, ποδ διαιρείται τό πολύ μόνο στά Ε λ λ η 
νικά, καί κερδίζεται έτσι ó μισθός τοδ διδασκάλου καί ή άσφαλτόστρωσ: τών δρόμων!
Είναι αλήθεια ποδ μέ κάποια όπερηφάνεια γιά τήν άξιωσύνη
της μιά δασκάλισσα μάς έπιβεβαίωσε μέ καύχημα δτι ή πρώτη τάξις
τοδ σχολειοδ έκείνου άν καί είχε 100 τόσα παιδιά διδάσκεται σέ
ένα τμήμα άπό μιά καί μόνη, άλλοι δμως δάσκαλοι καί δασκάλισσες
ώμολογοδσαν τό άδύνατο τής διδασκαλίας καί συμφωνοδσαν μέ τά
διδόμενα τής στατιστικής. Αύτή μάς δείχνει, δτι δπου τά παιδιά τής
α ' τάξεως είναι πολλά, στή β' τάξι λιγοστεύουν πολύ, γιατί ή μένουν
στάσιμα, ή συχνά άπουσιάζουν καί δέν έχει καιρό ό δάσκαλος νά
έξετάση τί γίνονται.
Έ τσ ι στά 21 άπό τά 31 άριθμημένα σχολειά, ποδ είδα, τά παιδιά
τής α' είναι άπό 80 καί έπάνω, ένφ μόνο σέ 3 σχολειά ή β' τάξις
έχει 80, σέ Ινα 81 καί σέ Ινα 91 παιδιά.
Γιά νά έννοηθή ή άπότομη διαφορά σημειώνω τούς έξής άριθμούς στή α ' καί στή β' τάξι μερικών σχολειών.
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"Ο,τι ή κατάστασι τοδ κτιρίου καί ή έλλειψι τών όργάνων μπο
ρεί νά μάς δώση νά Ιννοήσωμε έρχεται έπειτα νά τό κυρώση ή
στατιστική. Μέ τέτοια κατάστασι, έξω άπό τούς άλλους γνωστούς
λόγους, ή πρόοδος στά σχολεία γίνεται άρκετά προβληματική καί οί
μαθητές καί μαθήτριες άπό τάξι σέ τάξι λιγοστεύουν άπίστευτα σά
νά έπαθεν ό άριθμός των καλπάζουσα φθίσι. Ά π ό 3025 παιδιά τής
πρώτης τάξεως βρίσκονται στή δεύτερη 1923· διαφορά άπό 1100 καί
περισσότερα παιδιά, φυσική παρακράτησι, άπό τήν Ιλεεινότητα τοδ
κτιρίου, τό μέγιστο συνάθροτσμα στήν πρώτη καί τήν ανεπάρκεια τοδ
προσωπικοδ, γιά τή φιλαργυρία τοδ Δήμου. Ά π ό τά 1100 παιδιά ποδ
άποτελοδν τή διαφορά αδτή τά 1085 τά βρίσκετε στήν α ' τάξι, δπου
μένουν μέ άνώτερη τοδ πρέποντος ήλικία. Έ νφ έπρεπε 7 χρονών
νά τελειώσουν τήν α' τάξι καί νά μή βρίσκεται σ’ αδτήν μεγαλύ
τερο παιδί, γιατί άνάλργα θά πήγαινε σέ άνώτερη τάξι, στή α' τάξι
τών 33 σχολείων, ποδ σάς άνέφερα, βρίσκονται 827 παιδιά 8 έτών
176, έννιά· 45, δέκα χρονών 18 τών ένδεκα· 18 τών 12, καί 1 των
14. Είναι άλήθεια πώς οί τελευταίοι άριθμοί άποδείχνουν δτι δέν
έφαρμόζεται καί ό νόμος γιά τήν ύποχρεωτική παίδευσι, γιατί άδύνατο νά φαντασθοδμε πώς τά παιδιά αδτά έμειναν στή α ' τάξι 4, 5
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Σταματώ Ιως έοώ τή στατιστική αυτή. Στά 17 αύτά σχολειά ή
α ' τάξις έχει 2069 παιδιά καί ή β’ 1160 δηλαδή κάπου 4 4 % τά
παιδιά τής β' είναι όλιγώτερα άπό τά παιδιά τής πρώτης.
Είναι εύκολο νά εδρεθή τόρα τί έγινε αύτή ή φοβερή παρακρά
τ η « , πού όφέίλεται στην φιλαργυρία τού Δήμου, βλαβερή τόσο γιά
■υγιεινούς λόγους δσο καί γιά λόγους προαγωγής τών παιδιών, πού
¿μποδίζει τήν πρόοδό των. "Ολα αύτά τά παιδιά βρίσκονται, δπως
είπαμε, στήν πρώτη τάξι χωμένα! Έ τσ ι Ινφ έπρεπε νά υπάρχουν
Ικεί παιδιά 7 έτών βρίσκονται μέσα: 504 παιδιά 8 χρόνων, 136
Ιννιά, 35 δέκα, 14 Ινδεκα, 7 δώδεκα καί ένα 14 χρονών. Έ πάνουκάτου 700 άγόρια καί κορίτσια, φρικτά δηλαδή πολλαπλασιασμένος
δ φόρος τών 7 άγοριών καί 7 κοριτσιών πού πλήρωναν άλλοτε οί
’Αθηναίοι στό Μινώταυρο, καί πρέπει νά βρεθή κάποιος θησέας πάλι
γιά νά γλυτώση τούς ’Αθηναίους άπό τό νέο φόρο τών παιδιών καί
άπό τό Μινώταυρο τών σχολείων αότών.
"Οπου δμως τά παιδιά τής α ' είναι δλιγώτερα έκεΐ καί ή β' τάξις
σχετικώς Ιχει περισσότερα. Ή ίδια στατιστική μάς δίδει·
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Σέ αύτά τά 8 σχολεία ή α ' τάξις Ιχει 488 καί ή β' 437, δηλαδή
ή έλάττωσι είναι μόνο 1 1 % , άντί 4 4 % πού είναι στά άλλα. Σωστές

4 φορές μικρότερη καί δέν ύπάρχουν παιδιά ούτε 11 Ιτών, ούτε 12,
ούτε παραπάνω ήλικίας.
Ή στατιστική άκόμη μάς δεικνύει πώς τά παιδιά, πού κατ’
αύτόν τόν τρόπον έπαθαν παρακράτησι καί βλάφθηκε κ ’ή ύγεία των
στά σχολειά τού Δήμου, άμα περάσει κάποιο δριο ήλικίας άφήνουν
τό σχολειό, γιατί μεγάλωσαν πιά. "Ετσι στίς άνώτερες τάξες 4νφ
βέβαια άπό τή στατιστική τής α ' τάξεως περιμένατε νά βγαίνουν
μαθητές μέ μουστάκια καί γένεια, σέ δλα τά σχολειά τού Δήμου
μόλις καμιά δεκαριά Ιχουν ήλικία 15 χρονών, 22 στήν έκτη τάξι
πέρασαν κατά δύο χρόνια τό νόμιμο δριο καί 45 τό πέρασαν κατά ένα.
Στίς άλλες τάξες ε' καί δ' (γιατί δλα τά σχολειά δέν έχουν ς'
άλλά μερικά σταματούν στή πέμπτη καί άλλα στήν δ’), καμμιά 50
άλλα βρίσκονται Ιξω άπό τό δριο τής άντίστοιχης ήλικίας. Βρί
σκονται μάλιστα καί παιδιά στίς άνώτερες τάξεις μέ μικρότερη άπό
τήν πρέπουσα ήλικία. Πώς έγινε αύτό δέν τό πολυκατάλαδα. Σάς
άναφέρω μονάχα πώς σέ μιά ς’ τάξι ένφ τά παιδιά έπρεπε νά
είναι 12 Ιτών, άπό τά 77 πού έχει ή τάξις, 13 είναι 9 έτών καί
πολλά τών 10 καί 11, πολύ λίγα δμως τών 12. Είναι άνάγκη νά σάς
είπώ πώς ή ξ τάξι αδτή άνήκει σέ σχολή θηλέων (τήν Τρίτη) καί
πώς πιθανό νά μή φταίνε στήν πρώιμη αύτή τάσι, γιά τήν άπόκρυψι
τής ήλικίας τόσο τά κορίτσια;
*
* ·
Αύτές είναι οί έντυπώσεις μου άπό τά σχολεία πού είδα, τά κτί
ρια, τά όργανα καί τή στατιστική των καί άπό αύτά φαίνεται πόσο
δίκαιο είχε ό κ. Παναγιωτόπουλος, όταν ήτο δπουργός καί ήρθε
κάποιος Γερμανός σοφός νά ίδή τά δημοτικά σχολεία τής ’Αθήνας.
Τόν έστειλε νά ίδή μόνο τό Μαράσλειον διδασκαλεΐον καί δέν τόν
έδειξε κανένα άλλο. Ποία θέλατε νά τόν άφήση νά ίδ ή ; Αύτός ήτο
Γερμανός καί δέν b iqtne νά ίοή τά χάλια των, ήμέϊς εΐμεθα Έ λ λ η 
νες καί δέν θέλομε νά τά ίδούμε καί έτσι μένομεν Ιδώ δλοι ένθουσιασμένοι, δπως θά έφυγε βέβαια— ώρα του κ α λ ή — καί 6 Γέρμανός σοφός.
Δέν ξέχασα βέβαια δτι: μέτρον τού λόγου ούχ ό λέγων άλλ’ ό
άκούων, γιά νά Ιξιλεωθώ δμως γιά τό μάκρος τής όμιλίας μου θά
προσπαθήσω σέ λίγες γραμμές νά δώσω τά συμπεράσματά μου, ένα
είδος γνώμες διά τό πραχτέσν, γιατί δέν πρέπει νά λησμονήτε πού
σάν Ρωμηός καί Ιγώ είναι άδύνατο νά μήν έχω γνώμη πώς πρέπει
14
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νά διαρθωθη α ύιή ή κατάστασι — ή άκατασχασία δηλαδή — τών
Σχολείων τού Δήμου Αθηναίων.
Στήν Πόλι, άπδ τοΟ 1875 — 1876 έποχή πού Ικτίσθη τό μόνο
ιδιόκτητο σχολείο τοΟ Δήμου ’Αθηναίων Ιω ς σήμερα Ιξωδεύθησαν σέ
σχολικά κτίρια χωρίς νά λογαριασθή καί ή άξία τού γηπέδου, τούλάχιστον 6 Ικατομμύρια φράγκα γιά μερικά μεγάλα σχολειά. (Μ. τού
Γ. Σχολή, Ζάππειον, θεολογική, Ε μ πορική Χάλκης, Ίωακείμειον,
Κεντρ. Παρθεναγωγ. Πέραν, Μαράσλειον κλπ.) καί γιά τά δημοτικά
καί άστικά σχολεία τών ένοριών. Καί τά χρήματα αδτά βρέθηκαν
είτε άπδ δωρεές καί κληροδοτήματα (Ζάππα, Ζαρίφη, Στεφάνοβικ,
Μαρασλή, Εδγενίδη, Ζαφειροπούλου) είτε άπδ συνδρομές τών ένο*
ριτών, είτε άπδ τούς τακτικούς προϋπολογισμούς, είτε άπδ δάνεια
τών Κοινοτήτων. Μόνο στδ Πέραν, μία Ε λληνική Κοινότης έχει
έξωδευμένα γιά τδ Ζωγράφειο, τδ Κεντρικό Παρθεναγωγείο καί τις
’Αστικές του Σχολές άπδ τότε κάπου 1 γ , έκατομμυριο φραγκ. καί
μόλις ξεχρεώθηκε άπδ τδ Κεντρικό Παρθεναγωγείο μέ τή διαθήκη
τής μακαρίτισσας Ε λ έν η ς Ζαρίφη, χρεωστή άκόμη 7,000 γιά τά δύο
’Αστικά Σχολεία τού Πύργου τού Γαλατά, καί μία ’Αστική Σχολή
θηλέω ν άγόρασε ό κ. Ζαρίφης γιά 5000 λίρες καί σημειώστε, δτι
δέν έχει άκόμη δλα τά Σχολεία ποΟ τις χρειάζονται.
Στδ Μακροχώρι πρδ τριών χρονών ή κοινότής άγόρασε Ινα κτίριο
γιά Παρθεναγωγείο γιά 75,000 φρ. καί κάθε χρόνο προσπαθεί καί
φιλοτιμοϋνται οί κοινότητες νά καλυτερεύσουν τά σχολικά των κτίρια.
Μέ δσα πληρώνει γιά Ivoíxta δ Δήμος ήμπορούσε πολύ καλά
έδώ νά κάμη ένα δάνειο 4 - 5 έκατομμύρια μέ χρεολυτική άπόσβεσι
καί νά κτίση τά 2 0 -2 5 Σχολεία που τού χρειάζουνται. "Αν μάλιστα
φροντίση νά τά κτίση δχι σέ κεντρικούς δρόμους, άλλά λίγο παρά
μερα, δπως ταιριάζει γιά Σχολεία, καί μάλιστα στδν ίδιο τόπο πλάγιπλάγι, χωρισμένα μέ ένα τοίχο κοινδ κτίρια καί αύλή, μιά Σχολή
Άρρένων καί μία θηλέων, τδ πράγμα δέν θά είχε καμιά δυσκολία
καί ό δπουργδς τής Παιδείας δέ θά βρίσκονταν στήν άνάγκη νά
κρυβη άπδ τούς ξένους τά Σχολεία τού Δήμου. Καί περισσότερα
δμως χρήματα καί άν πλήρωνε γιά τδ καλδ τών παιδιών, τήν ύγεία
καί τήν προκοπή των, πάλι πρέπει νά κάμη αύτδ τδ δάνειο. Είναι
άληθεια πώς οί νέοι έκπαιδευτικοί νόμοι δίδουν μεγαλύτερο δικαί
ωμα νά άνακατωθή ό νομάρχης καί 6 έπιθεωρητής τής Παιδείας
στά σχολικά πράγματα καί δτι άπδ τούς δύο αύτούς μπορεί κανείς
σήμερα πολλά νά περιμένη, άλλ’ έπειδή καί στδ μεταξύ ό πολυώ

νυμος δλεθρος τής 36κεφάλου Ύ δρας τών Δημοτικών Σχολείων δέν
παύει, ταχύτερη άπαιτείται Ινέργεια καί τδ δάνειο παρουσιάζεται τδ
προχειρότερο ίσως καί τδ άσφαλέοτερο μέτρο γιά νά καίονται οί
κεφαλές τής Ύδρας αύτής, πριν φυτρώσουν άλλες στδν τόπο των.
Πρέπει άκόμη δλες οί τάξες καί μάλιστα οί πρώτες πού έχουν
παιδιά περισσότερα άπδ 60 νά διαιρεθούν σέ τμήματα γιατί άλλοιώς
ή πρόοδος είναι δλως διόλου προβληματική καί τδ κακό πού γίνεται
τόρα θά έξακολουθή καί έπειτα. Καί πρέπει νά σημειωθή πού άπδ
τά 9834 παιδιά τών δημοτικών σχολειών τά 3025, κάπου τδ Ινα
τρίτο, βρίσκονται μαζευμένα στήν α ' τάξι. *0 Δήμος ξοδεύει 350000
δρ. τδ χρόνο γιά τή δημοτική του έκπαίδευσι—περίπου τά μισά δσα
ξοδεύουν οί ένορίες τής Πόλεως—μπορεί νά προσθέση άκόμη 4 0 -5 0
χιλιάδες γιά νά σώση τις πρώτες, πού θαρρεί κανείς πώς άδικα
πηγαίνουν άφού τέτοιο έχουν άποτέλεσμα.
Τά σχολεία τής ΚολοκυθοΟς ήμπορεΐ νά γίνουν μικτά άντί νά
είναι μονοτάξια ή διτάξια. Έ κ τδς άπδ τήν τροποποίησι τού διατάγ
ματος γιά τά μαθήματα τού καλοκαιριού έπειτα άπδ τις 10 τού
Μαίου, δπως είπα πρωτύτερα, καλδ θά ήταν νά όρισθή πώς έξετάσεις
οί μαθηταί θά δίνουμε κάθε δυό χρόνια στδ τέλος τής 6', δ ' καί ς'
τάξεως, στήν δλη τών δυό χρονών, γιατί έτσι θά προβιβάζονται δλοι
άπδ τήν πρώτη στήν δεύτερη τάξι καί δέ θά παρουσιάζεται τδ άπελπιστικδ φαινόμενο, ή πρώτη τάξις νά Ιχ η 160 παιδιά καί ή β' μόνο
60 καί νά δοθή μεγαλύτερη προσοχή στδν νόμο περί ύποχρεωτικής
φοιτήσεως στά σχολεία καί στδ νόμο περί άπουσιών.
Είναι άλήθεια πώς, άν καί δλα τά ιδιωτικά σχολεία δέν είνε άνώτερα σέ δλες αύτές τις άπόψεις άπδ τά δημοτικά, ήμπορούσε κανείς
γιά τδ καλδ τής παιδείας νά βγάλη τδ συμπέρασμα πώς ή δημοτική
έκπαίδευσι πρέπει νά άφεθή έλεόθερη, νά χειραφετηθή άπδ τδ Κρά
τος, άκόμη καί στή σύνταξι τών προγραμμάτων, άλλ’ αύτό καί άλλα
συμπεράσματα, μέσα στδ γενικώτερο, πώς στήν σημερινή κατάστασι
τών σχολείων φταίει δ Δήμος μέ τήν έπιδεικτίασί του καί τήν φιλαργυρία, προτιμώ νά τά άφήσω, δπως καί τις έλαφρυντικές περιστάσεις
πού ήμπορούσε κανείς νά βρή ή νά προφασισθή.
Δέν θέλω νά μπλεχθώ στδ δλισθηρδ κάπως αύτδ έδαφος καί
νά ξεδιαλύσω καί άλλες έλλείψεις γιά νά έχω τδ δικαίωμα, δταν
μεταβώ άλλοΟ νά μή δείξω έπιείκεια στις έλλείψεις, πού θά βρώ
έκεί, έπειτα άπδ δσα παρετήρησα. Καί μιά πού σάς τά είπα γιά νά
ξελαφρώσω λιγάκι θά προσπαθήσω νά τά λησμονήσω δλα, γιά νά
μή μπορέσω νά φανώ έπιεικής.
Κ.

Κ.

Κ.
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ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
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Κ ΑΙ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΠΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τ Ο Υ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Υ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΡΟ Σ

ΤΟ

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο

Ε Π Ο Π Τ ΙΚ Ο

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ
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[Τόν πβρασμίνο Γβνβρη Ιλ α ί* δ Ό μ ιλο ς τήν άκόλουθί] έγκώκλιο:
ΤΟ

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν
ΤΗ Σ

Ε Π Ο Π Τ ΙΚ Ο Ν

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Σ

ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΙΟΝ

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

Μ ελετημένης μεταρροθμίβεως τοδ προγράμματος τών Ιν ι φ Δημοχικφ 2χο λείφ , Ιν τφ Ά νω τΙρ φ Παρθεναγωγείφ καί Ιν τφ Διδασκαλείφ τώ ν θ η λ ίω ν διίαβκομένβν μαθημάτων τό 2υμ6ούλιον ήμών νομίζει καθήκον νά ζητήβη τήν συν
δρομήν τών δυναμίνων νά οοντβλίσπκτιν #ίς τήν Ικιτοχίαν τοδ Ιργου. Οί βονάμενοι
λοιπόν νά συνειοφέρωοι παρατηρήσεις περί τών ¿τελειών τοδ καθεστώτος προ
γράμματος καί γνώμας ήτιολογημίνας περί τών ΙπιβαλλομΙνβν τροποποιήσεων
αύτοδ παρακαλοδνται δικός άνακοινώσωσι ταδτας πρός τό Σομβοόλιον ήμών, εί
δυνατόν, μέχρι τοδ Πάσχα. Εδπρδσδεκτα είναι καί βραχέα σημειώματα.
'Ε ν Ά θ ή ν α κ τβ 14 Ια νο υ ά ριο ν 1912
Ό
Γ.

Π ρ ό εδ ρ ο ς

Π Α Π Α Σ Λ Τ Η Ρ ΙΟ Υ

*0 Ό μ ιλ ο ς Ιθεώρησε χρέος τοο ν’ Απαντήσει. Γι’ αδτό άνέθεσε στην ειδική γιά
τΑ προγράμματα Ιπιτροπή νά καταρτίσει τή σχετική μελέτη. *Αν καί τό διάστημα
ήταν λίγο γιά μιά δουλειά τόσο σημαντική, ή Ιπιτροπή Ιπεξεργάστηκε καί τά
τρία προγράμματα, γιά τά όποια ζήτησε τή γνώμη μας τό Κεντρικό ’Εποπτικό
Συμβούλιο, καί συνάμα Ικανέ τό διάγραμμα Ινός δργανισμοδ γιά δλη τή γυναικεία
παιδεία. Έ τσ ι λοιπόν στάλθηκε στό τέλος τοδ Μάη πρός τό Κ. Ε. 2 . τό Ακόλουθο
δπόμνημα].

Στέλνοντας τήν άπάντησή μας στό Κεντρικό Ε π ο π τικ ό Συμβού
λιο τής Δημοτικής Παιδείας, πού Ικανέ τήν τιμή στόν "Ομιλο νά
ζητήσει τήν γνώμη του γιά τό πρόγραμμα τών δημοτικών σχολείων,
τών άνώτερων παρθεναγωγείων καί τού διδασκαλείου τών κοριτσιών,

νομίζομε απαραίτητο νά διατυπώσομε πρώτα μερικούς στοχασμούς
γιά τό ζήτημα τούτο. Γιατί είναι ίσως περισσότερο ώφέλιμο γιά τήν
κίνηση τού παιδαγωγικού Ινδιαφέροντος καί τής παιδαγωγικής σκέψεως στόν τόπο μας νά προσέξομε καί νά κάνομε καί τούς άλλους
νά προσέξουνε σέ μερικά γενικότερα μά οδσιαστικά σημεία, παρά νά
παρατάξομε ξηρά ξηρά τά κεφάλαια πού θά πρέπει νά διδαχτούν
άπό κάθε μάθημα σέ κάθε τάξη. Γιατί άν Ιλειψε κάτι τι ώς τώρα
άπό τή λεγόμενη παιδαγωγική πρόνοια στήν Ε λλάδα, κάτι πολύ
σημαντικό, πού ή έλλειψή του δυσκολεύει νά διατυπωθούνε τώρα
ώριμα καί άπλά συμπεράσματα, είναι ίσα ίσα ή γενικότερη καί
βαθύτερη καί πολύτροπη σκέψη γιά τά μέσα, μέ τά όποια ζητούμε
νά μορφώσομε τά Ελληνόπουλα. “Οποιοι κι’ άν είναι οί λόγοι, οί
έπηρεασμοί, οί θεωρίες ή οί τάσεις πού δημιούργησαν τά μέσα, μέ
τά όποια ζήτησαν ώς τώρα νά μορφώσουν τις νέες γενεές, Ινα
πράγμα είναι όλοφάνερο γιά δποιον ΙπιχειρεΖ νά μελετήσει τά ζη τή 
ματα α ύτά : Ινα είδος μοιρολατρείας, πού Ιχει παραλύσει δλο ιόν
Ε λληνικό δασκαλικό κόσμο. Αιώνας σχεδόν πέρασε άπό τότε πού
έλευθερωθήκαμε, χιλιάδες άνθρωποι πήραν άπό τήν πολιτεία τήν
Εερή έκπαιδευτική Ιντολή, καί δμως άνάμεσα σ’ αδτούς πού είναι
έκεΐνοι πού άφιερώσανε ζήλο καί ένέργεια, γιά νά μάς είπούν του
λάχιστον τι είδαν, τί καταλάβανε νά βγαίνει άπό τό δλικό πού πλά
θανε μέ τά μέσα πού είχαν στά χέρια τους; Στά 1894 κατορθώνει
τό Κράτος χάρη στήν εύσυνειδησία καί στήν Ιργατικότητα ενός
όνθρώπου, τού μακαρίτη Παπαμάρκου, νά δώσει άναλυτικό πρό
γραμμα γιά τά τετρατάξια δημοτικά σχολεία. Κι* άπό τότε περά
σανε δεκαοχτώ χρόνια, διδασκαλεία μέ πρότυπα σχολεία λειτούργη
σαν καί λειτουργούν, Ιπιθεωρηταί είδαν τήν Ιφαρμογή, έκατοντάδες
μορφωμένοι δάσκαλοι δίδαξαν τό πρόγραμμα αύτό, καί δμως σήμερα,
πού πρόκειται νά ξαναμελετηθεΐ, λείπει σχεδόν κάθε προεργασία,
κάθε παρατήρηση συζητημένη, κάθε πείρα διατυπωμένη σέ συμπε
ράσματα. Τό ίδιο γιά τά προγράμματα άπό κάθε είδος σχολείο.
Κ’ Ιτσι δλοι είναι δποχρεωμένοι καί πάλι νά καταφεύγουνε στόν
έτεροφωτισμό καί στό δογματισμό, στήν έκμετάλλευση ξένης πείρας
καί ξένης Ιργασίας, πού γίνεται σ’ άλλους λαούς καί σ’ άλλα καθε
στώτα. Ε λλη νική παιδαγωγική παράδοση σταθερή, Ιξακολουθητική,
μελετημένη, πού νά μάς δίνη τις κύριες γραμμές καί τις λεπτομέ
ρειες τής μελλοντικής έξελίξεως, θεμέλια γιά μιά νέα δημιουργία,
σχεδόν δέν ύπάρχει.
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Στήν κοινωνία πού δέχεται τούς καρπούς τού ΙκπαιδευτικοΟ μας
συστήματος γεννήθηκε μιά κατάκριση καί κεΤ Ιγινε πολύ αισθητή ή
Ανάγκη τής Αλλαγής. Κ ’ ένώ χρόνια τώρα ζητούνε ν’ Αναμορφώσουν
τήν παιδεία πολιτικοί ή άλλοι άκλητοι καί κλητοί, δ δασκαλικδς
κόσμος καί οί ειδικοί Αντιτάσσουνε παθητική σιωπή καί Αντίσταση
βουβή. Ούτε δικαιολογούν έπιστημονικά τδ γινόμενο, ούτε δείχνουν
τί πρέπει νΑ γίνει. Αύτδ είναι τδ γενικό. "Ενα ή δύο άτομα δέν
κάνουν τδν κανόνα. Καί τδ γεγονός αότδ δχι μόνο δυσκολεύει τήν
Αναμορφωτική έργασία, μά τής παίρνει τδ σπουδαιότερο Απ’ δλα,
τήν έμπειρική βάση. Γι’ αύτδ ό Εκπαιδευτικός "Ομιλος θέλησε προ
πάντων νά προκαλέσει τή συζήτηση, νΑ κινήσει τδ ένδιαφέρον, νά
Ιγκαινιάσει τή σκόπιμη μελέτη καί τήν καλοστόχαστη φροντίδα γιά
τά Ικπαιδευτικά μας προβλήματα. Καί τής ένέργειας αδτής Αποτέ
λεσμα ξεδιαλυμένο καί ‘άποσταλαγμένο θά ήταν ή νέα δργώνωση
τής παιδείας, ή νέα μέθοδος, τδ νέο πρόγραμμα. Μά ή έργασία αδτή
μόλις τώρα άρχισε νά γίνεται. Γι’ αύτδ 6 Εκπαιδευτικός "Ομιλος,
Αν καί προσεπάθησε νά χρησιμοποιήσει καί τήν πείρα τήν Ε λ λ η 
νική, δσο ήταν δυνατόν, καί τήν ξένη πείρα καί τήν παιδαγωγική
έπιστήμη, έννοεΐ, βάζοντας Απάνω Απ’ δλα τήν εδσυνειδησία, νά
τονίσει πώς καί τις γνώμες πού διατυπώνει τίς θεωρεί πιδ πολύ
αιτήματα καί γενικές γραμμές πού θά βοηθήσουνε νά θεμελιωθεί ένα
νέο πρόγραμμα, παρά σχέδιο τελειωτικό, Ιτοιμο σ’ δλες του τις
λεπτομέρειες. Ά λ λ ω ς τε νομίζει πώς καί στδ κράτος θά είναι πολύ
δύσκολο νά δώσει τέτοιο σχέδιο, δσο δέ γίνεται πρώτα ή πλατειά
συζήτηση καί μελέτη καί δέ δοκιμάζονται στήν έφαρμογή τά στοι
χεία πού θά τδ Αποτελέσουν, καί δσο παράλληλα μέ τδ πρόγραμμα
δε γίνεται γενικότερη καί μέ τούς ίδιους δρους Ισωτερική Αναμορ
φωτική Ινέργεια καί γιά τήν δλη δργάνωση τής παιδείας, γιά τή
μέθοδο τής διδασκαλίας καί γιά τή μόρφωση τού προσωπικού. Γιατί
είναι βέβαια κοινοτοπία νά τονίσει κανείς πώς τδ σκόπιμο πρό
γραμμα προϋποθέτει τή σκόπιμη δργάνωση τής παιδείας καί τήν
κατάλληλη μέθοδο καί τδ κατάλληλα μορφωμένο προσωπικό πού
θά τδ Ιφαρμόσει. Άλλοιώς καί τδ καλύτερο πρόγραμμμα δέν είναι
τίποτε άλλο παρά χαρτί τυπωμένο, ίσως μάλιστα καί βλαβερό νά
γίνεται μέ τή σύγχυση πού μπορεί νά προκαλέσει στδ νού Αμόρφω
των δασκάλων, καί νά είναι κι’ αύτδ μιά άπδ τίς φαινομενικές έκείνες μεταρρυθμίσεις, πού Αναπαύοντας τή συνείδηση «τών ζηλωτών
τής προόδου» καί θαμπώνοντας τά μάτια τών έπιπόλαιων παρατη

ρητών γίνεται προπύργιο γιά νά έξακολουθεί δ χαλασμός τών ψυχών.
Γι’ αύτό, δσο κι’ Αν προσπαθεί δ "Ομιλος νά περιοριστεί μόνο
στδ έρώτημα πού τού έγινε, δέ μπορεί παρά νάγγίξει, δπου είναι
Απόλυτη Ανάγκη, καί ζητήματα σχετικά μέ τήν δργάνωση τών σχο
λείων καί τή μέθοδο τής διδασκαλίας σέ μερικά μαθήματα. Ή ένότητα πού ζητούμε στήν έκπαιδευτική Αναγέννηση καί ή σημασία
πού δίνομε νά στηριχτεί Απάνω στά δεδομένα τής Ε λληνικής ζωής,
άφίνει νά έννοηθεί καθαρά ή βιζική Αξία πού έχει γιά μάς τδ έκπαιδευτικδ καθεστώς γιά τήν πρόοδο ή τήν Αναγέννηση τού Ελληνικού
λαού. Καί Ακριβώς ή σημασία πού δώσαμε στή ντόπια, τήν Ιθνική
παιδαγωγική παράδοση καί ή θλίψη μας γιά τήν έλλειψή της δεί
χνει πώς, Αν κάπου φαίνονται οί γνώμες μας ύπερβολικά μεταρρυθμιστικές καί άλματικές καί σπάζουν τή συνέχεια,, αύτό προέρχεται
δχι γιατί μάς λείπει ή Ιπαφή μέ τήν πραγματικότητα, παρά άπδ
συνακόλουθη σκέψη καί πεποίθηση πώς τδ καθεστώς έκεΐ τρικλίζει
Απάνω σέ ψεύτικη βάση καί πώς αύτδ ίσα ίσα δέ στηρίζεται στήν
πραγματικότητα.
Καί έκτδς Απ’ αύτδ θέλομε Ακόμη νά τονίσομε κ ’ Ιναν άλλο στο
χασμό πού μάς όδήγησε στή δουλειά μας. Σέ λαούς πού δλα τους
τά κοινωνικά καί πνευματικά καθεστώτα έγιναν Από φυσική έσωτερική έξέλιξη καί ξετυλίγονται Αργά σύμφωνα μέ τήν πρόοδο τής
πραγματικότητας καί τίς νέες Ανάγκες πού αύτή δημιουργεί, Ικεί
καί ή παιδεία καθρεφτίζει τδν πολιτισμό πού έχει τδ μεγαλύτερο ή
τδ έπικρατέστερο μέρος ένός λαού, καί τδν πολιτισμό αύτδ είναι
έργο της νά μεταδώσει καί στή νέα γενεά. Καί δμως καί κεί Ακόμη
ή παιδεία καμιά φορά δέν είναι σέ μερικά Απλό δργανο τού σύγχρο
νου πολιτισμού, Αλλά έργάτης ένός νέου, καί κεί ή παιδεία σέ μερικά
ιδανικά Ανοίγει τδ δρόμο πρδς τήν πρόοδο. Ά λ λ ’ αύτό πολύ περισσό
τερο πρέπει νά συμβεΐ σέ λαούς, πού ή έθνική καί έκπολιτιστική τους
Ατυχία τούς δίδαξε πώς τά κοινωνικά καί πνευματικά τους καθεστώτα
δέν άνταποκρίνονται στήν έκπολιτιστική τους Αποστολή καί τούς έφερε
στήν Ανάγκη νά ζητήσουν καί. βίαιη Αλλαγή. Σέ λαούς πού Αποφά
σισαν Αληθινά ν’ Αναγεννηθοϋν ή παιδεία πρέπει ν’ Αγκαλιάζει τά
νέα Ιδανικά. Ά ν δέν έχομε τή δύναμη νά κάνομε τέτοια τήν παιδεία
μας, τότε δχι μόνο δέν πρέπει νά περιμένομε πώς αδτή θά βοηθήσει
τήν Αναγέννηση, παρά πρέπει καί νά παραδεχτούμε πώς δ πόθος
καί ή δύναμη, γιά ν’ άναγεννηθοΰμε πραγματικά δέ νίκησαν καί δέν
ύπάρχουν, ή είναι Ακόμη περιορισμένα σέ πολύ λίγους Ανθρώπους.
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Ύστερα άπ’ αύτά τά γενικότερα πού νομίσαμε σωστό να προτά
ξομε, έρχόμαστε τώρα νά μιλήσομε

παρέχοντάς τους χρήσιμες καί άπαραίτητες γνώσεις καί προσπαθών
τας νά διαπλάσει τδ χαρακτήρα τους.
Γιά νά έπιτύχει τό σκοπό τούτο τό δημοτικό σχολείο, πρέπει
κοντά στήν προσπάθεια νά μορφώσει τόν ήθικό χαρακτήρα καί τήν
αδτόβουλη ένέργεια, πού είναι ό Απώτερος σκοπός δλων τών μαθη
μάτων, νά καλλιεργήσει πρώ τα πρώτα σ’ δλους αύτούς τούς πολίτες
τό δργανο πού θά τούς χρησιμεύει γιά νά Ιξωτερικεύουν προφορικά
καί γραπτά τόν ψυχικό τους κόσμο καί νά έπικοινωνούνε μέ τούς
όμοφύλους τους καί Αργότερα γιά νά συμπληρώνουν τή μόρφωσή
τους καί νά πλουτίζουν τίς γνώσεις τους διαβάζοντας τά κατάλληλα
βιβλία (διδασκαλία τής γλώσσας), άεντερο νά τούς δώσει μια Αρκετά
ούσιαστική έπίγνωση τής χώρας τους, τής φυλής τους, τού γύρω
τους φυσικού καί ήθικού κόσμου Ιτσι, πού νά μπορούνε νά Ινεργήσουνε σκόπιμα μέσα σ’ αύτόν (Πατριδογνωσία καί Γεωγραφία, Φυσιο
γνωσία, ’Αριθμητική καί Γεωμετρία, Τστορία καί θρησκευτικά)· καί
τρίτο νά τούς γυμνάσει καί Αναπτύξει τό σώμα, τό χέρι, τό μάτι, τό
αδτί καί (μαζί μέ τάλλα μαθήματα) τήν παρατηρικότητα, τήν κρίση,
τήν αότενέργεια (Γυμναστική, ’Ιχνογραφία Πλαστική, Χειροτεχνία,
Ω δική, Φυτοκομία, Ζωοκομία).
Ά ν τώρα μέ τό μέτρο τού σκοπού αύτοΰ θελήσομε νά κρίνομε
τό τωρινό Ε λληνικό δημοτικό σχολείο, δέ θ’ άργήσομε νά φτάσομε
στό θλιβερό συμπέρασμα πώς άληθινή δημοτική παιδεία δέν όπάρχει
στήν Ε λλάδα. Ό χ ι βέβαια γιατί Ιλλειψε ή πρόθεση. Ό M au rer
ήθελε κι’ δλας στά 1834 Ιφτάχρονη Υποχρεωτική παιδεία. Μά άκόμη
στό σωτήριο Ιτος 1912 δέν Ιχομ® ούτε τετράχρονη, ούτε τρίχρονη,
ούτε δίχρονη. Τό χαρτί, πού στήν Ε λλά δα λέγεται νόμος, τή θέλει
τετράχρονη· καθένας δμως είναι έλεύθερος νά στείλει ή νά μή στείλει
καθόλου τό παιδί του σχολείο' κανένας δέν τόν βωτά γιατί' άλλοι τά
στέλνουν Ινα, άλλοι δύο, άλλοι τρία χρόνια. Καί τό πράγμα φαίνεται
άκόμη πιό χτυπητό στή γυναικεία παιδεία, άφού κατά τήν Ιπίσημη
στατιστική τά κορίτσια πού πηγαίνουνε στά δημοτικά σχολεία είναι
Απάνω κάτω τδ Ινα τρίτο άπό τάγόρια, δηλ. μέ μέτριο ύπολογισμό
8 0 % κορίτσια δέν πατούν καθόλου τό κατώφλι τού σχολείου. Τό
δικαίωμα, τό άλλο ούσιαστικό γνώρισμα τού δημοτικού σχολείου,
πέρασε στό τελευταίο μας σύνταγμα, άφοΟ τό κράτος δίνει σέ
κάθε πολίτη δωρεάν τή δημοτική παιδεία. Μά οδτε αύτό δέν είναι
όλότελα σωστό, άφού τή φορολογεί έμμέσως μέ τό βιβλιόσημο.
’ Αν κυτάξομε δμως καί τό τρίτο ούσιαστικό γνώρισμα τού δημο
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Τό δημοτικό σχολείο Ιγινε στούς νεώτερους χρόνους, δταν νίκησε
ή Ιδέα πώς κάθε πολίτης ένός λαού Ιχει τό δικαίωμα ν’ άντλήσει
άπό τά πνευματικά άγαθά τοϋ έθνους του καί τής πολιτισμένης
Ανθρωπότητας, νά μορφώσει μ’ αότά τΙς πνευματικές του δυνάμεις
καί τίς δεξιότητες καί νά διαπλάσει Ιτσι τόν έαυτό του σέ έλεύθερη
προσωπικότητα. Είναι άλήθεια πώς ή όργάνωση τής κοινωνίας, ή
διαφορά στά μέσα καί στή βιωτική Αποστολή, Ιπιβάλλει ¿κόμη νά
γίνεται ή μόρφωση αύτή πολύ έντατικότερη καί βαθύτερη μόνο γιά
λίγους πολίτες. Μόλα ταΟτα σ’ δλους τούς πολιτισμένους λαούς είναι
φανερή ή τάση νά κάνουν όλοένα πλουσιότερο, Αρτιότερο καί Ιπαρκέστερο τά ποσό τής παιδείας, πού δικαιωματικά καί υποχρεωτικά
πρέπει νά παίρνει κάθε πολίτης. Το δικαίωμα κάθε πολίτη νά πάρει
τή λαϊκή λεγόμενη μόρφωση και μάλιστα ή δποχρέωσή του γι’ αύτό
τό δικαίωμα γιά όρισμένα χρόνια είναι τά κύρια γνωρίσματα, τά
Αναπόσπαστα άπό τήν Ιννοια τού δημοτικού σχολείου. ’Επειδή δέ,
δπως είπαμε καί παραπάνω, λιγοστοί (μόλις υ — 1 0 0/° σέ πολύ
πολιτισμένες χώρες) είναι ο! πολίτες πού τά ύλικά μέσα τούς έπιτρέπουνε νά ζητήσουν μόρφωση άνώτερη άπό τή λαϊκή, τό δημοτικό
σχολείο έχει δλως διόλου ξεχωριστή θέση καί Αποστολή μέσα στό
σύνολο τής παιδείας ένός λαού. Μόνο έκεΐ δπου ύπάρχει πραγμα
τικά καί έφαρμόζεται τό δικαίωμα καί ή δποχρέωσή δλων τών πολι
τών νά παίρνουν έπί όρισμένα χρόνια Ινα όρισμένο m ín im u m
παιδείας, καί δπου τό δημοτικό σχολείο Ιπιτυχαίνει σέ βαθμό Ικανο
ποιητικό τόν ιδιαίτερο σκοπό του, νά δώσει δηλ. τήν Απαραίτητη
μόρφωση σέ δλους, μόνο Ικεϊ μπορούμε νά παραδεχτούμε πώς δπάρχ ε ι πράγματι δημοτική παιδεία.
Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτά σκοπός τον δημοτικού σχολείου είναι νά
έτοιμάοει, Sao μπορεί καλύτερα, δλους εκείνους τούς πολίτες του
Ιθνους, άντρες καί γυναίκες, πού δε θά πάρουν άλλη άνώτερη γενική
άγωγή, γιά νά ζήσονν σαν άνθρωποι καί πολίτες Ιλεύθεροι τή σημε
ρινή ζω ή, μορφώνοντας τίς σωματικές καί ψυχικές τους ικανότητες*
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τικού σχολείου, τήν έπάρκεια ·καί αύτοτέλειά το«, ποίι έχουν καί
άμεσότερη σχέση μέ τδ πρόγραμμα, θά φτάσομε καί κεΐ στά ίδια καί
θλιβερότερα συμπεράσματα. Πώς τό τετρατάξιο σχολείο δέ δίνει καμιά
Ιπαρκή καί μόνιμη μόρφωση είναι πιά άλήθεια πού καί ή πολιτεία
άπδ καιρδ τήν άναγνώρισε. Γι ’αύτδ άποφάσισε νά τδ κάμει έξατάξιο,
μά δέν τδ Ικαμε άκόμη. Πώς καί μέ τδ έξατάξιο σχολείο δέ λόνεται
όριστικά τδ ζήτημα τής έξωτερικής έπάρκειας είναι φανερό, άφοΰ
άλλοι πολιτισμένοι λαοί δέ βρίσκουν άρκετδ οδτε καί τδ όχτατάξιο
άκόμη. Μά όπωσδήποτε πρέπει νά δμολογήσόμε πώς ή πραγματική
Ιφαρμογή έξάχρονης δποχρεωτικής παιδείας θά είναι γιά τή σημε
ρινή μας κατάσταση πρόοδος άρκετά σημαντική. Σημαντική πρόοδος
δχι βέβαια μέ τόν τύπο πού έχει σήμερα τδ έξατάξιο σχολείο στά
λίγα μέρη πού έγινε. Γιατί καί τά τετρατάξια καί τά έξατάξια δχι
μόνο μέ αύτοτέλεια καί άνεξαρτησία δέν Ιπιδιώκουν τδ σκοπό πού
βάλαμε παραπάνω γιά τά δημοτικά σχολεία, δχι μόνο άποτυχαίνουνε στά μέσα πού μεταχειρίζονται, μά οδτε φαίνονται καί νά έχουν
κανένα σκοπό άλλον άπδ τδ νά προετοιμάσουν όπωσδήποτε γιά τήν
άνώτερη παιδεία τά πέντε περίπου έκατοστά άπδ τούς πολίτες πού
θά τή ζητήσουν.
Τά δημοτικά σχολεία μας δέν δπάρχουνε σήμερα γιά τά 9 0 -9 5
έκατοστά άπδ τούς πολίτες, πού δέ θ’ άκολουθήσουν άλλη άνώτερη
μόρφωση, δπάρχουνε γιά τά 1 0 -5 έκατοστά πού θά πάνε παραπάνω.
Καί έπειδή γενικά ή άνώτερη παιδεία μας είναι κλασσική, τά δημο
τικά μας σχολεία είναι άπλούστατα προγυμνάσια. Ό χ ι μόνον ό
Λαός, μά καί ή πολιτεία τά θεωρεί τέτοια. Ά λλοιώς θά ήτανε φαι
νόμενο άνεξήγητο πώς, ένώ είναι είκοσι χρόνια κι’ άπάνω πού λει
τουργούν έξατάξια σχολεία, δέ δόθηκε άκόμη πρόγραμμα γιά τήν
πέμτη καί έκτη τάξη. "Οτι καί ή Πολιτεία ταυτίζει τήν πέμτη καί
έκτη τάξη τού δημοτικού μέ τίς δύο πρώτες τάξεις τού κλασσικού
σχολείου τδ άποδείχνει καί ό νόμος πού όρίζει πώς άπόφοιτοι τών
πλήρων περνούνε στήν τρίτη τάξη τού σχολαρχείου χωρίς έξετάσεις.
'Η τέλεια αύτή δποταγή τού δημοτικού σχολείου στδ γυμνάσιο
έχει άποτέλεσμα δχι μόνο τδ δτι διδάσκονται Ικεί κλασσικοί συγγρα
φείς στδ πρωτότυπο καί δλη ή γραμματική τής Α ττικ ή ς διαλέκτου,
μά άκόμη καί τδ δτι κανείς δέ νοιάστηκε ποτέ σοβαρά, άν πραγμα
τικά στά Ιξ αύτά χρόνια κατορθώνεται δσοι φεύγουν άπδ κεί νάχουν
μάθει τδ άπαραίτητο δργανο τής εύκολης καί άβίαστης -καί σωστής
προφορικής καί γραπτής συνενοήσεως μέ τούς δμοφύλους τούς, πού

209
είναι τό πιδ χειροπιαστό τέρμα τής άποτελεσματικής διδασκαλίας στδ
δημοτικό σχολείο. Καί άν άκόμη ήταν σωστή ή προϋπόθεση πώς ή
καθαρεύουσα δέ μαθαίνεται, άν δέ μαθευτεί πρώτα ή άρχαία, νόμισαν
φυσικότατο νά διδάσκεται στδ δημοτικό σχολείο ή καθαρεύουσα, άφοϋ
δσοι τελειώσουν τό γυμνάσιο θά ξέρουν τήν άρχαία.
Καί ό Ικφυλισμδς αδτδς τού δημοτικού σχολείου σέ προγυμνάσιο
δέν είχε άποτέλεσμα μόνο ν’ άποτύχουν τά σχολεία μας στήν καλ
λιέργεια καί μετάδοση τού γλωσσικού δργάνου, άλλά δηλητηριάσανε
δλη τήν έργασία τού δημοτικού σχολείου σ’ δλους τούς κλάδους.
Γιατί δχι μόνον ή δπερτροφία τού γλωσσικού μαθήματος έπνιξε τήν
έλεύθερη άνάπτυξη τών άλλων, μά κάθε διδασκαλία τήν έκαμε οδσιαστικά γλωσσική καί λεξιλογική. Ή λεξικράτεια θόλωσε τήν Ιποπτεία,
Ιμπόδισε νά μορφώνεται ή παρατηρητικότητα καί ή κρίση, έπνιξε τήν
αύτενέργεια, καί δημιουργώντας άτμόσφαιρα ψευτιάς πού μέσα
σ’ αύτή κινούνται δάσκαλοι καί μαθηταί καλλιέργησε τήν ύποκρισία καί στράβωσε τδ χαρακτήρα. Ά π δ τήν πρώτη τάξη σέ παιδιά
έξ χρόνων διατυπώνονται τά συμπεράσματα τής ήθικής διδασκα
λίας καί άπομνημονεύονται σέ βητά γραμμένα στήν άρχαία γλώσσα.
Ετσι δέν έδωσε καί δέ δίνει τδ δημοτικό σχολείο τήν ούσιαστική
Ιπίγνωση τής χώρας, τής φυλής, τού γύρω φυσικού καί ήθικοΟ
κόσμου, δχι μόνο γιατί δλα αύτά τά ύπόταξε στδ κυνήγημα Ινός
άπιαστου γλωσσικού ιδανικού, παρά άκόμη γιατί ό ψευτοκλασσικισμός Ιπηρέασε καί στήν ούσία τους τίς έννοιες αότές. Ά ν άκόμη
προσθέσομε πώς οί έλλείψεις τών προγραμμάτων ή καί ή άκατάλληλη προπαρασκευή τών δασκάλων κάμανε νά παραμεληθούν δλως
διόλου οί δεξιότητες τού χεριού, τού ματιού, τού αύτιού, καί πώς ή
Ιγκληματική άμέλεια τών δήμων καί τού κράτους έσπρωξε καί
σπρώχνει στήν κλίνη τού σωματικού Προκρούστη, πού λέγεται Ε λ λ η 
νικό κτίριο καί έπιπλο σχολικό, τόσα έκατομμύρια τρυφερά σώματα,
πού πέρασαν ώς τώρα άπδ τό δημοτικό σχολείο, έχομε άκέρια τήν
εικόνα τής δημοτικής παιδείας. "Γστερα άπ’ δλα αύτά δέ θά φανεί
βέβαια ύπερβολικδ έκεΐνο πού είπαμε παραπάνω, πώς δημοτική παι
δεία δέν δπάρχει στήν Ελλάδα. Ίσ ω ς μάλιστα νά βρεθεί πώς ή πρα
γματική της άνυπαρξία δέ θά ήταν κακό χειρότερο άπδ τή σημε
ρινή της ύπαρξη.
Καί λοιπόν τί πρέπει νά γίνει, τί είναι άνάγκη άπόλυτη νά γίνει;
1)
Ή δημοτική παιδεία νά γίνει πραγματικά έξάχρονη, άττολντω ς δ η ο χ ρ ε ω τ ^ καί νά δίνεται δλως διόλου δωρεάν (νά καταργηθεϊ .
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τό βιβλιόσημο καί νά δίνονται στά φτωχά παιδιά βιβλία καί τετράδια
καί τάλλα απαραίτητα).
2) Τό έξατάξιο δημοτικό νά είναι σχολείο δλως διόλου αυθύπαρ
κτο, Ιπιδιώκοντας νά δώσει τήν άπαραίτητη μόρφωση σ’ δλους τούς
πολίτες πού δέ θά πάρουν άλλη άγωγή. Καλό είναι οί τέσσαρες

ή γλώσσα πού πραγματικά μιλιέται. Κάθε στοιχείο της πού δέ στέ
κεται φυσικά καί άβίαστα στόν προφορικό λόγο πρέπει νά λείψει.
Δέν είναι βέβαια έδώ ό κατάλληλος τόπος γιά νά συζητηθεί έστω
καί μόνο άπό τήν παιδαγωγική του άποψη τό ζήτημα τής γλώσσας.
Γι’ αύτό θεωρώντας το άρκετά διαφωτισμένο, τουλάχιστον στά γενι
κότερα, καί έχοντας τήν πεποίθηση πώς άμα τό ζήτημα τής γλωσ
σικής διδασκαλίας στό δημοτικό σχολείο θεωρηθεί άπό τήν έπίσημη
διεύθυνση τής παιδείας σοβαρό καί άξιομελέτητο πρόβλημα, δέ
θ’ άργήσει νά φωτιστεί καί σ’ δλες του τις λεπτομέρειες, περιοριζό
μαστε έδώ νά διατυπώσομε μόνο τήν πεποίθησή μας, στηριγμένη
σέ καθολική μελέτη τού ζητήματος, πώς τέτοιο μέσο γιά προφορική
καί γραπτή έκφραση τού ψυχικού κόσμου τέλειο, φυσικό καί άβίαστο, ίκανό νά ύπηρετήσει δλες τις άνάγκες τής έπικοινωνίας μέ τούς
όμοφύλους, βγαλμένο άπό τή ζωή καί μέ δλα τά στοιχεία του ζων
τανά, εύκολομεταχείριστο καί άπλό, πού μπορεί στά §ξ χρόνια νά
τό κατέχουν τά παιδιά, είναι ή κοινή δμιλονμενη vía ‘Ελληνική
γλώσσα, πού 8Ívat άκόμη καί ή γλώσσα τής δημιουργικής μας λογο
τεχνίας. Αύτή λοιπόν καί μόνον αύτή πρέπει νά είναι τό άντικείμενο
τής γλωσσικής διδασκαλίας καί τό μέσο κάθε άλλης διδασκαλίας στό
δημοτικό σχολείο. "Οπου μιλούνε διάλεκτο πρέπει νά έπιτρέπονται,
άν είναι άνάγκη, στήν άρχή διαλεκτικά στοιχεία στήν όμιλία, σιγά
σιγά δμως νά γίνεται ή μετάβαση στήν κοινή όμιλουμένη.
Ή γλωσσική διδασκαλία άποτελείται άπό τήν όμιλία, τήν άνάγνωση καί τή γραφή, τή γραμματική, τις ¿χθέσεις καί τήν δρθογραφία. Σ τή ν όμιλία γυμνάζονται τά παιδιά καί στό γλωσσικό καί σ’ δλα
τάλλα μαθήματα καί μάλιστα τά πραγματικά, πού πλουτίζουνε σιγά
σιγά καί τό λεξιλόγιο τού παιδιού. Στά δύο πρώτα χρόνια ιδιαίτερα
ύπηρετεΐ τό σκοπό τούτο ή πραγματογνωσία. Ά λ λ ες ώρες γιά τήν
άσκηση στήν όμιλία δέν βρίζονται στό πρόγραμμα.
’Β Α ν ά γ ν ω σ η . — Στή διδασκαλία τής πρώτης άναγνώσεως, πού
σκοπός της είναι νά κάμει τά παιδιά ίκανά νά διαβάζουνε σωστά,
σύμφωνα μέ τό νόημα καί έκφραστικά, τό κυριότερο ζήτημα πού
παρουσιάζεται είναι τό ζήτημα τού άναγνωστικού βιβλίου. Ά π ό τά
δύο συστήματα πού ύποστηρίζονται καί πού καί τά δύο έχουν καί τά
καλά τους καί τά κακά τους, δηλ. ή περιεχόμενο τού βιβλίου άποτελούμενο άπό πολλά μικρά κομμάτια καί μέ έγκυκλοπαιδικό κοντά στό
ήθικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο άποτελούμενο άπό Ινα μόνο άνάγνωσμα, νομίζομε πώς προτιμότερο είναι ένα διάμεσο, πού συγκεν

« * » « 4 τάξεις ν ά _ . ^ χ ρ > ν ή ^ J*gLï^ά■
<"*
άνώ τ§ρ^Γίσω ς άκόμη καί οί Ιξ. Ά λ λ α θά είναι δουλειά των άνωτέρων σχολείων νά κανονίσουν τά προγράμματά τους έτσι, πού νά μ π ο 
ρούνε νά δέχονται μαθητάς άπό τήν τετάρτη ή τήν ϊχτη τον δημοτι
κού. Τό πρόγραμμα τού δημοτικού μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει νά
είναι ύποταγμένο στά προγράμματα τών άνώτερων.
3) Τό δημοτικό σχολείο πρέπει νά μεταχειρίζεται Ικείνα τά μέσα
καί νά έπιδκόκει έκείνους τούς μερικούς σκοπούς, πού θά κάμουν
πραγματοποιήσιμο τό γενικό σκοπό του. Κάθε ¿δανικό πού δέ μπορεί
νά πραγματοποιηθεί, πρέπει νά λείψει.
4) Ή Πολιτεία πρέπει νά δώσει στούς δασκάλους καί τή μόρ
φωση καί τά μέσα γιά νά μπορούνε νά έφαρμόσουν δλα έκείνα τά
μέτρα, πού χρειάζονται σύμφωνα μέ τήν έπιστήμη γιά τή σωματική,
τήν πνευματική καί τήν ήθική άγωγή τών πολιτών, δπως τήν βρί
σαμε παραπάνω.
"Γστερα άπό τά γενικότερα αότά αιτήματα έρχόμαστε στά καθέ
καστα τού προγράμματος.
Λ .' Γ λω σσ ική Δ ιδα σ κα λία .
Σύμφωνα μέ τούς μερικούς σκοπούς τού δημοτικού σχολείου,
δπως τούς καθορίσαμε παραπάνω, σκοπός τής γλωσσικής διδασκα
λίας είναι νά καλλιεργήσει στά παιδιά τό δργανο τής προφορικής
καί γραπτής έπικοινωνίας μέ τούς όμοφύλους τους. Πρέπει λοιπόν
μέ τή γλωσσική διδασκαλία νά γίνουν τά παιδιά ίκανά νά καταλα
βαίνουν τόν ψυχικό κόσμο τών άλλων, είτε γραπτά έκφράζεται είτε
προφορικά, καί πάλι νά έκφράζουνε γραπτά ή προφορικά άβίαστα καί
σωστά τό δικό τους Ισωτερικό κόσμο, καί άκόμη νά διαβάζουν μέ
τέλεια άντίληψη καί συναίσθηση, δσο είναι δυνατόν, τά λαϊκότερα
δημιουργήματα τής σύγχρονης λογοτεχνίας.
Γιά νά είναι κατορθωτός αδτδς ό σκοπός μέ τά μέσα πού διαθέ
τει τό δημοτικό σχολείο, καί άκόμη περισσότερο γιά νά είναι τό
δργανο τούτο άληθινό μέσο έκφραστικό τού ζωντανού ψυχικού
κόσμου, καί νά μήν παραγράφει ή ψευτίζει τή ζωή, πρέπει νά είναι
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τρώνει καί τών 56ο τΙς άρετές. Στή διδασκαλία τής άναγνώσεως, μ ίλ ι·
στα στά «ρώτα χρόνια, κυριότερος σκοπός δέν είναι ν’ αύξηθοϋν οί
γνώσεις τοϋ παιδιοΰ παρά ή πρόοδός του στήν τέχνη τής άναγνώ
σεως. Γι’ αύτό τδ άναγνωστικό πρέπει πιό πολύ νά όπηρετεΐ τή συγ
κέντρωση καί τήν έπανάληφη είτε στά φρονηματιστικά είτε στά
πραγματικά μαθήματα άφίνοντας Ιτσι καιρό στήν κυρίως άνάγνωση
καί στή γλωσσική Ιπεξεργασία τοϋ περιεχομένου, θ ά μπορούσε
λοιπόν νά δοθεί ώς δλη τής άναγνώσεως στήν Α ' τάξη τό δεύτερο
έξάμηνο (καί τό πρώτο έξάμηνο στή Β' τάξη) παραμύθια' στή Β '
τάξη διήγημα άνάλογο πρός τό Ροβινσώνα* στήν Γ ' τάξη 6 · 8 μεγάλα
διηγήματα πού ή δλη τους νά είναι παρμένη α') άπό τή μυθολο
γούμενη ιστορία τής άρχαίας Ε λλά δα ς (ήρωΤκοί χρόνοι κλπ.) β') άπό
παραδόσεις νεοελληνικές γ') άπό τή σύγχρονη Ε λλη νική ζωή —
ώρες 5 γιά τήν άνάγνωση μόνο). .Στήν Ε ' τάξη, Νεοελληνική Χ ρη
στομάθεια άπό κομμάτια συγγραφέων μέ ιστορικό καί φιλολογικό
περιεχόμενο μέ βάση συγκεντρώσεως τό Βυζαντιακό πολιτισμό καί
άλλα άπό τό φυσικό κόσμο. Στήν
τάξη: Νεοελληνική Χρηστο
μάθεια μέ βάση συγκεντρώσεως τό νεώτερο Ελληνισμό γιά τόν ιστο
ρικό κόσμο καί άλλα άπό τό φυσικό κόσμο (Ε ' καί
τάξη άπό
4 ώρες). Σ ’ δλες τις τάξεις ποιήματα άνάλογα καί ώραία.
Ή Γ ρ α μ μ α τικ ή διδασκαλία έχει σκοπό νά καλλιεργήσει τό
συναίσθημα τοΟ σωστόν στή γλώσσα καί νά κάνει συνειδητή τή μορ
φολογία τής γλώσσας τόσο μόνο, δσο είναι άπαραίτητο γιά νά μπο*
ρέί τό παιδί νά μεταχειρίζεται μέ άσφάλεια τούς διάφορους τύπους
τών λέξεων. Γι’ αύτό ή γραμματική δέν είναι ποτέ, μάλιστα στό
δημοτικό σχολείο, σκοπός, άλλά πάντα μέσο βοηθητικό γιά νά κατα
λαβαίνουνε σωστά καί διατυπώνουν τά παιδιά σωστά τά νοήματά
τους. Γι’ αύτό δέν είναι καθόλου άνάγκη νά γίνει συνειδητή, παρα
φορτωμένη μάλιστα μέ δρους καί ξεχωρισμένη άπό κάθε περιεχό
μενο, δλη ή μορφολογία τής γλώσσας. Κάθε τί πού καί χωρίς νά
γίνει συνειδητό είναι σταθερό στή χρή?η καί αύτονόητρ πρέπιι νά
μή γίνει περιττό βάρος γιά τό νοϋ τών παιδιών. Τί’ αύτό καί ή γραμ
ματική δέν πρέπει νά διδάσκεται ώς ιδιαίτερο μάθημα σέ ξεχωρι
στές ώρες, ούτε άπό βιβλίο, παρά μόνο μαζί μέ τό μάθημα τών έκθέσεων καί τής όρθογραφίας ή καμιά φορά καί τής άναγνώσεως."Οπου
δηλαδή όρθογραφικά ή άλλα γλωσσικά λάθη ή άδυναμία γιά τήν
κατανόηση κάνει φανερό πώς είναι άνάγκη νά γίνει συνειδητό κάποιο
φαινόμενο τής γλώσσας καί νά δυναμωθεί Ιτσι τό γλωσσικό αίσθημα

καί ή άσφάλεια στή χρήση μέ τήν έπίγνωση τοϋ φαινομένου, έκεί
πρέπει τά παιδιά βοηθούμενα άπό τά παραδείγματα νά βρίσκουνε
μόνα τους τόν κανόνα καί νά τόν καταγράφουν. Μ5 αύτό τόν τρόπο
μπορεί βέβαια στό τέλος νά βγεί Ινα σύνολο άπό κανόνες πού νά
νά φωτίζει τά κυριότερα γραμματικά φαινόμενα. Καί βιβλίο άσκήσεων είναι περιττό στό χέρι τών παιδιώ ν Ó δάσκαλος μπορεί νά ίχ ε ι
τά βοηθήματά του. Έ τ σ ι θά πάρει καί ή γραμματική τή σωστή
βοηθητική της θέση στό πρόγραμμα. Γιά τή γραμματική διδασκαλία
δέν πρέπει ν’ άφιερώνεται άπό τίς ώρες τών έκθέσεων, τής όρθογρα
φίας ή τής άναγνώσεως περισσότερο άπό μία ώρα τή βδομάδα ή
μιάμισυ τό πολύ στίς άνώτερες τάξεις.
"Ενα άπό τά σπουδαιότερα σημεία τής γλωσσικής, άλλά καί τής
άλλης διδασκαλίας πρέπει νά γίνουν οΐ εκθέσεις, πού σκοπός τους
είναι νά κάμουν τά παιδιά ίκανά νά έκφράζουνε γραπτά έλεύθερα,
μέ συνέχεια καί τάξη, έξωτερικά έπεισόδια τής ζωής τους ή τόν έσωτερικό τους κόσμο καί τις ποικίλες παρατηρήσεις τους γιά κάθε τι.
Ή διδασκαλία πρέπει ν’ άρχίσει άπό τήν τρίτη τάξη (μικρές προα
σκήσεις έκθέσεων, φρασοδλες, μέ κάποιο συνεχές νόημα μπορούνε
νά καταγράφονται καί άπό τήν Α' καί Β ' τάξη). 'Ορίζομε λοιπόν
άπό τήν Γ ' κι’ άπάνω δύο ώρες τή βδομάδα γιά έκθέσεις. Τή μία
ώρα γράφεται ή έκθεση στήν τάξη, τήν άλλη δίνει ό δάσκαλος τά
διορθωμένα τετράδια καί κάνει άπάνω στά λάθη μάθημα, πού καθώς
είπαμε καί παραπάνω μπορεί κατά τις περιστάσεις νά παίρνει τή
μορφή γραμματικής διδασκαλίας.
Ά π ό τή Β' τάξη πρέπει νά γίνεται συστηματική άσκηση καί στήν
Ορθογραφία. Ή άναλογία καί ή συνίζηση άπλοποιοΟν άρκετά τήν όρθογραφία στή γλώσσα μας, μά είναι φανερό πώς ή άπλοποίηση πρέπει
νά γίνει συστηματικά πρό πάντων στό περιττό βάρος τών τόνων καί
τών πνευμάτων. Έ ν τούτοις ή άσκηση στήν όρθογραφία πρέπει καί
πάλι νά γίνεται πολύ συστηματικότερη. Κάθε μέρα ν’ άντιγράφουν άπό
τό κείμενο, νά γράφουν άπ’ Ιξω καί μέ δπαγόρευση, νά σχηματίζουν
όμάδες άπό λέξεις μέ όμοιότητες στήν όρθογραφία κλπ.· τέτοιες καί
άλλες άνάλογες άσκήσεις πρέπει νά στερεώνουν τίς δπτικές, άκουστικές καί κινητικές είκόνες τών λέξεων. Γιά τή συστηματική διδασκα
λία τής όρθογραφίας πρέπει ν’ άφιερώνονται δυό ήμιώρια τή βδομάδα
άπό τή Β ' τάξη κι’ άπάνω σ’ δλες τίς τάξεις τοϋ σχολείου.
Ή διδασκαλία τής γραφής, πού σκοπός τη ς είναι νά κάνει τά
παιδιά νά γράφουν άπλά, καθαρά, γρήγορα καί ώραία, άρχίζει μαζί
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μέ τή διδασκαλία τής πρώτης άναγνώσεως. Ή άσκηση Ιξακολουθεί
σ’ δλες τίς τάξεις άπδ τήν Γ ' καί άπάνω σέ Ιδιαίτερη ώρα. Ή καλ
λιγραφία συνδυάζεται μέ τή γραφή· γ ι' αύτό δέν Ιχει ιδιαίτερες
ώρες στό πρόγραμμα, άλλά καί σέ κάθε γραφική Ιργασία πρέπει νά
έφαρμόζονται οί κανόνες αύτού τού μαθήματος.

'Ο δεύτερος άπό τούς μερικούς σκοπούς τού δημοτικού σχολείου
είναι νά δώσει, στά παιδιά μιά άρκετά ούσιαστική Ιπίγνωση τού γύρω
τους φυσικού καί ήθικού κόσμου. Μαθήματα, πού πρό πάντων θά ύπηρετήσουν τό σκοπό αύτό (μά πού καί αύτών βέβαια άναπόπαστος σκοπός
πάντα μένει ή μόρφωση τού χαρακτήρα καί ή καλλιέργεια τού νού καί
τής αύτόβουλης ένέργειας) είναι ή Α ριθμητική καί Γεωμετρία, ή Πατρι
δογνωσία, Γεωγραφία καί Φυσιογνωσία, ή Ιστορία καί τά Θρησκευτικά.

Β .'

Π ρ α γμ α το γνω σ ία .

Αύτό τδ μάθημα, πού πρέπει νά διδάσκεται τά δύο πρώτα χρόνια
άπό τρεις ώρες σέ κάθε τάξη, Ιχ ει σκοπό Ικτός άπό τήν άσκηση
στήν έμιλία καί στή σωστή προσφορά τών λέξεων πού άναφέραμε
παραπάνω, πρό πάντων νά ξυπνήσει καί νά γυμνάσει τήν παρατη
ρητικότητα καί τή σκέψη των παιδιών. Έ τ σ ι θά ξεκαθαρίσει, θά συμ
πληρώσει, θά τακτοποιήσει τίς παραστάσεις πού Ιχουν κι’ δλας τά
παιδιά, άμα έρχονται στό σχολείο, θά προσθέσει νέες καί θά μορφώ
σει έννοιες, πού άργότερα θά τίς χρησιμοποιήσουν συστηματικότερα
τάλλα μαθήματα. 'Επειδή δέ ίσα ίσα τό μάθημα τούτο θά στηριχτεί
σέ δ,τι είναι γνωστό στά παιδιά καί άποκτημένο βέβαια άπό άμεση
Ιποπτεία, καί Ιπειδή δ,τι θά προσθέσει πρέπει κι’ αύτό νά προέρχε
ται άπό τήν ίδια πηγή, γι’ αύτό κάθε τι πού δέ μπορούνε νά Εδοϋν
τά παιδιά στό γύρω τους κόσμο Αποκλείεται άπό τήν πραγματογνω
σία. Γι’ α'ύτδ φρόνούμε ΐτώς δέν' είναι'σκόπιμο νά’ δοθεί’ πρόγραμμα
~σ*'#Χες'τίς λεπτομέρειες καθορισμένο γιά δλα τά μέρη τού Ε λλη νι
σμού, χωριά καί πολιτείες, νησιά καί παράλια ή κάμπους καί βουνά.
Αύτό είναι ένα άπό τά στοιχειώδη λάθη τού τωρινού προγράμματος,
πού δρίζει Ιξαφνα γιά δλα τά μέρη τής Ε λλά δα ς ώς άντικείμενο
τής πραγματογνωσίας Ά λιέω ν βίος ή βάζει καί τόν ελέφαντα, την
άρκτον, τδν λέοντα, στά ζώα πού πρέπει νά διδαχτούνε στή Β ' τάξη,
ή τό Αεριόφως μέσα στις φωτιστικές δλες κλπ. Γι’ αύτό νομίζομε
πώς πρέπει νά δοθούνε μόνο οί γενικές γραμμές τού προγράμματος
γιά τά κοινότερα πράγματα πού βρίσκονται σέ κάθε τόπο, δηλ. σπίτι,
ίκκλησία, σχολείο, οίκογένεια Ανθρώπινο σώμα, ήλικίες, ¿ποχές, καί
νά δοθεί έλευθερία στούς δασκάλους νά συμπληρώσουν δλα τάλλα
άνάλογα μέ τό μέρος πού γίνεται ή διδασκαλία.
Ή ιχνογραφία καί ή πλαστική άπό τή μνήμη ή καί τό χάραγμα
στόν άμμο χρησιμεύουν πολύ στό μάθημα τούτο γιά νά αύτενεργούν
τά παιδιά παριστάνοντας δσα άπό τή διδασκαλία τής πραγματογνωσίας
έγιναν κτήμα τους.

Γ . ' Α ρ ι θ μ η τ ι κ ή κ α ί Γ ε ω μ ε τ ρ ία 1.
Σάν προπαίδεια γιά τήν ούσιαστική Ιπίγνωση προπάντων τού
φυσικού κόσμου, Ιπίγνωση τών ποσοτικών σχέσεων καί τών μορφών
πού παρουσιάζουν τά πράγματα, είναι ή ’Αριθμητική καί ή Γεωμε
τρία. Τής ’Αριθμητικής καί τής Γεωμετρίας Ιδιαίτερος σκοπός στά
δημοτικά σχολεία είναι νά Ιτοιμάσουν τούς μαθητάς μέ τήν άναγκαία
άντίληψη καί ικανότητα έτσι, πού νά διακρίνουν καλά καί νά κατα
λαβαίνουν τίς άριθμητικές σχέσεις ή τις μορφές τών πραγμάτων καί
νά μπορούνε, γρήγορα καί μέ άσφάλεια νά λύσουν άπλά άριθμητικά
- καί γεωμετρικά προβλήματα, δπως θά τάπαντήσουνε στήν πραγμα
τική ζωή, στό σπίτι, στό Ιπάγγελμά τους, στό μικροεμπόριο, στή
συγκοινωνία κλπ. Ή μεθοδική διδασκαλία τής ’Αριθμητικής καί τής
Γεωμετρίας θά κατορθώσει κοντά σ’ αύτό ν’ άσκήσει σέ μεγάλο
βαθμό καί τή μνήμη, τή διαύγεια τής σκέψεως, τή συνδυαστική καί
Ιποπτική δύναμη τού νού, καί άκόμη θά γυμνάσει τή βούληση συνη
θίζοντας τό παιδί στήν άκρίβεια, στήν έπιμέλεια καί στήν τάξη.
Γιά νά Ικπληρώνεται ό πρακτικός σκοπός τού μαθήματος, είναι
άνάγκη τά προβλήματα νά παίρνονται άπό τήν πραγματικότητα καί
άπ’ δλους τούς κύκλους, δπου πράγματικά μάς δίνονται στή συνη
θισμένη ζωή προβλήματα τέτοια.
Σ τήν Α ' τάξη. — (ώρες 3) κύριο θέμα είναι ή αίσθητοποίηση
τών άριθμών 1 — 20 καί οί τέσσαρες πράξεις άπάνω σ’ αύτούς· (τό
πεντάλεπτο, δεκάλεπτο καί εικοσάλεπτο νόμισμα· προβλήματα σχετικά).
Σ τήν Β ’ τάξη. — (ώρες 3) κύριο θέμα οί άριθμοί 1 — 100. (Ή
δραχμή 100 λεπτά. Τό μέτρο, έκατοστόμετρο, δποδεκάμετρο, προ
βλήματα σχετικά).
1 UpSX. L ehrplan fü r d ie W erk tags - V o lk s - S c h u len d er S ta d t M ün
c h e n 1905.
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Σ τή Γ ' τάξη. — (ώρες 3) κύριο θέμα οί άριθμοί 1 — 1000' (ή
δκά 400 δράμια, τά πεντάδραχμο (500 λεπτά) τά δεκάδραχμο, σχε
τικά προβλήματα).
Σ τήν Δ ' τάξη. — (4 ώρες), κύριο θέμα α') οΕ τέσσερες πράξεις
μέ κάθε άριθμό, β') οΕ συμμιγείς άριθμοί (μέτρα—δχι τετραγωνικά—
βάρη, νομίσματα) καί οί τέσσερες πράξεις μέ συμμιγείς, γ ') ή έννοια
τού μισοϋ, τοΟ % τοΟ V« τού */»» τ0° Ve» t °0 Vn>
V», τοΟ Vic.»
τοΰ ι/ υ , έποπτικά. ’Επίσης έποπτικά άπάνω σέ πραγματικά άντικείμενα of -τέσσερες πράξεις μ’ αύτά.
Σ τήν Ε ’ τάξη. — (3 ώρες). Επανάληψη τών 4 πράξεων μέ τούς
άκεραίους. Τά δεκαδικά κλάσματα, τά κοινά κλάσματα. Ή άπλή
μέθοδος τών τριών. Τά τόσα τοίς % , άπλά παραδείγματα. Καταμέ
τρηση έπιφανειών. Τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος (κοίτα καί Γεωμετρία).
Σ τήν Τ ’ τάξη. — (3 ώρες). Επανάληψ η τών 4 πράξεων μέ άκεραίους, δεκαδικούς καί κλασματικούς. Καταμέτρηση έπιφανειών καί
όγκων (κοίτα καί Γεωμετρία). Τετράγωνο άριθμοΰ καί τετραγωνική
βίζα. Βάρη καί μέτρα γενικά. Ξένα νομίσματα. Προβλήματα τόκου,
έταιρείας, μείξεως, δφαιρέσεως.
‘Η Γεωμετρία διδάσκεται 2 ώρες στήν Ε ' καί 2 στήν ζ" τάξη.
Σ την Ε ’ τάξη διδάσκεται 6 κύβος, τά δρθογώνιο παραλληλεπίπεδο,
τά γυρτά παραλληλεπίπεδο μέ δλα τά σχετικά Ιπίπεδα, τά σχήματα
καί τις γεωμετρικές έννοιες πού βγαίνουν άπ’ αύτά. Καταμέτρηση
τών έπιφανειών καί προβλήματα σχετικά. Τά παιδιά ιχνογραφούν ή
κατασκευάζουν άπά πρόχειρα δλικά στήν ώρα τής Γεωμετρίας καθαρά
σχήματα ή γεωμετρικά σώματα ή άλλα άντικείμενα σχετικά.
Σ την C ' τάξη τά πρίσματα, κάθε είδος πυραμίδες, ό κύλινδρος,
ή σφαίρα καί κάθε έπίπεδο σχήμα καί γεωμετρική έννοια πού βγαί
νει άπ’ αύτά. Καταμέτρηση έπιφανειών καί δγκων. Τά προβλήματα
κ’ έδώ παίρνονται άπά τή ζωή καί τις πραγματικές σχέσεις. Τά
παιδιά ιχνογραφούν καί κατασκευάζουνε σώματα δπως καί στήν
Ε ' τάξη.
Δ '. Π α τρ ιδο γνω σ ία .

γεωγραφικά, φυσικά καί Εστορικά δεδομένα τής Εδιαίτερής του πα
τρίδας καί νά προετοιμάσει έτσι τίς άναγκαίες παραστάσεις, πού
άπάνω τους θά στηριχτεί ή συστηματική διδασκαλία τής Γεωγραφίας,
τής Φυσιογνωσίας καί τής Ιστορίας. “Ά μεση έποπτεία είναι καί στό
μάθημα αύτά άπαραίτητος δρος. Γι’ αύτά καί στήν Πατριδογνωσία
πρόγραμμα μέ δλες τίς λεπτομέρειες ούτε μπορεί ούτε πρέπει νά
δοθεί· ό δάσκαλος θά κοιτάξει νά προσαρμοστεί στάν τόπο πού διδάδάσκει. Γενικά σημεία πού πρέπει νά προσέξει είναι τά έξή ς:
1) Τά δωμάτιο τής διδασκαλίας. Τά τέσσαρα σημεία τού όρίζοντα. θέσ η τού ήλιου κατά τις διάφορες Ιποχές.
2) Τά κτίριο τού σχολείου (σχέδιό του). Ό κήπος, ή αύλή (σχέ
διο). Τά γύρω σπίτια καί οί δρόμοι.
3) Ή συνοικία τού σχολείου. Δρόμοι καί σπουδαιότερα κτίρια.
4) Ή άγορά τής πολιτείας ή τού χωριού (τά κέντρο).
5) Ή άλλες συνοικίες. Σχέδιο δλης τής πόλεως ή τοΰ χωριού μέ
τά κυριότερα κτίρια, έκκλησίες κλπ.
6) 'Ιστορικά μνημεία στήν πόλη μέσα.
7) Ή κίνηση τής πόλεως ή τού χωριού. Τά μέσα τής συγκοινωνίας.
8) ’Ιδιαίτερη έμπορική ή βιομηχανική κίνηση τού τόπου.
9) Διοίκηση, δημαρχία, άστυνομία, δικαστήριο.
10) Κοινωνική πρόνοια: νοσοκομείο, όρφανοτροφείο, δδραγωγεΐο,
φωτισμός, πυροσβέστες κλπ.
11) Τά περίχωρα.
12) Τά έδαφος τής Πατρίδας. Λόφος, ποτάμι, ή βυάκι, γέφυρα,
λίμνη ή θάλασσα, χωράφια, χέρσα γή, δάσος.
13) Ζώα καί φυτά τής πατρίδας.
14) Ούράνια σώματα καί συνηθισμένα φαινόμενα.
Τά παιδιά ιχνογραφούν ή πλάθουν μέ λάσπη ή σχηματίζουν
άπάνω σέ άμμο σχέδια δρόμων, κτίρια, βουνά, ποταμούς, κοιλάδες
καί δ,τι άλλο.
ΕΓεω γραφία.

Συνέχεια τής πραγματογνωσίας πού διδάχτηκε στις δύο πρώτες
τάξεις καί κοινή εισαγωγή γιά τή Γεωγραφία, τή Φυσιογνωσία καί
καί τήν 'Ιστορία άκόμη είναι στήν Γ ' τάξη ή Πατριδογνωσία (ώρες 3).
Αύτά λοιπάν τά μάθημα έχει σκοπά ξεκινώντας άπά τά πλησιέστερα
καί γνωστότερα γιά τά παιδί νά τού κινήσει τά ένδιαφέρον γιά τά

Σ τήν Δ ' τάξη ή Γεωγραφία, ιδιαίτερο π ιά μάθημα μέ 2 ώρες τή
βδομάδα, έχει σκοπά νά διδάξει τά παιδιά τή φνσική, πολιτική καί
οικονομική Γεωγραφία τής ‘Ελλάδας. Ή διδασκαλία ξεκινά άπά τήν
πόλη ή τά χωριά τοΰ παιδιού, άπλώνεται στά δήμο, στήν έπαρχία, στά
νομά καί ύστερα σ’ δλη τήν Ε λλάδα. Κ’ έδώ, δπως σ’ δλες τις άλλες
τάξεις, Εχνογραφία καί κυρίως χαρτογραφία, πλαστική, χάραγμα
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στδν άμμο κάνουν τή διδασκαλία δσο μπορεί περισσότερο εποπτική.
"Ετσι διδάσκεται στήν Ε ' τάξη (ώρες 2): 'Η Εύρωπαϊκή Τουρ
κία καί τά Βαλκανικά κράτη λεπτομερέστερα καί ή Εδρώπη σέ
γενικότατες γραμμές. Σ τήν ζ ' τάξη (ώρες 3) οί άλλες χώρες, Άσία,
’Αφρική (λεπτομερέστερα ή Αίγυπτος) ’Αμερική καί Αύστραλία —
Γενική Ε πισκόπηση τής Γής (ήπειροι, ώκεανοί, ζώνες, φυλές, πολι
τισμοί, θρησκείες) Ελληνισμός καί διασπορά τών Ελλήνω ν. Τά σπου
δαιότερα κέντρα — Δρόμοι συγκοινωνίας καί Ιμπορίου άλλοτε καί
τώρα (’Ινδίες, άνακάλυψη ’Αμερικής, Σουέζ, κλπ.)— Στοιχεία κοσμο
γραφίας : Γή (τροχιά, χρόνος περιστροφής, ήμέρα, έποχές). Η λιακό
σόστημα: σελήνη, ήλιος, άλλοι άπλανείς, πλανήτες, έκλείψεις, κομή
τες, μετέωρα, παλίρροιες, θαλασσινά βεύματα.

ί" .

Φ υσιογνω σίαι.

Τήν οδσιαστική έπίγνωση τού γύρω φυσικού κόσμου πρό πάντων
έχει νά δώσει ή Φυσιογνωσία. Πρέπει νά δώσει στό παιδί τέτοια έννοια
τής φύσεως, ώστε νά μπορεί μέσα στά φυσικά φαινόμενα νά παρατηρεί
κανονικές λειτουργίες καί δυνάμεις πού ένεργούνε σύμφωνα μέ νόμους.
Τό μάθημα δέν έχει ούτε Ιδιαίτερα θεωρητικό, ούτε καθαρά πρακτικό
σκοπό. Χωρίς νά παραμελεί κανένα άπό τούς δύο, έχει πρό πάντων
σκοπό νά μορφώσει τό νού καί τήν καρδιά. Ζωολογία, Φυτολογία, ’Ορυ
κτολογία, Φυσική καί Χημεία άποτελοϋν τό φυσιογνωστικό κύκλο στό
δημοτικό σχολείο. Ή έποπτεία, καί μάλιστα ή άμεση, καί τό πείραμα
πρέπει νά είναι κ ’ έδώ ή άπαραίτητη βάση τής διδασκαλίας.
Σ τήν Δ ' τάξη (ώρες 3) δίνομε τό έξής δλικό:
1)
Ά π ό τή Ζωολογία : Οί σπουδαιότεροι άντιπρόσωποι άπό τά
σπονδυλωτά κυρίως τής Ελλάδας.
Θηλαστικά I νϋΧτ*Ρίδα> Υάτα> άλεποΟ, σκυλί, λαγός, νυφίτσα, βερβε|
ρίτσα, πρόβατο, γίδι, βόιδι, άλογο, μουλάρι, γαϊδούρι,
κότες, χήνα, πάπια, λελέκι, γεράκι, άετός, κουκου
Πουλιά
βάγιες κλπ.
Ε ρ π ετά
σαθρές, φίδια (δχιά κλπ.)
’Αμφ ίβια
βάτραχοι..
Ψάια
|
μ^κρμποΟνι, μαρίδα, γόπα, μπακαλιάρος
|
(ρέγκα), κολοιός, σκουμπρί, παλαμίδα.
* üp6X. L eh rp lan fü r d ie W e rk ta g s - V olks - S ch u len d e r S ta d t M ün
ch en 1905.

Συγκεφαλαιωτικές παραστάσεις. Διαμονή, δίαιτα, ώφέλεια ή βλάβη.
2) Ά π ό τή Φυτολογία: α') Ε λληνικά δέντρα καί φυτά (μηλιά,
κερασιά, κρεμμύδια, κρίνοι κλπ.) βΓ) μορφολογία τοΟ φυτού (βίζα,
κορμός, φύλλα άνθη, καρποί).
3) Ά π ό τήν ’ Ορυκτολογία: Τά γνωστότερα μέταλλα καί μερικά
άμέταλλα (σίδηρος, μολύβι, χρυσάφι, άσήμι, χαλκός, δδράργυρος,
άνθρακες, θειάφι κλπ.). Ή σημασία τους γιά τόν άνθρωπο.
4) Ά π ό τή Φ υσική: α') Διαστολή τών σωμάτων μέ τή θερμό
τητα. Πειράματα σχετικά. Ε φαρμογές τής διαστολής. Κανονική
(δδράργυρος, μέταλλα) καί άκανόνιστη διαστολή (νερό). Θερμόμετρα.
β') Κρίσιμη θερμοκρασία. Σέ τί βαθμό άρχίζει τό βράσιμο καί
τό λυώσιμο (σημείο τήξεως καί βρασμού).
γ ') Πώς ή ζέστη άλλάζει τήν κατάσταση τών σωμάτων. Λυώσιμο,
πήξιμο, βράσιμο, έξάτμιση. Κρύο άπό τήν έξάτμιση* ή αίτία του.
’Απόσταξη. Συμπύκνωση τών άτμών (ύγροποίηση). Κατακάθισμα
ύστερα άπό τήν άπόσταξη (μαγειρικό άλάτι). 'Γδατώδη μετέωρα.
δ') Κρυμμένη θερμότητα. Πάγωμα. ’Ιδιότητες τού πάγου. Παγε
τώνες, συνοχή.
Σ τήν Ε ' τάξη (ώρες 4).
1) Χ η μ εία : α ') άπλά καί σύνθετα σώματα. Χημική ένωση (τί
Ιδιότητες έχει τό σίδερο, καί τό θειάφι: Ιπανάληψη. Μηχανικό μείγμα
μέ τρίμματα άπό σίδερο καί θειάφι* χωρισμός τους μέ μαγνήτη.
Χημική ένωση τού μείγματος, θειούχος σίδηρος, θερμότητα κατά τίς
χημικές ένώσεις. Θειούχος δδράργυρος. Χωρισμός τών συστατικών
του. Σύνθεση καί άνάλυση. θειούχος χαλκός).
β') Καύση. Τό δξυγόνο στόν άέρα καί στό νερό. ’Οξείδωση. Πώς
καίγονται τά κάρβουνα καί τί μάς δίνει τό κάψιμό τους. Νά καέΐ μιά
λαμπάδα κάτω άπό γυάλα κλπ.* άργή καί γρήγορη καύση).
γ') Συστατικά τού άέρα καί τού νερού (πειράματα).
θ') Ά νθρακες καί άνθρακικό δξύ.
ε’) Ή φλόγα τού κεριού* τά μέρη της.
ς') Ά λ α τα , (μαγειρικό άλάτι, γύψος, μάρμαρο, κιμωλία, σόδα,
ποτάσσα, θεϊκός χαλκός).
2) Βιολογία. — α'.) ’Εξετάζεται καί πάλι ή συνομοταξία τών σπον
δυλωτών. ’Αναπνοή καί άναπνευστικά δργανα. Θρέψη. Πεπτικά
δργανα. Κυκλοφορία τού αίματος καί δργανά της. θερμόαιμα καί
ψυχρόαιμα ζώα. Ό νόμος τής προσαρμογής στίς έξωτερικές συνθή
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κες. 0? πέντε όμοταξίες των σπονδυλωτήν τί σχέση Ιχουν άναμεταξύ τους καί μέ τήν άλλη φύση.
β') ' Η ζωή των έντόμων. — (Μεταξοσκώληκες καί μέλισσες. Τί
μάς ώφελούν. Ή μηλιά, ή Ιλιά, καί οί ζωϊκοΐ κάτοικοί τους.
Σέ τί μάς βλάπτουν τά έντομα. Τά έντομα στήν οικονομία τής
φόσεως. Γονιμοποίηση των φυτών κλπ.)
Σύντομες πληροφορίες γιά τάλλα άσπόνδυλα* άστακοί, άράχνες κλπ.
γ') Ω φέλιμα φυτά τού κήπου καί των άγρών. Ό σ πρια , σιτηρά,
πατάτες.
δ') Φυσιολογία τών φυτών.
Συστατικά τών φυτών, στοιχεία άπαραίτητα γιά τή ζωή τους.
’Αναπνοή, έδαφος, λιπάσματα. Πολλαπλασιασμός τών φυτών.
3)
Φυσική. — α') Ιπανάληψη γιά τή θερμότητα,
β') Ό λ α τά σώματα έχουν βάρος. Βαρύτητα. Κατακόρυφο νήμα,
άεοροστάθμη, κέντρο βάρους, ίδιότητές του. ’Ισορροπία.
Τριχοειδή φαινόμενα. Σύγκριση τής βαρύτητας μέ άλλες δυνά
μεις (Ιλαστικότητα, μυϊκή δύναμη κλπ.)
γ ') Δράση καί άντίδραση. ’Αδράνεια, κίνηση ταχύτητα· ίσόταχη
καί άνισόταχη κίνηση.
δ') Μοχλός, δ μοχλός είναι ή σπουδαιότερη άπλή μηχανή. Βρα
χίονες τοΟ μοχλού. Είδη του, έφαρμογή: ζυγαριά, πλάστιγγα, μασιά,
ψαλίδι, κουπί κλπ. άπλές μηχανές: τροχαλία, βαρούλκο, γυρτό έπίπεδο, σφήνα, βίδα.
ε') Πίεση μέσα στά ύγρά, άρχές τής δδροστατικής. Συγκοινωνούντα άγγεϊα· δδραγωγεΐα· άρχή τών συγκοινωνούντων άγγείων.
ς') Πίεση άπό τά ύγρά στις πλευρές κλπ. τών άγγείων* κολύμπι*
ειδικό βάρος* άραιόμετρα* γαλατόμετρο.
ζ') ’Ατμοσφαιρική πίεση. Σίφωνας κλπ. ύδραντλίες. Βαρόμετρα,
άερόστατα.
η') ’Ηλεκτρισμός.
θεμελιώδη πειράματα. Παραγωγή ήλεκτρισμοΰ μέ τό τρίψιμο.
’Ηλεκτρικό Ικκρεμές. Έ λ ξ η καί άπωση.
Καλοί καί κακοί άγωγοί τού ήλεκτρισμοΰ.
’Ηλεκτρισμός άπό έπίδραση. Μηχανές πού παράγουν ήλεκτρισμό
καί μηχανές πού τόν κρατούν. ’Ηλεκτρική σπίθα, κερανός, άλεξικέραυνο.
Σ τήν ζ ·' τάξη (ώρες 5).
1) Χημεία. Οί κυριώτερες όργανικές ένώσεις (ζύμωση, σήψη, οί
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δημιουργοί τους)* ζάχαρη, άμυλο, οινόπνευμα, κρασί, μπύρα, γάλα,
τυρί, βούτυρο κλπ.
2) Ή ‘Α λληλουχία ατή φύση. α') -Στό δάσος. Φυτά καί ζώα τοΰ
δάσους* πεύκα, έλατα, όξιά, καστανιά κλπ. τρυποφράχτης, κάνθαρος,
κάμπιες, ζαρκάδια, άγριόχοιροι, έλάφια κλπ. Σημασία καί προστα
σία τών δασών.
β Ο Στον άγρό. Ζώα καί φυτά τών άγρών, παράσιτά τους. Γεωρ
γία καί σημασία της.
γ') Σ τή θάλασσα. Τά κυριότερα σπονδυλωτά καί άσπόνδυλα
καθώς καί τά φυτά τής θάλασσας. Ή σημασία της γιά τόν άνθρωπο
καί γιά τόν τόπο μας ιδιαιτέρως.
δ ') "Ανασκόπηση τών ζώων καί τών φυτών. Ταξινόμησή τους. Οί
ζωικοί καί φυτικοί μύκητες. Τά μικρόβια στό νερό καί στόν άέρα.
’Αμοιβαία σχέση τών φυτών καί τών ζώων στήν άναπνοή καί στή
θρέψη. Διατήρηση καί πολλαπλασιασμός τού είδους. Καταμερισμός
τής έργασίας. Οικονομία καί άρμονία στή φύση.
ε') *0 φλοιός τής Γης. Πετρώματα (γρανίτης, πορφυρίτης, άσβέστης, άργιλλος). Πώς έγιναν τά βουνά; Ήφαίστια. Τό νερό άπάνω
καί μέσα στή γή.
ς') *0 Άνθρωπος. Τό σώμα του* κίνηση, ήσυχία, τροφή, ένδυμα*
σία. Προσαρμογή στή φύση. Υ γιεινή, κανόνες της.
3) Φυσική, α’) Το φως. Τό φώς άπλώνεται σέ ίσια γραμμή.
Σκιά* ένταση τοΰ φωτός* πώς άλλάζει μέ τήν άπόσταση ή μέ τήν
κλίση τής έπιφάνειας πού φωτίζεται. Ταχύτητα τού φωτός. ’Αντα
νάκλαση. Σουρούπωμα καί χάραμα.
δ ') Μηχανική. Έ ννοια τής μηχανικής έργασίας. Δύναμη ίππου*
8,τι κερδίζομε σέ δύναμη τό χάνομε σέ χρόνο, διάστημα ή ταχύτητα.
Μετατροπή τής κινήσεως σέ θερμότητα καί τό άντίθετο.
γ ή Εκκρεμές. Πειραματική άπόδειξη τών νόμων του. Ή μηχα
νική άρχή τού βωλογιοΰ μέ τό βαρίδι.
δ ') Θερμότητα. Πηγές τής θερμότητας (ήλιος, ζώνες τής γής).
Τό έσωτερικό τής γής (ήφαίστεια, θερμές πηγές). Χημικές δράσεις.
Πίεση (τρίψιμο - σφυροχτύπημα). ’Ακτινοβολία. Καλοί καί κακοί
άγωγοί. Δύναμη τής θερμότητας, άτμομηχανές. Ζωή τών φυτών καί
τών ζώων. Τά πετροκάρβουνα άποθήκες θερμότητας. *Η έπίδραση
τής ήλιακής θερμότητας στόν άέρα καί στό νερό* άνεμοι, θαλασσινά
βεύματα.
ε ή Ηλεκτρισμός. Δυναμικός ήλεκτρισμός* ήλεκτρικό ρεύμα* ήλε*
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κτρικά στοιχεία. Αποτελέσματα τού ήλεκτρικού γεύματος· θέρμανση,
φώς, ήλεκτρόλυση, γαλβανοπλαστική.
ς·) Μ αγνητισμός καί ήλεκτρομαγνητισμός. Μαγνήτες φυσικοί καί
•τεχνητοί, μαγνητική βελόνα, μαγνητισμός τής Γής,.πυξίδα. Επίδραση
τοΟ ήλεκτρικού ¡δεόματος στή μαγνητική βελόνα. Ηλεκτρομαγνήτες·
ήλεκτρικά κουδούνια, τηλέγραφοι, τηλέφωνα.
ζ ') Π ω ς άκονμε; Γένεση καί μετάδοση τοΒ ήχου. Τό αύτί καί ή
λειτoυpγiα του.
η') Πως βλέπομε; Διάθλαση τοΟ φωτός· πειράματα. Νόμος τής
διαθλάσεως. Σκοτεινός θάλαμος. Φακοί. Τό μάτι καί ή λειτουργία
του. Ή διάθλαση στά πρίσματα. Τά χρώματα τούρανοΟ στις διάφο
ρες ώρες. Τό ούράνιο τόξο.

νική καί πολιτειακή όργάνωση, καί άπομακρυσμένη ή ζωή έκείνη
άπό τή σημερινή, έπειδή ή ώριμότητα τών παιδιών τής Δ ' τάξεως
δέν είναι άρκετή γιά νά καταλάβουν καθαρά τόν κόσμο έκεϊνο, πρέπει
ή διδασκαλία τής άρχαίας ιστορίας νά έχει χαρακτήρα μάλλον έξιδανικευμένο και συμβολικό, δπως καί άληθινά είναι καί θά είναι γιά
τό μεγαλύτερο μέρος τοΟ λαού μας δ άρχαΐος κόσμος.
Σύμφωνα δέ μέ τήν πνευματική κατάσταση τών παιδιών καί γιά
νά προετοιμάσομε τήν καθ’ αύτό ιστορική διδασκαλία, βάζομε μιά
ώρα τή βδομάδα στήν Γ ' τάξη «μυθολογούμενη Ιστορία της άρχαίας
Ε λλ ά δ α ς» (Τρωικός πόλεμος, Ά ργοναυτική έκστρατεία, Η ρακλής,
θησεύς).
Σ την Δ ’ τάξη (ώρες 3). Ισ το ρία τής άρχαίας Ε λλά δα ς γύρω στις
ίξής ενότητες:
1) Ή Ε λλά δα πριν άπό τά Μηδικά. Σπάρτη (Λυκούργος) ’Αθήνα
(Σόλωνας).
2) Οί Περσικοί πόλεμοι.
3) *Η άκμή τής ’Αθήνας (Περικλής).
4) Ό Πελοποννησιακός πόλεμος.
5) Ή Θήβα (Πελοπίδας, ’Επαμεινώνδας).
6) Ή Μακεδονία (Φίλιππος).
7) Ή κοσμοκρατορία τών Ε λλήνω ν (’Αλέξανδρος. Διάδοχοι).
8) Ή Ε λλά δα δποτάσσεται στούς Ρωμαίους.
Σ τήν Ε ' (ώρες 2). Ό Μεσαιωνικός ’Ελληνισμός γύρω στις εξής
ένότητες:
1) *Η Κοσμοκρατορία τών 'Ρωμαίων. Χριστιανισμός. Μεγάλος
Κωνσταντίνος.
2) Τό ’Ανατολικό Κράτος. Θεοδόσιος, Άρκάδιος.
3) Προσπάθεια νέας κοσμοκρατορίας. ’Ιουστινιανός.
4) ’Αγώνες μέ τούς Πέρσες. Ηράκλειος.
5) Οί νέοι έχθροί στήν ’Ανατολή. Ά ρα βες καί ’Αραβικός πολι
τισμός.
6) Ή μεταρρύθμηση τών Ίσαύρων.
7) Οί άγώνες μέ τούς Βουλγάρους. Πόλεμοι μέ τούς Σλαύους
γενικά.
8) Οί Τούρκοι.
9) Δυτικός πολιτισμός. Οί σταυροφορίες.
10) Οί Φράγκοι στήν ’Ανατολή.
11) Ε λληνικός φεουδαλισμός. Τό νέο Βυζαντιακό κράτος.

Ζ '. Ισ το ρ ία χ α ΐ Θ ρη σκ ευτικ ά .
Τήν έπίγνωση τού γύρω ήθικοΟ κόσμου πρό πάντων έχουνε σκοπό
νά δώσουν ή 'Ιστορία καί τά θρησκευτικά.
Ή 'Ιστορία ιδιαιτέρως πρέπει νά δώσει τό παιδί μια ξεκαθα
ρισμένη εικόνα τής ιστορικής έξελίξεως τής φυλής μας μέ βάση
τις σημαντικότερες έποχές καί νά Ιτοιμάσει έτσι τήν καθαρή άντίληψη γιά τή σημερινή πολιτική, κοινωνική, καί έκπολίτιστική
θέση καί. άποστολή τού Ιθνους. (Ιστορία τού Ελληνικού κυρίως
πολιτισμοΟ).
Τό κορύφωμα λοιπόν τής ιστορικής διδασκαλίας πρέπει νά είναι
ή κατανόηση τής σημερινής κοινωνίας, πού μέσα σ’ αότήν προορίρίζεται νά κινηθεί καί νά ένεργήσει κάθε πολίτης.
’Επειδή οί ιστορικές σχέσεις, δσο άπλές κΓ άν είναι, άπαιτούν
πάντα άρκετά προχωρημένη άντίληψη καί κρίση, γενική είναι σή
μερα ή τάση ν’ άρχίζει ή διδασκαλία τής ιστορίας δσο μπορεί άργδτερα καί μάλιστα στήν Ε ' τάξη. ’Επειδή δμως μέ τό έξατάξιο δικό
μας σχολείο μάς έμεναν έτσι μόνο δύο χρόνια γιά τή διδασκαλία τής
ιστορίας, πού δέ φτάνουν, δρίζομε τήν άρχή της άπό τήν Δ' τάξη.
Τις χαρακτηριστικές έποχές τής ιστορικής μας έξελίξεως, τίς ξεχω
ρίζομε γενικά σέ άρχαΐο, μεσαιωνικό καί νεώτερο Ελληνισμό. Κορύ
φωμα τής διδασκαλίας μας είναι ό νεώτερος. Αύτόν λοιπόν θά δώσομε
στήν τελευταία τάξη. Έ τ σ ι στήν προτελευταία τάξη μπαίνει δ με
σαιωνικός καί στήν Δ' δ άρχάίος. Ε π ειδ ή δέ καί πολυσύνθετες είναι
οί ιστορικές σχέσεις τού άρχαίου κόσμου, πρό πάντων στήν κοινω
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12) Οί τελευταίοι άγώνες μέ τούς Τούρκους. ‘Η άλωση τής Κωσταντινουπόλεως.
Σ την ζ- ' τάξη. (ώρες 2). Ό νέος 'Ελληνισμός γύρω στις έξής
ένότητες:
1) Ό νέος Εδρωπαΐχός πολιτισμός.
2) Ή πολιτική καί νομική θέση τών βαγιάδων στήν έποχή τής
Τουρκοκρατίας.
3) θρησκευτικά καί πολιτικά προνόμια τών Ελλήνων.
4) Αδτοδιοίκηση (κοινότητες).
5) Φαναριώτες, μεγάλοι Διερμηνείς, ήγεμόνες Βλαχίας καί Μολδαΐας.
6) 'Αρματωλοί καί κλέφτες. (Σουλιώτες-Μ ανιάτες,·Τά νησιά).
7) Ή ίδέα τής έπαναστάσεως.Τά διάφορα έπαναστατικά κινήματα.
8) 'Η οικονομική άνάπτυξη τών Ελλήνων. Ναυτιλία.
9) Ή παιδεία τών Ελλήνων.
10) Ή Γαλλική έπανάσταση καί οί νέες ίδέες.
11) Ή έπαναστατική ίδέα στήν Ε λλάδα. Ρ ήγας Φεραίος.
12) Σούλι καί ’Αλή Πασάς.
13) Φιλική Ε ταιρεία.
14) Ή έπανάσταση στή Μολδοβλαχία.
15) Ή Ε λληνική έπανάσταση.
16) Ό φιλελληνισμός στήν Ε ύρ ώ π η -'Η ίερή σ υμ μ α χία -Ή έπέμβαση τών Εύρωπαίων.
17) 'Ο Καποδίστριας.
18) Ή Ε λλά δα στήν έποχή τού Ό θω να.
19) 'Η σημερινή Ελλάδα.
20) Γενική άνασκόπηση. Ή Ινότητα τού Ελληνισμού. 'Ιστορία τού
'Ελληνικού πολιτισμού.
21) Τά έκπολιτιστικά ιδανικά τής Ε λληνικής Φυλής.
22) Τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα κάθε πολίτη.
Τά Θρησκευτικά σκοπό έχουν νά φωτίσουν τόν ήθικό κόσμο,
πρό πάντων άπό τή σχέση τού άνθρώπου πρδς τό θεό, νά μάθουν
στό παιδί τή θρησκεία του καί νά καλλιεργήσουν τό θρησκευτικό
συναίσθημα. Ε π ειδή τά τρία πρώτα τοδλάχιστον χρόνια πού πάει
τό παιδί σχολείο, δέν έχει τήν ψυχική ίκανότητα νά καταλάβει ούτε
τόν ήθικό κόσμο ούτε τή σχέση πρός τό θεό, ούτε τις θρησκευτικές
άλήθειες, Ιχομε τήν ίδέα πώς ή θρησκευτική διδασκαλία πρέπει
ν’ άρχίζει άπό τήν Δ ' τάξη. Στίς τρεις πρώτες τάξεις γίνεται καλ

λιέργεια τού θρησκευτικού συναισθήματος μέ τήν προσευχή, στίς
έκκλησιαστικές τελετές καί μέ τή γενικότατη έξήγηση τών μεγά
λων Ιορτών.
Στή»· Δ ' τάξη (ώρες 2) θά γίνει σύντομη διδασκαλία άπό τήν
Παλαιά Διαθήκη μέ κέντρο τό Μωΰσή, τόση μόνο δσο είναι άπαραίτητο γιά νά καταλάβουν τά παιδιά τή μονοθειΐστική θρησκεία (τών
Εβραίων) πρίν άπό τό Χριστό. Έ π ε ιτα άπό τήν Καινή Διαθήκη δ
ιδιωτικός βίος τον Χρίστον, δηλ.
1) Εύαγελισμός.
2) Γέννηση τού Χριστού.
3) Προσκύνηση τών Μάγων.
4) Φ υγή στήν Αίγυπτο καί έπιστροφή στή Ναζαρέτ.
5) 'Ο ’Ιησούς δωδεκαετής στό ναό.
6) ’Ιωάννης ό Βαπτιστής.
7) Τό κύρυγμα τού ’Ιωάννη.
Σ τ ή ν Ε ' τά ξ η (ώρες 2).
I. Δημόσιος βίος τον Χρίστον.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

‘Η βάπτιση.
Οί πρώτοι μαθηταί.
'Ο ’Ιησούς εόλογεί τά παιδιά.
'Ο γάμος στήν Κανά.
Ό έκατόνταρχος τής Καπερναούμ.
Φαρισαίος καί Τελώνης.
Ό καλός Σαμαρείτης.
'Η παραβολή τού ’Ασώτου.
θάνατος τού ’Ιωάννη.

II.

Τά πάθη, ή σταύρωση, και ή ’Ανάσταση τον Χρίστον.

1) Ή μύρωση τού Χριστού στή Βηθανία.
2) Ζακχαίος καί ’Ιησούς.
3) Ή είσοδος τού Ιησού στά 'Ιεροσόλυμα. Καθαρισμός τού ναού.
4) Σύγκρουση μέ τούς Φαρισαίους. Τό δηνάριο. Ή έρώτηση τών
Σαδουκαίων. ΟδαΙ δμίν. Οί φύλακες τού άμπελώνος.
5) Ή προδοσία.
6) 'Ο μυστικός δείπνος.
7) Γεσθημανή.
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8) Ή καταδίκη (νυκτερινή άνάκριση, άρνηση τοΟ Πέτρου, κατη
γορία, καταδίκη κακομεταχείριση).
9) Ή σταύρωση.
1 0 ) 'Η ταφή.
11) 'Η άνάσταβη.
12) Ή άνάληψη.
111. Σύντομη Λειτουργική.
Σ τ ή ν ζ ' τά ξη (ώρες 2).
1) ’Ιδιωτικός βίος τού ΧριστοΟ
,
2) Δημόσιος βίος τοΟ ΧριστοΟ
ηψη'
3) Διδασκαλία τοΟ ΧριστοΟ. Ή έπί τοΟ δρους όμιλία.
4) Ή πρώτη χριστιανική κοινότητα α') Πεντηκοστή, Επιφοίτηση
‘Αγ. Πνεύματος, 6') Οί Απόστολοι στό Συνέδριο, γ') θάνατος Στε
φάνου τοΟ πρωτομάρτυρα.
5) Ό άπόστολος ΠαΟλος.
6) Διωγμοί.
7) 'Ο Μ. Κωνσταντίνος.
8) Οί τρεις 'Ιεράρχες.
9) Οί 7 Σύνοδοι. Σχίσμα ’Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας.
10) Ή διάδοση τοΟ ΧριστιανισμοΟ στή Ρωσία καί στή Βουλγαρία.
11) Ή ’Ανατολική Ικκλησία καί οί Τούρκοι.
12) Κατήχηση. Τό Σύμβολο τής πίστεως καί τά μυστήρια. Οί
μακαρισμοί.
Η '. Ιχ ν ο γ ρ α φ ία κ α ί Π λ α σ τικ ή , 32δική,
Χ ειρ ο τεχ ν ία , Γ υ μ ν α σ τικ ή .
Ό τρίτος άπό τούς μερικούς σκοπούς τού Δημοτικού Σχολείου
είναι ν’ άναπτύξει καί άσκήσει τίς δεξιότητες τού χεριού, τοΟ ματιού,
τού αύτιοϋ, καί νά γυμνάσει τό σώμα καλλιεργώντας συνάμα τήν
παρατήρηση, τήν αίσθηση τού ώραίου, τήν αύτοπεποίθηση καί αδτενέργεια, τή μεθοδικότητα, τήν πειθαρχία καί τήν ένεργητικότητα μέ
τά μαθήματα τής ’Ιχνογραφίας καί Πλαστικής, τής ’Ωδικής, τής
Χειροτεχνίας καί τής Γυμναστικής.
Τής Ιχνογραφίας %αί Πλαστικής Ιδιαίτερος σκοπός είναι ν’ άσκηθεΐ
τό μάτι νά ξεχωρίζει καθαρά τίς μορφές, τά σχήματα καί τήν αρμο
νία τών γραμμών καί τών χρωμάτων στά πράγματα τού Ιξωτερικού

κόσμου διαπλάττοντας Ιτσι τέλειες όπτικές παραστάσεις, καί νά γίνει
τό χέρι Ικανό νά Ικφράζει τίς παραστάσεις αδτές αδτούσιες ή συνδυα
σμένες σέ νέα άρμονικά σύνολα γραφικά ή πλαστικά. ’Επειδή καί τά
δύο μαθήματα Ιργάζονται μ’ Ιποπτεΐες άντικειμένων, πού δσο τό
δυνατόν καθαρές καί τέλειες έχουνε σκοπό νά μεταδώσουν στά παι
διά καί τάλλα, προπάντων τά πραγματικά μαθήματα, σωστό είναι ή
’Ιχνογραφία καί ή Πλαστική νά έργάζονται πάντα παράλληλα καί
μέ στενή συνάφεια μέ δλα τά μαθήματα αδτά.
Ή μεθοδική τής ίχνογραφίας, βοηθούμενη άπό παρατηρήσεις έπιστημονικές γιά τόν τρόπο πού ξετυλίγεται στό παιδί ή ικανότητα νά
έκφράζει μέ τά γραφικά μέσα τίς παραστάσεις του, έχει άλλάξει σέ
σπουδαία σημεία τά τελευταία χρόνια. Γι’ αδτό καί τό καθιερωμένο
πρόγραμμα δέν άνταποκρίνεται στή σημερινή μεθοδική* ή γραμμική
λεγόμενη ίχνογραφία πρέπει νά φύγει δλως διόλου άπό τήν δλη τού
μαθήματος. Σ ’ αύτή θ’ άσκηθούν τά παιδιά στό μάθημα τής Γεωμε
τρίας. ’Ακόμη ή άιακοσμητική ίχνογραφία πρέπει νά γίνεται πολύ
λίγο καί μόνο στίς άνώτερες τάξεις κοντά στήν ίχνογραφία άπό τή
φύση. Περισσότερη θέση Ιχει ή διακοσμητική ίχνογραφία στά παρ
θεναγωγεία σύμφωνα μέ τήν ιδιοφυία τών κοριτσιών (κοίτα χειροτε
χνία - ποικιλτική).
Τά τρία πρώ τα χρόνια πρέπει νά ίχνογραφούν τά παιδιά μόνον
άπό τή μνήμη τους άντικείμενα γνωστά τους ή πού τά γνώρισαν
καλύτερα στήν πραγματογνωσία, πατριδογνωσία ή καί σ’ άλλα μαθή
ματα. Πριν νά ιχνογραφήσουν Ινα άντικείμενο, τούς γίνεται συνειδητό
τό σχήμα του πού πρόκειται ν’ άποδοθεΐ. Ά λ λά στήν πρώτη καί δεύ
τερη τάξη πρέπει, κοντά στή συστηματική αύτή ίχνογραφία άπό τή
μνήμη, ν’ άφίνονται τά παιδιά κι’ δλως διόλου έλεύθερα νά ζωγρα
φίζουνε σκηνές άπό τή ζωή τους ή άπό παραμύθια ή άλλες είκόνες
ζωηρά παραστημένες στό νού τους καί μάλιστα άπό τέτοο είδος ιχνο
γραφήματα πρέπει νά πρωταρχίζει τό μάθημα τής ίχνογραφίας.
’Ακόμη πρέπει νά γυμνάζονται τακτικά νά σέρνουνε μέ τό Ινα ή
καλύτερα καί μέ τά δυό χέρια γραμμές κανονικές καμπύλες ή καί
άλλες άπάνω σέ κάθετο πίνακα μέ κιμωλία, χωρίς νά στηρίζουν
πουθενά τό χέρι. Οί άσκήσεις αδτές γίνονται σ’ δλες τίς τάξεις.
Στίς άνώτερες τάξεις Δ', Ε ' καί ζ"' τά παιδιά ιχνογραφούν πάντα
βλέποντας τό άντικείμενο, στίς τελευταίες τάξεις ιχνογραφούν καί τό
ίδιο άντικείμενο άπό πολλές κατόψεις μέ φωτοσκίαση καί μέ προο
πτική. Σ ’ δλες τίς τάξεις, καί άπό τήν πρώτη άκόμη, πρέπει τά παι
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διά νά μεταχειρίζονται καί τό χρώμα, στήν άρχή χρωματιστά μολύ
βια, Αργότερα πινέλο καί νερομπογιά χρωματίζοντας μέ τά κατάλ
ληλα χρώματα τό διάγραμμα, πού στήν άρχή γίνεται πάντα μέ μολύβι
ή μέ κάρβουνο. Ή διδασκαλία, πρό πάντων στις κατώτερες τάξεις
(έκτδς άπό τήν δλως διόλου Ιλεύθερη ιχνογραφία) πρέπει νά είναι
δμαδική, μόνο στίς άνώτερες μπορεί νά είναι καί άτομική.
Σ τήν Α ’ καί Β ' τάξη δίνομε στήν ίχνόγραφία άπό μία ώρα τή
βδομάδα. Τά παιδιά δμως θά ιχνογραφούν καί στή Χειροτεχνία,
στήν Πραγματογνωσία καί στ’ άλλα μαθήματα, άν δοθεί κατάλληλη
άφορμή. Σ ' άλες τις &λλες τάξεις άπό δύο ώρες. Κ ’ Ιδώ δμως ιχνο
γραφούν παντού δπου είναι άνάγκη, στήν ΙΙατριδογνωσία καί Γεω
γραφία, στήν 'Ιστορία, στή Φυσική κλπ.
Παραδείγματα πραγμάτων πού μπορούνε νά ιχνογραφούν τά
παιδιά τά τρία πρώ τα χρόνια άπό τή μνήμη: αύγό, δαμάσκηνο,
άλυσσίδα, ματογυάλι, κουτάλι, τροχός, πλάκα βωλογιοΰ, τετράδιο,
φάκελλός, πόρτα, παράθυρο, χάρτινος άετός, πριόνι, μαχαίρι, πέταλο,
ψαλίδι, άπλά φύλλα, καρποί. ’Α π ό τήν Δ ' κ ί άπάνω : Διάφορα
είδη φύλλα, πεταλούδες, λουλούδια, (μαργαρίτες πανσέδες, μενεξέδες,
παπαρούνες, τριαντάφυλλα κλπ.), ψάρια, φτεροΰγες πουλιών, φτερά
διάφορα, καρποί, δημιουργήματα τής τέχνης καί τής κοινής χρήσεως:
άρχαΐα άγγεία, στήλες ναών, κουπιά, ποτήρια, μποτίλιες, χύτρες,
βάζα, άλλα δοχεία άπλά, λάμπα, κεροστάτης, καθίσματα, τραπέζια,
θρανία, δωμάτια πουλιά, ζώα κλπ. κλπ.
Τήν αίσθηση τού ώραίου καί τή μόρφωση τελείων όπτικών παρα
στάσεων βοηθεί παρά πολύ καί ή μεθοδική διδασκαλία άπάνω σέ
δημιουργήματα τής τέχνης. Τέτοια Ιργα γλυπτικά, Αρχιτεκτονικά
κ. ά. άπό τήν Ε λληνική τέχνη μπορεί καί πρέπει νά έξετάζονται
στήν ώρα τών Ελληνικών, δπου ύπάρχουνε μουσεία, άπό τό πρωτό
τυπο, άλλοιώς άπό εικόνες. ’Αφορμές άπειρες θάχει ό δάσκαλος προ
πάντων στό μάθημα τής ιστορίας. Έ τσ ι μπορούνε νά έξεταστούν ό
άρχάίος ναός (Δωρικός, ’Ιωνικός καί Κορινθιακός βυθμός), άπό τή
Βυζαντ. Αρχιτεκτονική ή "Αγια Σόφιά κλπ., άπό τή γλυπτική Ιργα
τού Φειδίου, τού Πραξιτέλη καί τού Λυσίππου, άπό τή ζωγραφική
λίγα Ιργα τής Βυζαντιακής έποχής (άφορμή έδώ δίνουν τά θρησκευ
τικά) καί τής νεώτερης τέχνης. "Οταν π. χ . ό δάσκαλος διδάσκει για
τήν παιδεία έπί Τουρκοκρατίας δέν πρέπει νά ξεχάσει τό κρυφό σχο
λειό καί τό μικρό σοφό τού Γκίζη, γιά τδ μάθημα τών Γενιτσάρων
Ιχει τό γάμο των μικρών παιδιών τού ίδιου ζωγράφου, ή πυρπόληση

τής Τουρκικής ναυαρχίδας άπό τόν Κανάρη στή Χίο ζωντανεύει μέ
τήν Αντίστοιχη είκόνα τού Λύτρα κλπ.
*Η πλαστική μπορεί νά πάει καί μαζί μέ τή χειροτεχνία ή μέ
τήν ’Ιχνογραφία, στις μικρές τάξεις μέ τήν Πραγματογνωσία καί τήν
Πατριδογνωσία. ’Ιδιαίτερες ώρες δέν Ιχει. Τά παιδιά μέ πηλό ή
πλαστιλίνη γυμνάζονται νά πλάθουν κοινά γνωστά τους Αντικείμενα,
κρίκους, καρπούς, δοχεία, πιάτα κλπ. (κοίτα Αναλυτικό πρόγραμμα
χειροτεχνίας).
’Ιδιαιτέρως μεγάλη Αξία έχει αύτό τό μάθημα καθώς καί ή Χ ει
ροτεχνία γενικά, ώς Αξιόλογο μέσο γιά τή σιωπηλή ένασχόληση στά
ένωμένα σχολεία.
Ωδική.
’Ιδιαίτερος σκοπός τής ώδικής είναι νά Ιφοδιάσει τά παιδιά μέ
άρκετά τραγούδια, πού σέ διάφορες περιστάσεις τής ζωής τους νά
μπορούνε νά τούς χρησιμεύουν γιά νά έκφράσουνε συναισθήματα
χαράς ή λύπης, ένθουσιασμού ή θαυμασμού καί κάθε ένδόμυχη συγ
κίνηση. ’Επιδιώκοντας ή ώδική αύτό τόν πραγματικό σκοπό γυμνά
ζει κι* δλας τό αότί καί τή φωνή τών παιδιών, μορφώνει τήν Αντί
ληψη τών τόνων, τού βυθμού, τής μελωδίας καί άρμονίας καί καλ
λιεργεί τήν αίσθηση τού ώραίου καί συναισθήματα ύψηλά καί
εύγενικά.
Τά τραγούδια πού θά μάθουν τά παιδιά στό σχολείο, γιά νά
τούς είναι άληθινό έφόδιο γιά τήν συναισθηματική έκφραση στίς
περιστάσεις τής ζωής τους, δέν πρέπει νά είναι σχολαστικά καί
άψυχα, μέ στενό σχολικό περιεχόμενο καί τέτοια έν γένει πού ή νά
ντρέπονται ή ποτέ νά μήν αισθάνονται τήν άνάγκη νά τά μεταχειριστούνε μέ άληθινό ψυχόρμητο καί έξω άπό τό σχολείο καί ύστερα
στή ζωή τους. Γ ι’ αύτό καί τό περιεχόμενο καί ή μελωδία πρέπει
νά είναι πρώτα πρώτα ώραΐα καί νά πλησιάζουν 8σο μπορούνε στό
Ιθνικό δημοτικό καί λαϊκό τραγούδι. Κι’ αύτά δμως αύτούσια πρέπει
νά τά χρησιμοποιούνε πολύ στή διδασκαλία τής ώδικής· τό ίδιο καί
μερικά άπό τά Εκκλησιαστικά τραγούδια. Δυστυχώς ούτε δλος ό πλού
τος τών δημοτικών τραγουδιών έξετάστηκε καί χρησιμοποιήθηκε
άκόμη άρκετά μέ τό σκοπό αδτόν, ούτε ή δημιουργική σύνθεση έργάστηκε άκόμη άρκετά καί γιά τό σχολείο άπάνω σ’ αδτή τή βάση.
Γι’ αύτό τά περισσότερα σημερινά σχολικά μας τραγούδια είναι ή
Ακαλαίσθητες μεταφράσεις ή άπλή μεταφορά ξένης μουσικής στούς
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γνωστούς άνοστους, σαχλούς καί Ανόητους τίς περισσότερες φορές
Ελληνικούς στίχους.
Στά τρία πρώτα χρόνια δίνομε μονόφωνα, στίς Αλλες τάξεις δίφωνα
τραγούδια. Τή διδασκαλία τών τραγουδιών πρέπει νά παρακολουθεί
συστηματική άσκηση καί άπλή θεωρία τής μουσικής. Στό τέλος τοϋ
Εκτου χρόνου πρέπει τά παιδιά νά μπορούνε νά διαβάζουν άπλά τρα
γούδια άπό τό πεντάγραμμα. Γιά τήν ώδική όρίζομε σ’ δλες τΙς τάξεις
άπό δύο ώρες τονίζοντας πώς δπου ή σχολική ζωή παρουσιάζει κατάλ
ληλη περίσταση, άρχή καί τέλος τών μαθημάτων, Ικδρομές, σχολικές
γιορτές κλπ. πρέπει νά χρησιμοποιούμε τά μαθημένα τραγούδια.

τερα νά τήν τελειοποιήσουνε μέ γούστο καί μέ Επιστημονικότερη μέθοδο
καί δσους θελήσουνε νά Εξακολουθήσουν τή μόρφωσή τους θά τούς
βοηθήσουνε νάέπιδοθούνε στίς Επιστημονικές τους μελέτες μεθοδικότερα,
μέ ζωηρότερη άντίληψηκαΙπαρατηρηκότητα,μέύπομονήκαΙΕπιμονή.
Σ την Α ' τάξη. Τάγόρια (καί τά κορίτσια, δπου είναι δυνατόν) γυμνά
ζονται στό δίπλωμα, στό πλέξιμο τού χαρτιού καί στήν ύφαντική του.
Κόβουν σέ βρισμένα μέτρα καί διπλώνουν λωρίδες χαρτί καί κολλούν
μέ γόμμα κομμάτια άπό χρωματιστό χαρτί σέ διάφορα γεωμετρικά
καί καλλιτεχνικά σχήματα, είτε μέ τή βοήθεια τοϋ δασκάλου, είτε καί
μέ τή δική τους πρωτότυπη όρμή. Κεντούν μέ χρωματιστά μαλλιά ή
μέ μετάξι σέ κανναβ« ή σέ χαρτί διάφορα σχέδια χωρίς ύπόδειγμα.
Σ τά κορίτσια ιδιαιτέρως δίνονται οί πρώτες όδηγίες γιά τό βάψιμο,
τό καρύκωμα καί τό μπάλλωμα Απάνω σέ λινό ή σέ μπαμπακερό
πανί κολλημένο Απάνω σέ κανναβά. Μαθαίνουν Ακόμη νά πλέκουνε
μέ μεγάλες ξύλινες ή κοκκαλένιες Αγκιστρωτές βελόνες διάφορα κορ*
δόνια, Επειτα πλεχτές γραβάτες, μικρές φούστες, μπλούζες καί φισσού. ’Απάνω σέ κανναβά κεντούνε γραμμές, συμπλέγματα άπό γραμμές, μικρά καί μεγάλα γράμματα τού τύπου καί Αριθμούς κι’ άρχίζουν τό κέντημα Απάνω σέ Εταμίνα.
Σ τήν Β ’ τάξη τάγόρια (κ α ίτ ά κορίτσια, δπου μπορεί νά γίνει)
μαθαίνουν μέ ψάθα μονόχρωμη ή πολύχρωμη νά πλέκουνε διάφορα
είδη καλάθια καί νά συνδυάζουνε λωρίδες ποικιλόχρωμες σέ διάφορα
καλλιτεχνικά συμπλέγματα. Κόβουνε χαρτόνια σέ βρισμένα μέτρα καί
φκιάνουνε μ’ αύτά διάφορα γεωμετρικά στερεά καί άλλα Αντικείμενα,
πού τά κολλούνε μέ γόμα ή κόλλα (σπιτάκια, τετράγωνους πύργους
κλπ.)* Αρχίζουν τήν πλαστική φκιάνοντας άπό πηλό γεωμετρικά στε
ρεά καί άπλούστατα Αντικείμενα, άπό τή μνήμη τους (καρπούς, αύγά,
φύλλα, σπιτάκια κλπ.).
Τά κορίτσια ιδιαιτέρως γυμνάζονται στό βάψιμο, στά διάφορα
είδη τής βελονιάς (πατητή, πισοβελονιά, διπλορραφή) καί στό μπάλλωμα (άπάνω σέ κανναβά ή σέ λινό πανί)· καταγίνονται νά βάψουνε
σάκκους, μαντύλια, πετσέτες καί μπλούζες. Εξακολουθούν τήν άσκηση
στό πλέξιμο (μέ μικρότερες τώρα βελόνες) καί πλέκουν άπό μαλλί
μανικέτια, κάλτσες, παπουτσάκια καί νυχτικά γιά παιδιά. Κεντούνε
μέ χρωματιστές μάλλινες κλωστές άπάνω σέ κανναβά ή σέ Εταμίνα.
Σ τήν Γ ' τάξη τάγόρια (καί τά κορίτσια) μαθαίνουν νά φκιάνουν
Από χαρτόνια διάφορα Αντικείμενα πού τά σκεπάζουν μέ χρωματιστά
χαρτιά σέ διάφορα σχέδια ή μέ δικά τους χρωματιστά ίχνογραφή-

Γ ν μ ν α ο τική.
'Η Γυμναστική ιδιαίτερο σκοπό Ιχ ει νά διατηρήσει τήν ύγεία
καί νά καλλιεργήσει τίς γενικές δεξιότητες, τήν εδκινησία, τή δύναμη
καί τήν άρμονική Ανάπτυξη τού σώματος, καί μαζί μ’ αύτά νά
τονώσει τίς βουλητικές Αρετές, τή σκοπιμότητα, τήν πειθαρχία καί
τήν αύτοπεποίθηση.
Στό τωρινό πρόγραμμα τής Γυμναστικής δέν Ιχομε νά προσθέ
σομε τίποτα ιδιαίτερο, γιατί στηρίζεται σέ βάσεις Επιστημονικές, θ ά
θέλαμε μόνο νά δοθεΐ περισσότερη προσοχή στό παιχνίδι, καί μάλι
στα στό ντόπιο, νά δοθεί σ’ δλα τά σχολεία χώρος κατάλληλος
γ ι’ αύτό καί γιά τή γυμναστική καί ν’ άφίνονται Ενα άπόγεμα τή
βδομάδα γιά περίπατο κ ’ ένα άλλο έλεύθερο.
Γιά τή Γυμναστική πρέπει νά δοθούν τρεις ώρες τή βδομάδα, πού
καλύτερα μάλιστα μπορούνε νά γίνουν Ιξ ήμιώρια,σ’ δλες τίς τάξεις. Γε
νική άρχή στό ώρολόγιο.πρόγραμμα νά γίνει, πώς ύστερα Από τή Γυμνα
στική δέν πρέπει νά γίνεται μάθημα. Τό χειμώνα ή τελευταία πρωίνή,
τό καλοκαίρι ή τελευταία άπογεματινή είναι οί καταλληλότερες ώρες.
Χειροτεχνία.
Μέ τή χειροτεχνία προπάντων μπορεί νά μορφώσομε τίς δεξιό
τητες τού χεριού καί τού ματιού, νά γυμνάσομε τήν παρατηρηκότητα καί τήν προσοχή τών παιδιών, νά τά προσανατολίσομε στόν
ήθικά κόσμο τής έργασίας καί νά τούς έμπνεύσομε τήν Αγάπη
γι’ αύτόν. Χωρίς νά μεταβληθεί τό δημοτικό σχολείο σέ είδική Επαγ
γελματική σχολή, πρέπει νά δώσει σ’ δλους τούς μαθητάς τά στοι
χεία πού θά τούς κάμουν ικανούς δποια δουλειά καταπιαστούν άργό-
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ματ«. Τάγόρια ξεχωριστά άρχίζουνε νά φκιάνουνε διάφορα πράγματα
άπό σύρμα καί βέργες λυγαριάς, καλάθι γιά αύγά, σαπουνοθήκες κλπ.
ή καφασωτά. Στήν πλαστική φκιάνουνε άπό πηλό άρχιτεκτονικά
στολίδια, άντικείμενα άπό τή μνήμη τους (πιάτα, δοχεία σέ διάφορα
σχήματα, στολίδια δοχείου, πουλιά, χελώνες, φύλλα κλπ.).
Τά κορίτσια έξακολουθοΟν τό κέντημα μέ χρωματιστές κλωστές
(μάρκες σέ λινό πανί). Γυμνάζονται στό συνηθισμένο βάψιμο καί
μαθαίνουν καί άλλα είδη βελονιάς (βελονιά τρυπώματος, μπουτουνιέρας κλπ.). Μαθαίνουνε νά στριφώνουν καί νά μαντάρουν πρώτα άπάνω
σέ δοκιμαστικό πανί, έπειτα βάβοντας πουκαμίσες, γυμνάζονται νά
μπαλλώνουν καί νά μαντάρουν πλεχτά βούχα, πλέκοντας τό χαλασμένο
μέρος μέ τις ίδιες μάλλινες κλωστές καί διορθώνοντάς το στό ίδιο σχέ
διο πού ήταν πρώτα. Φκιάνουν άπό πανί φασκιές καί φορέματα μικρών
παιδιών (πουκαμισάκια, φούστες, μπροστέλλες, νυχτικά, κορσαζάκια
κλπ.). ’Αρχίζουνε νά πλέκουν ταντέλλες μέ λινές κλωστές ή μέ μαλλί
(κάλτσες καί παπουτσάκια παιδιών, σκούφιες,μικρά σκεπάσματα κρεββατιών). ’Εξακολουθούν τήν πλεχτική τής ψάθας μέ λεπτότερες λωρίδες
καί φκιάνουνε διάφορα ψάθινα παιγνιδάκια (καλαθάκια, θήκες κλπ.).
Στήν Δ ' τάξη τάγόρια έξακολουθούνε νά δουλεύουν τό σιδερένιο
σύρμα κι’ άρχίζουν τώρα νά έργάζονται καί μέ σύρμα έπιχαλκωμένο.
Έ π ε ιτα φκιάνουνε διάφορα πράγματα άπό σύρματα καί ξύλο (κλου
βιά, καφάσια, κλπ.). Ε π ειδ ή άρχίζει έδώ ή κατεργασία τού ξύλου
μαθαίνουν τά διάφορα έργαλεΐα μέ τά όποια δουλεύομε τό ξύλο,
έξακολουθοΟν τήν κατεργασία τού πηλού καί φκιάνουνε διάφορα
άντικείμενα άπό πηλό λεπτότερα καί τελειότερα (κύπελλα, φλυτζανάκια, δακρυδόχους, στύλους μέ τούς άρχαίους βυθμούς, άποτυπώματα ζώων, άνάγλυφα κλπ.).
Τά κορίτσια έξακολουθοΟν νά γυμνάζονται βάβοντας τά προχειρότερα καί άπλούστερα άσπρόρρουχα. Τό κέντημα μέ μάλλινες ή
λινές κλωστές άπάνω σέ καναβά ή έταμίνα γίνεται πολυπλοκότερο καί
συνθετότερο κι’ άρχίζει τό κέντημα μέ μεταξωτές κλωστές. Μαθαί
νουν πώς νά μαντάρουν κάλτσες μέ κλωστή λινή ή μάλλινη. Πλέ
κουν ταντέλλες τοΟ χεριού μέ κλωστή μπαμπακερή ή λινή καί διδά
σκονται τά πρώτα στοιχεία τής ποικιλτικής. Γυμνάζονται, άν είναι
δυνατόν, στό πλέξιμο καί βάψιμο ψιλής ψάθας καί στό σιδέρωμά της,
γιά νά μάθουνε νά κάνουν καπέλλα.
Στήν Ε ' τά ξ η : τάγόρια ένώνουν στήν έργασία τους τήν ιχνο
γραφία καί τήν πλαστική. Φκιάνουν Ινα αντικείμενο άπό πηλό καί
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έπειτα τό ίχνογραφοΟν ή καί τό άντίθετο. Στήν κατεργασία τοΟ ξύλου
(ξυλουργική) μαθαίνουν τά διάφορα έργαλεΐα της καί πώς νά τά
μεταχειρίζονται. Γυμνάζονται στό βοκάνισμα καί στό πριόνισμα τών
ξύλων. Κολλούνε ξύλα γιά νά φκιάσουνε διάφορα άντικείμενα (κορ
νίζες, σταυρούς, μέτρα, κουτιά, θήκες, κλπ.) μέ τις προεξοχές (χωρίς
καρφιά) καί μέ ψαρόκολλα.
Τά κορίτσια έξακολουθούνε νά γυμνάζονται στό βάψιμο καί μα* \
θαίνουν τή λοξή βαφή, τό άπλό κορδέλιασμα καί τό κορδέλιασμα μέ
}’
δίπλες άπό τούλλι ή άπό ταντέλλα. Φκιάνουν πλισσέδες καί κουμπιά
|
άπό πανί καί μαθαίνουν άκόμη τή βελονιά τής φανέλλας, τήν άγκαθωτή βελωνιά, τή βελονιά φεστονιού καί τήν κοσμηματοβελονιά.
Ά ρχίζουν νά μαθαίνουν πώς νά κόφτουν άσπρόρρουχα, δοκιμάζοντας
πρώτα άπάνω σέ χαρτιά ή σέ άχρηστα κομμάτια άπό πανί. Ράβουν
άντρικά άσπρόρρουχα καί τά δυσκολότερα γυναικεία. Κόβουν παντα
λόνια καί άπλά μικρά φορέματα σέ δ,τι πανί κι’ άν είναι κόβοντας
πρώτα άπάνω σέ άχνάρια (πουκάμισα, μπροστέλλες, φούσκες, κορσάζια πουκαμισάκια κλπ.). Μαθαίνουν πώς γίνεται τό λοξό μαντάρισμα ν
καί τό μαντάρισμα σέ σχισμένες τσόχες ή μάλλινα φορέματα. Έ ξα- ί
κολουθούν τό πλέξιμο μέ λινές κλωστές καί πλέκουν διάφορες ταν- ;!
τέλλες· άρχίζουνε νά μαθαίνουν νά πλέκουνε στό κοπανέλλι καί συν- |
θετότερα άσπροκεντήματα. ΈξακολουθοΟν άκόμα τήν ποικιλτική καί
τό πλέξιμο καπέλλων άπό ψάθα.
Σ τήν ς ' τάξη. Τάγόρια έξακολουθοΟν νά δουλεύουν τό ξύλο
καί φκιάνουν κουτιά καί άλλα ξύλινα άντικείμενα κολλημένα μέ
καρφιά. Τορνεύουν διάφορα ξύλινα άντικείμενα καί μαθαίνουν τά
σπουδαιότερα έργαλεία γιά νά δουλεύουν τό σίδερο. Γυμνάζονταπώς νά μεταχειρίζονται τή λίμα λιμάροντας καί γυαλίζοντας πράγ
ματα καμωμένα άπό μαλακό σίδερο ή άπό χιτοσίδερο. ’Εξακολου
θούν τήν ιχνογραφία καί πλαστική (δπως στή Ε ' τάξη) σέ πολυπλοκότερους συνδυασμούς καί σέ άναπαραστάσεις έργων άπό τή ζωή καί
τόν πολιτισμό τών άρχαίων καί τών νέων Ε λλή νω ν κι’ άπό τή φύση.
Τά κορίτσια γυμνάζονται νά κόβουν καί νά βάβουν δλα τά είδη
άσπρόρρουχα. Μαθαίνουνε νά κεντούν διάφορα άσπρα κεντήματα σέ
πουκαμίσες κλπ. ΈξακολουθοΟν τό πλέξιμο τής ταντέλλας σέ πολυπλοκότερα σχέδια μέ μικρές βελόνες καί σέ κοπανέλλι. Έξακολου]
θούν τήν κατασκευή καπέλλων καί τήν ποικιλτική. Πλέκουνε διάφορα |
μεταξωτά άντικείμενα (γραβάτες, σάλια, κάλτσες, καλτσοδέτες) καί I
κάνουν κεντήματα άπό μετάξι (μάρκες σέ μεταξωτά μαντήλια κλπ.). |
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Είναι π ιά κοινοτοπία ή παιδα γω γική άπαίτηση π ώ ς κάθε σχο
λείο π ρ έπ ει νά Ι χ ε ι κ αί τόν κήπο του, δπου τά παιδιά θά βρίσκουνε
μόνα τους άφθονα τά μέσα γ ιά τήν Ιπ ο π τικ ή διδασκαλία τών φυσιογνωστικών κλπ. κ α ί θά καταγίνονται στό μορφωτικότατο μάθημα τής
φυτοκομίας κ α ί δεντροκομίας. Τό μάθημα αότό μπορεί νά γίνεται
κάθε μέρα, τό φθινόπωρο κ α ί τό χειμώ να τό άπόγεμα μετά τίς τέσσερες, κ αί τή ν άνοιξη τό πρω ί, πρίν άρχίσουν τάλλα μαθήματα.
Ά π ό τήν δλη τής χειροτεχνίας πού δώσαμε παραπά νω μπορεί
σέ μερικά μέρη νά παραλείπονται οί άσκήσεις στήν πλαστική π . χ .
ή τή σιδηρουργική καί νά διδάσκονται σηροτροφία ή μελισσοκομία,
ή γαλατοκομία κ αί τυροκομία κλπ., άνάλογα μέ τίς διάφορες τοπι
κ ές άνάγκες.
___________

Ω ρολόγιο πρόγρα μμ α το ν έξατάξιον Δημ. Σ χ ο λ ε ίο υ Χ.
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1 2τήν ΣΤ' τάξη τ&ν Αημ. Παρθεναγωγείων θά διδάσκονται τά κορίτσια
6 ώρες Ελληνικά, 1 ι/υ ’Ωδική καί 1 '/ , ’Ιχνογραφία. ’Ετσι περιορίζονται οί ώρες
τής δίδασκαλίας οί 80 καί μίνουν τρία άπογέματα ¿λεύθερα, γιατί γιά λόγους
φυσιολογικούς ο’ αύτή τήν ήλικία άλλάζει καί άδυνατίζει δ δργανισμός τοδ
κοριτσιού.

II
Τό δεύτερο έρώτημα τού Κεντρικού ’Εποπτικού Συμβουλίου είναι
γιά τά ’Δνώτερα Παρθεναγωγεία καί τά Διδασκαλεία τών κοριτσιών.
’Αλλά τά μόνα Ιπίσημα σχολεία τά ειδικά γιά τή μόρφωση τών
κοριτσιών στήν Ε λλά δα είναι τά δημοτικά, τετρατάξια καί έξατάξια
καί τά λίγα όχτατάξια άνώτερα παρθεναγωγεία μέ τάντίστοιχα διδα
σκαλεία τής φιλεκπαιδευτικής έταιρείας. Επομένω ς τό έρώτημα
τοΟ Κ. Ε. Συμβουλίου μάς φέρνει άμέσως στό πρόβλημα τής γυναι
κείας μορφώσεως στόν τόπο μας. Τό μεγάλο δμως αότό πρόβλημα
θά τό θίξομε τόσο μόνον, δσο φτάνει γιά νά δώσομε θετική καί δικαιο
λογημένη άπάντηση στήν έρώτηση πού μάς Ιγινε.
"Ο,τι είπαμε στό Α ' μέρος γιά τά δημοτικά σχολεία τών άγοριών
ισχύει καί γιά τά δημοτικά παρθεναγωγεία. Μ’ αότά έδειξε ή πολι
τεία πώς Ιννοιωσε τό χρέος της νά φροντίσει — δπως δά φρόντισε
καί γιά τάγόρια — γιά τή στοιχειώδη μόρφωση τών κοριτσιών. Οί
οικονομικές δμως καί κοινωνικές συνθήκες έπιτρέπουν κ’ έπιβάλλουνε σέ πολλά κορίτσια νά ζητήσουνε γενική μόρφωση άνώτερη
άπό τή λαϊκή· γιά τέτοια μόρφωση τό Κράτος ώς τώρα δέ φρόντισε
καθόλου. Ή μόνη φροντίδα του ήτανε ν’ άναγνωρίσει καί κανονίσει
τά προγράμματα γιά τά λίγα άνώτερα παρθεναγωγεία πού ίδρυσε
ή Ιδιωτική πρωτοβουλία. Τά άνώτερα αότά παρθεναγωγεία έχουνε
διπλό σκοπό' πρώτα νά δώσουνε στά κορίτσια γενική μόρφωση άνώ
τερη άπ’ 8,τι δίνουν τά δημοτικά καί έπειτα νά προετοιμάσουνε μαθή
τριες γιά τά διδασκαλεία. Ό πρώτος σκοπός είναι, καθώς φαίνεται
άπό τά πράγματα, κάτι τι δευτερεΟον καί άργότερα θά Ιξεταστεΐ, άν
τόν έπιτυχαίνουν ή δχι. Ό δεύτερος είναι καί 6 κύριος σκοπός τών
σχολείων αύτών, άφοΟ Ικεϊ μόνον ύπάρχουν άνώτερα παρθεναγωγεία,
δπου λειτουργούν καί διδασκαλεία. "Ωστε δέν είναι άβάσιμος ό ισχυ
ρισμός πώς ή έμμεση φροντίδα τής πολιτείας γιά τά κορίτσια πού
ζητούν άνώτερη άγω γή — τά κορίτσια δηλ. κυρίως τής άστικής
τάξεως —· περιορίστηκε ώς τώρα σέ άφθονότατες σχετικά μέ τόν
πληθυσμό μας δασκαλοπαραγωγικές μηχανές.
Σ ’ δλα τά πολιτισμένα Κράτη τά σχολεία προσπαθούνε νά 6πη - .
ρετήσουν καί ικανοποιήσουν, ‘δσδ μπορούνε, τις άνάγκες πού έχουν οί
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διάφορες κοινωνικές τάξεις. Στή διαβάθμιση καί τά προγράμματα
των σχολείων καθρεφτίζονται κατά μέγα μέρος οι ανάγκες αύτες,
, έπομένως καί ή πρόοδος ένός τόπου. "Οποιος 8μως ήθελε νά συμπεράνει μόνον άπό τά έπίσημα ή μισοεπίσημα σχολεία μας τί άνάγκες
έχουν τά κορίτσια τών άστών στόν τόπο μας, δηλ. τί άνάπτυξη καί
ζωή έχει αύτή ή άστική τάξη, θά έφτανε στό συμπέρασμα πώς οί
άστοί έδώ πέρα δέ θέλουνε νά δώσουνε στά κορίτσια τους άνώτερη
μόρφωση, άφοΟ ανώτερα παρθεναγωγεία είναι μόνον δχτώ, καί πώς οί
λίγοι πού τή ζητοΟνε δέ νειρεόονται τίποτε άλλο γιά τά παιδιά τους
παρά τό δίπλωμα τής δασκάλας, άφοΟ τά 8/ι» άπό τίς μαθήτριες πού
τελειώνουν τό Α Παρθεναγωγείο έξακολουθοΰν ώς τό τέλος τή μόρ
φωσή τους καί στά διδασκαλεία. Ε π ειδ ή όμως τέτοιο συμπέρασμα
θά ήταν μοναδικό στά κοινωνικά χρονικά τού εικοστού αίώνα γιά
Ιναν τόπο πολιτισμένο όπωσδήποτε, κάθε στοχαστικός μελετητής θά
σχημάτιζε άμέσως τήν πεποίθηση πώς ή παράξενη αδτή πρωτοτυ
πία δέ δείχει πρωτότυπη σύσταση καί στασιμότητα τής άστικής μας
τάξεως, άλλά πώς κάπου σκούριασε ή πολιτειακή μηχανή. Κ αί μέ
τή βεβαιότητα πώς δπου δπάρχει άληθινή ζωή καί άνάγκη θά βρει
μέ κάθε τρόπο τά μέσα νά έκδηλωθεί καί ικανοποιηθεί, θά κοιτούσε
νά ίδεί τί μέσα άνακάλυψε ή άστική τάξη γιά νά μορφώσει τά κορί
τσια της σύμφωνα μέ τίς άπαιτήσεις πού έχει, ή άν καί πώς Ικμεταλλεύτηκε τήν άνάγκη αύτή ή ίδιωτική Ιπιχειρηματικότητα. Καί θά
έβλεπε πώς ό τόπος μας είναι γεμάτος άπό σχολές καλογρηών καί
αύτές πάλι γεμάτες άπό εύπορα κορίτσια· πώς τόν Πειραιά καί ίδίως
στήν ’Αθήνα άκμάζουν καί προκόβουν τόσα Ιδιωτικά θτάξια καί
ΐΟτάξια ίδιωτικά παρθεναγωγεία· πώς στίς έπαρχίες άναγκάστηκαν
οί γονείς καί ζητήσανε νά έπιτραπεί στά κορίτσια τους νά πηγαί
νουνε μέ τάγόρια στά 'Ελληνικά σχολεία καί στά γυμνάσια- ή άδεια
δόθηκε καί σύμφωνα μέ τήν τελευταία στατιστική τού Υπουργείου
τής Παιδείας χίλιες έκατό (1100) ΙπαρχιωτοποΟλες μαθαίνουν τώρα
μέ τούς μαθητάς τών Ελληνικών σχολείων Λατινικά καί Γραμμα
τική καί 120 τελειοποιούνται στά μαθήματα αδτά στίς γυμνασιακές
τάξεις. Ά π ό τής μαθήτριες αύτές άλλες ζητούν άνώτερη μόρφωση,
άλλες πάνε γιά νά τελειώσουν όρισμένη τάξη τού γυμνασίου καί Ιπιτΰχουν έτσι τήν είσοδό τους στό διδασκαλείο καί οί πιό λίγες τέλος
γιά νά μπορέσουνε νά έγγραφοΰνε στό Πανεπιστήμιο.
Έ δώ δμως κάθε μελετητής πού πονεΐ τόν τόπο του καί ξέρει τή
μεγάλη σημασία τής άγωγής θά αίσθανόταν τήν ύποχρέωση νά Ιξετά*
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σει, άν τά διάφορα αύτά μέσα πού Ιπινόησε ή άνάγκη ή ή ίδιωτική
Ιπιχειρηματικότητα ύπηρετούν τήν άστική τάξη, δπως πρέπει, καί
συντελούνε στήν πρόοδο τής κοινωνίας· γιατί τότε μόνο μπορεί κάπως
νά δικαιολογηθεί ή άδιαφορία τής πολιτείας. Ά λ λ ά θ’ άρχιζε άπό
8να μέσο πού δέν τό άναφέραμε παραπάνω, γιατί είναι περιορισμένο
σέ λίγα εύτυχώς πλουσιόσπιτα- ή Ιπίδρασή του δμως στήν κοινωνία
είναι μεγάλη. Λίγοι, οί πλουσιότεροι άστοί, παίρνουν στό σπίτι μία ή
δύο ξένες δασκάλες (;) καί αύτές κυρίως μορφώνουν τά κορίτσια τους
στίς ξένες γλώσσες καί στήν ξένη φιλολογία ή σωστότερα στά ξένα
βιβλία· προσθέτουν άκόμη πιάνο καί ένα Ε λληνιστή γιά λίγα χρόνια
καί ή αύτοτελής μόρφωση τών κοριτσιών αύτών τελειώνει μέ τήν
καλή προφορά στά Γαλλικά ή τά Γερμανικά, μέ τήν άγάπη στά
μυθιστορήματα, μέ γραμματικούς κανόνες άπό τήν Α ττικ ή διάλεκτο,
μέ λίγες ίστορικές γνώσεις καί πολύ θαυμασμό γιά δ,τι θαυμάζουν
οί μορφωμένοι, τόν Παρθενώνα π. χ. κ. ά. Αύτό φτάνει γιά νά φαίνε
ται τό κορίτσι μορφωμένο σ’ ένα σαλόνι, νά μπορεί δηλαδή νά μιλεΐ
γιά δλα τά πράγματα. Σ ’ δλες τίς κοινωνίες οί φτωχότεροι δηλ. οί
λιγότερο εύγενείς, ζηλεύουν καί θέλουν άσυνείδητα νά μιμηθούν
τούς πλουσιότερους καί τούς εύγενέστερους. Ή μίμηση αύτή, Ιπομένως καί ή Ιπίδρασή τών τελευταίων στούς πρώτους είναι άνάλογη
μέ τή μόρφωση τής κοινωνίας. 'Η δική μας κοινωνία είναι άκόμη
άμόρφωτη, γι’ αύτό καί ή ψευτοαριστοκρατική άγωγή τής εύχάριστης
κούκλας μέ τούς καλούς τρόπους, τίς πολυποίκιλες γνώσεις καί τή
λίγη γνώση ύψώθηκε ώς ίδανικό σ’ δλη σχεδόν τή μεσαία άστική
τάξη, πρό πάντων στόν κύκλο τών μητέρων. Τό ψευτοαριστοκρατικό
αύτό ίδανικό άναλάβανε έν μέρει νά πραγματοποιήσουν τά άνώτερα
ίδιωτικά Παρθεναγωγεία κολακεύοντας τήν Ιπικίνδυνη άδυναμία τών
άστών. Ό _άστός δμως .πρώτα άπ’ δλα θέλει τό κορίτσι.του νά .γίνει,
καλή νοικοκυρά· γ ι’ αύτό μέ τήν πρώτη τάση συνδυάστηκε_ καί ή
νοικοκυρίστικη μόρφωση, δηλ. ¿απτική, κοπτική, μαγειρική κλπ.
Μά γιά νά έγκριθούν άπό τό κράτος τά ίδιωτικά παρθεναγωγεία,
έπρεπε νά συμμορφωθούνε μέ τά έπίσημα προγράμματα τού Υπουρ
γείου γιά τάντίστοιχα σχολεία. K t’ αύτό έγινε· «ώς πρός τό πρό
γραμμα τής διδακτέας δλης τό σχολεΐόν μας άκολουθεΐ τό Ιπίσημον
πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως τό όρισθέν διά τά πλήρη παρθεναγω
γεία.» Αύτά δμως έχουν 8 τάξεις, Ινώ τά ίδιωτικά είναι 9τάξια καί
ΙΟτάξια. Έ , στήν
καί ΙΟ*1 τάξη Ιφαρμόζεται τό πρόγραμμα
άπό τίς άντίστοιχες τάξεις τού γυμνασίου κ ’ έτσι κανείς δέ σκοντά
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φτει στούς νόμου? τής πολιτείας. Σκοντάφτει δμως καί σακατεύεται
ή προκοπή ένός τόπου, γιατί μέ τέτοιους δρους πραγματική άνώτερη
μόρφωση δέ μπορεί νά δοθεί* μορφώνονται μόνον έπιπόλαια άδύνατα
πλάσματα, πασαλειμμένα άπ’ δλα, χωρίς καμιά όντότητα καί αυθυ
παρξία. Κ ’ Ιτσι πολλές γυναίκες μας θυμίζουν τόν κισσό — χλωμιασμένο δμως καί άδόναμο — πού σφιχτοτυλίγεται στόν πρώτο κορμό
δέντρου πού βρίσκει Ιμπρός του, γιά νά στηριχτεί* συχνά μέ τόν
κισσό μαραίνεται καί πνίγεται καί τό δέντρο. Τέτοια γυνάίκα ούτε
σπίτι μπορεί νά κυβερνήσει, οδτε παιδιά ν’ άναθρέψει* μ’ αύτήν εκφυ
λίζεται, δέν προοδεύει καμιά κοινωνία.
Οί σχολές τών καλογρηών είναι άσύδοτες* ποιές καί τί προσόντα
έχουν αύτές πού διδάσκουν, τί διδάσκονται τά παιδιά έκεί μέσα,
κύριος οίδε. Ά ν τολμήσει κανένας Ιπιθεωρητής νά πάει, δέν τόν
δέχονται, τόν παραπέμπουν στό Γάλλο ή στόν ’Ιταλό πρόξενο. Καί
τό Υπουργείο άκόμη, άν άπό ένδιαφέρον γιά τό βιβλίο τής στατιστι
κής ζητήσει σχετικές πληροφορίες γιά τόν άριθμό τών μαθητριών,
δέν παίρνει άπάντηση καμιά* κράτος έν κράτει. ’Εμείς ένα μόνο
ξέρομε γι’ αύτές τις σχολές: δτι κορίτσια 10 καί 14 χρόνων διδά
σκονται μαζί στήν ίδια τάξη* δτι μερικές άπό τις άπόφοιτες νοσταλ
γούν τό μοναστήρι* δτι δλες μαθαίνουν λίγα κουτσογαλλικά, λίγη
ζωγραφική καί μερικά τραγουδάκια στό πιάνο* τίποτε άλλο. Καί γιά
τις καλόγρηες ξέρομε άκόμη πώς δλα τά πολιτισμένα κράτη τίς
νοιώθουν άπάνω τους σάν κακό βραχνά κι’ άλλα τίς έδιωξαν κι’ δλας
άπό τά δριά τους, κ ι’ άλλα προσπαθοΟνε νά τίς διώξουν. « Ή διδα
σκαλία γίνεται δπως καί στά άντίστοιχα σχολεία τών «φρέρηδων»
μέ άποστήθιση προσευχών, μέ μηχανική μάθηση, μέ τό πνίξιμο κάθε
αύτενέργειας καί άτομικότητας καί τή νέκρωση κάθε έκπολιτιστικοϋ,
κοινωνικού καί ΙθνικοΟ ιδανικού» είναι τά λόγια ύπαλλήλων τού
Υπουργείου τής Παιδείας στή Γαλλία, πού έπισκέφτηκαν τά σχολεία
αύτά στήν ’Ανατολή. Καί άν ύποθέσομε δμως πώς οί γυναίκες αύτές
είνε μορφωμένες, μπορεί 6 βαριοστισμένος άπό τή ζωή νά έμπνεύσει
καί καλλιεργήσει τήν άγάπη πρός τή ζωή καί μπορεί μιά άλλόθρησκη καί ξένη καλόγρηα νά μορφώσει ΈλληνοποΟλες;
Μένει άκόμη τό τρίτο μέσον πού έπινόησε ή άνάγκη στις έπαρχίες, ή συνδιδασκαλία δηλ. άγορΜδν καί κοριτσιών στά Ελληνικά
σχολεία καί στά γυμνάσια. Τέτοια συνδιδασκαλία είναι βέβαια άπό
μιά μεριά πρόοδος σημαντική. Ά π ό τήν άλλη δμως σέ κορίτσια πού
θέλουν άπλώς άνώτερη μόρφωση, δίνουνε μόρφωση δμοια μέ τών

άγοριών δηλ. προπαρασκευαστική γιά έπιστημονικές = φιλολογικές
σπουδές. "Ο,τι πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα γιά τά κορίτσια ή δέν
τονίζεται ή καί λείπει δλως διόλου* γιά νοικοκυροσύνη οδτε λόγος.
Διδάσκονται τά ίδια μαθήματα μέ τάγόρια, Ινώ ξέρομε πόση διαφορά
ύπάρχει μεταξύ τους καί στήν άντίληψη καί στήν κρίση καί στήν
άντοχή καί στό ένδιαφέρον, μάλιστα σ’ Ιποχή πού τόσο διάφορο
χρονικώς καί φυσιολογικώς είναι τό φανέρωμα τής ήβης στά δύο
γένη. Έ τ σ ι παπαγαλίζουν, παθαίνουν δπερκόπωση, καταστρέφουν
καί μυαλό καί σώμα, καί μέ τέτοιους δρους οδτε νοικοκυρές, οδτε
γυναίκες, οδτε άνθρωποι μπορούνε νά μορφωθούν.
Στά ιδιωτικά παρθεναγωγεία καί στις καθολικές σχολές καταφεύ
γουν κυρίως οί πλούσιοι άστοί πού έχουνε βάλει κατά μέρος τήν
προίκα τών κοριτσιών τους κ ’ έχουν Ιτσι Ιξασφαλίσει τό μέλλον τους,
δηλ. τήν παντρειά. Γ ι’ αύτό άπό τά προγράμματα τών σχολείων
αύτών — τών ιδιωτικών, γιατί οί σχολές τών καλογρηών είναι, δπως
είπαμε, άσύδοτες — λείπει κάθε πρακτική τάση πού μέ τήν άνώτερη
μόρφωση θά έφοδίαζε τίς μαθήτριες μέ δσα έφόδια χρειάζονται, γιά
ν’ άντιμετωπίσουν έντιμα τή βιοπάλη, δταν ή άνάγκη τό φέρει. Οί
άνεξάρτητοι δμως άστοί μέ τή σίγουρη προίκα κατά μέρος είναι
πολύ λίγοι σχετικά μέ τούς τόσους άλλους, πού ζώντας άνετα μέ τήν
Ιργασία τους δέν έχουν παρά μικρό, άσήμαντο άποθεματικό κεφά
λαιο. "Ωστε τά ίδιωτικά παρθεναγωγεία καί οί καθολικές σχολές ύπηρετοΰν όλεθρια λίγες οικογένειες, μέ βλάβη τών πολλών καί τής άληθινής άντιλήψεως γιά τήν οικογενειακή ζωή. Ά π ό τούς άλλους άστους
μερικοί είτε άπό άνάγκη, γιατί δέν μπορούνε νά κάμουν καί δια
φορετικά, είτε γιατί παρασύρονται, δίνουν στά κορίτσια τους τήν
άνώτερη δήθεν καί νοικοκυρίστηκη μόρφωση, κ ’ Ιτσι δημιουργούν δχι
βοηθούς, μά βάρη στόν έαυτό τους, στάρσενικά παιδιά καί στήν οικο
γένεια, βάρη πού σκοτώνουν κάθε ζωτική δύναμη τού σπιτιού, δηλ.
τής κοινωνίας. "Αλλοι νοιώθουν Ιπιτακτικότερη τήν άνάγκη καί
προσπαθοΟνε νά λυτρώσουν καί τόν έαυτό τους καί τά κορίτσια τους
δίνοντάς τους ένα μέσον πού μ’ αύτό ύπάρχει Ιλπίδα νά κερδίσουν
άργότερα τό ψωμί τους. Μά τό μόνο μέσον είναι τό δίπλωμα τής
δασκάλας καί γι’ αύτό στόν τόπο μας βλέπομε τό μοναδικό φαινό
μενο νά βγαίνουν κάθε χρόνο περισσότερες σχεδόν δασκάλες άπ’ δσες
παράγει δλη ή Γερμανική αύτοκρατορία. Έ τ σ ι γιά μιά θέση δασκά
λας στήν Α θήνα π. χ . παρουσιάζονται 1 5 0 -2 5 0 ύποψήφιες! Ά λ λ ο ι
τέλος—κι’ αύτοί είναι πολλοί—βλέποντας πόσο άνώφελη κ ’ Ιπικίνδυνη
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είναι τέτοια μόρφωση προτιμούνε νά κρατήσουν τά κορίτσια τους στό
σπίτι μέ τά λίγα γράμματα πού Ιμαθαν ατό δημοτικό σχολείο.

αδτές δμως μέ διάφορα άνεπίσημα παραγεμίσματα άνεβαίνουν καμιά
φορά στό σχολείο μέσα στίς 42 - 43, χωρίς νά λογαριάσομε τά μαθή
ματα τής μουσικής, των Γαλλικών κλπ. πού παίρνουν μερικές ιδιαί
τερα στό σπίτι τους. Τό Ιλάττωμα δέν είναι μόνον τό παραφόρτωμα
τού προγράμματος, ούτε τό δτι κ ’ Ιδώ έπικρατεΐ ή γενική άρχή τών
σχολείων μας, νά θυσιάζεται δηλ. ό φυσικός κόσμος στή γραμματική
κυρίως μόρφωση (9 ώρ. Ε λληνικά, 3 ώρες φυσικές Ιπιστήμες!),
άλλά τό δτι καί μέ τό καλύτερο άκόμη πρόγραμμα σέ 8 χρόνια
μέσα δέ μπορεί νά δοθεί μόρφωση άνώτερη, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες
τής άστικής τάξεως καί τού σημερινού πολιτισμού. Ό τ ι δέ φτάνουν
8 χρόνια καί δτι καί οί ίδιοι άστοί ζητούν κάτι περισσότερο γιά τά
παιδιά τους, φαίνεται δχι μόνον άπό τά ιδιωτικά παρθεναγωγεία πού
Ιχουν 9 καί 10 τάξεις, άλλά κι’ άπό τό δτι πολλά κορίτσια πηγαί
νουνε στά διδασκαλεία καί στά γυμνάσια ή Ιξακολουθοΰν τή μόρ
φωσή τους στό σπίτι μέ ιδιωτική διδασκαλία, μόνον καί μόνο γιατί
θέλουνε νά μορφωθούν καλύτερα καί δέν Ιχουν άλλο μέσο γιά νά
ικανοποιήσουν τήν έπιθυμία τους καί τήν άνάγκη. "Ωστε καί ή ίδια
ή πραγματικότητα όχι μόνον άνέχεται, μά κ’ Ιπιβάλλει τό κατώτερο
δριο — τά 10 δηλ. χρόνια — πού χρειάζεται γιά νά έπιτύχει ό σκο
πός τών Α. Παρθεναγωγείων, δπως τόν άπαιτοΰν οί άνάγκες τού
τόπου μας καί ή φροντίδα γιά τήν πρόοδό του.
Ή άνάγκη άκόμη νά μή φεύγουν τά κορίτσια μικρά άπό τά
μέρη, δπου δέ μπορούνε νά γίνουν τέτοια σχολεία, κι’ άλλοι κοινω
νικοί καί παιδαγωγικοί λόγοι έπιδάλλουνε νά είναι τό πρόγραμμά τους
στά 6 πρώτα χρόνια τό ίδιο μέ τό πρόγραμμα τών Ιξετάξιων παρθε
ναγωγείων τό Ινα νά γίνει συνέχεια τοϋ άλλου. ’Από τήν 8 ί άκόμη
τάξη τού Α. Παρθεναγωγείου νά μπορούνε νά φεύγουν ή γιά τό διδα
σκαλείο— πού θά περιοριστεί μόνο σ’ Ινα ή δυό τό πολύ— ή γιά τό
Λ ύχΐΐο, πραγματικό δηλ. καί κλασσικά γυμνάσιο κοριτσιών. Σκοπός
τού Λυκείου αδτού θά είναι νά δίνει σ’ δσα κορίτσια θέλουνε μόρ
φωση πλατύτερη καί βαθύτερη άπ’ δτι δίνουν τά ’Ανώτερα Παρθε
ναγωγεία καί νά τά προετοιμάζει γιά νά μπορούνε ν’ άκολουθήσουν
είδικές σπουδές στό Πανεπιστήμιο ή σέ άλλες άνώτερες Ιπαγγελματικές σχολές. "Οτι χρειάζεται ό τόπος μας τέτοιο σχολείο τό βλέπομε
άπό τίς φοιτήτριες, πού κατόρθωσαν καί σέ μάς εύκολα ν’ άνοίξουν
τίς πόρτες τού Πανεπιστήμιου γιά τήν Ιπιστημονική μόρφωσή τους,
καί άπό τήν ιδιωτική Ιπιχειρηματικότητα, πού έκαμε Ινα άνάλογο
γυμνάσιο στήν ’Αθήνα. Τέτοιο Λύκειο φτάνει ίσως πρός τό παρόν Ινα,

Ά π ό τήν έρευνα πού έγινε παραπάνω φάνηκε πώς τά έπίσημα
καί άνεπίσημα μέσα πού ύπάρχουνε στήν 'Ελλάδα γιά τά κορίτσια
τής άστικής τάξεως α') όπηρετούν κακά βρισμένο κύκλο άπό οίκο
γένειες, γιατί κολακεύουν καί διαδίδουν τήν Ιπικίνδυνη τάση τής
ψευτοεπιδείξεως δημιουργώντας κούκλες καί δχι γυναίκες — άνθρώπους· Ιπειτα σπρώχνουν τόσες ύπάρξεις στό δασκαλικό έπάγγελμα
κ ’ Ιτσι δχι μόνον ή οικογένεια μά καί ή Ικπαίδευση βλάπτεται, καί
β') άφίνουν άβοήθητους τούς πιό πολλούς άστούς πού θέλουνε, μά δέ
μπορούνε νά δώσουνε στά κορίτσια τους μόρφωση άνώτερη καί πρα
γματική. "Ott τέτοιες συνθήκες δχι μόνυ δέ συντελούνε στήν πρόοδο
Ινός τόπου, μά τδν άδυνατίζουν καί τόν έκφυλίζουν, τό βλέπει καθέ
νας· καί καθένας άκόμη βλέπει πώς ή άδιαφορία τής πολιτείας σέ
ζήτημα τόσο σπουδαίο δέ μπορεί νά δικαιολογηθεί μέ κανένα τρόπο
καί πώς Ιπιβάλλεται γρήγορα νά διορθωθεί τό κακό, νά γίνει δηλ.
προσπάθεια γιά νά δψωθεί ή οικογένεια καί ή γυναίκα σέ παρά
γοντα κοινωνικής προόδου.
Γι’ αύτό 8Ívat άνάγκη νά χτυπήσει ή πολιτεία τό ιδανικό τής
κούκλας γυναίκας· άνάγκη δψώνοντας τό δασκαλικό έπάγγελμα νά
χτυπήσει τήν έπικίνδυνη δασκαλοπλημμύρα καί νά δώσει τά μέσα,
ώστε ν’ άνοιχτούνε στά κορίτσια κι’ άλλοι δρόμοι πρδς τό τραπεζιτικό, έμπορικό καί βιοτεχνικό δπαλληλικό στάδιο. Τή βάση δμως
'^ΐδ“χίχοε«'‘TSήμiot>pyfáí“^ S ’í^ f f « ’*|£toe'(jí'Sp^wcn]'' πραγματικά άνώτερη.
Αύτή θ’ άναλάβουν τά ‘Λνώτερα Παρθεναγωγεία καί τέτοια σχολεία
πρέπει νά γίνουν στό κράτος σέ κάθε πρωτεύουσα νομού άπό Ινα.
Ό τ α ν δμως λέμε άνώτερα παρθεναγωγεία, δέν έννοούμε νά πολλαπλασιαστούν τά όμώνυμα σχολεία τής φιλεκπαιδευτικής έταιρείας.
Αύτά, καθώς είπαμε, χρησιμεύουν κυρίως γιά νά προετοιμάσουνε
μαθήτριες γιά τά διδασκαλεία· ό άλλος σκοπός, ή αδτοτελής άνώ
τερη μόρφωση, είναι κάτι δευτερεΟον πού προσπάθησε νά έπιτύχει
ή πολιτεία μέ τό πρόγραμμα πού κανόνισε στά 1904. Έ τ σ ι πλάτυνε
λίγο τόν κύκλο άπό τά ίστορικοφιλολογικά καί τά φυσιογνωστικά
μαθήματα καί άφιέρωσε τόσες ώρες στήν πρακτική έκπαίδευση,
ώστε καταντά νά φορτώνεται ένα κορίτσι στήν κρισιμότερη περίοδο
τής άναπτύξεώς του, μέ διδασκαλία άπό 37 ώρες τή βδομάδα. Κι’
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μέ τή διαφορά δμως δτι θά έχει 5 τάξεις- ή μέλλουσα δηλ. φοιτήτρια
θά πηγαίνει στό Πανεπιστήμιο Βστερα άπδ διδασκαλία στό δημοτικό,
στό Α. Παρθεναγωγείο καί ατό Λύκειο 13 χρόνων. Ή διαφορά άπό
τάγόρια θά είναι Ινας χρόνος περισσότερος, γιατί λογαριάζομε πώς ή
δικαιοτάτη άπαίτηση δλων τών ειδικών, νά προστεθεί στά γυμνάσια
άκόμη Ινας χρόνος, γρήγορα θά πραγματοποιηθεί. “Οτι γιά τά κορί
τσια χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γιά νά φτάσουνε στά
ίδια άποτελέσματα μέ τάγόρια, χωρίς νά βλάψουν τήν πνευματική
καί τή σωματική δγεία τους τό άπόδειξε ή Ιπιστήμη καί ή πράξη
στά πολιτισμένα κράτη. Έ τ σ ι θά Ιχομε τό άκόλουθο

Διάγραμμα, τή ς γυναικείας παιδείας.
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Στό σκίτσο πού δώσαμε παραπάνω πήραμε ώς βάση τό Ανώτερο
Παρθεναγωγείο καί άφίνοντας πρός τό παρόν κατά μέρος τή γνώμη

μας γιά τήν άνώτερη έπαγγελματική μόρφωση τών κοριτσιών άναφέραμε μόνον τό Λύκειο καί τό διδασκαλείο. Γιά τό πρώτο, άν καί
όπάγεται έν μέρει στή γενική άνώτερη μόρφωση, δέν είναι ή κατάλ
ληλη στιγμή νά μιλήσομε τώρα πλατύτερα, θ ά περιοριστούμε μόνο
στά ’Ανώτερα παρθεναγωγεία καί στά Διδασκαλεία σύμφωνα μέ τό
έρώτημα τοΟ Κ. Ε. Συμβουλίου. Καί
Α '.

ΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ

Σκοπός τους νά δώσουνε σ’ δσα κορίτσια θέλουνε μόρφωση άνθρω*
πιστική, Ιθνική καί θετική πλατύτερη καί βαθύτερη άπ’ δ,τι.δίνουν τά
έξατάξια δημοτικά σχολεία. Νά μορφώσουνε δηλ. ΈλληνοποΟλες μέ
χαρακτήρα αύθόπαρκτο, ίκανές νά κυβερνήσουν τό σπίτι τους καί
ν’ άναλάβουν τήν άνατροφή τών παιδιών τους έτσι, ώστε νά έξυψώσουν
τήν οικογένεια σέ παράγοντα κοινωνικής προόδου. Νά δώσουν άκόμη
τή μόρφωση πού θά έπιτρέπει σ’ δσες άποφοιτούν άπ’ αύτά τά σχολεία
νά κατεβούνε στόν άγώνα τής ζωής, δταν ή άνάγκη τό φέρει, ή γιά
νά συντηρήσουν έντιμα τόν έαυτό τους ή γιά ν’ άνακουφίσουν τήν
οίκογένειά τους.
Τά μέσα πού έχει κάθε σχολείο γιά νά έπιτύχει τό σκοπό του,
άν άφήσομε τήν ψυχή δλων, τό δάσκαλο, είναι τά μαθήματα, ή μέθο
δός τους καί ή σχολική έν γένει ζωή. Ά ν καί ώς πρός τά δύο τελευ
ταία μέσα διαφωνούμε σέ πολλά βιζικότατα μέ τίς άρχές πού έπικρατούνε σήμερα στά σχολεία μας, μόλα ταύτα κ ’ έδώ, δπως καί στό
δημοτικό, θά μιλήσομε μόνο γιά τά μαθήματα, δηλ. γιά τό πρόγραμμα
στή στενότερη σημασία του, γιά νά μήν άπομακρυνθούμε πάρα πολύ
άπό τό έρώτημα πού έγινε στόν δμιλό μας.
Σέ τέσσερα χρόνια πρέπει νά δώσομε άνώτερη άνθρωπιστική,
έθνική καί θετική μόρφωση αύτοτελή. Ώ ς βάση θά έχομε πάντα τίς
γνώσεις καί τίς δεξιότητες πού κέρδισε ή μαθήτρια στό κοινό δημο
τικό σχολείο. Έ δώ δμως οί άνώτερες πνευματικές δυνάμεις καί ανά
γκες τών μαθητριών καί τό χρονικό διάστημα πού διαθέτομε, μάς
έπιτρέπουν δχι μόνο νά πλουτίσομε τίς γνώσεις καί τίς δεξιότητες
καί νά τελειοποιήσομε τίς τελευταίες, μά καί νά Ιξετάσομε τίς πρώ
τες βαθύτερα καί πλατύτερα καί νά ύψωθούμε σέ έπιστημονικότερη
έπισκόπηση τών ίστορικών καί φυσικών φαινομένων. Επομένως κάθε
μάθημα άνάγκη ν’ άποτελεί ένότητα, όλότητα, πού νά συντελεί στήν
αύτοτέλεια τής μορφώσεως, Ινα σωστό κύκλο πού νά δείχνει σέ γενι
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κές γραμμές, δσο elvac δυνατό, μιά άλυσσίδα άπό αίτια καί Αποτελέ
σματα. Αύτό γιά τά μαθήματα πού δπάγονται στάν ίστβρικοφιλολογικό καί τό φυσικό κόσμο. ’Από τόν πρώτο Θά δώσομε τόσες γνώσεις,
βσες φτάνουνε γιά νά σχηματίσομε καθαρή εικόνα άπό τΙς διάφορες
σημαντικές έποχές τοΟ άρχαίου, τού μεσαιωνικού καί τού νεώτερου
Ιστορικού κόσμου. Παρακολουθώντας τήν έξέλιξή του καί γνωρίζον
τας τά μεγάλα κοινωνικά καί πολιτικά ζητήματα θά καταλήξουν οί
μαθήτριες τού Α. Παρθεναγωγείου στή σημερινή κοινωνία καί τά
προβλήματά της. ’Από τό φυσικό κόσμο θά δοθούν οί γνώσεις πού
μάς έπιτρέπουνε νά καταλάβομε τή φόση «σά μιάν όλότητα πού τήν
κινούν καί τή ζωογονούν έσωτερικές δυνάμεις». "Ολες δμως αύτές
δσο τό δυνατόν έφαρμοσμένες στήν πράξη, ώστε καί μέ τή βοήθεια
τών τεχνικών μαθημάτων νά μορφωθούν αύθύπαρκτοι καί αύτενεργοί
χαρακτήρες, πού νά είναι σέ θέση νά βοηθούν τόν έαυτό τους καί τόν
πλησίον σέ κάθε περίσταση.
Είπαμε πώς οί μαθήτριες πρέπει νά σχηματίσουν καθαρή εικόνα
άπό τις σημαντικότερες έποχές τού ιστορικού κόσμου, άνάλογη πάντα
μέ τήν άντίληψή τους. Κάθε τέτοια έποχή Ιχ ει διάφορες έκδηλώσεις
τής ζωής άποκρυσταλλωμένες σέ διάφορα Ιργα καί δουλειά τού ιστο
ρικού είναι νά μελετήσει καί συγκεντρώσει δλες αύτές · τις έκδηλώσεις, Βσο τό δυνατόν, άπό τις πρώτες πηγές, νά μάς δείξει τήν άλληλουχία τους καί νά μάς ζωγραφίσει Ιτσι τόν πολιτισμό της,, τή ζωή
δηλ. μιάς όρισμένης περιόδου. Μ’ αύτή τήν άντίληψη ή ιστορία γίνε
τα ι ιστορία τού πολιτισμού καί τέτοιο θά είναι τό έργο αύτού τού
μαθήματος καί στό Ά νώ τ. Παρθεναγωγείο. Ή εικόνα δμως πού πρέ
π ει νά σχηματίσουν οί μαθήτριες άπό μιά όρισμένη έποχή, τότε πρό
πάντων Ιχει μεγάλη άξία γ ι’ αύτές καί μένει διαρκώς κτήμα δικό
τους, δταν τή δημιουργήσουνε μόνες τους μέ τή βοήθεια τών πρώτων
πηγών. Ά λ λ ’ αύτό μπορεί νά γίνει μόνο γιά έποχή, δπου ό πολιτι
σμός είναι άπλός καί οί έκδηλώοεις του Ιτυχε νά βρίσκονται διατυ
πωμένες σ’ Ινα ή δύο Ιργα κατάλληλα γιά τά παιδιά τόσο γιά τό
περιεχόμενο, δσο καί γιά τή μορφή τους. Τέτοια π . χ . είναι τά ’Ομη
ρικά Ιπη , δπου καθρεφτίζονται οί ήρωϊκοί χρόνοι. "Οσο δμως Ινας
πολιτισμός γίνεται μέ τήν έξέλιξη συνθετότερος, τόσο πολυμελέστερες
γίνονται καί οί πηγές. Μά οί περισσότερες άπ’ αύτές καί γιά τή
μορφή καί γιά τό περιεχόμενο είναι άκατάλληλες γιά Ινα σχολείο,
δπως τό Ά νώ τ. Παρθεναγωγείο, κι’ άπό τις κατάλληλες πάλι μόνο
λίγες έπιτρέπει ή σχολική περίοδος τών μαθημάτων νά χρήσιμο-

ποιηθούν. Σέ τέτοια περίπτωση θά πάρομε μόνον δσα Ιργα συντε
λούνε στό σκοπό μας, έχοντας πάντα στό νού μας πώς ή άνώτερη
έκδήλωση τής ζωής είναι ή Τέχνη, πού ή σημασία της είναι μεγάλη
καί γιά τήν άγωγή καί γιά νά καταλάβομε τό χαρακτήρα ένός λαού.
Είναι δμως φανερό πώς τέτοια έργασία όχι μόνο γιά δλο τόν
ιστορικό κόσμο, μά ούτε καί γιά τόν Ελληνισμό μονάχα μπορεί νά
γίνει σ’ δλη τήν έξέλιξή του μέσα σέ τέσσερα χρόνια άπό μαθήτριες
1 2 -1 6 χρόνων. Αύτό είναι δυνατό μόνο γιά τις σημαντικότερες έπο
χές καί γιά τις άλλες θά φροντίσει μονάχο του τό μάθημα τής ιστο
ρίας σύμφωνα μέ τήν άντίληψη πού τονίσαμε παραπάνω, ώς μάθημα
δηλ. τής ιστορίας τού πολιτισμού. Γι’ αύτό τό λόγο κ ’ έπειδή άκόμη
ό δικός μας πολιτισμός Ιχει γιά μάς τή μεγαλύτερη μορφωτική
δύναμη καί σημασία, καί στις τέσσερες τάξεις τού Α. Παρθεναγω
γείου θά μένει πάντα ώς κέντρο τοΰ ιστορικού κόσμου 0 Ε λ λ η ν ι
κός πολιτισμός κι’ αύτόν θά μάθουν οί μαθήτριες βαθύτερα καί πλα
τύτερα. Παρακολουθώντας δμως τήν έξέλιξή του θ’ άπλωθούνε σ’ δλο
τόν ιστορικό κόσμο, κι’ άπ’ αύτόν πάλι θά έξετάσουν καλύτερα δσα
είχαν ή έχουν πιό μεγάλη σχέση μέ τόν Ελληνισμό π. χ. τά Α ν α 
τολικά έθνη κι’ άπ’ αότά πιό πολύ τούς Αιγυπτίους, Φοίνικες καί
’Ιουδαίους, τό Ρωμαϊκό πολιτισμό κτλ.· άκόμη τά μεγάλα κοινωνικά
καί πολιτικά γεγονότα πού έχουν παγκόσμια σημασία, δπως π. χ.
τήν Α ναγέννηση, τή θρησκευτική μεταρρύθμιση στή Δύση, τή Γαλ
λική έπανάσταση κλπ., καί θά καταλήξουν τέλος στή σημερινή κοι
νωνία καί τά προβλήματά της.
Τόν ίστορικό κόσμο τόν διαιρούμε γενικά σέ άρχαϊο, μεσαιωνικό
καί νεώτερο, καί στά τρία μεγάλα αύτά τμήματα περιλαμβάνεται
φυσικά ό άρχαϊος, ό μεσαιωνικός ή Βυζαντιακός καί δ νεώτερος
Ε λληνικός πολιτισμός. Τή γνώση ένός άπό τά τρία αότά μέρη θά
βάλομε ώς μερικό σκοπό σέ κάθε τάξη τού Α. Παρθεναγωγείου. Στό
δημοτικό σχολείο δώσαμε στήν Δ', τάξη τόν άρχαϊο Ελληνισμό
έξιδανικευμένο, κι’ άπό τήν πολιτική του ίστορία μόνον τις γενικό
τατες γραμμές· στήν Ε '. διδάχτηκε ό Βυζαντιακός καί στήν ζ". ό νέος
Ε λληνικός πολιτισμός. "Ωστε οί άπόφοιτες τού δημοτικού ξέροντας
τά δύο τελευταία μέρη κατέχουν τήν άπαραίτητη γιά τή σύγκριση
βάση καί μπορούνε στήν Α'. τάξη τού Α. Παρθεναγωγείου νά προ
χωρήσουνε στόν άρχαϊο Ε λληνικό πολιτισμό, πού θά είναι, καθώς
είπαμε, τό κέντρο τού άρχαίου κόσμου. ’Επειδή δμως τό μέρος αύτό
τής ιστορίας τούς είναι πολύ λίγο γνωστό καί περιέχει πλουσιότατο
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ύλικό καί σημαντικότατο γιά τή μορφωτική του δύναμη καί τήν
παγκόσμια Ιπίδρασή του, γι’ αύτό πρέπει ν’ άφιερωθοΟνε γιά τόν
άρχαϊο κόσμο τά 8όο πρώτα χρόνια τού Α. Παρθεναγωγείου· στόν
τρίτο τότε θά διδαχτεί ό μεσαιώνας καί στόν τελευταίο οί νεώτε·
ροι χρόνοι.
Γιά νά έπιτύχομε τό μερικό σκοπό κάθε τάξεως, δπως τόν όρίσαμε παραπάνω, Ανάγκη νά συγκεντρωθούνε γύρα σ’ αύτόν, σά σέ
κέντρο, δσα μαθήματα, δσες Ικδηλώσεις τής ζωής συντελοΟνε νά
φωτίσουν καλύτερα τήν εικόνα πού ζητούμε. Έ τσ ι στήν
Α '. Τ ά ξη θά δοθούν: Ιστορία άπό τούς Αρχαιότατους χρόνους ώς
τήν άλωση τής Κορίνθου άπό τούς Ρωμαίους· άναγνωατικδ ή ’Οδύσ
σεια τού 'Ομήρου καί Αποσπάσματα άπό τόν 'Ηρόδοτο* στήν ώρα
τών Ελληνικών θά έξεταστούνε γλυπτικά καί Αρχιτεκτονικά Ιργα
τής Αρχαιότητας.
Σ τ ή Β '. τά ξ η : Ιστορία Ρωμαϊκή καί Ε λλη νική ώς τό Θεοδόσιο
τό μεγάλο- άναγνωστιχο πεζοί άρχαΊοι συγγραφείς, π. χ. Ξενοφώντας, Λουκιανός, Πλούταρχος καί Αποσπάσματα άπό τήν Ίλιάδα* άπό
την ιστορία τής τέχνης οί σπουδαιότεροι Αντιπρόσωποι τής Αρχαίας
καί Τ ω μ . τέχνης.
Σ τ ή ν Γ \ τ ά ξ η : Ιστορία δ μεσαιώνας ώς τό 1453. "Ελληνικά
δύο δράματα, ή ’Αντιγόνη π. χ. τού Σοφοκλή καί ή ’Ιφιγένεια τού
Εύρυπίδη, κάτι άπό τό Δημοσθένη καί Αποσπάσματα άπό τή Βυζαντιακή λογοτεχνία- άπό τήν Ιστορία τής τέχνης κυρίως ή Βυζαντιακή
τέχνη (Αρχιτεκτονική: Ά γιασοφιά κλπ. καί ζωγραφική) κ ’ έπειτα
δ Ρωμανικός καί Γοτθικός βυθμός μέ λίγα χαρακτηριστικά Ιργα
Αρχιτεκτονικής, γλυπτικής καί ζωγραφικής.
Σ τ ή ν Δ', τ ά ξ η : ιστορία οί νεώτβροι χρόνοι 1453 ώς σήμερα
(στό τέλος διδάσκονται καί τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα κάθε
πολίτη)* στά "Ελληνικά ένα δράμα τού Αισχύλου, ένα τού G o e th e
π. χ . ή ’Ιφιγένεια καί ένα τού Σαίκσπηρ — σέ ιδιαίτερη μέλέτη· —
Νεοέλληνες συγγραφείς: Σολωμός, Κάλβος, Βαλαωρίτης, Καρκαβίτσας, Παλαμάς, Βλαχογιάννης κλπ. καί συστηματική Ε λληνική
γραμματολογία μέ βάση πάντα τούς συγγραφείς, πού έργα τους έξετάστησαν στις διάφορες τάξεις τού Α. Παρθεναγωγείου. Ά π ό τις
ξένες φιλολογίες μόνον ή σημασία μεμονωμένων συγγραφέων μπορεί
νά τονιστεί μέ Ανάλογα Αποσπάσματα άπό τά έργα τους, π. χ . τού
Δάντη, τού Μπάϋρον κλπ. Ά π ό τήν τέχνη τών νεώτερων χρόνων θά
έξεταστούνε μερικά Ιργα άπό τή μεγάλη έποχή τής Άναγγεννήσεως,

έπειτα τού M orílo, R u b en s, R e m b ra n d t κλπ. B öcklin, R o d in
κλπ. καί άπό τούς δικούς μας Γκύζης, Λύτρας κ. ά.
Ά π ό καιρό σέ καιρό μπορεί καί πρέπει νά δίνονται, εϊτε στό
σχολείο είτε γιά ιδιαίτερη μελέτη, Ιργα σχετικά μέ τό μερικό σκοπό
κάθε τάξεως, π. χ . στις δύο πρώτες τάξεις όχι βέβαια ό Διονύσου
πλούς τού Ραγκαβή κ. τ. δ., μά έργα τού Παλαμά κ. ά. κι’ Από τούς
δημοτικούς μας θησαυρούς δσοι μάς δείχνουν τό ίδιο πλαστικό πνεύμα
καί τόν ίδιο χαρακτήρα τού Έ λλην. Λαού, π .χ . μοιρολόγια, τραγού
δια τής ξενιτιάς κ. τ. δ. στήν Γ ' τάξη έργα δπως «δ Βουλγαροκτόνος»
καί τό «Γιά τήν Πατρίδα» τής Δέλτα, δπου ζωντανεύει ή Βυζαντιακή
έποποιία κ. ά. *. Καί τό μάθημα τής ’Ιχνογραφίας Ακόμη μπορεί νά
δπηρετήσει τό μερικό σκοπό, δταν π. χ . στήν Α ' καί Β ' τάξη ζωγρα
φίζουν οί μαθήτριες Ικτός άπό άλλα κ ’ εύκολα Αντικείμενα τής
Αρχαίας τέχνης, Αγγεία π. χ., διάφορες στήλες ή ένα κομμάτι ναού
κ. τ. τ. Τό ίδιο καί ή ’Ωδική· έκτδς άπό τις άλλες άσκήσεις εύκολο
είναι νά δοθούν καί μελοποιημένα Αρχαία χορικά, Βυζαντιακή μου
σική κ. ά.
Έ τσ ι συγκεντρώνομε δλα τά ίστορικοφιλολογικά μαθήματα σέ
κάθε τάξη γύρα σ’ένα μερικό σκοπό πού τόνύπηρετούνε,χωρίς κανένα
άπ’ αύτά νά χάσει τήν αύθυπαρξία του καί τόν ιδιαίτερο σκοπό του.
Σκοπδς π. χ. των "Ελληνικών είναι νά μάθουν οί μαθήτριες βαθύτερα
καί τελειότερα τό όργανο τής γραπτής καί προφορικής έπικοινωνίας
μέ τούς όμοφύλους τους καί νά μελετήσουν τά σπουδαιότερα τόσο
γιά τήν έκπαιδευτική, δσο καί γιά τήν αισθητική τους άποψη, έργα
τού 'Ελληνικού πρό πάντων πολιτισμού έτσι, ώστε Αποφοιτώντας άπό
τό Α. Παρθεναγωγείο νά θέλουν καί νά μπορούνε νά παρακολουθή
σουν τήν πνευματική κίνηση τού τόπου μας. Καί ό σκοπός αύτός
ύπηρετείται πολύ καλά μέ τό ύλικό τών Αναγνωστικών πού δώσαμε
παραπάνω, μέ τή γραμματική διδασκαλία πού θά γίνει συστηματική
στήν Α’ καί Β ' τάξη, καί τις έκθέσεις πού θά γίνονται σ’ όλες τις
τάξεις, στις πρώτες κάθε βδομάδα καί στις τελευταίες κάθε 15 μέρες
Από μία. Τό ίδιο γιά τήν Τέχνη : σκοπό της νά γνωρίσουν οί μαθή
1 Π αρανοεί βέβαια τή ν ά ρχή τ ή ς «γκεντρώ σεω ς όποιος προσκολληθή στενό
τα τα ο’ α ύτή κ ι’ αφήσει νά χαθοδν ά νεκμετάλλεοτες περιστάσεις δπου μ π ορ εί κ αί
πρ έπει ν ά σσγκινήσει τούς μαθητάς τοο μ έ κ α τά λ λ η λ α κ α λ λ ιτεχ ν ικ ά Ιρ γα , ποιή
μ α τα , διη γή μ α τα κ λ π ., μόνον κ α ί μόνο γ ια τ ί δέ συμφωνούνε μ έ τ ό μερικό σκοπό
τ ή ς τά ξεω ς όπου διδάσκει. Τ έτοια στενοκέφαλη αντίληψ η περιορίζει τ ή ζω ή πού
οί π η γές τ η ς σέ κ άθε σχολείο είναι π λ ο σ σ ιδ τα τες ..
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τριες βαθύτερα τό Ε λληνικό πνεύμα καί νά μορφωθεί τό καλαισθη
τικό τους συναίσθημα. Γι’ αύτό τονίζομε κυρίως τή δική μας τέχνη
κι* άπό τήν ξένη δίνομε μόνο λίγα Ιργα χαρακτηριστικά ή γιά τήν
άντίληψη ένός λαοϋ, ή γιά τή μορφωτική τους δύναμη.
Τό δλικό πού δώσαμε παρακάνω άπό τόν ιστορικό κόσμο, καί
μάλιστα τών Αναγνωστικών, θά φανεί ίσως πολύ μεγάλο, τόσο πού
νά κινδυνεύει ή έπιτυχία τού σκοπού τού Α. Παρθεναγωγείου μέ τήν
πληθώρα τών ίστορικοφιλολογικών γνώσεων, νά κινδυνεύει δηλ. νά
καταστραφίΐ ή Ισορροπία στίς ιστορικές, φυσικές καί πρακτικές γνώ
σεις, ή άπαραίτητη γιά μιά θετική καί πραγματική μόρφωση. *0 κίν
δυνος αύτός θά ήταν βέβαια πραγματικός, άν δίναμε τά έργα τών
κλασσικών στό πρωτότυπο. Τότε, γιά νά έπιτύχομε τό σκοπό τών
Ελληνικών, έπρεπε ν’ άφιερώσομε γι’ αύτά τίς περισσότερες άπό
τΙς ώρες τής διδασκαλίας, νά καταστρέψομε δηλ. τό σκοπό τού Α.
Παρθεναγωγείου. Τά κλασσικά δμως Ιργα θά δοθούν — είναι έγκλημα
νά μή δοθούν — σέ μεταφράσεις ζωντανές κ ’ έτσι γλωσσική δυσκο
λία δέ θά παρουσιάζεται καμιά. "Οσο κι’ άν χάνεται μέ τή μετά
φραση ή πλαστικότητα πού έχει τό πρωτότυπο, μένει πάντοτε ή
άπλότητα καί τό βάθος στίς ιδέες καί στά συναισθήματα, ή βαθειά
παρατήρηση στήν. ψυχολογία τών προσώπων, ή όμορφιά τής περι
γραφής, ή μεγάλη τέχνη. Έ τ σ ι Ινώ θά κατεβάσομε στό m in im u m
τίς ώρες τών Ελληνικών (στήν Α ' τάξη ώρ. 5, στή Β ', Γ ' καί Δ '
ώρ. 4), θά κατορθώσομε, ώστε οί άπόφοιτες τού Α. Παρθεναγωγείου,
έκτός άπό τή γενική ίστορική μόρφωση, νά έχουν καταλάβει, αισθαν
θεί καί άγαπήσει τόν Ε λληνικό πολιτισμό γνωρίζοντας τήν πραγμα
τική ύπόσταση καί τή σημασία του.
Ό σκοπός τού Α. Παρθεναγωγείου έπιδάλλει τήν δποχρεωτική
διδασκαλία μιάς ξένης γλώσσας. Ε μ ε ίς προτιμούμε τά Γ α λ λ ικ ά
γιά τή θέση πού έχουνε στόν τόπο μας καί στήν πνευματική καί
κοινωνική κίνησή μας καί γιά τή διδασκαλία τους δίνομε πέντε ώρες
τή βδομάδα σέ κάθε τάξη. Μέ τόσες ώρες καί τήν κατάλληλη διδα
κτική μέθοδο θά μπορούνε οί άπόφοιτες τού Α. Παρθεναγωγείου νά
συνενοούνται καλά γραπτά καί προφορικά στήν ξένη αδτή γλώσσα,
θά έχουνε μάθει τά στοιχεία τής φιλολογίας της καί θά έχουνε προσ
ανατολιστεί στό μεγάλο Γαλλικό πολιτισμό.
’Αναπόσπαστο μέρος τού ίστορικοφιλολογικοΟ καί ήθικοΟ κόσμου
είναι τά ϋ'ρη σ κεντικά . Έ δώ δέ θά Ιξετάσομε μόνον τή χριστιανική
διδασκαλία βαθύτερα καί πλατύτερα παρ’ δτι στό δημοτικό σχολείο,
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μά δίνοντας σέ γενικές γραμμές τίς διάφορες θρησκείες θά φτάσομβ
σέ βαθύτερη Ιπίγνωση τού Χριστιανισμού. Σ την Α ' τάξη θά γίνει
έρμηνεία άπό τά κατά Ματθ., Μάρκ. καί Λουκ. εύαγγέλια, στή Β
άπό τίς πράξεις τών ’Αποστόλων καί θά δοθεί Ιπίτομη λειτουργική,
στήν Ρ άπό έπιστολές τών ’Αποστόλων, τούς Πατέρες τής έκκλησίας
καί διάφορα τροπάρια κ ’ έκκλησιαστική ιστορία ώς τό σχίσμα' στήν
Δ ' έκκλησιαστική ίστορία συνέχεια καί τέλος, οί διάφορες θρησκείες,
έπίτομη κατήχηση καί ήθική.
’Ανάμεσα στά ίστορικοφιλολογικά καί τά φυσιογνωστικά μαθή
ματα σά σύνδεσμος μεταξύ τους είναι τό μάθημα τής Γ εω γρ α φ ία ς.
Τόν πρώτο χρόνο θά δοθεί φυσική, πολιτική καί οικονομική Γεωγρα
φία τής Εύρώπης καί τής Ά σίας· τό δεύτερο χρόνο Γεωγραφία τών
άλλων ήπείρω ν στήν Γ ’ τάξη μαθηματική Γεωγραφία, έθνογραφία
καί κλιματολογία καί στήν Δ ' στοιχεία κοσμογραφίας. Τό βλέπομε
πώς ή διάταξη στά δύο πρώτα χρόνια δέ συμφωνεί με τήν άρχή τής
συγκεντρώσεως πού τονίσαμε παρά πάνω. ’Απόλυτη δμως συγκέν
τρωση, σέ άνώτερο μάλιστα σχολείο, είναι άδύνατη. Τήν Ε λλάδα
τήν ξέρουν καλά άπό τό δημοτικό, προσθέτομε Ιδώ καί τήν Ά σία
πού θά χρειαστεί γιά τόν άρχαΐο κόσμο, άλλά θά διδαχτεί στήν Τδια
τάξη καί ή Εύρώπη, καί φυσικά καί ή πολιτική καί οικονομική Γεω
γραφία της, ένώ αδτή κυρίως στήν Α' τάξη θά φωτιστεί άπό τήν
ίστορία τών νεώτερων χρόνων. Κακή ή διάσπαση αδτή, καί δμως
άναγκαία.
Καί τώρα στά φ ν β ιο γ ν ω ο χ ιχ ά μαθήματα. Έ νώ στό Δημοτικό
αδτά είναι στοιχειώδη, στό Α. Παρθεναγωγείο θά δώσομε πλουσιό
τερες καί συστηματικότερες παραστάσεις καί χωρίζοντας τίς διάφορες
έπιστήμες π. χ. ζωολογία, χημεία κλπ. θά καταλήξομε σέ μεγαλύτε
ρες ένότητες καί θά προσπαθήσομε νά πλησιάσομε στόν άνώτερο σκοπό
«νά γνωρίσουν τά παιδιά τή φύση σά μιάν δλότητα, πού τήν κινούν
καί τή ζωογονούν έσωτερικές δυνάμεις», χωρίς μόλα τούτα νά παραβλέψομε καί τήν πρακτική άποψη τών μαθημάτων αδτών. Είναι
βέβαια άδυνατο νά γίνει καί μέ τά φυσιογνωστικά δ,τι έγινε μέ τά
ίστορικοφιλολογικά μαθήματα, συγκέντρωση δηλ. πολλών γύρα σ’ Ινα
μερικό σκοπό σέ κάθε τάξη. Μά πρέπει νά καταταχτούν έτσι, ώστε
άπό τά εύκολότερα νά πηγαίνομε στά δυσκολότερα, τό ένα μάθημα
ν’ άκολουθεί τό δικό του δρόμο, νά ύπηρετεί δμως παράλληλα καί
καί τό διπλανό του μάθημα καί νά βοηθεΐ τήν κατάληψή του. Τό
πρόγραμμα π. χ . τών Γυμνασίων — σύμφωνα μέ τήν Ιφημερίδα τής
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Κυβερνήσεως 30 Αύγ. 1911 — βρίζει στήν Α' τάξη φυσιολογία τοΟ
Ανθρώπου που θά διδαχτεί βέβαια συστηματικότερα καί πλατύτερα
Απ’ 8τι διδάχτηκε ή Ανθρωπολογία στβ σχολαρχείο. Καί δμως, ΑφοΟ
πρόκειται έδώ γιά συστηματικότερη καί βαθύτερη έξέταση τού ίδιου
θέματος, περιορίζεται στίς στοιχειώδεις χημικές καί φυσικές γνώσεις
πού έμαθε τό παιδί σύμφωνα μέ τό έπίσημο πρόγραμμα στό Σχο
λαρχείο. Στήν Α' γυμνασιακή τάξη τελειώνει ή Ανθρωπολογία, ένώ
οί γνώσεις Από τή Φυσική καί τή Χημεία (Ακουστική, ¿πτική καί
χημικές ένώσεις) πού είναι Απαραίτητες γιά νά καταλάβει ό μαθητής
δπως πρέπει τή φυσιολογία τοΟ Ανθρώπου, δίνονται κατά τό πρό
γραμμα στήν Δ ' γυμνασιακή τάξη.
Γι’ αύτό ή σειρά τών φυσιογνωστικών πρέπει νά είναι κατά τή
γνώμη μας ή Ακόλουθη: άπδ τή Βοτανική καί τή Ζωολογία στήν Α '
τάξη οικολογία καί μορφολογία των φυτών καί τών ζώων καί στή
Β ’ ή Ανατομική καί ή φυσιολογία τους. Παράλληλα μ’ αύτά θά δοθεί
στήν Α ' καί Β ' τάξη Χ ημεία Ανόργανη καί όργανική. Στήν Γ ' τάξη
έρχεται φυσικά ή 5Ανθρωπολογία καί ή Υ γιεινή καί καταλήγομε στήν
Λ ' μέ τή Βρεφοκομία καίχήν Παιδολογία. Παράλληλα μέ τό τελευταίο
μάθημα θά γίνεται καί πρόχειρη Νοσηλευτική, Απαραίτητη γιά κάθε
Ανθρωπο, πρό πάντων δμως γιά κάθε γυναίκα. ’Από τή Β ' τάξη
θ’ Αρχίσει ή Φυσική μέ τή μηχανική, ύδροστατική, Αεροστατική καί
θερμαντική· στήν Γ ' θά διδαχτούν ή Ακουστική καί ¿πτική καί στήν
Δ ’ ό μαγνητισμός καί ό στατικός καί δυναμικός ήλεκτρισμός. Μετά
τή Χημεία θά δοθεί στήν Γ ' τάξη ’Ορυκτολογία τό α ' έξάμηνο, καί τό
β' έξάμηνο Γεωλογία γενική καί ιστορική καί ιδιαίτερα ίστορική Γεω
λογία τής Ε λληνικής χερσονήσου. 'Ως πρός τήν έκλογή τής δλης
πρέπει νά κρατηθούν τά ούσιώδη σύμφωνα μέ τήν πνευματική δύ
ναμη τών μαθητριών καί τό σκοπό τού σχολείου· καί σκοπός τού Α.
Παρθεναγωγείου δέν είναι νά προετοιμάσει μαθήτριες γιά τό Πανε
πιστήμιο, Αλλά γιά τή ζωή δίνοντάς τους Ανώτερη μόρφωση αδτοτελή. ’Ετσι Από τή Χημεία π. χ . πρέπει νά μάθουνε μόνον τά σπου
δαιότερα στοιχεία καί τίς κυριότερες Ανόργανες καί δργανικές ένώσεις, τίς σχετικές μέ τή βιολογία καί τήν καθημερινή ζωή μας, καθώς
καί τούς γενικούς νόμους, καί τόσο στή Χημεία δσο καί στή Φυσική
διδασκαλία συνθηματικών τύπων είναι περιττή γιά τό σκοπό μας.
Ά π ό τά Μαθηματικά, πού τή σημασία τους γιά τήν ειδολογική
καί πραγματική μόρφωση τονίσαμε στό Α ' μέρος, θά δώσομε στήν Α '
τάξη θεωρητική ’Αριθμητική, Ά λγεβ ρα ώς τίς Ιξισώσεις καί Έ πιπε-
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δομετρία' στή Β ' έξισώσεις α ' καί β' βαθμού καί Στερεομετρία· στήν
Γ ' Ιπανάληψη τής πρακτικής ’Αριθμητικής καί Καταστιχογραφία /
(Ιδώ διδάσκεται καί ή Οίκιακή Οικονομία) καί στήν Δ ’ Ε μπορική |
Λογιστική, Διπλογραφία καί Δακτυλογραφία.
Μάς μένουν τά τεχνικά μαθήματα πού κ’ έδώ σκοπός τους είναι
ν’ Αναπτύξουν καί τελειοποιήσουν τίς δεξιότητες τού χεριού, τού
ματιού, τού αδτιού, νά γυμνάσουνε τό σώμα καί νά καλλιεργήσουνε
μαζί μέ τΑλλα μαθήματα τήν παρατηρητικότητα καί τήν κρίση, τήν
αίσθηση τού ώραίου, τήν αύτοπεποίθηση καί αύτενέργεια, τήν τάξη,
τήν Ακρίβεια, τήν πειθαρχία καί τήν Αγάπη τής δουλειάς.
Στήν Ιχνογραφία καί τή Ζωγραφική στερεώνεται ή δεξιότητα στό
σχέδιο καί στά χρώματα κ ’ έξακολουθοΰνε οί μαθήτριες τήν Αντι
γραφή άπό τό φυσικό προβαίνοντας βλοένα σέ συνθετότερα καί δυσ
κολότερα Αντικείμενα καί συμπλέγματα φυσικά ή τής τέχνης. ’Εδώ
διδάσκεται τώρα καί τό σκίτσο καί ή διακοσμητική ιχνογραφία συν
δυασμένη μέ τήν πλαστική καί τά χειροτεχνήματα.
Στήν Ωδική διδάσκεται θεωρία της μουσικής μέ γραπτές Ασκή
σεις καί μαθαίνουν τά κορίτσια μονόφωνα, δίφωνα, τρίφωνα καί τετρά
φωνα τραγούδια δικά μας (πρό πάντων δημοτικά κ ’ Ικκλησιαστικά)
καί ξένα. Δίνονται Ακόμη καί μελοποιημένα Αρχαία χορικά π. χ.
«άκτίς άελίου» άπό τήν ’Αντιγόνη τού M en d elso h n κ. Α. 'Η όργα
νική μουσική είναι προαιρετική καί γίνεται σέ ιδιαίτερη ώρα.
Στή Χειροτεχνία ώς βάση έχομε πάντοτε τό χρήσιμο συνδυα
σμένο μέ τό ώραΐο. Γι’ αύτά οί μαθήτριες τού Α. Παρθεναγωγείου πρέ- )
πει ν’ Ασκηθούνε καί τελειοποιηθούνε πρώτα Απ’ δλα στήν Κοητική ^
καί τή ’Ραπτική. Νά έτοιμάζουνε δηλ. Ασπρόρρουχα δικά τους καί τού
σπιτιού καί τάπλούστερα γυναικεία φορέματα. ’Εξακολουθούνε τήν
Ασκηση στίς ταντέλλες, στό πλέξιμο καί στό κέντημα, Αποφεύγουν
δμως έργόχειρα καί άσπροκεντήματα πολύπλοκα πού καί τά μάτια \
πειράζουν καί Ασκοπα είναι. Προαιρετικά μπορούνε ν’ Ασκηθούνε
στήν Πηλοπλαστική, Πυροχαρακτική καί τήν Ξυλογυπική, ύποχρεωτική δέ γιά δλες θά είναι ή Κηπουρική. Ό π ω ς στό δημοτικό παρθε- |
ναγωγεΐο, έτσι κ ’ έδώ θά τονίζονται Ανάλογα μέ τίς διάφορες τοπικές ' |
Ανάγκες καί διάφορα τεχνικά μαθήματα π. χ . τυροκομία καί γαλα|
τοκομία ή σηροτροφία καί μελισσοκομία κ. τ. δ.
|
Τήν Αρμονική διάπλαση τού σώματος θά έπιδιώξει ή Γυμναστική
πού κ ’ Ιδώ δπως καί στό δημοτικό θά γίνεται συστηματικά τρεις
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ώρες τή βδομάδα, ή καλύτερα κάθε μέρα άπό τριάντα λεπτά τής
δρας. Τό μάθημα αύτό μαζί μέ τό παιχνίδι, τόν περίπατο καί μέ
οχολική ζωή τέτοια, δπου ν’ άναπνέει Ιλεύθερα ή παιδική ψυχή, θά
διατηρήσει καί θά τονώσει τή σωματική, τήν πνευματική καί τήν
ήθική όγεία τών μαθητριών. Τήν Ιργασία δμως αδτή πρέπει νά τή
βοηθούν καί 3χι νά τήν πολεμούνε τάλλα μαθήματα. Γι’ αότδ πρέπει
νά λείψει τό παραφόρτωμα μέ ιδιαίτερη Ιργασία στδ σπίτι, οί ώρες
τής διδασκαλίας νά περιοριστούνε καί νά κανονιστοΟν Ιτσι (*/4 διδα
σκαλία σέ κάθε μάθημα καί */4 διάλειμμα)1, ώστε δχι μόνον τήν δπερκόπωση τών μαθητριών ν’ άποφεύγομε, μά καί νά μένει Ινα άπόγεμα έλεδθερο καί άλλο Ινα άφιερωμένο γιά περίπατο2. 2 ’ αδτή τήν
άρχή καί στήν άνάγκη ν’ άποκατασταθεΐ ή άπαραίτητη ισορροπία
στά ίστορικοφιλολογικά, τά φυσιογνωστικά καί τεχνικά μαθήματα,
νομίζομε πώς άνταποκρίνεται τό άκόλουθο ώρολόγιο πρόγραμμα.

Ω ρολόγιο πρόγραμμα το ϋ "Ανώτερου Π α ρθεναγω γείου.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

Στήν εισαγωγή τοϋ δεύτερου μέρους μιλώντας γενικά γιά τήν
παιδεία τών κοριτσιών όρίσαμε καί τή θέση τοϋ Διδασκαλείου άνά*
μεσα στάλλα σχολεία. ’Εκείνο πού πρό πάντων πρέπει νά τονιστεί
είναι πως τό Διδασκαλείο δέν είναι σχολείο γενικής μορφώσεως, παρά
σχολείο Επαγγελματικό, προορισμένο νά μορφώσει είδικά γιά τό Ιργο
τους έκεΐνα τά κορίτσια πού άποφασίζουνε νά γίνουνε δασκάλες. Δέ
θέλομε νά ποϋμε μ’ αύτό πώς πρέπει ν’ άποκλειστοΟν άπό τό διδα
σκαλείο δλως διόλου τά γενικά μορφωτικά μαθήματα. Τό άντίθετο
μάλιστα, άφοΟ ή δασκάλα πρέπει νά είναι πρό πάντων γυναίκα μέ
μόρφωση άνώτερη καί βαθειά καί μέ δυνατή προσωπικότητα. Μά ό
.^ 5 ΪΤ $ μ « τ ικ ό ς χαρακτήρας τοϋ σχολείου πρέπει νά κ υ ρ ια ρ ) ^ 2 2 ^

Ω α ρ α τ η ρ ύ /σ ε ΐξ

2

1

Β’ .

32

1 Μεταξύ τ ή ς π ρ ώ τη ς κ α ί τ η ς δεύτερης πρωΣνής ώ ρας τ ό διάλειμ μα γ ιά λ ό γου ς
ψ υ χολογικ ού ς πρέπ ει ν ά είνα ι μ όνο δ έκ α λ επ τά .
9 Σ τή ν Α' τάξη περιορίζομε τ ίς ώ ρες β τίς 8 0 , ώ βτε ν ά μ ένουνε τρία ά π ο γέμ α τ α έλεόθερα, γ ια τ ί γ ιά λ ό γου ς φυσιολογικούς ο ’ αύτή τήν ή λικ ία ά λ λ ά ζει καί
Αδυνατίζει δ δργανιομός τοΟ κοριτσιού.

πρέπει νά κυνηγά 'περιττούς σκοπούς,""μά" άκόμη καί δ τρόπος τής
έργασίας πού θά γίνεται έκεΐ, άκόμη καί τά πρόσωπα πού θά διδά
σκουν, πρέπει νά προσαρμόζονται τέλεια στόν κύριο σκοπό τοϋ σχο
λείου. θ ά έπιτύχει δέ τό σκοπό του τό Διδασκαλείο άν δώσει στά
κορίτσια που θά γίνουν δασκάλες πρώ τα πρώ τα τίς άπαραίτητες
έπιστημονικές γνώσεις καί άπό τόν ίστορικοφιλολογικά καί άπό τό
φυσικό κόσμο έτσι, πού νά κατέχουν καλά τήν ύλη πού θά διδά
ξουν στό δημοτικό σχολείο καί νά είναι σέ θέση νά συμπληρώνουν
όλοένα καί νά στερεώνουν τίς γνώσεις αύτές ξέροντας άπό ποϋ καί
πώς πρέπει νά τίς άντλήσουν. Δεύτερο, άν τούς μεταδώσει δλες τίς
τεχνικές γνώσεις καί γυμνάσει τίς ικανότητες πού θά τούς χρείαστοϋνε γιά νά μποροϋν άργότερα κι’ αύτές ν’ άσκήσουν τίς δεξιότη
τες τών παιδιών, καί τρίτο τέλος, άν τούς κάνει συνειδητά τό σκοπό
καί τά μέσα τής άγω γής καί τής διδασκαλίας σύμφωνα μέ τά διδάγ
ματα τής παιδαγωγικής καί τών βοηθητικών της έπιστημών καί τίς
άσκησει πρακτικά στό Ιργο τοϋ δασκάλου. "Οτι τά σημερινά διδα
σκαλεία έπιτυχαίνουν αύτό τό σκοπό τους δύσκολα θά μποροϋσε κανείς
νά τό δποστηρίξει.
Οί αιτίες βέβαια είναι πολλές καί μερικές άπ’ αύτές είναι τόσο
σφιχτοδεμένες μέ τήν άλλη μοιρολατρική καί άβουλη καί πλανημένη
πορεία μας στά έκπαιδευτικά ζητήματα πού, άν ζητούσαμε νά τίς
έκθέσομε έδώ λεπτομερώς, θά πηγαίναμε πολύ μακριά, θ ά περιορι
στούμε λοιπόν ν’ άναφέρομε τίς κυριότερες έλλείψεις. Καί πρώτα
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πρώτα θά μπορούσε κανείς νά παρατηρήσει πώς τά σημερινά διδα
σκαλεία σπρωγμένα άπό τήν άνάγκη τών πραγμάτων δέν υπηρετούν
καθαρά τό σκοπό πού όρίσαμε παραπάνω. Γιατί, καθώς δείχνει καί
ή πληθώρα τους (είναι σχεδόν 10 στήν Ε λλάδα, στήν ’Αθήνα μόνο
μέ τά διάφορα τμήματα γίνονται 4 - 5 μέ 600 τόσες μαθήτριες,
Ινώ σ’ δλη τήν Ε λλά δα έχομε Ινα μόνο διδασκαλείο άγοριών καί
κείνο μέ λίγους μαθητάς), ή έλλειψη άλλων σχολείων γιά άνώτερη
γυναικεία παιδεία τά άνάγκασε νά ύπηρετούν αύτά τήν άνώτερη
μόρφωση πολλών κοριτσιών, πού δέ θά ήθελαν, οδτε θά ήταν
άνάγκη νά γίνουν δασκάλες. Κ’ Ιτσι καί τά παιδιά αδτά βγαίνουν
άπό τόν κάποιο βάσιμο προορισμό πού θά είχαν παίρνοντας μίαν
άλλη θετική άνώτερη παιδεία. Καί μέ τό νά είναι άναγκασμένα τά
διδασκαλεία νά δπηρετοΟν άσυνείδητα κ’ Ιναν ξένο σκοπό φανερώ
νουν πιό χτυπητά τή γενική άνεπάρκειά τους. Σέ τρία χρόνια μέσα
προσπαθώντας νά δώσουν σέ κορίτσια 1 3 -1 7 χρόνων καί τή θεω
ρητική καί τή πρακτική μόρφωση πού τούς χρειάζεται γιά νά γίνουν
καλές δασκάλες καί νά Ιξυπηρετήσουν συνάμα, σύμφωνα μέ τήν
κακή καθολική άντίληψη τής άνώτερης παιδείας, καί άλλα κλαοοικιοτικά ίδανικά, τίποτε δέν έπιτυχαίνουν σέ βαθμό ικανοποιητικό. Γιατί
κοντά στάλλα, καθώς δείχνει καί τό πρόγραμμα, μά πρό πάντων καί
6 τρόπος τής διδασκαλίας καί τά ίδανικά πού Ιπιδιώκονται, τά συνεπήρε καί τά διδασκαλεία δ ύπερκλασσικισμός. Ό σκοπός τής διδα
σκαλίας τής άρχαίας γλώσσας δέν ξεχωρίζεται κ ’ Ιδώ άπό τό σκοπό
πού σήμερα Ιχει ή πού μέ μιά σωστή άντίληψη τού κλασσικισμοΰ
θάπρεπε νά Ιχει στά γυμνάσια- ένώ τό διδασκαλείο δέν είναι γυμνά
σιο. 'Η λεξικράτεια είναι θρονιασμένη κ’ Ιδώ άπόλυτη βασίλισσα
κ’ Ιτσι βγαίνουν κεφάλια φουσκωμένα μέ άττικισμούς καί μέ μέσους
άορίστους, Ιτοιμα νά ξεχύσουν τήν άσοφη αύτή σοφία καί στά τρυφυρά μυαλά τών μικρών παιδιών τού δημοτικού σχολείου. Έ π ειτα
καί ή μιά ξένη γλώσσα, καί άν άφήσομε άκόμη τά γνωστό τρόπο
πού διδάσκονται Γαλλικά σ’ δλη τήν Ε λλά δα , μάλλον γιά παρωδία
μπαίνει στό πρόγραμμα μέ δύο ώρες τή βδομάδα, ένώ είναι άπαραίτητη στίς δασκάλες γιά νά συμπληρώνουν τή μόρφωσή τους, άφοΰ στη
γλώσσα μας είναι τόσο λίγα τά κατάλληλα παιδαγωγικά βιβλία. Μά
καί ή είδική παιδαγωγική μόρφωση οδτε άρκετή είναι, οδτε σκόπιμα
ταξινομημένη, οδτε τίς άπαιτήσεις τής σημερινής έπιστήμης ικανο
ποιεί. Τά Ιλαττώματά της καθώς καί τά Ιλαττώματα δλης τής άλλης
διδασκαλίας άπό δύο μεριές θά μπορούσανε νά γίνουνε φανερά. Ή

a p rio ri, άν έξεταστεΐ τό πρόγραμμα καί βρεθούν οί έλλείψεις του,
ή πιό καλά άπό τάποτελέσματα, άν έξεταστεΐ τί είδος θετική ειδική
μόρφωση Ιχουν πάρει όριστικά καί οί καλύτερες άκόμη άπό τίς
τελειόφοιτες τών σημερινών διδασκαλείων. Γιά τό πρώτο θά είχε
κανείς νά παρατηρήσει τήν άμεθοδία τού προγράμματος, άφοϋ δίνει
στήν πρώτη τάξη ζητήματα πού, γιά νά τά καταλάβουν οί μαθή
τριες, χρειάζονται γνώσεις πού θά διδαχτούνε μόνο στη Β ' ή στήν
Γ ' τάξη, καί πρό πάντων γιατί δίνει στήν Α ' τάξη μιά σαλάτα άπό
26 ζητήματα άπ’ δλες τίς παιδαγωγικές έπιστήμες, άκόμη καί τή
μεθοδική τής πρώ της άναγνώσεως καί τής πρώτης άριθμήσεως, τή
στιγμή πού οδτε δλη ή ψυχολογία, ή βάση τής παιδαγωγικής, Ιχει
διδαχτεί, οδτε τό μέρος γιά τήν πραγματική άνάλυση καί σύνθεση,
πού χωρίς αύτά κανενός σχεδόν μαθήματος ή μεθοδική δέ μπορεί νά
διδαχτεί.
Ά κόμη θά μπορούσε κανείς νά παρατηρήσει πώς λείπει δλως
διόλου ή ύγιεινή τον σχολείου καθώς καί στοιχεία τιαώικής ψυχο
λογίας καί άκόμη παιδαγωγική πρακτική γιά τά είδη τών σχολείων,
τήν Ιξέλιξή τους στήν Ε λλάδα, τή νομοθεσία πού Ισχύει γι’ αύτά
κλπ. Μά ή άτέλεια τή ς μορφώσεως στά τεχνικά μαθήματα είναι
άκόμη πιό χτυπητή. Στή μουσική δέ διδάσκεται κανένα δργανο όποχρεωτικά, τό τεχνικό μέρος τής μορφώσεώς τους στήν ιχνογραφία,
τήν καλλιγραφία καί τή χειροτεχνία είναι έλαττωματικό, λείπει δλως
διόλου φυτοκομία, ζωοκομία κι’ άλλα άνάλογα μαθήματα, καί γενικά
μπορούμε νά είπούμε πώς ή σημαντικότατη άρχή δτι ή έργασία πρέ
πει νά γίνει βάση τής άγωγής δέν άρχισε κάν άκόμη νά Ιφαρμόζεται
στά διδασκαλεία.
Μά άποφεύγοντας νά μπούμε καί σ’ άλλες λεπτομέρειες τονίζομε
πώς όπάρχει κάτι πού έκμηδενίζει στίς δασκάλες κάθε ώφέλεια τής
θεωρητικής μορφώσεώς τους, κάτι πολύ σημαντικό καί άξιο νά τό
προσέξομε πάρα πολύ. Οί μαθήτριες δηλ. τών διδασκαλείων πουθενά
δέ βλέπουν Ιφαρμοσμένες άληθινά τίς θεωρίες πού τούς χώνουν στό
κεφάλι οί παιδαγωγοί, άφοΟ 6 τρόπος τής διδασκαλίας σ’ δλα τά μαθή
ματα, καί στά παιδαγωγικά άκόμη, βρίσκεται σέ άμεση σύγκρουση
μέ τήν παιδαγωγική. Ε π ειδ ή δέ ή Ασυνείδητη υποβολή είναι Ασύγ
κριτα δυνατότερη άπό τή θεωρία, τά παιδιά αύτά τήν άλλη μέρα πού
θά πάρουν τό δίπλωμά τους ξεχνούν δλες τίς παιδαγωγικές θεωρίες
κΓ άρχίζουνε νά διδάσκουνε σύμφωνα μέ τόν παλιό γνωστό τρόπο,
τόν τρόπο μέ τόν όποιο κΓ αύτές Ιμαθαν τά γράμματα. ΓΓ αύτό
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ύστερα άπ’ δλα αύτά δέν είναι παράξενο, άν κοιτάζοντας κανείς
£πειτα στήν πράξη «τάς διπλωματούχους πρωτοβαθμίους» άπορεΐ, δν
πέρασαν καν άπό διδασκαλείο.

4) Πρέπει νά διδάσκεται καλά μιά ξένη γλώσσα, σέ βαθμό, ποΟ
πραγματικά νά μπορούν οί τελειόφοιτες νά συμπληρώνουν τή μόρ
φωσή τους άντλώντας άπό βιβλία καί περιοδικά γραμμένα σ’ αύτή.
5) Ή είδική παιδαγωγική μόρφωση πρέπει νά γίνει άρτιότερη
καί πρό πάντων μεθοδικότερη.
6) Νά δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή στά τεχνικά μαθήματα.
Νά γίνει ύποχρεωτικό Iva δργανο, βιολί, άρμόνιο ή πιάνο. Νά καταρ
τίζονται καλύτερα στό τεχνικό μέρος τής ιχνογραφίας, τής καλλιγρα
φίας καί τής χειροτεχνίας. 'Η οικιακή οικονομία, ή ζωοκομία (ίδιαί*
τερα μελισσοκομία καί σηροτροφία) καί φυτοκομία πρέπει νά γίνουν
πραγματικά μαθήματα.
7) Σέ δλα τά μαθήματα ή διδασκαλία νά γίνεται σύμφωνα μέ τά
διδάγματα τής παιδαγωγικής. Γι’ αύτό πρέπει ν’ άπαιτεΐται παιδα
γω γική μόρφωση άπό κείνους πού θά διδάσκουν στό διδασκαλείο.
Μά δχι μόνο ή διδασκαλία, παρά καί ή άγω γή έφαρμοσμένη
σ’ δλο τό σχολικό βίο πρέπει νά δείχνει, πώς οί θεωρίες πού διδάσκει
ή παιδαγωγική δέν είναι λόγια μόνο.
8) Πρέπει ή θεωρητική μόρφωση σ’ δλα τά μαθήματα καί τού
ίστορικοφιλολογικού καί τού φυσικού κύκλου νά τελειώνει στόν τέταρτο
χρόνο καί τότε νά γίνεται ή τελειωτική έξέταση σ’ αύτά τά μαθή
ματα. 'Ο πέμτος χρόνος, έλεύθερος άπό τό βάρος τών άλλων μαθη
μάτων, πρέπει νά άφιερώνεται όλότελα στήν παιδαγωγική, τή μεθο
δική, τά τεχνικά μαθήματα καί τήν πρακτική άσκηση.
Σύμφωνα μέ τον είδικό έπαγγελματικό σκοπό τού Διδασκαλείου
άρχίζομε νά μιλούμε γιά τά καθέκαστα τού προγράμματος όρίζοντας
πρώτα τή φιλοσοφική καί παιδαγωγική μόρφωση πού πρέπει νά
δοθεί στις μέλλουσες δασκάλες.

"Αν τώρα δστερα άπό τήν σύντομη καί γενικότερη αύτή κριτική
τού διδασκαλείου προσπαθήσομε νά διατυπώσομε δσα νομίζομε πώς
πρέπει νά γίνουν, είναι άνάγκη νά δηλώσομε πώς κ ’ Ιδώ βιζική διόρ
θωση δέ μπορεί νά γίνει, δν δέν άλλάξει ή βάση, δλόκληρη ή όργάνωση καί τό πνεύμα τής σημερινής Ε λληνικής παιδείας, καί άκόμη
άν δέν άποφασίσει τόκράτος μέ εύθύνη δική του νά στηρίξει καί τή
γυναικεία παιδεία ¿πάνω σέ θεμέλια στερεά, πολιτειακά καί άνεπηρέαστα άπό ατομικές ιδιοτροπίες καί άδυναμίες.
θετικά μέτρα πού θά μπορούσαν άπό τώρα νά διορθώσουνε μερικά
έλαττώματα καί νά κάνουνε λιγότερο αισθητά τάποτελέσματα τών
άλλων, θεωρούμε τά έξή ς:
1) Τό Διδασκαλείο πρέπει νά είναι σχολείο ειδικό προορισμένο
γιά νά μορφώνει δασκάλες. Γι’ αύτό κι’ δ άριθμός τών διδασκαλείων
πρέπει γενικά νά περιοριστεί κι’ ό άριθμός τών μαθητριών πού θά
γίνωνται δεκτές σ’ α&τά νά είναι όρισμένος άνάλογα μέ τις πραγμα
τικές άνάγκες. Μάς φαίνεται πώς περισσότερες άπό όγδόντα ώς έκατό
δασκάλες τό χρόνο δέν είναι καμιά άνάγκη νά βγαίνουν, ίσως είναι
μάλιστα καί πολλές *.
2) Πρέπει νά όριστοΰν ώς κατώτερο πραγματικό δριο ήλικίας ποδ
θά γίνονται δεκτές οί μαθήτριες στήν Α ' τάξη τά δεκατέσσερα χρό
νια συμπληρωμένα (ή άρχή τού δέκατου πέμτου χρόνου). Έ τ σ ι λοι
πόν τό διδασκαλείο θά παίρνει τίς μαθήτριές του, άφοδ τελειώσουν
τή Β' τάξη τού Α. Παρθεναγωγείου, σύμφωνα μέ τό διάγραμμά μας.
3) Τό Διδασκαλείο πρέπει νά γίνει πεντατάξιο, γιά νά δπάρχει
καιρός νά δίνεται στις μαθήτριες θεωρητική καί πρακτική μόρφωση
πλατειά καί βαθειά, γιά νά λείψει τό παραφόρτωμα καί ή ύπερκόπωση πού γιά πολλούς λόγους είναι όλέθρια σέ κορίτσια μάλιστα
αύτής τής ήλικίας.
1 2-ιήν Έ λλάόα, ποδ είναι διορισμένες κατά τήν επίσημη στατιστική 1000
σ χ ίίό ν δασκάλες, θά έφταναν γιά τήν ανανέωση τοδ προσωπικοί ώς 3 0 τό χρόνο
(τώρα βγαίνουν 300-400). Λογαριάζοντας τίς άνάγκες ποδ μεγαλώνουν, τίς δασκά
λ ες στά σπίτια, κ’ έκείνες ποδ θά πάνε στό ’Εξωτερικό, βρίσκομε πώς 8 0 - 1 0 0 τό
χρόνο φτάνουν καί μέ τό παραπάνω.

Α'. Φ ιλοσοφ ία.
Ή Φιλοσοφία λοιπόν καί τά Παιδαγωγικά, πρέπει νά κάνουν γνω
στά στις μαθήτριες τό σκοπό καί τά μέσα τής άγωγής καί τής διδα
σκαλίας. 'Η δέ κατάλληλη σειρά πού πρέπει νά διδαχτούν τά σχε
τικά μαθήματα νομίζομε πώς είναι ή άκόλουθη:
Σ τήν Α ' τάξη (ώρες 4) πρέπει νά διδαχτεί ή ’Εμπειρική ψυχολογία
μέ έφαρμογές στήν Παιδαγωγική. (Γιά νά ύπάρχει, δσο είναι δυνατόν,
ή απαραίτητη ώριμότητα τού νού πού χρειάζεται, γιά νά γίνει κατα
ληπτό τό μάθημα αύτό, έπιμένομε καί πάλι πώς τά παιδιά πού θά
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γίνονται δεκτά στήν Α ' διδασκαλείου πρέπει όρισμένως νά Ιχουν
κλείσει τά 14 χρόνια).

XV Ε λ λ η ν ικ ά .

Σ τη Β ' τάξη, πρέπει νά δοθεί θεωρία τής άγωγής (τελεολογία),
ή Κυβερνητική καί ‘Οδηγητική (ώρες 2), καί συνάμα παιδική ψ υχο
λογία (ώρα 1).
Σ την Γ ' τάξη, στοιχεία Λογικής (πολύ σύντομα, άναλυτικότερα οί
μέθοδοι, ή άνάλυση καί ή σύνθεση) καί Γενική Διδακτική (ώρες 2).
Συνεχίζε'ται ή παιδική ψυχολογία (μέ στοιχειώδη πειράματα ώρες 2).
(Μέ τήν παιδική ψυχολογία πού δίνεται στή Β’ καί Γ ' τάξη γίνε
ται καί Ισωτερική έπανάληψη τής έμπειρικής ψυχολογίας).
Σ τήν ά ' τάξη: Ειδική διδακτική (ώρες 2), Πρότυπες Διδασκαλίες
καί άσκήσεις (ώρες 2) καί Υ γιεινή τον Σχολείου (ώρα 1).
Σ τήν Ε ' τάξη: 'Ως έδώ Ιχουν τελειώσει καί έξεταστεΐ τάλλα θεω
ρητικά μαθήματα. Στό καθένα δίνομε τώρα μια ώρα για τή μεθοδική
Ιπεξεργααία τής νλης πού θά διδάσκεται στδ δημοτικό σχολείο, καί
τή μελέτη άπδ τις πηγές· Ιστορία Παιδαγωγικής (άπό κατάλληλο
παιδαγωγικό άναγνωστικό διαβάζουν οί μαθήτριες κομμάτια άπό διά
φορα παιδαγωγικά έργα μεταφρασμένα στή νέα 'Ελληνική ώρες 2)·
Πρακτική παιδαγωγική (τά είδη τών σχολείων στήν 'Ελλάδα καί
σ’ άλλες πολιτισμένες χώρες, ή ίστορία τών σχολείων μας, ή διοίκησή
τους, οί νόμοι καί τά σχετικά προγράμματα κλπ. ώρα 1)· Πρακτικές
άσκήσεις στό πρότυπο (ώρες 6)· Κριτική τών άσκήσεων (ώρες 2).
Β ’ Θ ρησκευτικά.
Τάξη Α '. 'Ιστορία καί πολιτισμός τού Εβραϊκού λαού μέ βάση
τά κείμενα τής ΙΙαλαιάς Διαθήκης. ’Ιδιωτικός βίος τού ’Ιησού Χρι
στού. Άπομνημονεόονται τροπάρια καί ήθικά ρητά (ώρες 2).
Τάξη Β '. Δημόσιος βίος καί διδασκαλία τού ’Ιησού Χριστού άπό
τήν Καινή Διαθήκη (ώρες 2).
Τάξη Γ '. Πράξεις καί Επιστολές τών ’Αποστόλων άπό τά ίερά
κείμενα. "Ιδρυση καί διάδοση τού Χριστιανισμού. Εκκλησιαστική
'Ιστορία. Άπομνημονεόονται τροπάρια καί προσευχές (ώρες 2).
Τάξη Δ ’, Σύντομη Λειτουργική. Κατήχηση. ’Ηθική (ώρα 1).
Τάξη Ε . Μεθοδική έπεξεργασία τής δλης πού διδάσκεται στό
δημοτικό σχολείο. Πηγές καί βοηθήματα γιά ν’ άντλεί τήν δλη του
ό δάσκαλος.

"Οσες θά βγούν άπό τό Διδασκαλείο πρέπει φυσικά νά κατέχουν
καλά τή Νέα Ε λληνική γλώσσα, πού θά διδάσκουν στό Δημοτικό
Σχολείο, καθώς καί τή λογοτεχνία πού είναι γραμμένη σ’ αύτή. Στις
δύο πρώτες τάξεις τού ’Ανώτερου Παρθεναγωγείου ή διδασκαλία
των Ελληνικών, δστερα άπό τήν πρακτική διδασκαλία τής γλώσσας
στδ Δημοτικό Σχολείο, θά τούς έχει μάθει καί τά γραμματικά καί
συντακτικά φαινόμενα τής γλώσσας συστηματικότερα καί έργα λογο
τεχνικά γραμμένα ή μεταφρασμένα σ’ αύτήν. Αύτό δμως πρέπει νά
έξακολουθήσει καί σ’ δλες τίς τάξεις τού Διδασκαλείου. Γι’ αύτό καί
έκθέσεις γράφονται σ’ αύτήν τακτικά καί έργα λογοτεχνικά διαβά
ζονται. Μά έπειδή μάς φαίνεται πώς οί δασκάλες πρέπει νά Ιχουν
γνωρίσει καί δλη τήν έξέλιξη τής Ε λλη νική ς γλώσσας καί λογοτε
χνίας άπό τίς άρχές ώς σήμερα, γιά νά μπορούνε νά καταλαβαίνουν
καί δλο τόν Ελληνικό πολιτισμό σά μιά ένότητα καί ν’ άντλούν καί
άπό τίς πηγές κάθε φορά πού θά είναι άνάγκη, φρονούμε πώς στά
πέντε χρόνια τού Διδασκαλείου είναι άνάγκη καί όπάρχει καί καιρός
καί άρκετή ώριμότητα στά παιδιά, γιά νά διαβάσουν κείμενα γραμ
μένα σ’ δλες ή τίς κυριότερες γλωσσικές μορφές πού έχουν γραφεί
Ελληνικά λογοτεχνικά έργα. Γιά νά μή δουλεύει δμως καί τό Διδα
σκαλείο σ’ έναν άποκλειστικό καί άτοπο κλασσικισμό ή σέ μιά ξηρή
γλωσσομάθεια καί λεξικράτεια πρέπει νά τονιστεί δτι ή διδασκαλία
γίνεται πρακτικά καί τά γραμματικά καί συντακτικά φαινόμενα Ιξετάζονται τόσο μόνον, δσο χρειάζεται γιά νά γίνουν καταληπτά τά
κείμενα. Ή γλώσσα πρέπει κ’ Ιδώ αύστηρά νά είναι μέσο γιά τό
σκοπό πού βάλαμε παραπάνω καί δχι σκοπός.
Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτά σχεδιάζομε τό άκόλουθο πρόγραμμα.
Τάξη Α '. ’Αρχαία 'Ελληνικά (ώρες 4): Αίσωπου βίος· Ηρόδοτος·
Λουκιανού διάλογοι.
Ν έα ‘Ελληνικά (ώρες 2). ’Εκθέσεις κάθε βδομάδα. Κείμενα Νεο
ελληνικά.
Τάξη Β ’ ’Αρχαία ‘Ελληνικά (ώρες 4 ): ό Οικονομικός τού Ξενοφώντα· 'Ο Κρίτωνας τού Πλάτωνα· "Ομηρος.
Ν έα ' Ελληνικά (ώρες 2). ’Εκθέσεις κάθε βδομάδα. Κείμενα Νεο
ελληνικά.
Τάξη Γ '. ’Αρχαία ' Ελληνικά (ώρες 4): Πλούταρχος, περί παίδων
άγωγής. "Ομηρος. Άναγνωστικό τού Βιλάμοβιτς - Μέλλεντορφ.
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Ν έα ‘Ελληνικά (ώρες 2). Εκθέσεις κάθε δεκαπέντε μέρες. Κεί
μενα μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά. (Καί γιά τά δύο πρέπει νά
καταρτιστούνε χρηστομάθειες άνάλογες πρός τό άναγνωστικό τοβ
Βιλάμοβιτς - Μέλλεντορφ).
Τάξη Δ'. ’Αρχαία ‘Ελληνικά (ώρες 4). Σοφοκλή ’Αντιγόνη. Α να 
γνωστικό τοΟ Βιλάμ. Μέλλεντορφ.
Ν έα ‘Ελληνικά (ώρες 2). Εκθέσεις κάθε δεκαπέντε μέρες. Κεί
μενα μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά.
Τάξη Ε '. Ν έα Ε λληνικά (ώρες 3). Ε κθέσεις κάθε δεκαπέντε.
Κείμενα μεσαιωνικά καί νέα 'Ελληνικά. Μεθοδική Επεξεργασία τών
κειμένων καί τής γραμματικής πού θά διδαχτούνε στό Δημοτικό σχολίϊο (ώρα 1). 'Η Ισ τορία τής Ε λλη νική ς λογοτεχνίας καταρτίζεται
σιγά σιγά άπό τήν πρώτη τάξη όπου διδάσκονται τά σχετικά έργα.
Στήν Ε ' τάξη γίνεται μιά συστηματική σύντομη άνακεφαλαίωση.
Δ.' Γαλλικά.
Σκοπός τής διδασκαλίας τών Γαλλικών θά είναι νά κατέχουν οί
άπόφοιτες τή γλώσσα αδτή τόσο καλά, ώστε καί λογοτεχνικά Ιργα
καί άλλα Επιστημονικά παιδαγωγικά συγγράμματα νά διαβάζουν
εύκολα καί νά Εννοούν καλά.
’Αναλυτικό πρόγραμμα δέν όρίζομε γι’ αύτή. Νομίζομε δμως πώς
πρέπει νά δοθούν ώρες άρκετές, άπό πέντε στίς τρεις πρώτες καί
άπό τρεις στίς δύο τελευταίες τάξεις.
Ε'. Μ αθηματικά.
Α . Τάξη (ώρες 2). θεω ρητική ’Αριθμητική.
Β . Τάξη (ώρες 2). Ά λγεβ ρ α ώς τίς πρωτοβάθμιες έξισώσεις καί
Γεωμετρία.
Γ '. Τάξη (ώρες 2). Ά λγεβ ρα, of πρωτοβάθμιες έξισώσεις. Συνέ
χεια καί τέλος τής Γεωμετρίας.
Δ'. Τάξη (ώρες 2). Πρακτική άριθμητική καί λογιστική. Οικιακή
Οίκονομία.
Ε '. Τάξη (ώρα 1). Μεθοδική Επεξεργασία τή ς ύλης πού θά διδα
χτεί στό δημοτικό σχολείο. Εύκολίες στίς πράξεις. Λογιστική ά π ’ Ιξω.
C .' ’Ιστορία.
Α ' Τάξη (ώρες 2).’Αρχαίοιχρόνοι. (Ή Ρ ω μα ϊκή 'Ιστορίασύντομα).
Β ' Τάξη (ώρες 2). Μέσοι χρόνοι.

Γ ' Τάξη (ώρες 2). Νέοι χρόνοι.
Δ ' Τάξη (ώρες 3). 'Ιστορία τού πολιτισμού (Εδώ γίνεται καί ιστο
ρία τής τέχνης). Καθήκοντα καί δικαιώματα τού πολίτη.
Ε '· Τάξη (ώρα 1). Μεθοδική Επεξεργασία τής ύλης πού διδά
σκεται στό Δημοτικό Σχολείο. Πηγές καί βοηθήματα γιά τήν Ολη αύτή.
Ζ'. Γ εω γραφ ία .
Α ’. Τάξη (ώρα I). Φυσική, πολιτική καί οικονομική Γεωγραφία
τής Ά σίας (Εκτός άπό τήν Τουρκία), τής ’Αφρικής, Α μερικής καί
’Ωκεανίας. Χαρτογραφία.
Β '. Τάξη (ώρα 1). 'Η Εόρώπη (Εκτός άπό τή Βαλκανική Χερ
σόνησο). Χαρτογραφία.
Γ '. Τάξη (ώρα 1). Τά Βαλκανικά Κράτη καί ή ’Ασιατική Τουρ
κία. Χαρτογραφία.
Δ". Τάξη (ώρα 1). Ή Ε λλά δα . Μαθηματική Γεωγραφία. Χαρ
τογραφία.
Ε '. Τάξη (ώρα 1). Μεθοδική Επεξαργασία τής ύλης τού δημοτι
κού σχολείου. Βοηθήματα γι’ αύτήν. Τ ά Εποπτικά μέσα γιά τή διδα
σκαλία τής Γεωγραφίας (χαρτογραφία, χάραγμα στόν άμμο κλπ.).
Β'

Φ νβιογνω σχιχά.

Α '. Τάξη α!) Συστηματική Ζωολογία (διατήρηση καί ταρίχευση
ζώων, συλλογές Εντόμων κλπ. (ώρες 2). β') Φυσική: Μηχανική,
'Γδροστατική, θερμότητα, γ ') Χημεία: ’Ανόργανη Χημεία. (Οί μαθή
τριες κατασκευάζουνε μόνες τους πρόχειρα όργανα γιά τά πειράματα
τής Φυσικής καί τής Χημείας. Φυσική καί Χημεία (ώρες 2).
Β ' Τάξη α") Συστηματική Φυτολογία (ώρες 2). β') Στοιχεία ’Ορυ
κτολογίας καί Γεωλογίας (ώρα 1). γ ') Φυσική: ’Οπτική καί ’Ακου
στική. δ') ’Οργανική Χημεία. (Τά πειράματα γίνονται δπως καί στίς
άλλες τάξεις. Φυσική καί Χημεία ώρες 2).
Γ ' Τάξη α') ’Ανθρωπολογία καί δγιεινή (ώρες 2). Φ υσική: Μαγνη
τισμός καί ’Ηλεκτρισμός, γ') Στοιχεία Βιοτεχνικής Χημείας (Φυσική
καί Χημεία ώρες 2). δ') Στοιχεία Κοσμογραφίας (ώρα 1).
Ε ’. τάξη (ώρα 1). Μεθοδική Επεξεργασία τής Ολης πού διδάσκεσκεται στό δημοτικό σχολείο. Βοηθήματα κ’ Εποπτικά μέσα. Οί
μαθήτριες γυμνάζονται όχι μόνο νά κάνουνε μόνες τους πειράματα,
άλλά καί νά προετοιμάζουνε μόνες τους τά προχειρότερα όργανα
καί τά Εποπτικά μέσα.
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θ'. Ι χ ν ο γ ρ α φ ία x a l Ζ< ογραφική.
’Ιχνογραφία άπό τό Αντικείμενο. Οί μαθήτριες ιχνογραφούν καί
ζωγραφίζουνε μορφές συνθετότερες, άντικείμενα τής τέχνης ή μνημεία
τής τέχνης (κιονόκρανα, άνθέμια, χαρακτηριστικά στολίδια) ή άπδ
τή φύση: δένδρα, ζώα, τοπεία, πρόσωπα. Τελειοποιούνται στό τεχνικό
μέρος, σχέδιο, έτοιμασία χρωμάτων, προοπτική κ. τ. τ. Σέ κάθε
τάξη Sipa 1'/?·

Ω ρ ο λ ό γ ιο πρόγραμμα διδα οααλείον χοριται& ν.

1
2
3

Τ'. Κ α λλιγρ α φ ία .

Οί μαθήτριες γυμνάζονται στις δύο τελευταίες τάξεις άπό μιά
ώρα τή βδομάδα σέ διάφορα σχήματα τών γραμμάτων, σέ διάφορες
γραφές, πλάγια, όρθή κλπ., στήν άνάλυση τών γραμμάτων, σέ σύν
θεση καλλιτεχνικών σχεδίων καί μαθαίνουν καλά τό μεθοδικό μέρος
τής καλλιγραφίας, βοηθητικές γραμμές, προασκήσεις κ.τ.δ.
Ι Α ’. Μ ονσ ιχή .
Οί μαθήτριες μαθαίνουν τραγούδια μέ μιά, δυό, τρεις ή τέσσερες
φωνές, τελειοποιούνται στήν άπλή θεωρία τής μουσικής καί μαθαί
νουν ύποχρεωτικά Ινα δργανο, προπάντων βιολί. Τόν τελευταίο χρόνο
έπεξεργάζονται τά συνηθέστερα τραγούδια ποί* διδάσκονται στό δημο
τικό σχολείο καί τά μαθαίνουνε στό δργανο πού θά παίζουν. Σέ
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Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις

3
3
1
1
1
1

κάθε τάξη ώρα I 1/*.
Ι Β ’. Γνμναοτική.
Ή Γυμναστική Ιξακολουθεί νά γίνεται τρείς ώρες τή βδομάδα
σ’ δλες τις τάξεις, δχι μόνο γιά νά γυμνάζονται τακτικά οί μαθή
τριες, παρά γιά νά μάθουν κι’ δλας τά δύο τελευταία χρόνια τό μεθο
δικό μέρος, τή θεωρία καί τά προστάγματα τής κοινής γυμναστικής,
καί γιά νά γνωρίσουν άκόμη τά δργανα καί τή μέθοδο τής όρθοπεδικής καί ν’ άσκηθούνε νά γυμνάζουν παιδιά τού δημοτικού σχολείου.
Μαθαίνουν παιχνίδια πρό πάντων Ελληνικά καί τούς Ελληνικούς
χορούς. Εκδρομές κλπ.
1 Γ ' Χ ε ιρ ο τε χ ν ία .
Κοπτική καί βαπτική (θεωρία καί πράξη), έργόχειρα, ψαθοπλε
κτική, κατασκευή λουλουδιών, ποικιλτική, πυρογραφία (προαιρε
τική) πλαστική καί έκμαγεια, ξυλογλυπτική, κηπουρική, μελισσο. κομία, σηροτροφία. Στις τρεις πρώτες τάξεις 2 ώρες, στήν Δ ' ώρες
3 καί στήν πέμτη 5 ώρες.
18
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

ΙΙέτρος Βλαστός, Φ υσική, μεταφρασμένη άπδ τά Α γ γ λ ικ ά .
Ά & ή ν α , 1 9 1 2 · Ό κ. Πέτρος Βλαστός, 6 Έ ρμονας τών τραγουδιών
«Τής Ζωής» χα ΐ τής «Ά ργώς» καί τών ιστοριών «Στόν ήσκιο τής
συκιάς» μάς Ιδωκε τις τελευταίες τούτες ήμέρες Ινα βιβλίο πραχτικό,
μιά μικρή Φυσιχή Πειραματική. Τό βιβλίο του, έρμηνεύοντας τόν τίτλο
καί Ισως καί τήν πρόθεση τού μεταφραστή, τδνομάσαμε πραχτιχό. Καί
βέβαια μιά Φυσική Πειραματική τί άλλο μπορεί νά είναι; Καί μάλιστα
μεταφρασμένη άπό τά ’Αγγλικά. Μά άς μή βιαζόμαστε. Ί σ ω ς κάτι
ξεχνάμε. Ξεχνάμε, άν καί τό είπαμε πριν λίγες άράδες, πώς δ μετα
φραστής είναι πρώτα άπ’ δλα ποιητής. Καί ποιός ξέρει; Ίσ ω ς άπο·
δειχτή στό τέλος, πώς ό "Ερμονας πεισμωμένος γιά τήν άπροσδόκητη στροφή πρδς τήν πεζότητα, τόσο πολύ κατάτρεξε τόν έχλαϊχευτή έπιστημονιχών γνώσεων κ. Πέτρο Βλαστό, πού βάλθηκε καί
τό κατάφερε μιά χαρά να τοΟ χύση στό διάφανο νερό τής πραχτικότητας τδ μεθυστικό, κρασί τής οότοπίας καί τού όνείρου.
*0 χ . Βλαστός δέ μάς λέει τό όνομα τοδ συγγραφέα τού βιβλίου
γιά νά ξέρωμε άν είναι πιστή μετάφραση ή διασκευή καί σέ ποιόν
πρέπει νά λογαριάσωμε τίς ούσιαστικές άτέλειες, πού άρκετές έχει
τό βιβλίο, Έ ν φ φαίνεται νά είναι γραμμένο γιά τό λαό ή διατύπωσή
του γενικά δέν είναι ή άπλούστερη καί παιδαγωγικώτερη. Λείπει
άπό τό βιβλίο τό άπλό έκεϊνο λογικό ξετύλιμα, πού άρχίζοντας άπό
άπλούστερες καί πλησιέστερες στό λαϊκό ή παιδικό μυαλό έννοιες
βγάζει δλα τάλλα φυσικά καί άβίαστα. Μερικές έννοιες π. χ . τά
κέφια τών άνθρώπων μέ τά όποια παραλληλίζονται τά φαινόμενα τά
φυσικά είναι πολύ συνθετώτερες καί πιότερο μπορεί νά συγχύσουν
παρά νά φωτίσουν Ινα άπλό μυαλό πού θέλομε νά τδδηγήσωμε νά
βλέπη στή φύση μιά άλληλουχία σταθερή νόμων αιωνίων.
Τό κεφάλαιο γιά τή *βαροσύνη» πολύ σύντομο καί ή περιγραφή
τής ζυγαριάς σάν ξεκάρφωτη, άφ’ οδ λείπει όλότελα άπό τό βιβλίο
ή έννοια τον μοχλού, έννοια πού Θάχε τόσα πράματα τής κοινής
ζωής νά Ιξηγήση στόν άπλό άναγνώστη. Τέτοια πηδήματα βρίσκον
ται πολλά στό βιβλίο, έτσι πού καταντάει κανείς νά πιστέψη, πώς

έχει γίνει ένα άτεχνο ψαλίδισμα κεφαλαίων, γιά νά βγή ίσως τό
σύνολο συντομώτερο. "Αλλα μέρη έκθέτονται βιαστικά καί άτελα καί
άλλα μένουν άξεδιάλυτα π. χ . ή «τριχωποσννη» σ. 33, ή «άσάλεφτη ένέργεια~ σ. 50, ό «κρότος χαΐ μουσική» σ. 52, ή δοκιμή 5 9
ο. 107 γιά τις ήλεχτρικές σπίθες, ό ήλεχτριχδς τηλέγραφος σ. 119
Γιά μαγνήτες δέ γίνεται καθόλου λόγος, μόνο γιά ήλεχτρομαγνήτες.
Έ ν φ δέ μάς πληροφοράει πουθενά πώς στην άτμόσφαιρα δπάρχει
ήλεχτρισμός άξαφνα λέει. «Η σπίθα από τήν ηλεχτρική μηχανή
μοιάζει μέ τήν αναλαμπή τής αστραπής, κι αλήθεια τό αστροπελέκι
δέν είναι άλλο παρά μία πολύ μεγάλη ηλεχτρική σπίθα» σ. 108.
Τέτοια θάχε νά παρατηρήση κανείς κι’ άλλα πολλά, πού καθώς είπα
δέν ξέρω σέ ποιόν νά τά φορτώσω στό συγγραφέα γιά στό μετα
φραστή, πού όπωςδήποτε δμως κάνουν τό βιβλίο άπό τήν ούσιαστική του μεριά πολύ μέτριο.
Είναι καί κάποιες άπροσεξίες τού μεταφραστή, πού θά μπο
ρούσαν εύκολα νά λείψουν. Στή σελ. 19 ζυγιάζει τό χρυσάφι μέ
δράμια .. Πολύ σωστά. Καί στή σελ. 41 μετράει τή βαρομετρική
στήλη μέ 75 ¿κατοστόμετρα. Μά τί πρέπει νά καταλάβη ό Ιλληνας
άναγνώστης λίγο παρακάτω σελ. 43, πού μάς λέει πώς ή πίεση
τού άέρα μπορεί νά βαστάξη καλόνα νερό σχεδόν 3 0 ποδάρια ύψος;
Καί στή σελ. 49 μιλάει γιά ποδάρια, καί στή σελ. 56 μάς λέει
πώς ό ήχος ταξιδέβει μέ γρηγοράδα 1,100 ποδάρια τό δεφτερόλεφτο. Μά παρακάτω στή σελ. 67 μιλώντας γιά τδ «άπλωμα τώ στε
ρεώνω μετράει τις βέργες μέ βονπια. Στή σελ. 68 μετράει τό
«άπλωμα τών «ερίων» μέ κυβικούς πόντους. Στή σελ. 87 μετράει τή
«γρηγοράδα τής αχτιδοδολιάς» μέ μίλια Μού φαίνεται πώς λίγη
καλή θέληση χρειαζότανε γιά νά λείψη αύτό τό άνακάτωμα άγγλικών καί έλληνικών μέτρων καί νάχωμε κάποια όμοιομορφία άπαραίτητη γιά τδν άναγνώστη.
Μά μδλα αύτά τά ούσιαστικά ψεγάδια καί τίς άπροσεξίες, κάτι
σημαντικό μάς λέει τό βιβλίο άπ’ αύτό τό ξώφυλλο. 'Ε να ς ποιητής
καταπιάνεται μέ τις «συγκριτικές πυκνάδες» καί τά «παγωτικά σμι
γάδια». Καί στή σημερινή θέση τού γλωσσικού ζητήματος καί στήν
ιστορία τήν πολύπαθη τής ζωντανής μας γλώσσας τό έργο τού
κ. Βλαστού παίρνει σημασία συμβολική. Στήν ποίηση καί τή
δημιουργική λογοτεχνία πρωτοδείχτηκε ή ψευτιά καί άνικανότητα
τής καθαρεύουσας άν καί κεΐ ποτέ δέν πνίχτηκε όλότελα ή ζωή. Καί
στις πιό όρμητικές έποχές τής καθαρευουσιάνικης μανίας ποτέ δέν
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Ισώπασεν όλότελα τό ζωντανό τραγούδι. Μά ή Ιπιστήμη καί γενικώτερα ό πεζός λόγος είχεν ύποδουλωθή γιά καλά στόν άρχαϊσμό
καί τόν καθαρευουσιανισμό καί μέ τήν τεράστια Ιργασία, πού έγινε
τόν περασμένο αιώνα, δπου ξαναπήραν ο! 'Έλληνες τις Ιπιστήμες άπό
τήν Εύρώπη, ή δποδούλωση αύτή Ιφαίνονταν καί σέ πολλούς, άκόμη
καί φιλελεύθερους, φαίνεται καί σήμερα σαν ύριστική. Έ τ σ ι ¿πλά
στηκε άπό μερικούς καί ή θεωρία, πώς γιά τήν άνώτερη σφαίρα τοΟ
πνεύματος καί τής Ιπιστήμης είναι άναγκαία καί ή μόνη κατάλληλη
ή καθαρεύουσα. Καί ή άλήθεια γιά τό σήμερα είναι, πώς οί περισσό
τεροί μας τόσο πολύ είμαστε ζυμωμένοι μέ τήν καθαρεύουσα καί τή
διανόησή της, πού στά δάχτυλα μπορούν νά μετρηθούν ¿κείνοι, πού
γράφοντας κάτι Ιπιστημονικό θά ήταν όλότελα άπολυτρωμένοι άπό
τά δεσμά της. Μά άμα ξέσπασε συνειδητά τό κίνημα τό γλωσσικό
μέ τήν άρχή «ή δημοτική Ικανή, ή μόνη ίχανή για όλα» άρχισαν
καί οί προσπάθειες γιά νάποδειχτή καί πειραματικά ή Ιπάρκειά της.
Μά πρέπει νά όμολογήσωμε πώς άπό τό «Ταξίδι* ίσα μέ σήμερα ή
δουλειά πού Ιγινε πρός αύτή τήν κατεύθυνση θά μπορούσε νά είναι
περισσότερη. Τά γλωσσολογικά τού Ψ υχάρη, οί γραμματικές τού
Φιλήντα καί τού Ροντάκη, ή ‘Ιστορία τής Ρωμιοσύνης τού Έ φ ταλιώτη, ή Ματιά τού Ά βάζου, τό Ή λιοφέγγαρο τού Πάλλη, ή Πλουτολογία τού Μαρκέτη, ή Κριτική τού άδολου λογισμού τού Πάλλη
καί Μαρκέτη, ό ’Ανθρώπινος Μηχανισμός τής Παπαμόσκου, θαρρώ
πώς είναι δλα ή σχεδόν δλα τά Ιργα, πού ¿γράφηκαν μέ τό σκοπόν
αδτό. Καί θά ήταν καιρός νά μελετηθή τό περπάτημα καί τό ξετύλιμα τής δημοτικής γλώσσας μέσα σαδτά τά έργα. θ ά ήταν άνάγκη
νά βγούν κάποια συμπεράσματα καί νά δοθή κάποια Ινότητα καί νά
μπή κάποια τάξη στίς προσπάθειες. Γιατί τό άπλωμα καί ή Ινταση
τής πνευματικής ζωής είναι τέτοιο στίς μέρες μας καί τόσα πολύ
τιμα χρόνια έχασε καί ή Κοινή όμιλουμένη γλώσσα στήν καλλιέργειά της, πού είναι φανερό πώς δέν δπάρχει πειά καιρός γιά πειρά
ματα αδθαίρετα.
Ή γλώσσά μας ¿καλλιεργήθηκε καί όλοένα δουλεύεται στή
δημιουργική λογοτεχνία. "Ολα τά είδη τού ποιητικού λόγου ¿ξανα
ζωντάνεψαν άπό τή στιγμή πού ¿δέχτηκαν τή ζωογόνο πνοή της.
Γι’ αδτό είπα συμβολικό τό κίνημα τού ποιητή Βλαστού, πού μάς
παραδίνει ¿να βιβλίο Ιπιστημονικό γιά τό λαό. Ή έθνική συνείδηση,
πού άληθινό φανέρωμά της ή Τέχνη, άποκαλύφθηκε. Καί τώρα ή
Τέχνή άποζητάει τήν άδελφή της. Ό ποιητής μάς δείχνει τό δρόμο.

Μάς λέει, πώς ήρθε ή ώρα καί πώς είναι δπέρτατη άνάγκη μέ μιά
πλατύτερη προσπάθεια νά ζωντανέψωμε καί τήν Ιπίστήμη καί νά
φέρωμε στό λαό μας τά πλούσια δώρα της δίνοντάς του ίτσι και
νούργια δύναμη καί ζωή. Καιρός είναι νάκολουθήσουν πολλοί τό
δρόμο αδτό. Μά θά ήταν πολύ σημαντικώτερο τό κίνημά του, άν
δέν περιωρίζονταν νά είναι κι’ αδτό μιά άπλή άτομική αδτάρεσκη
προσπάθεια, ¿να είδος ποίημα μέ τόν όποκειμενικό πόθο καί όχι τό
Ιπιστημονικό μάτι γιά όδηγό.
Καί μδλα ταΰτα τό βιβλίο μάς έρχεται άπό κάποιον κύκλο ώρισμένο, τόν κύκλο πού ώς τώρα έκαμε τις περισσότερες προσπάθειες
γιά νάποδείξη τή γενική Ιπάρκειά τής δημοτικής.
Τό Ήλιοφέγγαρο, ή Πλουτολογία, ή Κριτική τού άδολου λογι
σμού, δ ’Ανθρώπινος μηχανισμός καί τώρα ή Φυσική. Σάν κάποιο
σχέδιο καί κάποιο σύστημα νά δείχνη δλη αύτή ή δουλειά. Καί τής
άξίζει βέβαια προσοχή καί μελέτη πολύ συστηματικώτερη άπ’ δτι
μπορεί νά γίνη μέ τήν πρόχειρη τούτη βιβλιοκρισία. 'Ο γλωσσικός
όρθολογισμός άπό τή μεριά τού δημοτικισμού, στά βιβλία αύτά
φανερώνεται μέ τις άκρότατες άκολουθίες του. Γιαύτό ίσα ίσα μάς
θέτει ζητήματα σημαντικά, προβλήματα καί άπορίες, πού ή λύση
τους δύσκολη, μά καί άναγκαιότατη καί μάς άναγκάζει σέ σκέψη
καί σέ άπόφαση.
Ή Ιπάρκειά τής δημοτικής ή άπόλυτη. Ποιά είναι τά δριά τ η ς ;
Είναι ή τέλεια άρνηση κάθε στοιχείου ιστορικού, στή φτογγολογία,
στό λεξικό, στή γραμματική; Ποιό είναι τό ξένο καί ποιό τό δημο
τικό; Καί πού δπάρχει ή άπόλυτη αύτή δημοτική; Είναι έξω άπό
κάθε όμαδικό φανέρωμα; Είναι άνεξάρτητη άπό κάθε στόμα; Καί
μέσα στήν περιοχή τής δημοτικής άπό πού άρχίζει ή άτομική
αύθαιρεσία, τό έντελώς όποκειμενικό, τό Ιντελώς κατά συνθήκην;
Καί άπό τά γενικώτερα αύτά ζητήματα, γεννώνται Ιπειτα άλλα είδικώτερα, δπως τό όρθογραφικό, καί τονικό, καί πρό πάντων τό
ζήτημα τών Ιπιστημονικών δρων. Καί γιά νά μείνουμε μέσα στά
σύνορα τής Φυσικής τού κ. Βλαστού, θά μπορούσαμε νά ρωτήσωμε
γιατί είναι δυνατό νά πούμε εισαγωγή, όριομός, μόριο, οννοχή, δξνγόνο, ύδρογόνο, βαλβίδα, δδραυλικός, ίνεργά σώματα, πίεση, ήχος,
θερμόμετρο, συγκριτικός, ειδικός, κυβικός, Ιπιφάνεια, άγωγός, ίπαγω γή, συσκευή, συστοιχία, Ιδιότητα, τηλέγραφος κ.τ.λ. καί άπό τήν
άλλη είναι άνάγκη νά πούμε πολλές φορές χωρίς κυριολεξία, άλλες
φορές χωρίς καμιά άμεση άντίληψη άπό μέρος τού κάθε "Ελληνα
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άναγνώστη, άχνάρι (άντί εικόνα ή σχήμα), βραχιόνι (βραχίονας),
βαροαύνη (βαρύτητα), τραβηξιά (έλξη), αυντραβηξιά (συγγένεια), ανντριψιά (τριβή), κατεβατό (σελίδα), πιστόνι (έμβολο), νεροζύγι, πλεοσύνη, τριχωποαύνη, μισοσφαίρια, ρεονμενο, νερότρονμπα, σιφούνι,
άερότρονμπα, ζόρικο (κάθε σώμα πού λυώνει δύσκολα), μεγεθογυάλια, άατραποφυλάχτης, κ.τ.λ.; Ή μόνη άπάντηση είναι, πώς ή δύναμη
τής δημοτικής πάει ώς πού νά κάνει τήν τριβή σνντριψιά, καί νά
πλάση τήν τριχωποαύνη καί τά μεγεθογνάλια, άλλά νάλλάξη τόν
άγωγό, ή τή συνοχή, ή νάποφύγη τή συστοιχία καί τδ μόριο δέ φτά
νει. Ά λ λ ά ποιδ είναι τδ κριτήριο; τδ ύποκειμενικδ γούστο βέβαια.
Ά λ λ ο τίποτα δέ βλέπουμε.
Ώ ς πρδς τούς έπιστημονικούς δρους, πού γιά δαύτους έγινε καί
πρίν μερικά χρόνια κάποια περιωρισμενη συζήτηση, φαίνεται καί
άπδ τδ βιβλίο του κ. Βλαστού καί άπδ άλλα παρόμοια, πώς έπικρατεΐ ή άρχή, δτι οί Ιπιστημονικοί δροι πρέπει νάχουν πρδ πάντων
ετυμολογική σαφήνεια Στήν άρχή αδτή χρωστάμε τούς μισότριβους
καί τριδάμενονς φτόγγονς, τά μυτόπνοα, τδ κολόβωμα, τδ βδραιμα,
τήν ήχοταιριαξια τού Φιλήντα, τδν καταπιόνα, τδ βαχόσκοινο κ.τ.λ.
τής Παπαμόσκου καί 8λα τά άλλα Ιντρυφήματα τής καθαρευουσιά
νικης ειρωνείας.
Ά π δ τήν ίδια άρχή ξεκινώντας μάς έπλασε καί ό κ. Βλαστδς
πολλά άπδ δσα άναφέραμε παραπάνω καί μάς μιλάει άκόμά γιά
καρβουνόξειδο, ξαλαφροσύνη, πλεοούνη, συγκριτική πυκνάδα, καρβοννικό άέριο, άσάλεφτη ενέργεια, όστραποφνλάχτη, θειαφόξειδο,
νιτρικόξειδο, νιτρωδόξειδο. Αφήνοντας κατά μέρος κάθε παραλληλι
σμό μέ άλλες γλώσσες καί μέ λαούς, πού έχουν μπάσει γιά καλά
στή ζωή τους τήν έπιστήμη, άφήνοντας καί κάθε άλλο στοχασμό
κατά μέρος, γιά οίκονομία τής πνευματικής Ινέργειας, γιά τή διεθνότητα τής έπιστημονικής γλώσσας καί γιά τήν δπάρχουσα πραγ
ματικότητα, άθελα δμως μάς έρχεται νά βωτήσωμε. Πρώτο τί έτυμολογική σαφήνεια έχει γιά τδν κάθε "Ελληνα άναγνώστη ή τριχωποσννη; Α πολύτως καμιά. Τό καρβουνόξειδο; Τδ πολύ πολύ θά
σημαίνη κατά τό λαδόξειδο κάρβουνο καί ξεΐδι ανακατωμένο. Δεύ
τερο κι’ 5ν άκόμη δποθέσουμε πώς ύπάρχει ή περίφημη αότή σαφή
νεια, μπορεί συνακόλουθα νά εφαρμοστή ή άρχή σέ δλους τών έπιστημών τούς δρους; Τότε πώς θά πούμε τδ στερνοκλειδομαατοειδής,
ή τό θυρεοϋοειδής καί χιλιάδες άλλα δμοια;
Φανερό είναι πώς τά ζητήματα δέν είναι τόσο άπλά, δσο φαί

νονται άμα τά λύνει κανείς μόνος του στδ γραφείο του μέσα. Καί
είναι άκόμα φανερό, πώς οί δυσκολίες καί οί άπορίες πληθαίνουν
δσο περισσότερο στενεύουμε τήν έννοια τής άπόλυτης έπάρκειας τής
δημοτικής. Χωρίς νά ξεφύγωμε άπδ τήν άρχή τής γραμματικής ένότητας στή γλώσσα μας, πού χρέος μας είναι πολεμώντας κάθε άναρχία νά προσπαθήσωμε νά τήν άποκαταστήσουμε, πρέπει νά σκεφθούμε δν είναι πειά καιρός γιά τέτοια πειράματα, πού καί ή θετική
καί ή άρνητική βλάβη τους ίσως είναι μεγαλύτερη άπ’ δτι ήμπορούν
νά μάς ώφελήσουν δείχνοντάς μας τί δέν πρέπει νά κάνουμε άν
ποθούμε τή νίκη τής γλωσσικής ιδέας.
’Αθήνα, ‘Ιούλιος 1912

Δ. Φ Ω ΤΕΙΝ ΟΣ
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Επειδή -πολλοί, π ον σκοπεύουν r a γράψ ουν αλφαβητάρια γιά τό
διαγο>νισμό μας, παραπονύθηκαν πώ ς ή προθεσμία, π ου τάξαμε ώς
τις 31 τον Δεκέμβρη 1912 , δεν τους δίνει καιρό νά ¿ργαοτονν 8σο
θέλουν καλοσννείδητα, δηλώ νομε πώ ς τά χειρόγραφ α γιά τό διαγω
νισμό θά είναι δεκτά ώς τις 31 τον Μ άρτη 1913.
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