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Δ ια τ ρ ιβ α ί ,  ε ιδ ή σ ε ι ς  κ . λ . π .
Δέον νά  ά π ε ν ϋ ν νω ν τα ι 

Πρός τόν 
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ή  i d v i r g  έ ν  τ Λ  ε ν ώ σ ε ι .

Τ ό  φ ν λ λ ο ν  to ifto  ά χ ο ιίΐέ λ λ ε τα ι πρός α παν- 
τας τρνς  δ η η ο 5 »ί>α<ίκά5.ο νς  άιιφοτέρων τών  
φ ύ λ λ ω ν  μ έ λ η  κ α ί y ru

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
Δ ημ ιουργία  ’έθνους μεγάλου κα ί ϊσχυροΰ. —  ’Ε π ι

στολή Σ . Ψαροΰ περ ί Π α ιδ α γω γ ικο ί Συνεδρίου. — 
‘ Η έκτος τοΰ Σ χολείου δράσις τοΰ δημοδιδασκάλου 
ύπο Β . Β ο γ ιά .— Ά ντ ικ α τά σ τα σ ις  τώ ν τόνων τ ή ς Έ λ -  
λ η ν ικ ή ί  γλώ σσης υπ6 Δ. Μ ελανδινοΰ. —  Έ ργασία ι 
τοΰ Συνδέσμου τοΰ μηνος Δεκεμβρίου. —· Δ ηλω σις.

ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΘΝΟΤΣ Μ ΕΓΑΑΟΐ  ΚΑΙ Ι Σ Χ ΐ Ρ Ο ΐ

Ή  άγιωτέρα, ή σωστικωτέρα ιδέα, ητις 
έν εΟνει τινί δύναται νά ύπαρξή, είναι ή συν- 
ένωσις και ή σύμπραξις τών δημοδιδασκά
λων, της βάσεως ταύτης της κοινωνικής και 
έθνικής πυραμίδος, της βάσεως ταύτης πά- 
σης προόδου. Έ άν δ δαφνοστεφής στρατηλά
της Μόλτκε καί μέγιστοι πολιτικοί άνδρες 
της Γερμανίας άπέδωκαν τήν νίκην κατά τον 
μέγαν έκεϊνον Γαλλογερμανικον πόλεμον εις 
τους δημοδιδασκάλους ούχί δε είς τήν ύπερ- 
τέραν στρατηγικότητα ή πολιτικήν περίνοιαν 
ή είς άνώτερα πολεμικά μέσα, ποίαν άλλην 
πρόοδον ή νίκην βιομη/ανικήν, γεωργικήν, 
κτηνοτροφικήν, πλουτόλογικήν καί έν γένει 
έν οίωδήποτε έπαγγέλματι δέν Οά άποδώσω- 
μεν είς τήν δημοτ. Έκπαίδευσιν, προς ήν 
ταΟτα εχουσι άμεσωτεραν σ/έσιν καί δέν Οά 
σπεύσωμεν νά δμοΛογήσωμεν, δτι ύπο τών 
δημοδιδασκάλων στηρίζεται σύμπασα ή πρόο- 
οος ήθική, πνευματική καί ύλική, δτι ούτοι 
είναι οί δημιουργοί έθνους τοιούτου ή τοι- 
ούτου;

Εύτυχοίς θειον πνεύμα έπεφοίτησε το 1878

έν Έλλάδι καί είοήχθη έν τη έρημία καί 
σχεδόν πρωτογενεϊ έκείνη έκπαιδευτική κα- 
ταστάσει τών δημοτ. σχολείων το άνακαινι- 
στικδν πνεύμα έν αύτοΐς, τδ πνεΟμα έκεινο 
δ'περ δσημέραι αύξανόμενον και ζωογονούμεο 
νον σπουδαίαν μεταβολήν θέλει έπιφέρει έν 
τω εθνει μέταδιδόμενον είς άπαντα τά στρώ
ματα τής παιδείας καί της κοινωνίας.

Ά λ λ ’ οπως έπέλθη τδ άποτέλεσμα ταχύ- 
τερον καί άσφαλέστερον, δέον οί έργάται τής 
ίερας ταύτης καί αγίας ιδέας, ουτοι οί άνα- 
γνωρισθέντες ύπέρτεροι καί αξιωματικών καί 
στρατηγών, οί δημοδιδάσκαλοι, οί ύπο τής 
θείας Προνοίας έκλε-/θέντες ιεραπόστολοι 
τής άναγεννήσεως τοΟ έθνους, ενα καί μόνον 
σκοπδν έν τώ βίω νά εχωσι, τήν πρόοδον 
καί βελτίωσιν τοΟ έθνους, τήν άναγέννησιν 
καί άνύψωσιν τοΰ Έ λλην. ονόματος εις τήν 
πρώτην έν τή οικουμένη θέσιν. Δημοδιδάσκα
λοι άναχωροΟντες έξ άλλης ιδέας ατομικής 
ή μερικής δέον πάραυτα νά άναχωρήσωσιν 
έκ τοϋ ίεροΟ τούτου επαγγέλματος μή βεβη- 
λοΟντες τδ Οειότατον καί άνΟρωπιστικώτατον 
τοΟτο εργον. Έ πί τών διδασκαλείων ήθέλο- 
μεν έπιγράψει τδ ίερδν εκείνο λόγιον τών 
παλαιών Έλευσινίων, τδ δποΐον άπήγγελλεν 
δ ‘Ιεροφάντης πρδ τής εισόδου τοΰ άντρου 
« Ερρε βέβηλος, έκάς έκάς, δ'στις άλιτρός», 
τδ δποΐον τοσούτους εναγείς άπέτρεψε νά 
μυηθώσι ταΟτα.

Απδ σοΟ βήματος τούτου και δπουδήποτε 
εύρισκόμενοι Οά έγείρωμεν φωνήν, οπως καί 
ή πολιτεία καί ή κοινωνία κατανοοΟσαι τήν 
μεγίστην αξίαν καί ωφέλειαν τής δημοτ. 
Έκπαιδεύσεως έλΟωσι συνεπίκουροι παρέ/ου- 
σαι πάντα τά μέσα υλικά τε καί ηθικά πρδς



ευόδωσιν καί έπίτευξιν τών σκοπών αύτης.
Ή μ εϊς δέ συγκεντρούμενοι καταστήσω- 

μεν τόν δε τον Σύνδεσμον άληθη ηλεκτρικήν 
λάγηνον, έν τη όποία σύμπαντες οι διδά
σκαλοι νά έμβάπτωμεν τά σύρματα καί ένω- 
τικώς βαίνωμεν έπιβλητικώτεροι καί ισχυρό
τεροι προς τον σκοπόν, προς άναγέννησιν τού 
Ιθνους μας, προς δημιουργίαν έθνους μεγά
λου καί ίσχυροΟ.

■ ■ ■■ -OJOQ<S·ΧΧ·Θ------------

ΠΛΧΛΛΓΟΠΚΟΗ ΣΎΗΕΑΡΧΟΚ
Ο ρ ό ς  τ ό ν  κ .  Π ρ ό ε δ ρ ο ν  τ ο ϋ  Σ υ ν δ έ 

σ μ ο υ  τ ώ ν  'Ε λ λ ή ν ω ν  Δ η μ ο δ ιδ α 
σ κ ά λ ω ν .

Κ ύ ρ ι ε  Π ρ ό ε δ ρ ε ,

Ν υν, δτε τό δεύτερον περιεβλήθητε διά της 
έμπιστευτικής ψήφον της μείζονος μερίδος τών 
φιλτάτων συναδέλφων, δπως ήτε άγρυπνος φρου
ρός τών άφορώντων είς τόν κλάδον μας δ ι
καίων, τό δέ προηγούμενον υμών έν zfj ίδιότητι 
της ένεργείας σας ταύτης δέν εϊνε ευτυχώς έστε- 
ρημένον τών ευάρεστων έκείνων έντυπώσεων 
καί συμπαθειών, ας παράγει μόνον άφοοίωσις 
καϊ ειλικρινής ένέργεια έν τοϊς κοινοϊς, νυν, 
λέγω, οπότε οπωσδήποτε υποφώσκει έν τω δρί- 
ζοντι τοϋ Συνδέσμου ήμών ή άκτις τής προόδου 
αυτού, θεωρώ έπάναγκες καϊ τά μέγιστα λυσι
τελές, δπως προτείνω εις τήν πεφωτισμένην κρί- 
σιν τοϋ, ου προΐβτασθε Διοικητικού Συμβουλίου, 
αχέδιον δράσεως τοϋ Συνδέσμου, έξ ου θέλομεν 
προαπορισθή πάντοδαπά τά οφέλη, είτε ή μας αυ
τούς θέμενοι είς τήν έμπρέπονσαν παρά τη 
Κοινωνία θέοιν, είτε ώφελοϋντες τήν τόσα> 
φανερώς χωλαίνονσαν Δημοτικήν Έκπαίδευσιν.

Τό σχέδιόν μου εϊνε ή καθιέρωοις καϊ συγ- 
κρότησις ύπό τον Συνδέσμου  «Παιδαγωγικού 
Συνεδρ ίου» .

”Ε λ λ ε ιι[η ς  π α ιδ α γ ω γ ικ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α 
τ ο ς . —  Κ ά θ ε  δ ιδ ά σ κ α λ ο ς  τό  σ ύ -  

σ τ η ιιά  το υ  !  —  Ό  κ ώ δ ι ί  τώ ν ̂ *
π α ιδ α γ ω γ ικ ώ ν  π α ρ α γ 

γ ε λ μ ά τ ω ν .

Ως πλεΐσται έπιοτήμαι δέν έξέφρασαν είσέτι 
τάς τελευταίας λέξεις ώς πρός τά διέποντα αύ - 
τας ζητήματα καϊ δέματα, καίτοι μετροΰσι δε
κάδάς έκατοντάδων έτών έν τη υπάρξει των, 
ον τω καί κατά μέγιστον μάλιστα λόγον ή έπι-

στήμη ήν υπηρετοϋμεν, ή τόσφ νεαρά, πόρρω  
άπέχει, ώς γνωστόν, τής έκφράσεως τών τελευ
τ α ίο ι λέξεων έν τοϊς πλείστοις καί ποικίλοις θέ- 
μασι καϊ ζητήμασι.

Παρελάβομεν παρά τών σεβαστών καϊ είς τά 
δάκτυλα τής μ ιας χειρός άριθμουμένων πα ιδα
γωγών μας Ισάριθμα πρός αυτούς διδακτικά 
συστήματα, μετενεχθέντα κα'ι ταϋτα ύπ αύτών 
άπό τής ’Αλλοδαπής, ενθα δ ούρανός δέν γελδ, 
ούδέ ή θάλασσα εϊνε γλαυκή δ δέ 'Ήλιος δέν 
θωπεύει, καϊ ο ί μέν όρθοδοξότεροι τών συνα
δέλφων διετήρησαν τά συστήματα ταϋτα άκέραια 
καϊ αμετάβλητα, οί δέ Λ ονθηροϊ μεθήρμοσαν 
ταϋτα κατά τό δοκοϋν Εκαστος καϊ νυν κατελή- 
ξαμεν είς καθεστώς καθ ’ ο πας όμότεχνος ήμών 
ίχε ι καϊ ίδ ιον σύστημα τής παροχής γνώσεων, 
ένίοτε μέν άπιστον συχνόιερον δέ τό Αντίθετον 
τούτου.

*Ο και παρ ’ ήμ ΐν έν Ισχνϊ κώδιξ τών ψυχολο
γικών καϊ παιδαγωγικών παραγγελμάτων, τών 
διεπόντων τό εργον ήμών, έρανισθείς, Αξιέπαι
νο} ς άλλως, υπ ’ άνδρών ονς ή Ατμόσφαιρα πιέζει 
πολύ έκ τής πλουτοδότιδος δεξιάς τοΰ παγκο
σμ ίου έκείνου διδασκάλου, περί τόν θρόνον τοΰ 
όποιου άλληλοδιαδόχως ύπηρετοϋσιν δτέ μέν οί 
Σωκράται, δτέ δέ ο ί ’Αριστοτέλαι καί λοιπή χ ο 
ρεία τών πολυτίμων προγόνων ήμών τής Δαι- 
μονίου έκείνης πνευματικής περιόδου, νπέστη, 
ώς ήν φυσικόν καϊ έπιβαλλόμενον, έν τη πρός 
τάς αξιώσεις τών βορείων ή ψυχρών πνευμάτων 
μεθαρμογή του άλλοίωσιν, καταατάς οϋτως αλ
λοδαπός έν τοϊς πλείατοις διά τήν Αρχικήν του 
πατρίδα, τήν φίλην μας 'Ελλάδα.

Δέν έπ ιθυμώ  νά πιστευθή ένταΰθα δτι ύπο- 
τρέχει τών γραμμών μου τούτων αγνωμοσύνης 
πρός τούς μοχθήσαντας έκείνους μή  ελληνας 
πρός έκταφήν τών έλληνικών άδαμάντων ούς 
παχυλή καϊ αισχρά βαρβαρότης εϊχεν ένταφιά- 
σει, πολλοΰ γε καϊ δει δ πρός αυτούς στέφανος 
Ανήκει.

"Ο,τι ένθαρρύνει τήν ψυχήν μου  πρός έκδή- 
λωσιν τοιούτων ιδεών εϊνε άγνός πόθος πρός 
βελτίωσιν ήκιστα ύγιοϋς καθεστώτος έπιστήμης, 
ής τυγχάνω ταπεινός θεράπων.

’ Α ν ά γ κ η  ά ν α θ ε ω ρ ή σ ε ω ς . — Πώς μορ-  
φ ό ν ο ν τ α ι  τ ώ ρ α  ο ί  δ ιδ ά σ κ α λ ο ί  

μ α ς —π λ ή ρ η ς  ά γ ν ο ια  ε ι ς  δ τ ι  
δέν  μΛς ό δ η γ ο ϋ ν  ο ί  

ξ έ ν ο ι  !
Ή πολυετής μου πεϊρα έν τφ  ‘Εκτελεστικοί

Σώ ματι τής Παιδαγωγικής Νομοθεσίας καϊ Ιδία 
ή έπι πενταετίαν ήδη υπηρεσία μου έν τω είς τό 
ένταΰθα Διδασκαλεϊον προοηρτημένφ Προτύπο), 
δπερ τόσον ένθουσιώ , δταν αποκαλώ Πνευματι 
κήν Κλινικήν, έν ή διαγιγνώσκονται αί διάφοροι 
πνευματικοί τοϋ παιδός άνωμαλίαι ή παθήσεις 
καϊ παρασκευάζονται τα άρμόζοντα θεραπευτικά 
φάρμακα αύτών, ή τοιαύτη, λέγω, πεϊ,ρά μου, 
μοϊ κατέδειξεν δτι τό μνησθέν Παιδαγωγικόν 
Νομοθέτημα δεϊται άναθεωρήσεως, διά τόν τό
πον ήμών τουλάχιστον έν σχέσει πρός τάς ιδ ια ι
τέρας περιπτώσεις καϊ σννθήκας ύφ ’ άς δ ελλη
νόπαις βιοΐ, πρός τήν μέχρι Απαιτήσεως αύξη- 
θεϊοαν Ιφεσιν τοϋ παιδός πρός τό μαθεϊν πλείω  
τών παραγγελλομένων, έν ένϊ λόγφ νά έγκλιμα- 
τιοθή ό κώδιξ ούτος έν τφ Τόπφ ήμών.

Ή  Αλλοδαπό της τοϋ κώδικος τούτου καταδεί- 
κνυται γενικώτερον μέν έξ αύτών τούτων τών 
παιδαγωγικών έγχειριδίων τών προωρισμένο^  
διά τήν συγκρότησιν τών νέων δημοδιδασκάλων, 
άτινά είσι π ιοταϊ έκ τοϋ Γ ερμ ιν ικοϋ μεταφρά
σεις, λεπτομερέστερον δέ καί έξ άλλων μέν περι
πτώσεων, dAAa καϊ έκ του Ακολούθου συμβαί- 
νοντος έν τφ  ’Εκπαιδευτικό') ήμών Συοτήματι. 
°Εν τη σφαίρα, τών μαθημάτω ν τών διδασκόμε
νων έν τφ  δημοτικφ  Σχολείφ  περιστρέφεται ώς 
υποχρεωτικόν διά Νόμον μάθημα  καϊ ή διδα
σκαλία τής 1Αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Τις 
παιδαγωγικός ή διδακτικός κανών λέγει τι περϊ 
διδακτέας ΰλης καί μεθόδου α υ τή ς ;

Έν τφ μαθήματι τούτφ, ώς βλέπετε, έπειδή 
τα δριά του είσιν έλληνικά, άδυνατεϊ ή ξένη πα ι
δαγωγική νά είσέλθη καί ρυθμ ίση τά τής ύλης 
καί μεθόδου, Ακριβώς διά τήν άλλοδαπότητά 
της. Καϊ εϊνε μέν άληθ ίς δτι πολύ Ιπ ’ έσχάτων 
έξεδόθησαν όδηγίαι τινές περϊ τής διδασκαλίας 
*οΰ μαθήματος τούτου, άλλ* αυται άφορώσαι 
είς τούς έντεταλμένους νά ύπηρετώσι τήν μέσην 
Εκπαίδευσιν, πρός ονς ουδόλως ουνδεόμ'εθα, 
ότε τών σκοπών άμφοτέρων ήμών δντων δλω± 
διεστώτων, έθεράπευοαν δπωσδήποτε τό μεθοδι
κόν μέρος τοΰ μαθήματος τούτον, έάν έφαρμό- 
ζωνται αί όδηγίαι αυται, Αλλά τό παιδευτικόν 
*ον μαθήματος τοΰτου ούτε κάν έθίχθη. Οΰτω 
βλέπει τις, έπϊ παραδείγματι, έν τή κατωτέρφ 
Μέση Εκπαιδεύσει ώς διδακτέαν ύλην τό τοΰ 
—ενοφώντος γλαφυρόν άλλως έκεϊνο Ιστόρημα 
περϊ τής «Κύρου Άναβάοεως» άλλ5 ώς οκοπόν

καϊ διήκουσαν ιδέαν εχον τόν Αλληλοσπαραγμόν 
δύο Αδελφών βαοιλοπαίδων. \Αλλά και έν ταϊς 
Ανωτέραις βαθμ ίσ ι τής Μέοης Έκπαιδεύσεως, 
ένθα ή τών φοιτώντων εις αντάς πήξις τον χ α 
ρακτήρας δέν σννετελέσθη ειοέτι, δέν εχει κατα- 
βληθή ή πρέπουσα προσοχή δπως ή διδασκο- 
μένη ύλη η έπαγωγός' ου τω πάλιν ένθυμοΰμαι, 
δτε πέρυσι μετέβην εις τάς ένιαυοίους έξετάσεις 
τοΰ μόνου έντεταλμένου ‘ιδρύματος τήν μόρφω- 
σιν έλληνίδων μητέρων, ήκουσα μετά φρίκης 
παρά σοφωτάτου καθηγητοΰ δτι ώς ϋλη σκο
πούσα τήν μόρφωσιν τών μελλονσών μητέρων 
έξελέγη κατά τό ετος έκεϊνο «τά αίτια και ό 
Πελοποννησιακός πόλεμος». "Υλη έριστικωτάτη 
καϊ δή άναφερομένη εις λαόν ομόφυλον. Φαν
τάζομαι λοιπόν πόσον ήδρυνθη ή φύσις πρός 
τό έρίζειν προδιάθεοις τής γυναικός, έπιστημο- 
νικώς μάλιστα καϊ ποιας συζύγους ή μητέρας 
Αναμένει ή /.ιέλλ.ονσα οικογένεια, ής δμως κατά 
τόν σκοπόν τής Αγωγής τής γυναικός αντη πρέ
πει νά Αποβή τό χάρμα.

Π ώς ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  έν  ’ Α μ ε ρ ικ ή .—Θ αυ
μ ά σ ι ο ι  φ ρ ο ν τ ίδ ε ς  δ ιά  τ η ν  δ ιά -  

π λ α σ ι ν  τ ώ ν  π α ίδ ω ν .
Έ ξ δλων τούτων είμ ϊ πεπεισμένος δτι εν Παι

δαγωγικόν Συνέδρων συγκροτούμενον άπό τοϋ 
ετ ονς τούτον θέλει, ώς π ροεϊπον, έπιφέρει μ ε 
γάλα τά όφέλη κατ’ άρχάς μέν έν τή Δημοτικ. 
Εκπαιδεύσει, βραδντερον δέ έν τή κ α θ ’ δλ.ου 
έκπαιδευσει τοϋ ελληνος.

Έ πειτα αί έπερχόμεναι γενεαί, δταν θά  φνλ- 
λομετρώσι τάς σελίδας τών έτών, είς άς θά  Αν
τίστοιχη ή παρέλασις ήμώ ν Από τής γωνίας ταύ- 
της τής γής, θέλουσι ταράττει δικαίως τόν τάφον 
ήμών διά τό άγονον τής περιόδου ήμών, πράγμα  
τό όποιον έγώ τούλάχιστον συλλογίζομαι καϊ φο
βούμαι τρομερά έστω και έάν δέν συνεπάγηται 
έπιβαρνντικωτέρας περιπτώσεις καί έκπληρώοεις 
τοϋ καθήκοντος κατά τήν τρομεράν έκείνην ημέ
ραν, καθ ' ήν θέλει ζητηθή τό βιβλίον τοΰ Απο
λογισμού.

°Αλλά και ή φιλ.οτιμία ήμών έν τή άμίλλη τής 
προόδου τών λαών, μάς νποχρεοϊ νά διακόψα)- 
μεν τόν συνεχή καϊ άρκούντως Αμανρονντα τό 
κλέος τού γένους ήμών ύπνον.

*Εχω ένώπιόν μου διάφορα περιοδικά τής 
έργασίας και κινήσεως τών συναδέλφων μας  
τοΰ Δντικον ‘Η μισφαιρίου. "Εχω τά ύπό τύπον



μηνιαίου τζεριοδιχον Ιχδιδο/ίΐενα jzqclxtixcl τήζ 
Socity  of the Hltioie fo r  child etude, ήτοι 
Ε ταιρ ία  έν Hlinoies τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών οκοπούσης την σπονδήν και μελέτην τών 
πνευματικών φαινομένων και διανοίας τον παι-
δός. Τ ψ  Educational R evien , την Schoel  
Ph ysio logy  Jo u rn a l πάντα περιοδικά, έν οΐς 
καταδείκννται ή τρομερά κίνηαις της παιδαγω 
γικής έπιστήμης και πώς αντη ουνεταιρίσθη μετά 
τής °Ιατρικής πρός κοινήν σύμπραξιν έν τή 
έξευρέσει τών άρμοζό.ντων μέοων πρός μόρφω - 
οιν άρτίαν τον άτόμον. Έν αύτοΤς βλέπει τις 
πόσον εύγενώς και ευχαρίστως παραχωρεί δ 
παιδαγωγός τήν θέσιν τον είς τον Ιατρόν καί 
τάνάπαλιν καί πώς άμφότεροι διαδεχόμενοι καί 
βοηθοϋντες άλλήλονς άποβαίνονσι πολύτιμοι 
νπηρέται τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος τής λ  λ- 

νωνίας.
Ά λλ ’ οί τον Νέου τούτου Κόσμον συνάδελ

φοι τόσφ παρακολουθούν κατά πόδας τάς κ ι
νήσεις και έξελίξεις τοϋ πνεύματος τοϋ παιδός, 
ώστε ονδε τόν ηλεκτρισμόν αύτόν, τόν νεήλνδα 
τοϋτον ίργάτην τής άνθρωπότητος, έν μέσω  
τον όποιου β ιο ϊ νυν ό παΐς παρέλειψαν νά προσ- 
λάβωσιν είς τήν τιμαλφή αυτών υπηρεσίαν, οπως 
έρεννήσωοι τά βάθη τοϋ παιδικού πνεύματος.

"Ήδη νφ” ημών παρεσκενάσθη κατ’ άπομ ί- 
μησιν άπλούσιατον δργανον δι ηλεκτρισμού 
ένεργοϋν, δπερ λίαν συντελεί είς τήν διάγνωσιν 
τής σταθερότητος ή έπιπολαιότητος τοΰ παιδός.

Ποια π ρ έπ ε ι  ν ά  ε ϊνε  τά  θ έ μ α τ α  τ ο ν  
Π α ιδ α γ ω γ ικ ό ν  Σ ν νε δ ρ ίο υ .

Τό συμπέρασμά μου είνε ότι ό τόπος ουτος 
ενθα τό πρώτον δ Κάδμος άπέθηκε, τό βαρύ
τιμον φορτίον τον, δ τόπος ουτος, δστις νπήρ- 
ξεν ή κοιτίς τών γραμμάτων, τής Σοφίας και 
παντός καλού και. άγαθοϋ δέν πρέπει v ’ αδρανή 
έν τώ μέσο) τής τύρβης και τοϋ σάλον τών έτέ- 
ρων ’λαών πρός σκληρόν παράπονον τών σκιών 
τών προγόνων ημών καϊ πρός άδοξίαν τής πα
τρίδας μας. Ε πειδή δε δέν έπ ίθνμώ  ή ιδέα μον  
αντη νά μείνη ("ψηλή ευχή, άλλ* οπωσδήποτε νά 
γιίνη εναρξις τον συνεδρίου τούτον, παρακαλώ  
υμάς κ. Πρόεδρε νά προκηρύξητε τό κάτωθι 
διατνπουμενον θέμα και καλέσητε τους φίλους 
συναδέλφους ’Αθηνών καί Πειραιώς έπί τοϋ 
παρόντος, μ εθ ’ όσον χρονικόν διάστημα ήμεΤς 
μετά τοϋ διοικητικού Συμβουλίου ή θέλετε ίγ -

κρίνει και καθ ’ ό οιάατημα αί άφιέμενοι τών 
συναδέλφων ήθελον μελετήσει έπακριβώς τό 
θέμα τούτο ϊνα συνέλθωμεν είς τακτικός συνε
δρίας κα ί ανζητήσωμεν τό θέμα τούτα, θέτοντες 
οντω τόν θεμέλιον λίθον Διαβήματος, ουτινος ή 
έπιτνχία καί τήν μνήμην ημών θέλει μεταδίδει 
αθάνατον είς τάς έλευοομένας γενεάς καί τό 
μέλλον τής Πατρίδος θά καταστήσ]] ενδαιμον.

: Ιδου κατά τήν γνώμην μου ποιον πρέπει , νά 
ή τό πρώτον πρός συζήτηοιν έν τφ  Συνεδρίας 
θέμα :

Π Ρ Ω Τ Η  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ  

Α '.)  " Υ λη  τ η ς  π ρ ώ τ η ς  ά ν α γ ν ώ σ ε ω ς .
α ' . )  Π οιόν τ η ς  ν λ η ς  ϊ  Έ ρώ τησ ις : 

Κεΐται ή νλη τής πρώτης άναγνώσεως, &ς νφ ί- 
αταται σήμερον καί αναγράφεται έν τοϊς άναγνω- 
στικοις βιβλίοις, έπί τον αυτού έπιπέδου, ίφ ’ ον 
καί ή πνευματική άνάπτνξις καί αξίωσις τοΰ 
παιδός, δ ι5 ον αντη προο)ρ ιστα ι; ' Υπέρκειται 
τοΰ έπιπέδου τούτου ή ύπόκειτα ι; Τις δέον νά 
fl αϋτη διά τόν έλληνόπαιδα άπό άπόψεως κα
θαρός ψυχολογ ικής;

Llodov τ η ς  ν λ η ς  ι  1) Εϊνε Ικανός 
δ έν τψ  προασκητικώ μέρει τής άναγνώσεως 
μηχανισμός τής πλοκής καί άναπλοκής τών 
φωνών τών γραμμάτων ώστε νά άκονίαη μέχρι 
τον έντελοϋς καί φωνητήρια όρ γα να ; Ε φ αρμό 
ζεται ό κανών τής παιδαγωγικής καί ένταϋθα 
«έκ τών ενκολωτέρων πρός τά δνσκολώ τερα ;»
2) Ά ρκεΐ ή νλη τοΰ δεντέρον μέρονς τοΰ βι- 
βλίον τής πρώτης άναγνώσεως ;

Β’ .) Μ έθοδος τ η ς  δ ιδ α ΰ κ ο μ έ ν η ς  
ν λ η ς .

1) ' Υπάρχει αναγκαία περίπτωσις διά μεμε- 
λετημένον τρόπον παροχής τής νλης ταύτης είς 
τόν επταετή παΤδα ; 2 ) Ποιος εϊνε δ έκ τής πεί
ρας άναβλαστήσας τρόπος ή μέθοδος τής δ ιδα
σκαλίας τής άναγνώσεως έν τή έπταετή ταύτfl 
ηλικ ία .

Έν Ά θήναις ιή  31 Δεκεμρίον 1901.

Σ ω τή ρ ιος  Λ . Ψ αρός

Δημοδιδάσκαλος τοϋ Προτύπου τοϋ 
Λιδαΰκαλείου Αθηνών

Σ . Σ . Έ ν  τω  έπομένω  φώλλω τοΰ Ίανουαρίου χα- 
βορισΟήσεται ή ημέρα προς συζήτησ ιν τοΐί προτεινο- 
μένου ανωτέρω  θέματος, ώς κα ί έν γ ένε ι διαλέξεις 
πα ιδαγω γ ικο ί άφορώσαι τή ν έξέτασιν θεμάτων τοιού- 
τ ω ν  σχολικώ ν, ών τή ν  σπουδαιότητα καί ω φέλειαν 
πας τ ις  άνομολογεΐ χ«1 τόσον εύγ λώ ττω ς  6 ανωτέρω 
δ.αχεχριμενος συνάδελφος συνιστα.

Η ΕΚΤΟΣ ΤΟ Τ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΤ* ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Δόξα σοι ό Θεός, άνεφώνησε πολιός τις πλην 
παλαίμαχος καί αείποτε ύπέρμαχος της διά 
τών δημοτικών σχολείων άνορθώσεως του Ε
θνους ημών ιδέας γέρων, μόλις έμαθον, άτι εςε- 
δόθη και πάλιν τό περιοδικόν τοΰ Συνδέσμου. 
«Έπεθύμουν, μοί είπε νά γράψω, αλλ εαν μέ 
άπήλλασσες τοΰ κόπου τούτου γενόμενος συ ήχώ 
τών ιδεών μου διά τοΰ περιοδικού σας θά σοι 
ήμην είς άκρον ευγνώμων. Θά άφήσω τά τε
τριμμένα τό τι δύναται δηλαδη να κάμη ό δη
μοδιδάσκαλος έν τώ σ/ολίίφ , και ποιος πρέπει 
νά είνε ο ελλην δησοδιδασκαλος* διότι αμφοτερα 
τυγ^άνοι*σι γνωστόν, τόσον, διότι μυριάκις 
εχει έπαναληφθγ. τό άτι ό βαθμός της προόδου 
έκάστης χώρας γνωρίζεται σήμερον εκ τοΰ αριθ- 
μοΰ και της ποιότητος τών δημοτικών της σχο
λείων, ό'σον καί διότι τά πράγματα μαρτυροΰ- 
σιν, άτι οί πλείστοι τών Ελλήνων δημ.οδιόα 
σχ.άλων εις πεϊσμ.α τών προσπαθούντων νά μ.ειώ- 
σωσι την άξίαν αυτών, δύνανται νά συγκριθώσι 
καί πρός τούς Γερμανούς συναδέλφους των. Θά 
περιορισθώ είς εν καί μόνον, εις ο νομίζω άτι 
υπολείπονται τινες τών συναδέλφων σας, την εκ
τός τοϋ σχολείου δρασιν αύτών. Επαινώ τόν 
ζήλον τών δημοδιδασκάλων ον έπιδεικνύουσιν 
είς την μόρφωσιν της νεολαίας και θαυμάζω 
αυτούς διά τούς υπεράνθρωπους κόπους των είς 
οΰς υποβάλλονται, άπως κατορθώσωσι τούτο’ 
άλλά δέν αγνοείτε δτι καί τό περιβάλλον έςα- 
σκεΐ μεγίστην έπιροοην καί τοιαύτην μάλιστα, 
ώστε νά δύναται νά ματαιώση πασαν την*'' 
τώ σχολείω έργασίαν. ‘Η οικογένεια ώ; καί 
πάντες οί μεθ’ ών συναναστρέφονται οί μα- 
θητα'ι καί ιδία οί τών χωρίων, διατελού- 
σιν ύπό τό κράτος ένός άπαισίου τυράννου, τής 
άγνοιας, ύπό τό κράτος προλήψεων καί κακιών 
αϊτινες είσί διά πάντα άνθρωπον ληστα'ι καί φο- 
νεΐς διότι γεννώσι την πλάνην, ητις εμποδίζει 
τό φώς, ουτινος τά μάλιστα έχομεν άνάγκην 
μετά τόν μακραίωνα ζυγόν ημείς οί φωτοδόται 
τής άνθρωπότητος, ήμεϊς οϊτινες άλλοτε ί)ια 
τοΰ στόματος μεγάλου πολιτικού και στρατη
γού έλέγαμεν «Ξυνελών τε λεγω την τε πΧσαν 
πόλιν τής άνθρωπότητος παίδευσιν εινε ώς και 
τό φιλοκολούμεν μετ’ εύτελείας καί φιλοσοφοΰ-

μεν άνευ μαλθακίας». Εινε ανάγκη νά έκριζω- 
θώσιν αί πλάναι και αι προλήψεις τοΰ λαοΰ και 
νά φωτισθή κατά τό ενόν ούτος. ΙΙιστεύσατε 
με, δέν βλέπω άλλον κατάλληλον άπως κατορ- 
θώση τοΰτο εί μη τόν δημοδιδάσκαλον. Ούτος 
κέκτηται σήμ.ερον πάσας τάς γνώσεις, αϊτινες 
χρειάζονται διά τόν λαόν άπως φωτισθη, πρός 
δέ γινώσκει τό σπουδαιότατον πάντων, τό νά 
δύναται νά διατυπώνη καί τάς ϋψηλοτέρας 
ιδέας μέ την.μκλλον λαϊκωτέραν διάλεκτον καί 
νά έμβαίνη ουτω είς τάς ψυχάς τών άκροατών 
του *0 λαός σήμερον αγνοεί, άτι πάντες έργα- 
ζόμενοι, είς ο έκαστος Ιτάχθη καί άνέλαβε, δυ- 
νάμεθα νά συντελέσωμεν, καί εϊμεθα υπόχρεοι 
είς τοΰτο. είς την βελτίωσιν τών τής Πατρίδος, 
καί φρονεί άτι μόνον οί έν τοίς άςιώμασιν εινε 
ύπό/ρεοι, καί άτι αυτούς άφορ* ή έξύψωσις ή, 
ή ταπείνωσις τοΰ "Εθνους καί διά τούτο έκα
στος φροντίζει μόνον διά "ίην ατομικήν του ευη
μερίαν, άγνοεΐ άτι δυστυχούσης τής Πατρίδος 
καί αυτός συγκαταστοέφεται. « ’Εγώ γάρ ηγού
μαι πόλιν πλείω ξύμπασαν όρθουμένην όφελείν 
τούς ίδιώτας, ή καθ’ έκαστον τών πολιτών, εύ- 
πραγοΰσαν, άθρόαν δέ σφαλλομένην Καλώς μέν 
γάρ φερόμενος άνήρ το καθ’ Ιαυτόν διαφθειρο~ 
μένης τής Πατρίδος, ούδέν ήσσον ξυναπόλλυ- 
τα ι, κακοτυχών δέ έν εύτυχούσνι, πολλώ μ&λ- 
λον διασώζεται λέγει ό Περικλής». Ό καλός 
δμως δημ.οδιδάσκαλος δύναμαι νά διδάξη καί 
νά ΰποδείξη είς τόν γεωργόν, δτι καλλιεργών 
έπιμελώς καί εντέχνως ττ,νγήν, δέν ωφελεί μό
νον τόν εαυτόν του καί τούς οικείους του, άλλά 
καί έθνικός ευεργέτης καθίσταται, ώς καί ό 
ποιμ.ην καί ό άμπελουργός, καί ό τέκτων καί ό 
υποδηματοποιός καί ό ύφάντης καί ό βαφεύς 
καί π&ς τεχνίτης. Δύναται νά διδάξη έν κα-* 
ταλλήλιρ ^ρόνω καί τόπω αυτούς τό Λώς δύ- 
νχνται, πρός δέ νά διδάξη αυτούς νά άγαπώσΐ 
τήν έργασίαν « ’Αργός μηδέ καί έσθιέτω» Παύ
λος. Δύναται διότι γινώσκει νά διδάξη αύτούς 
στοιχειώδη, περί γεωργίας, άμπελουργίας, κτη
νοτροφίας, δενδροκομίας καί σηροτροφίας" δύ- 
ναται καί επιβάλλεται είς αύτόν νά διδαξη εκ
τός τοΰ σ/ολείου, τήν χρησιμότητα τών δασών 
καί ποιας καί πόσης ζημίας πρόξενοι γίνονται 
οί τών πτηνών διώκται καί φονείς. Είνε άνάγκη 
νά μάθωσιν οί άνθρωποι ότι τά πτηνά εινε οι 
άμισθοι φύλακες τών κτημάτων μας καί τής



υγείας μας.
διότι δέν μοΰ μένει χρόνος,

ταύτα δια μακρών xxl διά της γλώσσης 
τοΰ λαοΰ, προς δέ νά διδάξη ποια εϊνε τά κα
θήκοντα καί ποια τά δικαιώματα έκάστου πο
λίτου εν παντι, αποφεύγων εννοείται κομματι- 
και αποχρώσεις. Γο μέγα δικαίωμα δπερ παρέ
χει αύτώ ή Πολιτεία, τό έκλέγειν καί έκλέγε- 
σθαι, αλλα και τα καθήκοντά του απέναντι 
τών δικαιωμάτων αυτών. Επιβάλλεται είς η
μάς τους ελληνας τοΰτο 'Ένι τε τοίς αύτοίς 
οικείων άμα καί πολιτικών επιμέλεια καί έτέ- 
ροις πρός έργα τε τετραμμένους τά πολιτικά μη 
ένδεώς γνώναι' μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τών δ· 
μετέχοντα ούκ άπράγμονα, άλλ ’ άχρεϊον νομί 
.,ομεν» (Θουκ.) Εν τη Εκκλησία δύναται καί 
πρέπει νά διδάξν} τό Εΰαγγέλιον, περί αγάπης, 
ελεημοσύνης, φθόνου καί ψεύδους. ’Εκεί η καί 
αλλαχού δύναται νά διδάξη τόν λαόν νά εϊνε 
φιλόνομος καί νά μή εϊνε φιλόδικος, ύποδει- 
κνύων τα έκ τούτων αποτελέσματα «ού γάρ 
τοίς ψηφίσμασιν, άλλά τοϊς ήθεσι καλώς οίκεί- 
βθαι τάς πόλεις, καί τούς μέν κακώς τεθραμ- 
μένους καί τούς ακριβώς τών νόμων άναγεγραμ- 
νους τόλμησειν παραβαίνειν, τούς δέ καλώς πε
παιδευμένους καί τοϊς απλώς κειμένοις έθελή- 
σειν έμμένειν λέγει ό ’Ισοκράτης». Πρέπει νά 
διδάξη τα απαραίτητα της υγιεινής τής σωμα
σκίας και της σκοποβολής καί τά έκ τούτων α
ποτελέσματα «Ουκ εν γυναιξί τούς νεανίας 
χρεών, άλλ’ έν σιδήρω καί έν δπλοις τιμάς εχειν 
Ευρίπιδ.» Επιβάλλεται νά διδάξη δτι ή στρα
τιωτική ύποχρέωσις δέν είνέ τι άποτρόπαιον ώς 
σην νομιζουσιν, αλλ υψιστον υπούργημα, ό δέ 
ύπέρ πατρίδος ή έν αύτή ή έκτός αύτής άπο- 
Ονήσκων άγήρω τήν μνήμην βχει. « Ή  δόξα 
αύτοϋ παρά τώ έν τυχόν τι καί λόγου καί έρ
γου καιρώ άείμνηστος καταλείπεται, άνδρών 
γαρ επιφανών λέγει ό ’Ολύμπιος Περικλής πάσα 
γή τάφος, καί οΰ στηλών μόνων έν τή οικεία 
σημαίνει, επιγραφή, άλλά καί έν τή μή προ- 
σηκούση άγραφος μνήμη παρ ’ έκάστω τής γνώ
μης μάλλον ή τοϋ έργου ένδιαιτάται». Πρέπει 
νά ΰποδείξη είς τήν χρυσήν νεολαίαν μας τήν 
πρός τόν έκφυλισμόν ρέπουσαν, καί τάς τιμάς 
ακοπως διώκουσαν τό τοΰ Θουκιδ. «βοηθείν 
χρη και μη φευγειν τούς πόνους ή μηδέ τάς τ ι
μάς διώκειν». Είς δέ τους άποθαρρυνθέντας έκ

τών τελευταίων ατυχημάτων μας τό του τήν 
'Ελλάδα δοξάσαντος Περικλέους «οϊτινες πρός 
τάς συμφοράς γνώμη μέν ήκιστα λυπούνται, 
έργω δέ μάλιστα άντέχουσιν, ουτοι καί πόλεων, 
καί ιδιωτών κράτιστοί είσιν». ’Επιτρέψατε μοι 
νά αναφωνήσω τό τοϋ Ούγκώ «Φώς διά τήν 
κοινωνίαν. Μορφώσατε, άνδρας, φωτίσατε αυ
τούς ινα σας θερμάνωσιν». Ό ενθουσιασμός καί 
ή θέλησις συντρίβουσι τά εμπόδια καί ύπερπη- 
δώσι τά προσκόμματα, είχε δέ ίκανά νά κά- 
μωσιν, δπως καί έκ τής άχλύος προέλθη άνταύ- 
γεια. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον τόν φαντάζομαι 
δρώντα τόν δημοδιδάσκαλον διότι πρέπει νά 
γινώσκη τήν άποστολήν του. Τόν φαντάζομαι 
οιον ό μέγας τής Γαλλίας πολιτίκοφιλόσοφος 
Γυί,ώτος «ό δημοδιδάσκαλος εϊνε άνήρ ό όποιος 
πρεπει να γινώσκη πλείω ή όσα διδάσκει, ινα 
διδασκη αυτα μετα νοημοσύνης καί χάριτος' ό 
όποιος πρεπει νά ζή έν ταπεινώ κύκλω ένερ- 
γείας, και δμως νά έχη μεγάλην ψυχήν, ινα 
k ορή εκείνην την αξιοπρέπειαν τών φρονημά
των καί δή καί τής συμπεριφοράς, άνευ τών ό
μοιων ουδεποτε θα έλκυση τόν σεβασμόν καί τήν 
εμπιστοσύνην τών οικογενειών, ό όποιος πρέπει 
νοί σπάνιον κράμα πραότητος χαί σταθε- 
ρότητος διότι ϊσταται έν τή πολιτική κοινω
νία τ/απεινότερον η οί άλλοι, και δμως δέν πρέ
πει να γεινη εςηυτελισμενος δούλος ούδενός' ό 
οποίος δίδει είς πάντας παράδειγμα, πάντας υ
πηρετεί διά συμβουλής* ό οποίος πρό πάντων 
δεν ζητεί νά έξέλθη αύτής τάζεως αύτοϋ, ευ
χαριστείται έν αυτή’ διότι πράττει έν αυτή τό 
άγαθόν, έχων την άπόφασιν νά ζήση καί άπο- 
θάνη έν τή υπηρεσία ταύτη, ήτις εινε δι’ αύτόν 
λατρεία τοϋ Θεού καί τών άνθρώπων».

Τοιαϋτά τινα μοι είπεν ό εύγενής καί ενθου
σιώδης γέρων, καί άφοϋ μέ παρεκάλεσε νά 
γείνω διερμηνεύς τών ιδεών του μέ απεχαιρέ- 
τισε καί άπήλθεν.

Έν Π ειραιει τη  27 ’Ο κτωβρίου 1901.

Β α σ ίλ ε ιο ς  Βογι&ς
Δ ιευθυντής του Β . Δ ημ . σχολείου Π ειραιώς

--------------«sn—» <:«■>----------  —.

Σπεύδω νά σοί εϊπω μοϋ είπεν' 
δτι πρεπει νά δι- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ  ΤΩΝ  ΤΟΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Γ Λ Ω Σ Σ Η Σ

Πρός τό άξιότιμον προεδρεΐον 
τον «Συνδέσμου τών’Ελλήνων δημοδιδασκάλου»  

Κύριε Πρόεδρε,
Πέρυσιν ειχον πέμψη πρός τον ήμέτερον 

«Σύνδεσμον» τήν έξης έπιστολήν :
«Καίτοι δέν έχω τήν τιμήν ν ’ αποτελώ μέλος 

τοϋ έπ ’αίσίοις οΐωνοίς συστάντος καί πάνυ εύδο- 
κίμως λειτουργοϋντος σωματείου υμών, ούχ ήτ- 
τον σεμνύνομαι καί άγάλλομαι οσάκις ή τής 
δημοσιογραφίας φωνή ευαγγελίζεται καί ήμΐν 
τινάς τών ύπέρ τής δημοτικής παιδεύσεως αγα
θών ΰμών άποφάσεων. ’Ανήκων κάγώ, κύριε 
Πρόεδρε, είς τήν φάλαγγα τών σκαπανέων τής 
δημοτικής παιδεύσεως, έγνων έν τή σμικρότητί 
μου νά συνεισφέρω σμικρόν τι λιθάριον είς τήν 
οικοδομήν τοΰ έπι χρησταίς έλπίσιν άνεγειρο- 
μένου οικοδομήματος τής δημοτικής παιδεύ- 
σεως, εύελπις δτι καί ή εμή συνεισφορά δέν θά 
θεωρηθή περιττή ή άπόβλητος. Κατά τό μα- 
κρόν τής διδασκαλικής μου ένεργείας στάδιον 
άπήντησα μέγαν τινά φραγμόν έν τή σπουδή 
τής γλώσσης ήμών" κατείδον δηλαδή, δ'τι ή 
διδασκαλία τής Γραμματικής ευθύς έξ αρχής 
προσκρούει κατά σκοπέλου φοβερού καί ούτος 
εινε οί τρεις τόνοι (οξεία, βαρεία καί περι
σπωμένη) μετά τής άπεραντολογ ας τών είς 
τούτους άναφερομένων κανόνων καί εξαιρέσεων, 
οϊτινες τό έν τρίτον περίπου τοΰ τυπικοΰ μέ
ρους τής Γραμματικής καταλαμβάνοντες έπι- 
σκοτίζουσι μόνον καί καταμαραίνουσι τό πνεΰμα 
τών μαθητών, οϊτινες άντί τούτων ήδύναντο 
τοσαύτας άλλας χρησίμους καί άπαραιτήτους 
έν τώ νύν αίώνι γνώσεις νά διδάσκωνται. Τήν 
περι τόνων διδασκαλίαν άδιασείστως δύναμαι 
ν ’ άποκαλέσω δλως άνωφελή καί έπιζήμιον πα- 
ραζάλην τοΰ παιδικού πνεύματος, καί τούτο 
δ ι’ έλαχίστων επιχειρώ ένταΰθα νά αποδείξω.

Εύ/ερώς, κύριε Πρόεδρε, δύναται νά παρα- 
τηρήση τις, δ'τι σήμερον ούδεμία πλέον ιδιαι
τέρα διάκρισις φωνής γίνεται έν τή εκφωνήσει 
τών δι’ οξείας βαρείας ή περισπωμένης τονιζό
μενων συλλαβών, είμή μ ιας καί τη ς  αύτη ς 
πάντοτε φω νής. Καί πράγματι έάν γράψω 
καί προφέρω π. χ. τήν λέξιν (ΛΪίλον ή μηλον 
ή μ ίιλο ν τό έπι τών λε'ξεων τούτων τεθειμέ- 
νον τονικόν σημείον, έν ω εϊνε διάφορον κατά 
τά σχήμα, ούδαμώς έν τούτοις άλλοιοί ούτε 
τόν τόνον τής φωνής, ούτε — τό καί σπουδαιό- 
τερον — τήν σημασίαν τής λέξεως' διότι δπως 
προφέρω καί εννοώ τήν λέξιν μ ϊϊλο ν (μέ πε
ρισπωμένην) ούτω προφέρω καί έννοώ καί τήν 
μέ όξείαν ή βαρεΐαν σημειουμένην λέξιν (un- 
λο ν, μ ύλον). Επομένως μή διακοινομένης

παντάπασιν έν τή προφορά λέξεων οξείας βα
ρείας ή περισπωμένης φωνής, πλήν μιας καί 
τής αύτής πάντοτε, δυνάμεθα άντί τών τριών 
τάνϋν έν χρήσει άσημάντων τονικών σημείων 
νά καθορίσωμεν κατά συνθήκην εν  κα\ μονον 
τοιοΰτον, π. χ. μίαν στιγμήν, ήτις νά τιθηται 
τοΰντεϋθεν έπι πάσης τονιζομένης τών λέξεων 
συλλαβής π. μ ΐϊλο ν . Τί δ’ έκ τούτου ήθελε 
προκύψη ; Οί τρεις τόνοι καί οί μετά τούτων 
συνδεδεμένοι ορμαθοί τών κανόνων καί τών 
εξαιρέσεων αύτών θά κατηργοϋντο ώς περιττοί 
πλέον, ή δέ διδασκαλία καί έκμάθησις τής 
Γραμματικής, απαλλασσόμενη άνευ βλάβης τ ί
νος τοΰ τυραννικού εφιάλτου αύτών, ήθελεν ά- 
ποβή εΰχερεστάτη.

Τήν γνώμην μου ταύτην Ικτενώς ανέπτυξα, 
κύριε Πρόεδρε, έν άλλεπαλλήλοις ά'ρθροις έν τώ 
βυζαντινώ τύπω, δστις άνεπιφυλάκτως υποδε
χθείς τήν ύπ ’ έμοΰ προτεινομένην μεταρρύθμι- 
σιν τής Γραμματικής έκθύμως συνηγόρησε καί 
έξακολουθεϊ συνηγορών έν κυρίοις άρθροις ύπέρ 
αύτής, συνιστών αυτήν ώς «λο γ ικω τά τη ν , 
ά ναγκα ιοτάτην καί έπωφελεστάτην» τόσον 
είς τήν έκπαίδευσιν δσον καί είς τήν τυπογρα
φίαν. ’Εγώ δ ’ ένθαρυνθείς έκ τής ευμενούς ταύ- 
της ύποδοχής τών σκέψεών μου καί τό σωτή
ριον τής μεταρρυθμίσεως ταύτης άναμετρών, 
ύπέβαλον αύτάς έν είδη ύπομνήματος καί πρός 
τόν νΰν δεξιώς διακατέχοντα τούς ο’ίακας τοΰ 
υπουργείου τής παιδείας κύριον Στάην διά τά 
περαιτέρω. 'Υπό τών αύτών δέ λόγων παρορ- 
μώμενος καί ύπό τής έναγχος έν τώ τύπψ άνα- 
γραφείσης είδήσεως δτι ό ήμέτερος «Σύνδε
σμος» προτίθεται νά προβή είς μεταρούθμισιν 
τής ορθογραφίας τής γλώσσης ήμών, ένόμισα 
τά μέγιστα συντελεστικόν νά ύποβάλω και υ- 
μ ίν ,  κύριε Πρόεδρε, διά τής παρούσης μου πε- 
ρίληψιν τών σκέψεών μου τούτων, πεποιθώς 
ότι αυται περιβαλλόμεναι τό κΰρος τοΰ ού έπα- 
ξίως προίστασθε σωματείου δύνανται νά ύπο- 
βληθώσι τή άρμοδία άρχή πρός εκτέλεσιν.

Έκφράζων δ’ έν τέλει, κύριε Πρόεδρε, τήν 
πεποίθησιν δτι καί παρ ’ ύμών θέλει γείνη άπο- 
δεκτή ή προτεινομένη τής Γραμματικής μεταρ- 
ρύθμισις, περί ήί έπεθύμουν νά έχω τήν πολύ
τιμον γνώμην ύμών, καί άπεκδεχόμενος τήν 
εκτέλεσιν αύτής έπ ’ άγαθώ τής τε νΰν καί έν 
τώ μέλλοντι εκπαιδευόμενης νεολαίας διατελώ 
μετ’ έξιδιασμένης πρός ύμάς ύπολήψεως.

Έ ν  Μ υτ ιλ ή νη  τη  14 Δεκεμβρίου 1900 .

In^iodO. Π. Μ ε λ α ν δ ιτ ό ς
πρω τοβ . τοΰ Δ ιδασκαλείου ’ Α θηνώ ν

Τήν προτεταγμένην έπιστολήν είχον πέμψη 
τώ προεδρείω τοϋ ύμετέρου «Συνδέσμου» διά.......



’Αγνοώ αν ή επιστολή μου Ικείνη έπεδόθη πρός 
τό προεδρεΐον καί αν άνεγνώσθη έπισήμως έν 
συνεδρία: α ύτο ΰ ....... Ώρμήθην δ’ ήδη νά
γράψω και πάλιν πρός υμάς, κύριε Πρόεδρε, 
τοΰτο δέν διά τήν άγνοιαν τής τύχης τής πρός 
τόν «Σύνδεσμον» περυσινής μου επιστολής, 
τοΰτο δέ διότι έ'ν τινι φύλλω τοΰ αυτόθι έκδι- 
δομένου «Νεολόγου» εϊδον δτι τό σωμανεϊον υ 
μών ήρςατο έκδίδον και περιοδικόν ύπό τόν τ ί
τλον «τό Δημοτικόν σχολειον» και δτι έν τδ  
τελευταιω φύλλφ τούτου έδημοσιεύθη ενδιαφέ
ρουσα καί πρός τήν έμήν παρεμφερής μελε'τη 
«περί άπλοποιήσεως τής διδασκαλίας τής Έ λλ. 
γλώσσης» έν ή συνισαδίται ο σύγκλησις έξ άρ- 
μοδιων συνεδρίου περί τούτου. *Αν τά συνε'δριον 
τοΰτο συγκροτηθή δύναται άρά γε ζητούμενον 
παρά τοΰ κυρίου ύπουργοΰ τής Παιδείας ν’άνα· 
γνωσθή καί τό έμόν υπόμνημα ;

Παρακαλώ νά μέ άξιώσητε άπαντήσεως 
περί τών γραφόμενων μου ώς καί νά μέ έγγρά- 
ψητε συνδρομητήν είς τό ΰμετερον περιοδικόν 
«τό Δημοτικόν σχολειον», πε'μποντε'ς με άπ’ άρ- 
χ_ής τά φυλλάδια, διατελώ καί αύθις μετ’ έξαι- 
ρε'του τιμής καί ύπολήψεως.

Έ ν Μ υτ ιλή νη  τη  18 ’Ο κτωβρίου 1901.

AnjiodO. Π. Μ ε λ α ν δ ιν ό ς  
δημοδιδάσκαλος

Σ. Σ. Καταχωροΰντες πάνυ εύχαρίστως τήν  
άνωτέρω έπιότολήν τοΰ  διακεκριμένου Συναδέλ
φου περί της γλώσσης ήμών δτιλοΰμεν, δτι ού- 
δεμίαν έπιστολήν έλάβομεν προηγουμένην ταύ- 
της καί άποροϋμεν διά τήν οίκειοποίησιν αύ- 
τίίς  παρ’ άλλου.

Τό ζήτημα τοϋτο, περί τής μεταβολής τών 
τόνων, νομΐζομεν, οτι δεϊται έρεΰνης σπουδαι- 
οτάτης, είς ήν δέον νά συμμετάσχωσι πάντες 
οί είδικοί περί τήν γλώσσαν καθηγηταί καί λό
γιοι. ‘Η έν προηγουμένφ φύλλψ τοϋ Περιοδικοΰ 
ήμών μελέτη και έν έπομένοις έ<3εται περί τοϋ 
εξής : Πώς δύναται ή  παρά πάντων μέχρι τοϋ- 
δε άνεγνωρισμένη καί παραδεδεγμένη πρός δι
δασκαλίαν έν τοίς σχολείοις γλωσσική ϋλη  νά 
ταξινομηθμ άπλούστερον καί μεθοδικωτερον καί 
έπεξεργαοΟφ κατά τά παιδαγωγικά άξιώματα 
Εφαρμοζόμενα είδικώς έπί τοΰ μαθήματος τού
του έν τψ  συνόλω καί έν τοϊς καθέκαστα καί 
συνεπώς πώς δύναται νά διδαχθώ έν §ραχυτέ- 
Ρώ Χρόνφ άποτελεσματικώτερον καί έκλαϊκευθιι 
ή άρχαία ήμών γλώσσα τών άπλουστέρων πε
ζών Συγγραφέων.

Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ι  Τ Ο Γ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ 1

Συνεδρία 15 Δεκεμβρίου.
Κατ’ αυτήν ό Σύλλογος προέβη είς τάς άρ- 

χαιρέσίας καί έξελέξατο πρόεδρον μέν καί αύθις 
τόν κ. Γ. Αρβανίτην διά ψήφων 37, συμβού
λους δέ τούς κ. κ. Ν. Καρνε'σην, Ί . Μαχαί- 
ραν, Τιμολ. Σταυρόπουλον, Κωνστ. Οίκονομι- 
δην καί Ίωάν. Σοφίον σχεδόν παμψηφεΐ.

Συνεδρία τής 30 Δεκεμβρίου.
Κατά ταύτην έγένετο συμφώνως τώ 16 άρ- 

θρφ τοΰ Καταστατικού ή λογοδοσία τοΰ κ. Τα- 
μίου καθ’ήν τής παρελθούσης περιόδου τά 'έσοδα 
άνήλθον είς δραχ. 303 έκ συνδρομών τών με
λών καί δωρεάς δρ. 25 τοΰ κ. Θ. Άποστολο- 
πούλου, τά δέ έξοδα είς δραχ. 175 καί 50/00, 
διατεθεντα είς αγοράν νε'ων βιβλίων (ταμείου, 
πρακτικών κλπ.) καί είς εκδοσιν τοΰ Περιοδι
κού, πλήν της τυπογραφικής ίργαοίας ήν, ώς 
γνωστόν, παρέχει δωρεάν δ κ. Θ. ‘Αποοτολό- 
πουλος· τό δέ έκ δρ. 129 ο0/00 περίσσευμα συμ
φώνως τφ 17 άοθρω τοΰ Καταστατικοΰ θέλει 
κατατεθή εις τ ι πιστωτικόν ίδρυμα. ΕΤτα έξε- 
λε'γη τριμελής έπιτροπή έκ τών κ. κ. Δ. Ζαφει- 
ρακοπούλου, Γ Κούρτη καί Μ. Θεοχάρη πρός έ- 
ζελεγςιν τής παρελθούσης διαχειρήσεως καί τέλος 
έπί τή λήςει τής περιόδου έξεφράσθη έκ με'ρους 
τοΰ σωματείου έπαινος πρός τε τόν κ Πρόεδρον 
και τό Διοικ. Συμβούλιον διά τήν έπιτυχή αύ
τοΰ διοίκησιν.

Σ Υ Ν  Δ Ε Σ Μ Ο  Σ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
Σ ν ν έχ ε ια  Κ α τα λ ό γ ο υ  τών μ ελώ ν  το ϋ  S w o id u o i/

9 . Ν. Καρνέσης Ά θ ή ν α ι |
53 . Έ μ μ . Κοητσοτάχης ΓΙειραιεΰς. ; (διόρθωσις).

,9 1 . Ε ύάγ. Α ρ κά ς '
92 . Γ. Καλαρας Ά θ ή ν α ι
93 . Β . Ο ίκονομόπουλος Ά θ ή ν α ι.
94 . Δ ημ . Δ ο υμ π ιώ τη ς Π ειρα ιεύς.
9δ . Ά ν τ .  Σ αχ ίνης »
96 . Γ . Π απασταματίου Ν εοχώριον.
97 . Στέφανος Χ ρηστίδης Τσιότιον.
98 . Ά γ γ ε λ  Ν ιχολαίδου Ζάρχον.

99 . Χρηστός Ά γγ ελ ο ύ σ η ς  Π ελαμας.
100 . Ά χ ιλ .  Α λαν Ζάρχον.
101. I. Κ ασιμάτης Μ υλοπόταμον (Κ υθήρων).
102 . I. Γ ιανναχοπουλος Βουνον (Τ εγέας).
103. Ν. Ροΰσος Κούρταγα (Μ εγαλουπούλεως).
104 . Κ. Π απανικολάου.
105 . Δ . Κ ουφάλης Ζάκυνθος.
106. Π. Καλλίερος Πάρος.
107. Δ . Κ αλότυχος ’ Α θήνα ι.
108 . Θ, Ά ποστολόπουλος Ά θ ή ν α ι.
109. Φ. Φωτόπουλος »

ΔΗΛΩ£Ι£
Δ ηλοΰμεν δτι έν τώ  μ έλλο ντ ι τί> Περιοδικήν τοϋτο 

θά έκδίδεται χαθ’ έκαστον μήνα έν ιδιαιτέρα» φύλλω  
κα ί ούχί ώς ήδη εύρέθημεν εις τή ν  ανάγκη ν νά σ υ μ -  
π τύξω μ εν  έν τω  αύτω  φ ύλλω  χαί τούς δυο τούτους 
μήνας. Ε ύελπ ιστοΰμεν δέ οτι πρί>ς τοϋτο θά άρθώσι 
χαθ’ ολην τ ή ν  γραμμήν τά  έμπόδια χαί οτι πάντες 
οί συνάδελφοι θά δείξωσι πάσαν τ ή ν  προθυμίαν παρ έ- 
χοντες τήν υ λ ικ ή ν  συνδρομήν έγγραφόμενοι μ έλη  τού 
συνδέσμου καί πληρόνοντες έκάστοτε τή ν  συνδρομήν 
τω ν  χα'; έν γ ένε ι πασαν συνεργασίαν, οπως μάλ ισ τα  
χα ί ό ογκος αύτοϋ αΰξήση καί ή εκδοσις γ έ νη τα ι π υ 
κνότερα.

Τ ύ * ο ι ς  Ά π ο ι ) τ ο λ ο π ο ύ λ » ν


