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"Οτε «αρεσκευαζόμην διά τά ; εξετάσει; τού πτυχίου τν5ς π α ιδα - 
νωγι.*ής ϊκανόττ.το;— πρό είκοσι πέντε χρόνων ! — ό επιθεωρητή;, 6 
όποιο; έβοηθει τά ; προσπα&εία; υου καί διώρΟωνε τά ; γραπτά; fcpo- 
παίασκευαστικά; εργασία; μου, μοί Ιδωκεν ήμέραν τινά ίίπω; δικαιο
λογήσω τήν έξνί; γνώμην διδασκάλου τινός. «Καλύτερον σχολείον elvaeε 
ίκείνο, οπου γίνεται χρήσι; περισσότερα; κ ιμω λία;». Μο! έ(ρανη ότι 
ή γνώμη αυτη ήτο εν τών πολλών εκείνων αναξιόπιστων αξιωμάτων, 
δ ι’ ών έτ;έ®οντο τότε καί τρέφονται ετι καί νυν οϊ νεο. διδάσκαλοι. 
Τά επιχειρήματα μου δέν έπεβεβαίωσαν ίπαρκώ; τήν άλήθειαν ταυ- 
την καί ή έκθεσι; μυυ ίκρίθη μικρού λογου ά ;ία .

Ε ιχον πρό πολλού λησμονήσει το ^ενομενον, δτε, τον ’Ιανουάριον 
τοϋ 1 8 8 8 , κατέλαβον τό πρώτον Οεσιν διδασκαλου. Μέχρι τότε ύπτι· 
οέτουν ώ; δόκιμο;. Τό σχολείον, εν ώ ΐτοποθετήθην, ή το διταξιον. 
Λί ίδικαι ιχου τάξει; ειχον πλέον τών πεντήκοντα μ α ν τ ώ ν ' ά λ λ ’ 
ήσαν πλούσια^ κατά τοϋτο μόνον. Τό υλικόν τϊΐς διδασκαλία; ήτο 
πτω χότατον. ’Αντί μαύρων πινάκων ύπήρχον δύο πλ2κε;, μικρότερα*. 
ΤΓ;ϋ ένό; τετρά /ωνικού μέτρου έκαστη, έντετοιχισμεναι συμμετρικά; 
καί π α ι’ έκάστην πλευράν τ'Ζ; έδρας τού διδασκάλου. 11 έδρα απε· 
κιυπτεν άπό τών εκ δεξιών μαθητών τά δυο τρίτα τού πίνακο; τού 
τοποθετημένου πρό; τά  αριστερά. Τό αυτό συνέβαινε καί διά τού; 
αριστεία τής έδρα; καθτμένου; μαθτ,τά; ώ; προ; τήν δεξιά τή ; έδρα; 
πλά κ α . Ιίλήν τούτου κατά τήν χειμερινήν εποχήν ή διαλυσι; τού 
πάγο1* καΟίστα άχρησιμοποιήτου; ~fj πλεΐστον τού χρόνου τά ; ιπ : 
τού ΰγρού τοίχου τοποθετημένα; πλάκα;.

Ή  αμηχανία μου υπήρξε μεγάλτ. Ή  οικονομία τή ; κ ιμω λία;, 
/V παρά. τήν θελησίν μου εΰρέθτ,ν ουτω ήναγκασμένο; νά κάμνω, = πα- 
νϊ^ερεν εις τήν μν/,ι^ν,ν υ'.ου ~ου; λογου; τού επιθειορτιτού μου καί 
κατενόησκ τούτου; πολΰ καλύτερον τώρα παρά τοτε.



Άποφασίσκς νά μεταβάλω τγ,ν άξιοθρήνητον ταύτην κατάστασή 
των πραγμ.άτων μετεβι,ν ΐίχων ώρισμένον σχεδιον εν τφ  θυλακίψ |.'.ου 
πρός συνάντγσιν τού δημάρχου, ον εΰρων παρεκάλ^σα να παραγγειλνί 
•διά τό σ/ολεϊον εννέα μαύρθ'·ς πίνακας, πεντε διά τγν ταζιν μου καί 
τέσσαρας διά *·ήν ταΕιν τού βοηθού μου, ο όπο’.ος είχεν εις τγ,ν διά- 
θεσίν του χάριν τών έβδομήκοντα μαθ/ιτών του μόνον ένα βαρύν καί 
δύσχρηστον πίνακα έπί όκρίβαντος. 'Ο  δήμαρχο; ήτο πλέον ή οίκο» 
νόμος. Διέκρινα εκ τίνος κινησεως τής κεφαλής ίου ότι ή αιτησις μου 
τον έταραξε. Δεν έφανερωσα ον, ένόησα την ταραχήν του καί προσέ- 
Φηκα ότι ό βοηθος μου καί εγώ έχομεν άναγκΥ,ν τοοούτων άν μή 
περισσότερων πινάκων διά τά ; ά<αγκας τ*75ς διδασκαλίας. Ο δήμαρ
χος προσηλώσας τότε, ώς ιατρός, έταστικόν βλέμμα έπί των δύο 
ό<ρθαλμών μου προσεπαθγ,σε νά έμβαθύνγ) εις τάς σκεψεις μου. Ά νε- 
καλυψα ά/ευ κοπου οτι με εξελαμ.βανεν ώς παραφρονα και ανησύχιι 
περι τοϋ μίλλοντος τού σκολείου του. Ε π ειδή  δεν μοι έόιόεν άπο- 
κρισιν, τφ  είπον ότι ειχον συμβουλευθή τον λεπτουργόν τον έχοντα 
άναλαβει διά τό τρέχον Ιτος τά  δημοτικά εργα, και ότι ούτος ενδια
φερόμενος διά τΫ,ν προοδον τοΰ σχολείου θά έδεικνυίτο όσον τό δυνα
τόν ολιγωτερον απαιτητικός. Τέλος έξήγαγον έκ τοϋ θυλακίου μου 
■σχεδιον και προϋπολογισμόν τής άπαιτουμενΥ.ς δαπανης και τφ  Ιήωκα 
επαρκείς πληροφορίας Ό  αρκετά πρακτικός ούτος τροπος της δια- 
πραγματευσεως τον έκαμε, φαίνεται, να μεταβαλη την διαγνωσιν. 
Μετετοπισε το κάθισμά του διά νά το πλήσιασΥ, εις το ιόικόν [/ου χα·. 
συνωμιλησαμεν έπι μα:·ρον- 'E m  μίαν ώραν ήσχολούμην νά ανα
τρέπω τας αντιρρήσεις του* αλλ επι τέλους έκερδιοα την υποθεοιν 
και άφήκα αΰτον όπιυς μεταβώ και ϊδω κατά παραγγελίαν του τόγ 
λεπτουργον. (,-ύτος ήοξατο παραυτα τοΰ έργου και μετά δέκα πέντε 
Ϋ,μέρας οί έννεα μαύροι πίνακες είσηρχοντο πανηγυρικώς εΐ; τό σχο- 

λείόν μου.
Έ ν  έκαστη τών δύο αιθουσών έτοποθέτγσ« τέσσαρας τούτων έπί 

τού τοίχου, προ τών τμημάτω ν, έν κατ αλληλω θεσει, ούτως ώστε νά 
είναι δυνατόν νά χρησιμοποιών-.αι επωφελώς. Ό  ένατος υψωθείς επ’, 
τρίποδος κατέλαβε δεξιά τού γραφείου μον την μόνην έλευθεραν γ ω 

νίαν τής προιττς τάςεως. Ούτο; δεν μοι άπέδωκεν οσας προσεδόκων 
υπηρεσίας. Διά νά μη κινητάι ό λεπτουργός είχε δώσει εις αυτόν 
π α χύτητα . Ητο βαρύς καί συνεπώς δυσκόλου χειρισμού. Καί, ώί 
πάντες οί έπί τρίποδος πίνακες, έστερημένοι σταθερότητας παρά τά 
βάρος του, έσαλεύετο καί δεν έπέτρεπεν ί'να ή γραφή γίνεται κανο
νική. Διά τούτο μετεχειριζόμην κατά προτίμησιν τούς άλλους πίνακας.

Ο λεπτουργός έμπνεομενος υπό τής έπαινετής επιθυμίας νά μοι 
παραδωσΥ) ώοαΐον εργον είχε δώσει εις τούς πίνακας στιλπνότητα προ- 
*αλοΰσαν οΰτωλάμψιν κουράζουσαν τού; οφθαλμούς τών παιδιών καί 
έμποδιζουσαν ένίοτε αυτούς νά διακρίνωσι τά  γραφόμενα. Έ άν μοι 
ήσαν τό τ ι γνωσταί αί ποικίλαι πρός βαφήν σνευαοίαι ( n e o l i t h e ,  
a r d o i s i n o  κλπ ) δέν θά .ίυνεβαινε τούτο. Ά λ λ ’ ήμγ,ν πρωτόπειοος 
καί συνεπώς ίγενόμην θύμα τής απειρίας μου. Ήναγκάσθην ένεκα 
τούτου νά τρίψω επί πολλάς εβδομάδας τούς ά'γαν στιλπνούς πίνα- 
κάς μου, καί εμαθον ούτω δι’ έζοδων μου ότι πδίς μαύρος πίναξ διά 
νά είνα! καλός οφείλει νά ϊχ γ  χρώμα αμαυρόν.

Έ πειτα  έπεχείρησα νά χαρακώσω αυτούς. Πρός έκτέλεσιν τού 
του μετεχειρίσθην μακρόν κανόνα, τόν όποιον έ'λαβον έπί έπιστροφίΐ 
παρά τού παραπλεύρως έγκατεσ τημένου λεπτουργού, καί αιχμηρόν 
εργαλείον. Έσυρα τό αιχμηρόν τούτο έργαλείον κατά μίΐκος τών 
πλευρών τού κανόνος καί ούτως ώστε ή « ΐχμη  αυτού ^ά εισχώρηση 
ελαφρώς εις τό ςύλον. ’Ήλειψα κατόπιν τούς πίνακάς μου αέ κκλω- 
λίαν, καί δεν ΰτελείφθη πλέον ή νά σπογγίσω αυτούς μέ ράκνι διά 
νά εχω γραμμάς λεύκάς, έπαρκώς όρατάς καί έκατοντάκις διαρκε- 
στερας τών ερυθρών ή λευκών γραμμών, τάς όποιας ήθελε χαράξει ό 
λεπτουργός. Αί χαραχθεΐσαι γραμμαί άπειχον α π ’ ά λ λ χ λ ω ν  άναλό- 
γως τής ταςεoJς τών μ.αθητών καί τού σκοπού, δι’ όν προωρίζοντο οί 
πίνακες. Π άντοτε διά τής αυτής μεθόδου έχάοαςα τετραγωνικές πα- 
λαμας επι τής μ (^ς τών επιφανειών του επι τοϋ οκ^ίβαντος πίνακος. 
Ό  π ίνα ; ούτος έχρησιμοποιεΕτο έξ άμφοτέρων τών επιφανειών. Τό 
τετραγωνισμέ τούτο ωφειλε νά μοι παρεχ·/) υπηρεσίαν διά τά σχέδια, 
διά τά  γεωγραφικά ιχνογραφήματα καί ετι μάλλον διά την σπουδήν



τών μέτρων έπιφανεία;. Εΰχερέστατον ήτο τφ  οντι νά ίχνογραφήσγ» 
τις έχει εν τετραγωνικόν μέτρον. Ό  πίναξ είχε δικστάσει; 1 μ .

30  πρό; 1 μ .
Ε ί; τού; πίνακα; μου οΰτω έγκαθιδρυμένου; και παρεσκευασμέ - 

νου; ήδυνήθην νά μεταχειρίζομαι καί νά  κάμνω νά μεταχειρίζονται 
πολλήν κ ι μ ω λ ί α ν .  Καί ουτω έξελιπεν ή στενοχώρια, ήν ειχον νά 

αισθανθώ έν άρχή.
Κληθεί; μ ετά  τινα h r ,  νά διευθύνω άλλο σχολείον εύρον έκε> 

κατά τήν άφιξίν μου πολλού; μαύρου; π ίνακα;, πλάκα; όμως, αί 
όποίαι κατά τόν χειμώνα έ’νεκα τή ; διαλύσεως τών πάγων θά ήσαν 
άχρηστοι. Ά λλω ς έκτισμένο: έπι τών τοίχων δεν ήτο δυνατόν νά 
χρησιμοποιώνται εΰκόλω;. Ό  δήμος ευτυχώ; ήτο πλούσιο; καί ή δη
μοτική αρχή ευμενή; πρό; τό σχολείον. Έ π ίτυ χο ν  άνευ δυσκολία; π ί-  
νακάς τινας μεγάλη; έπιφανεία;, 1 μ . 7 5  προ; 1 μ . 4 0 , οι οποίοι 
άνυψούντο καί κατεβιβαζοντο διά στροφίγκων και ήτο δυνατόν να 
περιστρέφονται ώ; άπλ* παραθυρόφυλλα. Είδον μετά ταΰτα π ο λ
λών καί διαφόρων συστημάτων μαύρου; π ίνακα;, δεν ευρον ομω; 
οΰδέν άλλο είδος πρακτικώτερον τών άπλών τούτων στρεφόμενων 
πινάκων σταθερότητος άπολ.ύτου, χειρισμού ευκολωτατου, λιαν εύχρη
στων. ’(^χαράκωσα τούτου; διά τή ; μντ,μ.ονευθείση; ήδ» μεθοδου και 
επί τής έπιφανεία; ένό; έχάραξα πεντάγραμμα, τά όποια ήπλοποίουν 

τό έργον τού διδασκαλου τή ; ώδική;.
ΙΙαρήλθον εκτοτε δέκα έτη, εΰρίσκων δέ ότι οί πίνακε; δεν ήσαν 

πλέον επαρκώ; μαύροι έ'ζήτησα παρά τού δτ,μάρχου νά προμΥ,θευογι 
εί; τό σχολείον κατάλληλον χρώμα καί απαλόν χρωστήρα καί έπω- 
φελήθην τά ; δ ιακοπά; διά νά άναχρωματίσω αύτούς. At πλάκες 
έβάφησαν άπαξ , ot έκ ξύλου μαύροι πίνακε; δί;. Ε π ε ιδ ή  ή εργασία 
έγένετο κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τών διακοπών, κατά ττ,ν 
εναρξιν τών μαθημάτων ό χρωματισμό; ήτο άπολυτω; ξνιρό;, στα
θερό; καί διαρκή;. Σ ή μ ε ρ ο ν  άκόμη οί πίνακε; ούτοι είναι του αυτού 
αμαυρού χρώματο;, ώ; έν άρχγ., καί δέχονται τήν κιμωλίαν μετά 
τή; αυτής ευκολίας. ΙΙιστεύω δτι αί λαμβανόμεναι προφυλάξεις : Ιον

-νά σπογγίζωμεν αυτούς μέ χνοώδη ράκη εκ μαλλίον ή βάμβακος 
4ΐαί ουδέποτε μέ σπόγγον, καί 2ον νά πλύνωμεν αυτούς δσον τό δυ- 
νανόν σπανιώ τατα, συντελούσι πολύ εις τήν καλήν διατήρησιν τού- 

των.
’Αλλά διατί τοσούτον πολλοί πίνακες ; Δ ιατί νά καλύπτωμεν 

τούς τοί/ους διά τοσούτων μαύρων σανίδων, πολύ ολίγον διακοσμη- 
τικών, έν ώ είναι τοσούτον ευκολον, όταν θέλωμεν νά μεταχειριζώ- 
μεθα αυτούς, νά σβύνωμεν όσα προηγουμ.ένω; έγράψαμεν ; Δ ιατί ; 
Διά νά είναι δυνατόν νά γράφν) ό διδάσκαλο; έκεί πρό τής τάξιω ;, 
τά  πρότυπα τής γραφής ή τού σχεδίου, τήν έκφώνησιν τών άσκήσεων 
τής εφαρμογής, δ ια τ * ρ ο υ μ έ ν η ς  ί-.ανής θέσεως διά τήν διόρθωσιν τών 
άσκήσεων τούτων καί διά τάς εξηγήσεις τάς προβλεπομένας ή μή 
προέλεπομένας, πολυαρίθμους βεβαιότατα, αί όποίαι θά έπιβάλωσιν 
Ιαυτάς κατά τά  μαθήματα τή ; ήμέρα;. Διά νά είναι δυνατόν νά 
στέλλ-/) συγχρόνω; εί; τού; πολλού; τούτους μαύρους πίνακας μίαν 
δεκάδα μαθητών κατά τήν ώραν "·ής κλίσεως τών ρημάτων, τών ορ
θογραφικών άσκήσεων, τής έκτελέσειος άριθμη·.ικών πράξεων. Διά νά 
είναι δυνατόν νά γράφηται έκεί όλον το ΰπαγόρευμα καί νά γίνετα ι 
ουτω ή διόρθωΜ; εύκολωτέρα καί ώρελιμωτέρα. Δ>.ώ νά είναι δυνα
τόν νά διατηρήται έκεί τό γεωγραφικόν σχεδιάγραμμα, όπερ θά συμ- 
πλνρωθ·/ϊ εις τό επόμενον μάθημα, τό υπόδειγμα τού σχεδίου, τό 
άσμα, ένδιαφέρουσά τις περίληψις, στατιστικός τις πίναξ καί τά τοι- 
αϋτα. Θά έπρεπεν ίσως νά άναφερωμεν πάσαν τήν έογασίαν τήν δυ- 
ναμένην νά διέρχτηταε διά τού πίνακος, άλλά πρός τούτο δέν θά 
^πήρκει ήμίν τό σχέδιον τούτου τού άρθρου. Έ στω σαν τέλος πίνακες 
πολλοί διά νά δυνώμεθα νά μεταχειριζώμεθα πολλήν κιμωλίαν, διότι 
εάν τό σχολείον, έν φ γίνεται χρήσις πολλή: κιμωλίας, δέν είναι 
άναγκαίως τό καλύτερον, δέν θά είναι έν τούτοι; ποτέ τό χειρότερον.

Μετάφρασι;.

Ί .  Η α χ ϊ δ ι ύ λ ο ; .



Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Π Ε Ι Σ

Τ Ο Γ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο Γ  Τ Ε Μ Α Χ Ι Ο Γ

Έ χ τοΰ Γ' Σχολ. Ιτους τοϋ Be in.

4»)έ<ης to il  β χ ο η ο ΰ .

Ηρίν ή άνκγνωσθν) τό νέον τεμάχιον, πρέπει νά έκκαλώνται εν 
τ?1 συνειδήσει αί παραστάσεις έκεϊναι, αΐτινες τό έν τ ί1 ψυχνΐ μέλλον, 
νά είσέλθη νέον όφείλουσι νά ύποδέχωνται καί καθιστώσι τούτο α ν τ ι
ληπτόν, άφομ,οιοΰσαι σταθερώς πρός έχυτάς. Τούτο συμ,βαίνει διά 
τοϋ σκοπού, όστι; πρέπει νά είνε συγκεκριμένο;, ώρισμένος και κα τα 
ληπτός υπό τών παιδων, άφορών εις τό κύριον καί συγκεκριμ,ενον. 
περιεχόμενον τοΰ αναγνωστικού τεμαχίου.

Π ρ ο ε ρ γ α σ ί α

Έ ν  τ·7) έκ τών προτέρων διαπραγματεύσει τοΰ αναγνωστικού τε*- 
μαχίου ανακαλούνται έζεγειρόμ,εναι αί ήδη γνωσταί παραστάσεις,, 
διευκολύνουσαι τήν άφομοίωσιν τοΰ νεου καί παράγονται δι’ ερωτή
σεων έπί τνί; γνωστές ΰλης προσδοκίαι. Μετά τό τέλος δε τίΐς προερ
γασία; γίνεται άνακεφα^άίωσις.

Κίροσφορά. τοϋ  ν έ ο υ .

Έκείθεν στρέφεται ■/, διδασκαλία εί; τό IV στάδιον, εις την προσ
φοράν τοϋ νέου. Αί1τ*ι τελείται εις δύο συνεχόμενα βήμ,ατα. Έ ν  
πρώτοις στρέφεται αϋτη εις τό υλικόν μέρος τού τεμαχίου, εις τήν- 
πραγματικήν δηλ. καί χρονικήν μορφήν τού άναγινωσκομένου. Τούτο 
οφείλει νά γίνεται καταληπτόν κκί οίκεϊον. Ε ΐτα  στρέφεται εις τό 
θεωρητικόν, ήθικόν καί θρησκευτικόν περιεχόμενον, έν ώ πρέπει ό μ α - 
θηττς νά έμβαθύντ). Ή  έμβάθυνσις αυτη κατορθοϋται ευκολώτατα,.

?.άν πρότερον ή έζωτερική πραγματικότης κεΐται έν tf i  συνειδήσει 
μετά πλήθους βεβαιοτητος, προίγμα τό όποιον τν.ρεϊ στιρρώς ττ.ν 
σχέσιν, ώς κανών τϋς διδασκαλίας, μεταξύ τών δύο ανωτέρω β νμά τω ν.

Α. Τά αναγνωστικόν τεμά χιον προβαλλεται κατά ταΰτα συμ.- 
φώνως τφ  χαρακτ-^ρί του , έν πρώτοις κατά τεμά χια . (Εφόσον δέν 
είνε εν μ,ικρόν αδιαίρετον δλον).

α ')  Ά να γιγνώ οκετα ι ύπό τών μαΟττών τό εν τεμάχιον κατόπιν 
του ά’λλου καί γίνεται άναδιηγησις. Έ νψ  παρέχεται τοίς μαθηταίς 
κατά τήν προεργασίαν ή μεγίστη ευρυχωρία διά τήν ατομικήν εκφρα- 
σιν, οφείλει τις ενταύθα ν’ άποδιδνι όρθώς τάς σκέψεις και τήν μορ
φήν τίίς έκφράσεως τοΰ συγγραφέω;, χυ ρίς ;ά άσκίΐ έπ’ αυτών απόλυ
τόν πιεσιν.

β 7) Κατόπιν μιας δευτέρας άναγνώσεως επεται μία διαπραγμά- 
τευσις έν γ  τό έσφαλμ,ένον διορθοΰται, τό άκατάληπτον συμπληρού· 
τα ι ΰπό τώ* μαθητώ ν, αλλά καί παρά τού διδασκάλου τό ασαφές 
φωτίζεται και διαυγαζεται.

γ ')  Με*.ά τήν τριτην άνάγνωσιν όιαμορφούται μία επιγραφή τοϋ 
τεμαχίου. Οϋτω διαπραγματεύεται έκαστον τεμάχιον πρώτον καθ’ 
εαυτό καί ουνδεεται κατόπιν μετά τοϋ πριηγουμένου.

Κα τόπιν τ?1ς άναγνώσεως πάντων τών τεμαχίων καί τνίς διατυ- 

πώσεως τών επιγραφών, ακολουθεί μία γενική άντιλν,ψις τού δλου 
μ,έ τάς έπιγρα φας άνά χεΐρας καί δή έν πρώτοις ύπό τών καλλίτερων 
καί είτε*, ύπό τών άσθε\εστερων μαθητών. 1VU ταΰτα τελειώνει τό 
πρώτον μ-έρος τού δευτέρου στάδιο·/, ή άντίληψις δηλ. Γν5ς έςωτερι- 
κ·7ίς πραγματικότητας.

Β . Διά τούτων δέν έδημ,ιουργήθη, ώς άνω έλέ/θν, ή συνεθετική 
προσφορά. Έ ν  ένί δευτέρω βνματι έ\εργεϊ Ϋ) διδασ/.αλια τήν άντίλη- 
ψιν καί τήν οΐκειοποίησιν τού όλικυύ πνευματικού περιεχομένου, ήτοι 
πρός τίνα σκοπόν πρέπει νά έξεταζηται κατά βάθος εις τάς άνωτέ- 
ρας της σχέσεις ή συγκεκριμένη δλη. Διά τής κατά βάθος έξετάσεως 
τής ϋλης προβάλλει δ διδάσκαλος έν μ.ορφΐί έρωτήσεως κρίσεις, θέματα 
περιωπή;, άτινα σΥμειού,ντα'. έν τνΊ γλώσσ») τού Ζ ίΙΙθΓ  διά τής έκ-



φράσεως, συγκεντρωτικοί ερωτήσεις, χωρίς αυται νά εχωσι πάντοτε 
τόν τύπον τής έρωτήσεως. Διά τών συγκεντρωτικών τούτων ερωτή
σεων, αϊτινες εΰνιϊκώτατα ένεργούσι, αναπτύσσεται συστηματική 
ζωηρά διδασκαλία, γίνεται ό μαθητής κάτοχος άξιολόγου κρίσεως, 
οδηγείται εις ήθικοθρηοκευτικά καί ψυχολογικά κατάλληλα σημεία 
καί παρορμαται πρός πραγμάτωσιν αύτών.

Αυτη ή προς τό πνευματικόν περιεχόμενον του τεμαχίου ρυΟμιζο- 
μένη παραγωγικότης, είνε τό σπουδαιότκτον καί δυσκολωτατον μ έ 
ρος τής εργασίας τοΰ διδασκάλου, απαιτούσα την επιμελή προσοχήν 

τούτου κατά τήν προπαρασκευήν το υ .
Έ ν  τ·7ί βαθεία ταύτγι επεξεργασία τοΰ αναγνωστικού τεμαχίου 

άπό ύψηλοτέρας άπόψεως ευρηται μ,ία ετι άπαξ γενική αντιληψις τοΰ 
πραγματικού περιεχομένου, έν άμ ιλλατα ι η ατομική αντιληψι; τοΰ 
μαθτ,τοΰ πρός την κτηθεϊσαν συγκεντρωτικήν Ιδέαν.

Επαναλαμβάνετα ι δ’ επίσης ή εκφωνηθεΓσα άπό^οσις τοΰ όλου 

εις μίαν συγκεντρωτικήν ιδέαν.
“Ηδη πρέπει νά παρέχηται εις τους μαΟητάς ή ελευθερία έν τή 

διαπλάσει τής έκθέσεώς των. Ε π ιτρέπ ετα ι αύτοίς διεξοδικώτερον ή 
συντομώτερον νά διογώνται. Ό  διδάσκαλος πρεπει νά είνε ευχαρι
στημένος έφ’ όσον δεν παραλειπεται τι ουσιώδες. ΓΙρεπει βεβαίως ο 
μαθητής νά έκφράζ·/) άκριβώς τήν ατομικήν του άντίλτ,ψιν, καί νά 
μή περιορίζηται εις μίαν έπι λέξε« άπόδοσιν τοΰ τεμαχίου.

’Αφού ούτως τό αναγνωστικόν τεμάχιον εχει κατανοηθϊί πλήρως, 
ώφείλει ό μαθητής νά καταστή ικανός εις τήν πλήρη αυτού εκφρα
στικήν ανάγνωσή, ϊο ΰ το  κατορθ^ύται ώς εξής :

α ' .  Ό  διδάεκαλος άναγινώσκει τό τεμάχιον υποδειγματικός. 
j£'. Ό  μαθητής άπομιμείται τήν άνάγνωσιν, διορθοϋται καί 

καθοδηγείται εις τό πώς πρέπει νά τονίζιρ καί διατί οϋτω.
γ ' .  Γίνεται άσκη®’.ς όρθού τονισμού διά τής εναλλαγής τής έν 

χορφ άναγνώσεως καί τής κ α τ’ άτομον.
Μ«τά τήν υποδειγματικήν άνάγνωσιν επεται ένίοτε ή άποστή- 

0r,aις καί ή άπαγγελίχ  τοΰ τεμαχίου.

’Εάν οίΐτω τό τεμά/ιον έγένετο οίκεϊον, λήγει τό στάδιον τής 
προσφοράς τοΰ νέου. Μέ τούτο δέ τελειώνει καί ή έν γένει διαπραγ- 
ματευσις τοΰ άναγνωστικοΰ τεμαχίου.

(Έ κ  τοΰ Γερμανικού) I I .  Γ .  Τ σ α κ ί ρ η ς
77άτ·ρηί Αημοίιδάοκαίος

ΕΚ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
O R .  (Μ J A H N

κατά μετάφρασιν 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δημοδώασκάλου
(Συνέχεια έκ τής σελ. 134 rov Δ' τόμου).

Τό άνωτέρω επιτυγχάνει δταν είναι κάτοχος ικανής χώρου φ αντα
σίας. Ό  διδάσκαλος πρός τούτοις πρέπει διά τοΰ λόγου καί δΓ εικό
νων νά ΰποβοηθ^ καί τά  τής άντιλήψεως χάσματα νά συμπληρώνγ,. 
Εις τήν γεωγραφίαν έπεκτείνεται ό κύκλος τής ιδιαιτέρας πατρίδο; 
καί έμφανίζονται αντικείμενα καί χώρου, σχέσεις εντελώς άγνωστο’, 
εις τόν μαθητήν. Τότε άπα ιτεΐτα ι παρά τοΰ διδασκάλου όχι πλέον 
*Ιποπτικη διδασκαλίαν, άλλ’ ορθότερον εΐπείν «τό διδάακειν in o -  
πτικώςϊι Έ ν  τοιαΰτγ  περιπτώσει έ’̂ ει νά μεταχειρισθή δύο μέσα' 
άφ’ ένές ιχνογραφήματα, χάρτας, εικονογραφίας καί άφ’ ίτέρου δια- 
σαφν,νίζουσαν καί άφηγτ.ματικήν γλώσσαν. Ά λ λ ’ έν άμφοτεηαις τα ί; 
περιπτώσεσιν δ διδασκαλος έξαρτ<?.ται έκ τής φαντασίας τοΰ μαθητου. 
Τά ιχνογραφήματα παρέχουσι πάντοτε έν έπιπέδψ έπ’.φανεί$ συνήθως 
δέ έν σμικρύνσει εικόνα τοΰ πραγματικού, όπερ πρέπει νά παρασταθ·?, 
είτα ώς σωματικόν κα ί μεμεγεθυσμένον. Ό  περιγραφικός όμως λόγο;, 
αί αφηγήσεις και αί διασαφήσεις συμβάλλουσιν εις τό νά σχηματισθή 
νέα εικών έν τί) φαντασία έκ τών !κ τίνος αντικειμένου γνωστού 
(λειμώνος, λίμνη*, κ .τ .λ .)  έκπορευομένων καί είς τήν διάνοιαν προσ



τιθεμένων προσδιορισμών. Ά νευ  τ·51ς εις τό γνωστόν προσθήκης αί 
περιγραφαί διά τόν μαθητην είναι λέξεις κεναί, διότι άλλως δέν είνα £ 
δυνατόν νά παραστήσ·/) έν έαυτφ ώριομένον τ ι έν χώρφ περιωρισμένον . 
*Όσω περαιτέρω προβαίνει ή διδασκαλία, τόσ«> δυσκολώτερον καθί* 
σταται ν’ άναζωπυρήται ί) φαντασία. Προκειμένου π . χ . νά κ·«τα- 
νοήσωμεν ττ,ν περίπλοκον τροχιάν τών πλανητών καί τών δορυφόρων 
καί τά χώρου σχετικά μεγέθη τοϋ σύμπαντο;, πρέπει τό ουράνιον 
πώμα ορθώ; μικρόν έν '/μ ίν νά παραστήσωμεν ϊνα πορισθώμεν σαφείς, 
διαστάσεις. 11ρέπει, πρός διασάφησιν τοΰ παραδείγματος, την γήν 
νά παριστώμεν ώς πίσον, εις άπόστασιν 3 6  μέτρων, τόν ήλιον ώς. 
σφαίραν έχουσαν διάμετρο.1 ένός ποδό;, εΐτα εις άπόστασιν ενός. 
χιλιομέτρου καί μεγέθους κερασιού τον Γ1οσ-:ιδώνα κ τ .λ . Τοιαΰται 
συγκρίσεις είναι έπάναγκες νά έκτελώνται, διότι οΰτινος αδυ/α- 
τοϋμεν νά διατρεξωμεν διά της φαντασίας τά μέρη οϋτως ώστε ή 
ίλ η  σειρά νά έντυπωθ-7) εις ττ.ν μνήμην, τό μέγεθο; αυτού υπερ
βαίνει την άντίληψιν ημών. Eivat κενά έννοιας ονόματα καί αριθ
μοί. ΕιμεΟα ικανοί νάναπαριστώμεν έν ήμίν τό μ?.κο; όδοΰ, την. 
όποιαν ίμετρήσαμεν ά π ’ άκρου εις άκρον, όταν ιίμεθα εις θέσιν σταθ- 
αόν πρός σταθμόν έν τϊΐ μνήμιρ πρός άλλήλους νά συνείρωμεν' άδυνα- 
νατοΰμεν όμως νά παριστώμεν έν *μίν εκατομμύρια μιλιών έν προ- 
σαλλήλψ συνειρμώ καί τό νά παρακολουθήσωμεν μέ τόν νούν την. 
γνωσττν σφαίραν ττ,λεβόλου διη\εκώς πετώσαν έπί είκοσιπεντε έτη 
ϊνα φθάσγι τόν ήλιον' είναι άξίωσι; διά τήν φαντασίαν πάντων απραγ
ματοποίητος.

Έ ν  τ·/5 ίστορικ?, διδασκαλία κατά ττ,ν διασάφησιν τών παρα
δειγμάτων καί έν τνί θρησκευτική διδασκαλία γίνεται λόγος περί 
πραγματικών η φανταστικών συμ.βεβτκότων. Ταΰτα 8'εδραμαύσθη- 
σαν εις ώρισμένον τόπον καί έξετελέσθησαν ύπό προσώπων. Ή  Ιστο
ρική διδασκαλία όθεν θά έπιτυγχάν/ι τότε όπόταν ό διδάσκαλος την 
τού μαθητου φαντασίαν τοϋ χώρου έξεγείρ·/) κατά τρόπον ώστε αυτή 
τά  εξιστορούμενα πρόσωπα μετά τών πράξεων νά μετατοπίζει εί; 
ώρισμένον ίόπον καί όποταν ό τρόφιμος τά  πρόσωπα μετά τού τόπου

οΰτω ζωηρώ; πρό αυτού βλέπει, ώστε έκεΐ έπάνω οίονεί μ ετ ' αυτών 
νά κίνήται. “Ολως ομοίως πρός τούτοι; είναι ανάγκη αί μορφαί τών 
ποιητικών αναγνωστικών τεμαχίων, τά  πρόσωπα τ·7,ς Ά γ ια ς  Γραφές 
έναργώ; πρό τών πνευματικών οφθαλμών τοϋ παιδιού νά παρουσιαζων 
τα ι. διότι οϋτιυ μόνον θά κατανοήσν) τάς πράξεις καί τά ; σ/εψεις τών 
έμφανιζομένων προσώπων καί φορεύς αυτών θά γίνγι. Τό αυτό ισχύει 
δ 'ά  τάς ιστορίας καί τάς διηγήσεις τών αναγνωστικών της νεολαίας. 
Έ ν  πάσει περιπτώσε» τά  δι’ έκάστην βαθμίδα αναγνώσματα πρό 
παντό; ά π ’ αυτϊΐς τ ϊΐ; άπόψεως πρέπει να κρίνωνται.

·). Τίνι τρόπω ή χώρου φαντασία κατά τά ίχνογραφείν καί γρά- 
φειν ένεργεί, άφ’ εαυτού σαφηνίζεται καί παρ’ έκαστου ιδία συμπλη- 
ροϋται. Έ γενετο ηδη ΐογος, ότι ή έννοια τοϋ μεγέθους είναι 
μόνον σχετική καί ότι πάσα μεγέθους έκτίμησις προϋποθέτει μέ- 
'.ρον τι δι’ (,ύ τάς αποστάσεις τών εις τίιν άννίληψιν προσπιπτόν- 
των αντικειμένων τ·?5 βοηθεί^. τη ; φαντασία; συγκρίνομεν. Είναι 
δθίν σπουδαίον, ϊνα οί μαθ“)ταί ποριζωνται καί κατε/ωσιν έναργ·?, 
παράστασιν τών κανονικών μέτρων, τού γαλλ μέτρου δηλαδη 
τού χιλιομέτρου, τού τετραγωνικού μέτρου κτλ. νά έκτελώσι δέ 
πραγματικά; καταμετρήσει;. Τοιαΰται άσκησει; είναι σπουδαίον θιμέ- 
λιο\ τού άριθμ.είν, τη ; γεωμετρίας, τη; γεωγραφία;, τή ; ιχνογραφίας. 
Κ ατά την έκτίμησιν τού μεγεθους τών κατά τών τό μάλλον και 
ήττον μακράν άπεχοντων αντικείμενων λαμβανεται σπουδαίους ύπ’ 
όψιν καί αύτή ή αποστασι;' καί Ενταύθα ή φαντασία δεον νά η 
ήσκημενη, ϊνα μ.ή ύποπεσγ) εις σφαλμ,ατα Πρώτον έκ τών άπλουστά- 
των περιπτωσεων μανθανομ.εν τήν σχέσιν μεταξύ τού φαινομένου με
γέθους καί τ -?,; άποστάσεω; και έκειθεν έκτείνομεν τήν μεγεθου; 
σύγκρισιν ημών άνευ πραγματική; μετρησεω; έπι τών αντικεί
μενων, τά  όποια εύρίσκονται μακράν ήμών εί; διαφόρους άποστά- 
σεις. Σχνματίζομεν έν ήμϊν παραστάσεις περί τού πραγματικού μ εγέ
θους αντικειμένου τίνος, όταν γνωριζωμεν την άπόστασιν αυτού ή 
άκριβέστερον προσδιοριζομεν έντείθεν τό φαινόμενον μέγεθος, το 
όποιον θά είχομεν πρό τών οφθαλμών ήμών, έάν ητο εί; τινα ά φ ’



ήμών συνήθη καί γνωστήν άπόβτασιν καί έκτιμώμεν επίσης έκ του 
φαινομένου μεγέθους αντικειμένου τινός, τοΰ όποιου τό εμφανιζόμε- 
νον μέγεθος εις συνήθη άπόστασιν γνωρίζομεν, τή,ν άφ’ ήμών άπο- 

στασιν αυτοΰ.
’Ανωτέρω είπομεν ύπο ποιου; ορούς δυνάμεθα νά πορισθώμεν 

εναργείς παραστάσεις μεγάλων περιοχών τοΰ χώρου. Παρόμοιόν τ; 
συαβαίνει καί διά τάς ίμικρας. Τό αέσον μέγεθος τών τυπογρα
φικών στοιχείων παρέχει ήμίν κατά προσεγγισιν μετρον τι δια το 
μέγεθος τών αντικειμένων, τά όποια δυνάμ,εθα ευκόλως καί καλώς νά 
διακρίνωμεν καί κατά τό μέτρον τούτο ρυθμίζεται ή φαντασία εις 
τάς καθημεοινάς ημών εκτιμήσεις τών μεγεθών. Ονομάζομ,εν κυρίο>; 
εκείνο μικρόν, έν ώ ά'νευ προσπαθείας οΰδέν μέρος πλέον ήυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν : Όνομαζομεν τό έπι τοΰ χάρτου έντύπωμα τής αιχμής 
τοΰ διαβήτου σημεϊον ώς καί τον,  αστέρας μικρά φωτός σημεία’ 
έπειδή πράγματι εις τά άντικε-.μενα ταΰτα ό οφθαλμός ημών ώ; και 
εις την γραμμήν ήτι; ενεκεν τής λεπτότητας αυτής κινδυνεύει να 
καταστ·?! αόρατος, δεν δύναται ν αποδώσ^ εϋρος. Τό έλάχιστον επ ι
φάνειας μόριον, τό όποιον βλεπομεν Εχει πάντοτε έκτασίν τινα , άν 
καί έκ τής προσαλλήλου συναφεια; τών στοιχείων τούτου δεν δυναμεθα 
νά συναρμολογήσωμεν έπιφάνειαν. ’Υ πολείπεται κ α τ’ αύτόν τον τρό
πον, έν τ$  πραγματική εντυπώσει, την όποιαν έμποιεΐ ήμϊν τό μέ
γ ε θ ο ς  τών πραγμάτων, μαθηματικόν τι οΰχί συγκεκροττ,μένον υ π ό 
λοιπον. Ιΐαντοΰ έντανθα εισχωρεί ή φαντασία' στοχάζεται την έλα- 
^ίστην επιφάνειαν μεριστην ετι χ ιλ ιαπλασιω ς, παριστάνει τάς απο
στάσεις τών άτόμ.ω'* εις εκατομμυριοστά τοΰ χιλιοστομέτρου, ά λ λ’ 
άποκάμνει προκειμένου νά παρέξη, εναργή παραστασιν τοϋ σχετικού

μεγέθους τούτων.
0 . *Η χρόνου φαντασία δέν συμμετεχει έπιση; τόσον εις τη*

άνάπτυξιν τού ανθρώπου, όσον ή χώρου φαντασία. Έ κ  τών ολίγων 
ομως λεχθέντων εις τάς προηγο-μένας παραγράφους, έ’πεται ό τ ι^ α ί  
αυτή οϋδέν ήττον Εχει σπουδαιότατα διά τούς διάφορους κλάδου; 
τής διδασκαλία; και επομένως είνε ανάγκη και ταύτην τήν φ αντα

σίαν επίκαιρα· ς καί πολυειδώς νάσκώμεν. Πρό πα>των σπουδαία είνε 
ή χρόνου φαντασία διά την ορθήν άντίληψιν τδν  μερών τής ήμέρας, 
τοΰ μτ,νός, τοΰ έτους. Ε π ίσης ε^ει μεγάλην σημασίαν δια την κα τα - 
νόησιν τών γεγονότων τής ιστορίας, την γλωσοικτ,ν διδασκαλίαν κ#ι 
την διαδοχήν τοΰ χρόνου. Έ κ  τούτων εζαρταται ή ορθη καί πλήρη* 
κατανότ,σις τών έν ταϊς προτάσεσιν έκφραζομ.ένων. Αί πρόοδοι έπιση; 
έν ταϊς φυσικαίς έπιστήμαι; δέν εχουσιν ανάγκην νά καταφεύγωσι μό
νον εί; τήν χώρου αλλά καί εις την τού χρόνου φαντασίαν. Η φυσι
κή απαιτεί όχι μόνον νά στοχαζώμεθα, όταν έκφραζωμ,εν λέςιν τινά 
■?, άκούωαεν τόνον, τόν άερα παλλόμενον καί παραγοντα έν ένί δευ
τερόλεπτα) έκατόνή χίλ ια  ηχητικά κύματα α λ /ά  και νά παριστώ- 
αεν ότι έν τψ αΰτώ χρονικώ διαστηματι δισεκατομμύρια φοράς αιθέ- 
οος μόιιον τήν όδόν του έκείθεν πρός τά  έδώ καί άντιθέτως διή,νυσεν. 
‘Αφ’ ετέρου ή Γεωλογία άγει Υμάς εις χρονικόν διάστημα εκατομμυ
ρίων καί δισεκατομμυρίων ετών εν οίς αί βραδείαι αλλοιώσεις τοΰ 
κόσμ.ου έπετελέσθησαν, απέναντι τών όποιων ή ίστορια τοΰ ανθρω

πίνου γένους άφανίζεται.
Τό ν’ άναπτύςωμεν τήν χρόνου φαντασίαν ΰπόκειται εις πολυ 

μεγάλα; δυσκολίας, έχει άνάγκην πλείονος χρονου η όσος απα ιτείτα ι 
προκειμένου περί τής ^ώρου φαντασίας. Ουδεποτε δυνάμεθα εν τφ  
παοόντι επακριβώς ν’ άντιπαραβάλωμεν δύο χρονικά διαστήματα 
ώς παραλληλίζομεν μετρώντες δύο χώρου διαστήματα. Ι ό  ζήτημα 
είναι πάντοτε νά συγκρίνωμεν τόν τελευταίον εν τή αναμνήσει δια- 
φυλαττόμενον χρόνον μ,ετά τού χρόνου οστι; παρίσταται εν ήμ.ίν ω; 
πρόσθεν ΰποληφθεΐσα άνάανησι;. Ά λ λ ’ ή ήμετέρα άναμνν,σι; οσω 
ήττον καθ’ Ιαυτή,ν ασφαλή; είναι τόοω ευρύτερον οφείλει να επανα* 
κτείνεται. Κατανοούμεν τούτου ενεκα οτι έν τή γλωσσική διδασκα
λία ΰφίσταται μεγάλη δυσχέρεια πριν ή ό μαθητή; άχθ·/, εί; ορθήν 
/ρησιν τών χρονικών τύ π oiv καί επεκεινα ει; τά ; εναργεστέρα; παρα* 
στάσει;. Δυνάμεθα μόνον επωφελούμενοι τών έπιζησάντων έν τ·7ι 
ψυχΐΐ τοΰ μαθητοΰ γεγονότων, νά πορισθώμ.εν τά ; χρονικά; σχεσεις 
τών χοοτάσεων τώ ν  γλωσσικών τεμαχίων. Ουδέν αλλ»ο γίνεται μ.ε



την ιστορίαν. Τό νά περιληφθίΐ έν τη  φαντασία τό χρονικόν διά
στημα δύο ί) τριών αιώνων δέν είναι κατορθωτόν εί; τους μαθητάς 
ευθυ; αμισω ;. Βοηθούμεθα συχνακις ύπό τη ; χοίρου φαντασία; ϊνα 
έν ημϊν παραστήσωμεν το έν χρονω. Χρονικόν τι διάστγ,μα διασα- 
φοϋμεν έν ήμΕν διά μακρ5; γ, βραχεία; γραμμνί;. «Τ ι; δύναται προ- 
οθίναι έπί tyv ί,λικίαν αυτού πηχυν ένα ;» ίι παριστώμεν έν ήμϊν έν 
τφ  παρόντι τά ; περιόδου; τοϋ βίου γ, τά ; ιστορικά; περιοδου; ύπό 
τγ,ν εικόνα ρευματο;.

Ά πεδείχθη λοιπόν, δτι Ϋ. τ·/5; φαντασία; ένέργεια είναι λίαν 
σπουδαίο; δρο; τ?1; προοδου τ·?,; πνευματικοί μορφωσεω;. Έ κ  τνί; 
συνεργασία; αΰτΟ; ήρτηται κύριος η τνίς διδασκαλία; έπ 'τυχ ία . Έ άν 
ίϊιδασκωνται οί τροφιμοι ύπέρ τά ; πνευματικά; των δυνάμει;, έάν 
διά τ-7,; διδασκαλία; δέν εξεγείρεται το προσ-Ζκον διαφε'ρον τών [λάθη 
τών, τότε μόνον λέγεται κυριω;, ότι ή τ·?,; φαντασία; δύναμι; τοϋ 
τροφίμου δέν είναι εί; θεσιν νά ζην|5 καί ν’ άνευρίσχ.·/, έν fjj σφαί.α 
του ήδη γνωστού τά ; εικόνα;, ϊνα έξ αυτών σύνθεση τα ; εικόνα; ά; 
προτίθεται ή διδασκαλία. Τό σχολείο* τών χρόνων ήμών οΰχί σπα- 
νίω; παρά πολλήν ύλην καί εΐ; πολλά; ώρα; παρεχε.. Βεβαίω; δέν 
•είναι άναγκαΕυν νά προσφέρν) ό παιδαγωγό; ή δ διδάσκαλο; έκαστν,ν 
προτασιν κ«ι έκαστην στροφγ,ν τού λογου του εϋφραδώ; εί; τήν φαν 
τα σ ία ν  ή δύνα»ι; τότε τή; φαντασία; δέν θά προέκ^πτεν άλλα θά 
κατάντα ει; α^ρανειαν. ’Αφού δυθνϊ εί; τόν τρόφιμόν άρκετο; χρονο; 
«αί πρό τή ; φαντασία; παρουσιασθ·?5 άπαξ έτι τό άκουσθέν καί ύπ’ 
κΰτή; κατανοηθν;, τοτε δύναται παρ’ αΰτνί; ν’ άπαιτηθνί δυσ/ερ-σΐί 
ρόν τ ι. Διά τνί; μεθοδου α ΰ .ή ; έπι,τυγχάνονται ώρισμένοι διδακτικό 
•σκοποί καί μορφούται ιό  αϋτεξουσιον.

Ί £ π .  1^ , Π β π π α μ Λ χ α ή λ

Ο  Τ Ο Λ Σ Τ Ο Ύ
Κ Α Ι  Η  Λ Α Τ Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Γ Σ Ι Σ

’Ή δη ό εΰγενή; τη ; 'Γούλα; φιλόσοφο;, ό γόνιμο; συγγραφεΰ; 
τόσων πειισπουδάστων καί τρανταχτικώ\>, οΰτως είπεΕν, συγγραμμά
των, ό σκαπανεΰ; τή ; ελευθερία; τή ; συνειδήσεω;, ό διαπρήσιο; κήρυξ 
τοϋ Κοσμοπολιτισμού καί σεβάσμιο; γέρων Τυλστόϊ ύπέκυψεν εί; τό 
μοιραΐον τέλος. 'Ά πα σα ή άνθρωπότη; κλίνει τΫν κεφαλήν τνί; έκ 

-σεβασμού πρό; τγ,ν άίδιον μνήμην τού περικλεού; φιλοσόφου καί 
σπεύδει νά έκφράσγ, τγ,ν βαθυτάτην αύτή; θλίψιν έπί τ·71 άπο>λείι^ 
εκείνου, δστι; έγκαταλείψα; κοινωνικήν ευμάρειαν, θέσει; τιμητικοί;, 
τίτλου; εύγενεία;, δστι; πεοιφρονησα; πλούτη καί υλικά; άπολαυά:, 
ώνειρεύθη την ατομικήν έλευθερίαν καί κοινωνκήν άνύψωσιν τών μου- 
ζί/,ων, χάριν τών οποίων δέν ήργησε νά μεταβληθνί εί; διδάσκαλον 
παραχώρησα; συνάμα ώ; σχολεϊον την εΰρυχωροτάτην επαυλιν αύτού 
έν Γΐασνάϊα ΙΙολίάνα τη ; περιφερεία; τ·?); Τούλα;.

Ό  ’Γολστόΐ ίδών την άθλιότητα καί την άποκτηνωτικήν τών 
μουζίκων κατάπτωσιν, την έξασκουμένην τυραννίαν, ώνειρεύθη νά 
χειραγωγήσ·/) τούτου; καί νά θέσ/j το έναυσμα τη ; πολεμικές κατά 
τη ; καταχρησεω; τνί; άνθροιπίνη; ελευθερία; ύποσκάπτ-υν τά  θεμέλια 
τού ψευδοδεσποτισμού διά της Έκπαιδεύσεω; τοϋ Λαού καί τ·75; δια- 
^όσεω; τών γραμμάτων καί τή ; έξαπλώσεω; τών σχολείων.

Δέν άπεδειλίαβεν, οΰδ’ έπί στιγμήν έδίστασεν έν τνί έκτελέσει τού 
σχεδίου του. ’Αλλ’ ό ί’διο; μετεβλήθη εί; παιδαγωγόν άνοιξα; ού μό
νον την καρδίαν του άπασαν ύπέρ τη ; δυστυχία; τών μουζίκων, άλλά 
ααί τό πνεϋμά του άφιερώσα; ύπέρ τη ; πνευματική; αυτών χειραγοι- 
γήσεω;,

Καί τό επέτυχε : Τά σκότη τη ; άμαθεία; καί την* άχλΰν τ?,; 
δεισιδαιμονία; έσκόρπισεν ή διάδοσι; τη ; Λαϊκή; Έκπαιδεύσεω: έξ 
αφορμή; τής Γΐασνάια;— ΙΙολιάνα;.



IS

Καί το θειότατον τούτο εργον τοϋ συγγραφέως τών (ίΝέων Ιδεώ ν»  
παο’ δλας τάς έπιπροσθούσας δυσκολία; έκ μέρους της Ρωσσική; Κυ- 
βερνήσεω; δεν ηογησε νά φέοη τ ^ν άντίκτυκτον αυτού. Τά σπέρματα 
της ΙΊολιάνας έβλάστησαν καρποφορώ; καί έπέφερον την Π ολιτεια
κήν μεταρρύθμισιν. Ό  Λέων Τολστόϊ είναι ό Εθνικός Φιλόσοφος 
καί Παιδαγωγός τή ; Ρωσσίας, δστι; πλήν τών άλλων ίδημοσίευσε καί 
τό περίφημον Ά λφάβητον, όπερ κατά την διαρρεύσασαν 40ετίαν 
έχρησίμευσεν ώ; ή βάσι;, αν μη τό μοναδικόν έγχειρίδιον της Λαϊκής 
Έκπαιδεύσεω; εν Ρίοσσί^.

Αί σχολικαί άσχολίαι τού Τολστόϊ συνοψίζονται εις δύο διακε
κριμένα; έποχά ;' ή πρώτη άρχεται άπό τοϋ έτους 1858— 1859 
καί λήγει εις τό τέλος τού 1862  μετά μικοα; διακιοττ/ίς κατά τό 1860, 
καθ’ ο ει/εν έπι^ειρήσν) ταξείδιον έν τ7[ αλλοδαπή.

Ή  έτέρα έπο^ή περιλαμβάνει τά  έ'τη 1872— 1875. Ή  πρώτη 
περίοδος φέρει χαρακτήρα πρακτικώτερον. Διότι ό Τολστόϊ οιτ,ύ- 
θυνε τότε μόνος του τό Σχολείον τη ; Γϊασνάΐα; Πολ^άνα; έπεθεώρει. 
τά  γειτονικά Σκολεία, έδημοσίευεν έπιθεώρησιν «την Γιασνάϊαν 11ο- 
λιάναν», δι’ ή ; ύπερήσπιζε τά ; γνώμας του καί έν μιά λέςει ή τκ- 
οίοδος αύτη ήτο περίοδος προσωπικής του πείρας.

Κ ατά  τήν δευτέοαν περίοδον άφιερώθη εις τήν συγγραφήν τών 
κτηθέντων πορισμάτων έν τγ. έργασί$ τής πρώτης έποχή;.

Ό  Τολστόϊ δέν ήτο ές έπαγγέλματο; παιδαγωγός, οΰχ ήττον 
τοσούτον ένέκυψεν εις τό δυσκολώτατον τούτο ζ ή ιη μ α , ώστε έν τνί 
έπιθεωρήαει τής «Γ ’ασνάϊας ΙΙολιάνας» μάς παρουσιάζει τοιαύτα; 
ιδέα;, τοιαύτα; γνώμας, τοιαύτα; μεθόδους, ώστε έκπλήσσεταί τις 
δία τήν παιδαγωγικήν τού άνδρό; έμβρίθειαν. Καίτοι έν πολλοΐς αί 
ΐδέαι του δέν είναι απολύτως έφαρμόσιμοι, έν τούτοις άνευρίσκομεν έν 
αΰταϊς τοιαύτα σ'.έρματα παιδαγωγήσεως τών παίδων, άτινα βρα- 
δύτερον άπετέλεσαν τήν βάσιν τού κοιvvj παραδεδεγμένου παιδευτι
κού συστήματος.

Σέβεται ό Τολστόϊ απολύτως τήν έλευθεοίαν τού παιδό; καί ευλα
βείται τήν ιδιοσυγκρασίαν αΰτοϋ. «"Οσοι μαθηταί τάσαι καίμέθοδοι» .

«Τό σχολείον, λέγει, δέν πρέπει ούτε νά άμοίβτ), ούτε νά τιμωρί), 
διότι ούδέν πρός τούτο εχει δικαίιομα».

« Ή  άρίστη παιδονομία καί διοίκησις συνίσταται εις τό νά πα- 
ρέ/η εί; τούς παίδας άπόλυτον έλευθερίαν τού μανΟάνειν καί συμβι- 
βάζεσθαι πρός άλλήλους, όπως άρέσκει εί; αυτούς».

«Οΰδείς τών μαθητών μου, λέγει που τής «Γ3ασνάϊας-Πολ3ά- 
νας», φέρει τι μεθ’ εαυτού εις τό Σχολείον, ουτε βιβλίυν ούτε τετρά- 
διον. Οί διδάσκαλοι δέν δίδουσι θέματα ή άλλην έργασίαν, ήτις νά: 
έκτελεσθ-Ji κατ’ οίκον. Καί οχι μόνον εις χεϊράς των δέν φέρουσι 
τίποτε, άλλ’ ουδέ έντός τής κεφαλής των ΐχουσί τι νά φέροισι.

Δέν υπάρχει μάθημα. "Ο ,τι χθες έδιδάχθη ό μαθητής δέν είναι 
υποχρεωμένος ν’ άπασχολή αέ αυτό σήμερον τήν κεφαλήν του. Ε π ί 
σης δέν βασανίζει τό πνεύμα του μέ τό νέον μάθημα. Εις τό σχο- 
λείον λοιπόν φέρει μό'?ον εαυτόν, τήν φυσικήν τον αντιληπτικότητα 
και τήν βεβαιότητα, ότι τό σχολείον θά τώ είναι σήμερον έξ ί'σου 
γηθόσυνον ώς καί χθές».

Πόσα άληθώ; σοφά διδάγματα δέν έμπερικλείονται έν ταϊς 
γραμμαϊ; τα ύτα ι;.

Ίϋίως ό Τολστόϊ άφορίζει τελείως τάς σωματικάς τιμωρίας, α ϊτι- 
νες καί σήαεοον είσέτι πολλαχοΰ άποτελοΰσι τό σπουδαιότατον παι- 
δονομικόν μέσον. « Ά ς  άφήσωμεν, λέγει, εί; τού; ανθρώπους έκείνους 
(τούς πρακτικού;) ν’ άντιποιώνται τό δικαίωμα καί τό καθήκον τού 
τιμωρεΐν, άφ&ύ αυτοί ούτοι τιμωρούνται. Ό  ήμέτερος παιδικός κό
σμος, οντιυν άπλών καί ελευθέρων, πρέπει νά μείνν) καθαρός άπό 
τού ψεύδους, άπό τή ; ένοχου πίστεως εί; τήν νομιμότητα τή ; ποινή;, 
έξ ή ; θά ποοέκυπτεν ή πεποίθησι;, ότι ή έκδίκησι; είναι δίκαια, άφ’ 
ού τήν όνομάσωμ.ν ποινήν !».

Τοιοϋτος έν άμυδρα σκιαγραφία ό πολιός τής ΙΙολιάνα; πα ιδα 
γω γό ;, ό εμπλεως τή ; Χριστιανικωτέρα; άρετή;, τού άλτρουϊσμού, ή 
λεπτομερής βιογραφία τού όποιου θά άπήτει χώρον καί χρόνον ικα
νόν. Δ ι’ δ περιωρίσθην εί; τάς γενικωτάτας ταύτας γραμμάς, άς 
έχάραξα ώς “Ελλην δημοδιδάσκαλος, εις έλάχιστον τεκμήριον τής όφει-



λομένης ευγνωμοσύνες πρός την σκιάν τοϋ μεταστάντος φιλοσόφου 
«αιδκγωγοϋ, δστις τοσοϋτον έμόχθησεν ύπερ της προαγωγές της Λ α ϊ
κής παιδαγω γίας, τίνος στρατιώται καί ήμεϊς άπλοι έτάχθημεν, 
και όστις τοσοϋτον έτίμησε καί έξετίμησε καί εξύψωσε τό τοϋ διδα
σκάλου επάγγελμα.

Αί δε όλίγαι αΰται γραμμαί άς χρησιμεύσωσιν ώς ευλαβές άνά- 
brμ α  τών 'Ελλήνων δημοδιδασκάλων έπί τής πολυτίμου καί νωπής 
ετι σοοοϋ τού άποβ'.ώσαντος φιλοσόφου, έφ' ής ή άνθρωπότης σπεύδει 
ν’ απότιση τόν φόρον τής ευγνωμοσύνης.

Βρκχνέ-'κζ Ι ΐα σ ΐλ .  Γ .  Π α π α ,γ εω ρ γ ίο υ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Γ .  *

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Γ Σ  

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Σ  Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

Γνωρίζων ύμΧν τήν άνάληψιν τών καθηκόντων, τά οποία μοί ένε- 
πιστεύθη ή Πολιτεία, κρίνω πρέπον έν γενικαΐς γραμμαΐς νά κατα
στήσω πρός υμάς γνωστάς τάς άρχάς, τάς οποίας θέλω ακολουθήσει 
πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού, δν επιδιώκει δ θεσμός τής έπιθεωρήσεως 
τών σχολείων.

Ε ίνα ι γνωστόν, δτι τό ήμέτερον έθνος διελθόν άχρι τοϋδε τόν 
βίον αύτοϋ διά  ποικίλων περιπετειών και αγώνων κατώρθωσε νά 
διατηρήση τήν ΰπαρξιν αΰτοϋ και νά άντεπεξέλθη νικηφόρον κατά

* Μετ’ εύχαριστήσεως δημοσιεΰομεν τήν πρώοην ταύτην εγκύκλιον τοϋ 
νεοδιορισθέντος έπιθεωρητοΰ Μαγνησίας, 6t’ ή; σαφώς δηλοΐ πώς έννυεΐ τόν 
θεσμόν τής έπιθεωρήσεως καί ύπό ποιον πρόγραμμα εννοεί νά έργασΟΓν δι’ 
δ ό Ήμέτερος Σύνδεσμος oiry/αίρων αΰτφ εύχεται τελείαν εύδοκίμησιν έν τφ 
νέω σταδί(? του.

τών απειραρίθμων εχθρών αΰτοϋ. Κ αι έν τή δουλεία δέ βιοΰν έγέ- 
νετο δ διδάσκαλος τών δεσποτών αΰτοΰ διά τής ΰπεροχής τοϋ πνεύ
ματος, τό όποιον δωρεΐ εις τους κατοίκους τής Ε λλάδος ό ώραΐος 
ουρανός αυτής καί τό παραδείσω ν κλίμα. 'Υ πό  τοιοΰτων δέ όντως 
πεπροικισμένος ό Ελληνικός λαός φυσικών προτερημάτων κατώρθωσε 
ν’ απόσειση τόν ζυγόν τής δουλείας καί νά θέση τά θεμέλια τής ελευ- 
θερίας τής νεωτέρας Ε λλάδος, ή οποία προώρισται νά συνέχιση τό 
εύγενές έργον τών προγόνων εις τήν στάδιοδρομίαν τής άνθρωπότητος.

Ά λλ’ έν τή νεωτέρα δράσει του ό Ελληνικός λαός άγωνιζόμενος 
έν τώ άγώνι τοΰ βίου άνεδείχθη μέν νικητής ώς άτομον, ώς μαρτυρεί 
ή αύξησις τοΰ πλοΰτου τής χώρας από ιή ς ίδρΰσεως τοΰ νέου Έ λ λη - 
νικοΰ ΚράίΟυς, ύστέρησεν δμως ώς πολίτην γενόμενος οΰτω παραί
τιος τής πολιτικής κακοδαιμονίας, τεκμήριον τής οποίας είναι ή ομο
λογία πάντων καί ή πρό μικροϋ γενομένη έξέγερσις τοΰ λαοΰ πρός 
βελτίωσιν τοΰ πολιτικοΰ καθεστώτος. Βεβαιοΰται δέ ύπό τής παγκο
σμίου ιστορίας, δτι ή ευδαιμονία τών έθνών έρείδεται έπί δυο παρα
γόντων, τό μέν έπί τής ατομικής δράσεως τοΰ λαοΰ, τό δέ έπί τοϋ 
πολιτειακοΰ όργανισμοΰ. Ά λ λ ’ ό πολιτειακός οργανισμός λαμβάνει 
ζωήν καί συντελεί εις τήν ευδαιμονίαν τών άποτελοΰντων αυτόν λαών, 
έάν ό ι πολΐται συναισθάνωνται τάς υποχρεώσεις αυτών πρός τήν πολι" 
τείαν καί έκπληρώσι τά πρός ταΰτην καθήκοντα μετ’ άφοσιώσεως 
καί υποταγής εκούσιας εις τά κελεΰσματα αυτής.

Έ π ί  τοΰ σημείου τοΰτου έπικαλοΰμαι τήν ΰμετέρων αντίληψήν 
καί προσκαλώ ύμας, ϊνα  έν τοΐς έργοις υμών άποδείξητε μέχρις αύτα- 
παρνήσεως υποταγήν εις τόν πολιτειακόν οργανισμόν καί γίνητε υμείς 
υπόδειγμα νομιμοφροσύνης εις τάς κοινότητας, έν αις υπηρετείτε, ώς 
αληθείς διδάσκαλοι τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ. Α κρ ιβώ ς δέ τοΰτο ποθώ 
καί έπιθυμώ, νά ϊδοβ ύμας τούς αγαπητούς μου συνεργάτας δχι μόνον 
παιδαγωγούς τών μικρών Έ λληνοπαίδων, αλλά διδασκάλους τοϋ 
'Ελληνικοΰ λαοΰ εν τε τοΐς βιοποριστικοΐς εργοις αύτοΰ καί έν τή 
καθόλου κοινωνική καί πολιτική προόδφ αΰτοϋ.

Έ μφ οροΰμαι δέ ύπό μεγίστων έλπίδων δτι οί διδάσκαλοι τής 
νεωτέρας Ε λλάδος καί ιδιαίτατα οί διδάσκαλοι τής Μαγνησίας, ή 
οποία καί έν τή δουλεία διεκρίθη καθ’ δλας τάς ό'ψεις τοΰ βίου, ώς 
μαρτυρεί ή Ιστορία τών κοινοτήτων τοΰ Πηλίου, Ιμμέσως μέν διά



τής μορφώσεως τών παίδων, αμέσως δε διά τοϋ παραδείγματος των 
και τής επί τοϋ λαοΰ επιδράσεως θέλουσι συντελέστ], ϊνα  η νεωτέρα 
Ε λ λ ά ς άναδειχθή και πάλιν, ώς άλλοτε ποτέ, τό πρότυπον τών εθνών 
καί 6 σπουδαιότατος παράγων έν τή χορεία τών κρατών τοϋ πολι
τισμού καί τής προόδου έν γένει τής άνθρωπότητος.

Έ ν  Βόλω τή 20 Ίανουαρίου 1911.
*0  ‘Επι&ιωρητής  

ΠΑΝΑΓ. Γ . ΛΙΒΑΛΑΣ

>» · -

I—I Δ  Ρ  Α  Σ  I Σ
Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ  Τ Ω Ν  ΕΛΛΗΝΩΝ Δ ΗΜ Ο ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΩ Ν

Κ Α ΤΑ  Τ Η Ν  Α Η Ξ Α ΣΑ Ν  Δ ΙΕ Τ Η  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Ν

Τό Διοικ. Συμβούλω ν τον Συνδέσμου τών 'Ελλήνων Δημοδιδα
σκάλων, επί xfj λήξει τής διετούς περιόδου τής διοικήσεώς τον, ϋ εω -  
οεϊ καθήκον τον νά καταστήσ}] γνωστήν έν αυντομω την κατά την 

περίοδον ταύτην δρασιν α ίτοΰ .
Έ ν  πρώτοις τό Διοικ. Συμβονλιον, τή συνδρομή και τών μελώ ν  

τοΰ Συνδέσμου, διετήρηαε τήν ανεξαρτησίαν τοΰ ήμετέρου Σ ω ματείου  
έχον νπ  δψιν ότι, Σω ματειον, τό όποιον πρό »ίκοσαετίας ίδρύθη και 
εδρααεν ίπω φελώ ς και μεγάλας υπηρεσίας ηροοέφερεν »ϊς τε τήν δ η 
μοτικήν έκπαίδενσιν τής Πατρίδος και είς τονς λειτονργονς α ίτής δέν 
επρεπε  νά διαλν&ή ή νά ΰπαχdfj υπό τάς ίδρυ&είσας Ε νώ σεις, τών 
οποίων ή ζωή ήτο αμφίβολος, ένεκα τον σφαλερού όργανιαμοΰ τ ω ν  

και τοϋ βεβιασμένου κιιϊ σπαομοδικοΰ τής σνστάσεώς τω ν, ώς ταΡτα 

έκ τών υστέρων άπεδείχϋηοαν.
Κατά τό διετές τούτο διάστημα πολλοί κίνδυνοι ήπείλησαν τήν 

Δημοτικήν 'Εκπαίδευσιν καί τους λειτουργούς a i τής, κατά τών οποίων 
ό Σύνδεσμος άνχέταξεν έρρωμένην άμυναν και τονς πλείοτους άπέ-  
τοεψεν. Είς πάντας ημάς άκόμη ζωηρά μένει η αλγεινή άνάμνησις 
τής γνωστής Ιγκυκλίον περί τής νπο τών ταμιών τον Κρατονς δια- 
βαΟμίσεως τών δημοδιδασκάλων, τού τότε 'Υ π ο υρ γο ύ  τών Οίκονομι-

χώ ν κ. Ν . Καλογεροποΰλου «αί ή απόπειρα κατόπιν τού διαδό
χου τον 'Υ πουργού  κ. Γούναρη, νά καταστήσt] αύτήν νόμον τον Κ ρά
τους διά τής υποβολής εις τήν τότε Βουλήν τον μονάρ&ρου νομοσχε
δίου. Κατά τής έπιψηφίαεως τού νομοσχεδίου τούτου ό ήμέιεοος Σ ύ ν 
δεσμος εΐργάαϋη μετά Αάρρονς και έπιτνχώ ς, επέτυχε δε τήν μή  
επιψήφιοίν το υ .

Δέν ήρκέούη δμως ό Σύνδεσμος είς τήν αμυντικήν ταύτην έργα- 
οίαν μόνον άλλά καί περί βελτιώσεως τής π α ρ ' ήμϊν Δημοτ. Έ κπ α ι-  
δεύσεως έπιτυχώς είργάσ&η. ’Εγκαίρω ς ό ήμ έηρος Σύνδεσμος ήλϋεν 
εις συνενόηαιν μετά τον Συνδέσμου τών εν Ά ϋ ή ν α ις  καί Πειραιεϊ 
Συντεχνιών (μ εθ ' ον ϋκτοτε συνεργάζεται) καί σνμπεριελήφ&η είς τό 
γνωστόν πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα ημών καί τήν τότε Κ υβέρνη- 
σιν τον κ. Θεοτόκη υπόμνημα τών Σνντεχνιώ ν συν τοϊς άλλοις και 
εύχή πρός βελτίωοιν τής Δημοτ. Έ κπαιδεύσεω ς καί τοϋ μισθού τών 
λειτουργών αύτής.

Ε ΐια  κατά τάς έκλογάς τής 8ης Αύγουστον τή είσηγήσει τοΰ ή μ ε 
τέρου Συνδέσμου ουμπεριελήφθη εις τό προεκλογικόν πρόγραμμα  
τών Σνντεχνιών ή μεταβολή τοΰ 1 Gov δρθρον τοΰ Συντάγματος, 
όπως άναλάββ τά έξοδα τής Δημοτ. Έ κπαιδεύσεω ς τό Κράτος. Οί 
υπό τοΰ Συνδέσμου τών Σνντεχνιώ ν %ποστηριχθέντες καί ίπ ιτνχόν- 
ιες τότε βουλευταί άπετέλεσαν τόν πυρήνα τού κόμματος τών Φ ιλε
λευθέρω ν, δπερ, συνεπές είς τήν δοθεΐσαν τότε νπόσχεσιν, περιέλα- 
βεν ήδη ·ίς  τό προοχέδιον τής μεταρρυθμίπεω ς τον Συντάγματος καί 
τό είρημένον δρθρον τροποποιούμενον ουτω : Ά ρ θ ρ ο ν  16ον. « * Η  
σ τ ο ιχ ε ιώ δ η ς  έκπαίδευσις  είνε S t ’ απαντας υ π ο χ ρ ε ω 
τική , π α ρ έχετα ι  δέ  δ ω ρεά ν  υ π ό  τοΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς .  Ε ι δ ι 
κός νόμ-ος Θέλει καθορίσει τά. ά π ο δ ό σ ε ω ς  παρά. 
τών Λ ή μ ω ν  π ρ ό ς  τό  Α ϊ ,μ ό σ ίο ν  ά ν α λ ό γ ο υ  π ρ ό ς  το υ ς  
π ό ρ ο υ ς  αυτών σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  έν τή δ α π ά ν η .„.»

Ε π ίσ η ς  ό ήμέτερος Σύνδεσμος εΐργάοϋη νά έπιτύχη τήν άντι- 
'Μτάστασιν τών έκ τής Μέσης Έ κπαιδεύσεω ς ’Επιθεω ρητώ ν τής Δ η 
μοτικής Έ κπαιδεύσεω ς διά τοιούτοίν προερχομένων έκ τοϋ Δ η μ ·δ ι-



δασκαλικού κλάδου. Δυστυχώς δέν κατώρθωσε τούτο »β συντελεσθή  
διά νόμου, άλλ’ έπέτνχε νά σχηματιαθή κοινή γνώ μη παρά τε τ?/ 
Βουλή καί τή Κυβερνήσει, δπως εις τό μέλλον καιαλαμβάνωσι τάς 
είρημένας θέσεις δημοδιδάσκαλοι. 'Ο  νυν δε *Υπουργός τής Παιδείας 
κ. Ά π .  πρός άπόδειξιν τού υπέρ τής Δημοτ. Έ κπα ιδεν-
σεως ενδιαφέροντος αυτόν διώριοεν ώς Ιπιθεω ρητας τεσοαρας δημο
διδασκάλους έπιτυχόντας κατά τόν εσχάτως Ινεργηθέντα διαγωνισμόν.
' Υπεαχέθη δε εις τό Συμβούλω ν τον Ή μετέρου  Συνδέσμου, δτε 
παοουσιάσθη αίιτω, οτι ϋά  λάβη νομοθετικήν πρόνοιαν, ϊνα είς τό 
μέλλον καταρτισθώσι δημοδιδάσκαλοι ικανοί νά καταλάβωσι πάσας 

τάς έπιθεωρητικάς θέσεις.
Ε π ίσ η ς  ό ήμέτερος Σύνδεσμος ϋπεστήριξε μετ ’ ενθουσιασμοί> 

κα'ι αύταπαρνήσεως id  υπό τοΰ κ. Α ν . Παναγιωτοπουλου ως υπουρ
γού τής Παιδείας ΰποβληθέντα είς τήν τότε Βουλήν εκπαιδευτικά 
νομοσχέδια, ενεκα δέ τούτου, κατά τήν ένέργειαν πρός έπιψήφισιν 
αύτών δυσηρέατησε βουλεντάς τινας εχθρικώί διακειμένους πρός τους 
δημοδιδασκάλους παρ ' ών εδέχθησαν τά μέλη και ύβρεις και εντός 
καί εκτός τον περιβόλου τής Βουλής. Και ταΰτα, έν φ  πολλαχοΰ τά 
νομοσχέδια έκεϊνα ήσαν επιζήμια διά τους έν τοΐς κέντροις υπηρετούν- 
τας, ούχ ήττον δμω ς καθιεροΰτο ή αρχή τής α^σεως τής διαβαθμί- 
σεως. Τοιαύτη εν δλίγοις ή πρός τά γενικά συμφέροντα τοΰ Κλάδου 
ήνιών δράσις τοΰ Ή μ ετέρ ο υ  Συνδέσμου.

Τό Διοικητικόν Συμβούλω ν πλήν τών άνωτέ'ρω έπεδόθη μετά  
ζήλου και είς τήν οικονομικήν άνόρθωσιν τοΰ Συν δ ία μ ου , ήτις ενεκα 
διαφόρων λόγων εϋρίοκετο ούχΐ είς εύχάριστον θ έο ιν  έξεκαθάρισεν 
άξιοπρεπώς τήν θέσιν τον Συνδέσμου ώς πρός τήν Λαϊκήν Τράπε
ζαν καί συνήψε μετά τής Τραπέζης Μ ιτυλήνης σύμβασιν πρός παρο
χήν προσωπικής πιστώαεως είς τά μέλη του Συνδέσμου, ήτις επι διε
τίαν εφαρμοαθείσα άπεδείχθη πολύ ωφέλιμος καί είς τόν Σύνδεσμον 
και είς τά μέλη αύτοϋ προσωπικώς’ ήδη δε νέα τοιαύτη συνήφθη μ ε  
δρους τινάς συμφερωτέρους διά τά μέλη και τόν Σύνδεσμον μετά τής 

αύτής Τραπέζης.

Τό Διοικητικόν Συμβούλω ν με  δλην τήν οικονομικήν τοΰ Σ υνδέ- 
α/ιου δυσχέρειαν καί με  ιό ολιγάριθμοι1 τών έκ τών επαρχιών ουν- 
ουνδρομητών κατώρθωσεν ανελλιπώς νά έκδώση τό περιοδικον αυ
τού <ιΤό Δημοτικόν σχολεϊονη καί νά θέση τοιαύτας οίκονομικάς βά
σεις ώστε ή εκδοσις αύτοΰ νά εινε έζησφαλισμένη ανεξαρτήτως το« 
αριθμού τών συνδρομητών. Ά ν τ Ι  δε τών 3 0 0  δραχμών και 4 1 8  
τόμων περιοδικού, ας παρέλαβε, νά παραδώση ήδη είς τό νέον Διοι
κητικόν Συμβούλω ν χιλίας (1 ,0 0 0 )  περίπου ίραχμάς καI χιλίους 
έξακοσίους (1 6 0 0 )  περίπου τόμους τοΰ περιοδικού τοΰ Σ υνδέσμου.

Τό Διοικητικόν Συμβούλω ν έν τέλει ευχαριστεί πάντα τα μέλη τοΰ  
Συνδέσμου δ’.ά τε τήν πρόθυμον υλικήν και ηθικήν συνδρομήν, ήν 
παρέσχον α ί ι φ ,  καί διά τήν πρός αύτό έκδηλωθεΐσαν έμπιατοαυνην 
καί προτρέπει πάντας τους συναδέλφους νά παράοχωσιν προς τον 
ήμέτερον Σύνδεσμον τήν νποστήριζίν τω ν, ϊνα οντος δυνηθjj να εξυ
πηρετήσω επω φελώς τά τε γενικά συμφέροντα τοΰ κλάδου ήμών κοί
την ε'κδοσιν τον παρόντος πα ί?»ανω */& κοΰ  π ε ρ ι ο ο ι κ ο ΰ  εξακο
λούθηση άνελλίπώς και πυκνότερον, καθότι ίχει άπομείνει δυστυχώς 
τό μόνον παιδαγωγικόν περιοδικόν τοΰ ελευθέρου Βασίλειον ή μ ο ν .

Έ ν  Ά θή να ις  τfj 31 Δεκεμβρίου 1910 .
Τό Δ ιο ικ η τ ικ ό ν  Σ υ β ο ύ λ ιο ν  

Δ. Ν ικολα ΐδης, I . Τ ξίβας, Τρ. Ξ νρός, Π . Α ιβαδας, Ή λ . Γοντζές, 
Κ . Δεδόπουλος, Σ . Κ υριακίδης.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Η - Ί Σ
τ ώ ν  π ρ α κ τ ικ ώ ν  χί^ς σ υ ν ε δ ρ ία ς  t i j ?  ϊ υ ν ε λ ε ϋ ο ε ω ;  ' ί ?

Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 1 ) 1 0 .

Κ ατά την συνεδρίαν ταύτην ένηργήθησαν αί άρχαιρεσίαι τοϋ νέου 
διοικητικού Συμβουλίου διά την περίοδον τού 1 9 1 1 . Κ ατά τάς άρχαι- 
ρεσίας ταύτας ελαβον μέρος 73 τακτικά  μελη τού Συνδέσμου, έ; ών 
45 έψήφισαν αυτοπροσώπως,, 28  δε απεστειλαν ψηφοόελτια δι επι* 
«τολών των' γενοι/έντ,ς τ ’7,ς διαλογές επειυχον οι σειράν
επιτυχίας : 1) Λ . Πιτσ*ύλης διά ψήφων 5 7 , 2) Τρ. Ξυρές διά ψήφων



432, 3) Ή λ ία ; Γοντζές διά ψήφων 5 1 , 4) Δ . Νικολαίδης διά ψήφ·.·>ν· 
5 1 , 5) Ίω .Τ ζίβκς διά ψήφων 4 8 , 6) Κ. Δεδόπουλο; διά φήφων 4 4 , 
7) Β .Κ αμπανη; διά ψήφων 4 0 ,8 )  Κ . Σβάρνα; διά ψήφων 40 , 9) Σ ,
Κυριακίδηζ διά ψήφων 38 . αναπληρωματικοί δε επέτυχον οί εξη; 
κατά σειράν επιτυχία ; : 1) Γ . Παναγιωτόπουλος, 2) 11. ΛιβαδιΖς, 
3 )  Έ π .  ΓΙαπαμιχαήλ, 4) Ά ν τ .  Θεοφιλή;, 5) Μ. Λέκο; καί 6) Φ. 

Φωτόπουλο;.
Δ ι’ επιστολών άπέστειλαν ψηφοδέλτια οί έςή; διαμένοντε; εκτό; 

τών δήμων ’Αθηναίων καί Πειραιώς. 1) Α. Σανιάνο;, 2) II. Π απα- 
δόπουλο;, 3) Εύαγ. Μανδραβίλλιας, 4) ^ α χ . Μπόντζου, 5) Αθ. 
Μπρούστα;, 6) Β. ΓΙανουτσόπουλο;, 7 ) Δ. Άναγνωστόπουλος, 8 ) 
’Αθ. Κυριακόπουλο;, 9) Ν . Θαλασσινό;, 10) Γ. Διαμαντόπουλος, 
11) ’Ελένη Καλλιαμβάκου, 12) X . ΙΙαπαηλιού, 13) Θ . Π α π α 
χρήστου, 14) Κ. Γκινοσάτη;, 15) Εΰ. Γκίγκας, 16) Ν . Σπανοπου- 
λο ;, 17) Ν . Β ά γ ια ;, 18) X . Φωτόπουλος, ly )  Β . Λ άιο;, 20) ’Αν. 
Δενιόζος, 21 ) Γ . Μπούρα;, 22) Γ . Ζυγαλάκη;, 23) ’AC. Βερροιό- 
πουλο;, 24) Ί.Π απανεω ργίου, 2 5 ) Σ . Ν ίκα ;, 26) Θάλεια Φασίτσα, 
2 7 ) Ά λ . Άργυρόπουλο; καί 28) Δ. Κοντογιάννης.

Γίλη,ν τών ά^ωτιρω έλήφθη^αν τρία ψηφοδέλτια ανευ επιστολή», 
άτινα δέν έλήφθη,σαν ΰπ’ οψει. Ε π ίσ η ς άπεστάλησαν ψηφοδέλτια 
έννέα (9 ) τών δημοδιδασκάλων Ερμουπό/.εω; καί εν τού κ Ευσ. 
Σταθάκη, άτινα  δέν συριπεριελήφθηοαν εις τόν ανωτέρω αριθμόν ψη- 
φοφορηιάντων, επειδή ίλήφθηααν μετά την ώρισμενην ημέραν τών 

αρχαιρεσιών.
Έ ν  ’Αθήναις τίί 29 Δεκεμβρίου 1910 .

Ό  Γεν. Γραμματεΰς 
Ι ΙΛ ΙΑ Σ  ΓΟ Ν Τ Ζ Ε Σ

ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΟΝ

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Ν  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α

ΙΙερ ϊ ηλικίας, χρόνον ϊγγρα φ ή ς, χρόνον και τρόπον ίξετάοεων χ λ π . 
τών μαθητώ ν εν τοΐς οχολείοις τής οτοιχειώδους βκπαιόεναεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Α Ν

Έ χ ο ν τες  ύπ’ δψε: τά άρθρα 1 § β', 6, 17, 18, 40 A a καί β' 
τοΰ νόμου ΒΤΜΘ' καί τό Ιον τοΰ ,Β 'ιΗ ' νόμου.

Προτάσσει tct’j Ή μετέρου έπι τών Εκκλησιαστικών και ^ή, 
Δημοσίας Έ κπαιδεύσεω ς 'Γπουργοΰ διατάσσομεν τάδε·

Ά ρ ΰ ρ ο ν  1. Έ ν  τοΐς μαθητολογίο:ς τών σχολείων τής στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως έ·,-γράφονται μαθηταί ά π ό τή ς 1ης μέχρι της 15ης 
Σεπτεμβρίου περιλαμβανομένης. Τη πρωία της 14ης Σεπτεμβρίου 
πανηγυρίζεται ή έορτή της σημαίας, τή δε 16η άρχοντα: ανυπερ
θέτως τά μαθήματα.

Κατά τό β’ δεκαπενθήμερον τοΰ Σεπτεμβρίου δδηγοΰντα: συχνά 
εις έκδρομάς ο: μαθηταί. κ α θ ’ ας συλλέγονται ορυκτά, κογχυλια, 
φλοιοί δένδρων, βολβοί, καρπό: ξηροί καί σπορο: φυτών και καθ 
δλου φυσικά αντικείμενα μέλλοντα βραδύτερον νά χρησιμοποιη- 
θώσι κατά τήν διδασκαλίαν.

Αί είς τήν έναρξιν τών μαθημάτω ν καί τον χρόνον τής έγγρα - 
φής τών μαθητών άν~φερόμεναι αύτα' οιαταξε:ς μεταβάλλονται μό
νον άποφάσει τών έποπτικών συμβουλίων, κα θ  ά ορίζει τό 40όν αρ- 
θρον Α ', β' τοΰ ΒΤΜΘ' νόμου.

’Ά ρ ϋ'ρ ον 2 .  Ούδείς καί ούδεμία έγγράφετα: κατά Σεπτέμ6ρ:ον 
έν τή κατωτάτη τάξει κοινοΰ ή πλήρους οημοτικοΰ σχολείου, χν μη 
βεβαιωθή προσηκόντως οτι συνεπληρωσεν ή μέλλει έντός τοΰ αμέ
σως προσεχοΰς ’Οκτωβρίου νά συμπλήρωσή το έκτον ετος τής ηλικίας.

Οί παιδες ο: συμπληροΰντες τό έκτον έτος τής ηλικίας μετά τ ·  
τέλος τοΰ ’Οκτωβρίου έγγράφονται έν τή α' τάςει τοΰ δημοτικού



σχολείου κατά τήν πρώτην εβδομάδα τής μεγάλης τεσσαρακοστής.
’Α ρ& ρον 3 .  'Γ ποστά; κατατακτήριον έξέτασιν ούδείς έγγράφ ε- 

ται είς ήν τάξιν έκρίθη άξιος διά τάς γνώσεις αύτοΰ νά κατατα- 
χ θ ή , αν έχη  μικροτέραν τής τών λοιπών μαθητών τής τάξεως 
ήλικίαν.

’Ά ρ & ρ ο ν  4 .  Λιά δηλώσεως, άναΥινωσκομένης έν τοΐς ναοΐς υπδ 
τών έφημερίων κατά τάς άπδ τής 10ης Αύγουστου μέχρι τής 14η ; 
Σεπτεμβρίου παρεμπιπτούσας Κυριακάς καί έορτάς και τοιχοκολ- 
λουμένης έν δημοσίω τόπφ φροντίδι τοΰ διευθύνοντος έν έκάστφ 
τόπφ το σχολεΐον διδασκάλου, γίνεται γνωστόν τοΐς κατοίκοις δτι 
γονείς μή έγγράφοντες τά τέκνα αυτών τά συμπληρώσαντα τδ 6ον 
έτος τής ήλικ ίας έν τοΐς μαθητολογίοις τών δημοτικών σχολείων, ή 
μετά τήν έγγραφήν αυτών μή έπιμελούμενοι τής τακτικής τούτων 
φοιτήσεως, τιμωροΰνναι */.ατά τάς διατάξεις τοϋ 6ου άρθρου τοΰ περί 
δημοτικών σχολείων νόμου τοΰ 1834.

Οί διευθύνοντες και αί διευθύνουσαι τής στοιχειώδους έκπαι- 
δεύσεως σχολεία, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια είνε, πέμπουσι πρός 
τον αρμόδιον επιθεω ρητήν έντδς τοΰ Σεπτεμβρίου κατάλογον τών 
έγγραφέντων μαθητών, κατά δέ τάς άρχάς Ίανουαρίου καί μετά 
τό Π άσχα άντίγραφον τοΰ καταλόγου προσκλήσεως, έξ ού μαρτυ- 
ρεΐται τίνες τών έν τώ μα9·ητολογίφ έγγεγραμμένων ούδόλως ή λίαν 
άτάκτως έφοίτησαν.

Ό  έπιθεωρητής παραβάλλων τδ πρώτον τών μνημονευθέντων 
καταλόγων προς τδ άντίγραφον τών ληξιαρχικών βιβλίων, έξ ών Ιμ- 
φαίνεται τίνες τών έν έκάστη πόλει καί κώμη κατοικούντων παίδων 
ύποχρεοΰνται νά έγγραφώσιν είς τδ δημοτικόν σχολεΐον, κ α τα γ 
γέλλει προς τάς άρμοδίας άρχάς τούς μή έγγράψαντας τά εαυτών 
τέκνα γονείς.

'Ομοίως υποβάλλει καταγγελ ίαν ό έπιθεωρηττις έν καιρώ καί 
κατά τών γονέων, ών οί παΐδες λίαν άτάκτως έφοίτησαν.

Ά ρ & ρ ο ν  5 .  Κ ατά τών έξ ιδίας ραθυμίας ή δυστροπίας άτά
κτως φοιτώντων μαθητώ ν ζητεί ό διδάσκαλος καί τής αστυνομίας 
τήν συνδρομήν.

’Ά ρ ΰ ρ ο ν  6 .  Ε π ιτρέπ ετα ι μεταγραφή άπδ σχολείου είς σχο
λεΐον διαρκοΰντος ?οΰ σχολικοΰ έτους, *ν προσηκόντως βεβαιωθή

-δτι μετώκησε ή οικογένεια τοΰ μαθητοΰ ή τής μαθήτριας άπδ το- 
που είς άλλον τόπον ή άπδ συνοικίας μεγάλην έκτασιν έχούσης πό- 
λεως είς άλλην συνοικίαν. Ε ίς άλλας δ’ έκτάκτους περιστάσεις έπι- 
τρέπεται μεταγραφή μετά συναίνεσιν τοΰ άρμοδίου έπιθεωρητοΰ.

Ά ρ&ρον 7 . Ό  διδάσκαλος μετά πασαν έξέτασιν, δπωσοΰν μετ’ 
άκριβείας γενομένην, βαθμολογεί Εκαστον μαθητήν, γραπτώς δ’ 
εξετάζει τουλάχιστον κατά δεκαπενθημερίαν τούς μαθητάς τών δύο 
άνωτέρων τάξειον τοΰ κοινοΰ καί τών τεσσάρων άνωτέρων τάξεων 
τοΰ πλήρους σχολείου, τούς δε βαθμούς, ών κρίνει άξιον έκαστον τών 
έςεταζομένων μαθητώ ν,καταγράφει διά μελάνης έν τφ  καταλόγφ  τής 
προσκλήσεως, έν ώ σημειοΰται διά σταυρού, μελάνη γραφομένου, καί 
αί άπουσίαι άντικρύ τοΰ ονόματος έκάστου τών άπόντων μαθητώ ν.

Ε ίς τδ τέλος έκάστου μηνός, (πλήν τοΰ Σεπτεμβρίου) και μετά 
τά μέσα ’Ιουνίου σημειοί έν ίδίφ έλ έγχφ  «μηνιαίφ» λεγομένφ τήν 
έν τοΐς μαθήμασι κ α θ ’ δλου κατά τδν μήνα έκεΐνον πρόοδον έκά
στου μαί>ητοΰ, ήτοι τδν έκ τών καθημερινών εξετάσεων έξαγόμενον 
γενικόν βαθμόν, τδν αριθμόν τών άπουσιών καί τήν διαγω γήν τοΰ 
μαθητου, φροντίζει δέ νά λαμβάνη τούτων γνώσιν ή οικογένεια 
κατά τδν έκασταχοΰ δυνατδν καί τδν μάλιστα προσήκοντα τρόπον.

’Ά ρ & ρ ο ν  8 .  Κατά τδ τελευταΐον δεκαπενθήμερον τοΰ σχολικού 
έτους, διαρκοΰντος δέκα μήνας, άλλ’ άρχομένου καί λήγοντος έκα
σταχοΰ κ α θ’ 8ν χρόνον ώρισε τδ έποπτικδν συμβούλιον, τελοΰνται
αί γενικαί έξετάσεις.

’ Α ρ& ρον 9 .  Κατά τάς γενικάς έξετάσεις έκαστος τών μ α θ η 
τών τής άνωτέρας τάξεως τοΰ κοινοΰ δημοτικοΰ σχολείου καί έκα 
στος τών. μαθητών τών τριών άνωτέρων τάξεων τοΰ πλήρους δη 
μοτικού σχολείου ιχνογραφεί άπλοΰν τι ιχνογράφημα, έκθέτε; έ γ -  
γράφως μΰθον ή άνέκδοτον σύντομον, λύει γραπτώς 2 ή 3 προ
βλήματα έκ τών άναφερομένων είς τάς συνήθεις συναλλαγάς τών 
ανθρώπων και έξετάζεται προφορικώς είς έν τών δεδιδαγμένων φυ- 
σιογνωστικών μαθημάτων.

Ό  μέσος δρος τών τεσσάρων τούτων βαθμών καταγράφεται ώς 
τελευταίος έν τώ μηνιαίω έλέγχφ  καί προστίθεται · με^ά τών ά λ 
λ ω ν  άν δ’ έ μέσος δρος τούτων πάντων είνε τουλάχιστον 2 = « κ α -  
λώς», προάγεται είς τήν άμέσως άνωτέραν τάςιν δ μαθητής ή άπο- 
λύεται τοΰ σχολείου.



’Ά ρ ϋ ·ρ ο ν  1 0 .  0? μαθητα ί έκάστης τών τριών κατωτέρων τά 
ξεων τών δημοτικών σχολείων διαιρούνται εις δύο τμήματα, έξετά- 
ζεται δέ κατά τάς γενικάς έξετάσεις τδ μέν τούτων είς τήν άρ ιθμ η- 
τικήν, τδ δ’ Ετερον είς τήν γλώσσαν.

Ό  βαθμός ούτος καταγράφεται τελευταίος έν τφ  μηνιαίω έλέγχω  
καί προστίθεται μετά τών άλλων. Τούτων πάντων δ μέσος δρος δη- 
λοΐ τάν αξίαν τοΰ μαθητου, προαγομένου άν δ βαθμός ούτος είνε 
τουλάχιστον 2 = « κ α λ ώ ς» .

Βαθμοί δρίζοντοα τέσσαρες· άριστα (4), λίαν καλώς (3), καλώς 
(2) καί ένδεώς (1).

Ε ις τήν ωδικήν έξετάζονται οί μαθητα ί έκάστης τάξεως άδοντες 
έν κοινω σχολικά άσματα. Γίνονται δέ κατά τάς γενικάς εξετάσεις 
κα'ι έπιδείξεις γυμναστικαί, ίδία έν ταϊς κώμαις, άν δέν είνε πολύ 
υψηλή ή θερμοκρασία.

'Ωσαύτως έκτίθενται ιχνογραφήματα, χάρται γεωγραφικοί, καλ
λιγραφικά δοκίμια, χειροτεχνήματα, βομβύκια μεταξοσκωλήκων 
τραφέντων φροντίδι τών μαθητών, συλλογα! κογχυλίων, δρυκτών- 
καΐ μερών φυτών άπεξηραμμένων ή καί καρποί φυτών καλλιεργη- 
θέντων υπό τών μαθητών.

Μ αθητής τις δι’ ασθένειαν ή δι’ άλλο σπουδαΐον κώλυμα, άπο- 
σχών τών γενικών έξετάσεων προάγεται ή απολύεται, έάν δ μ έ
σος δρος τών βαθμών τών διαρκοΰντος τοΰ σχολικού έτους έν τφ  
μηνιαίω έλέγχω  καταγεγραμμένω ν είνε τουλάχιστον 2 = « κ α λ ώ ς» .

'Ο δι’ αμέλειαν άποσχών τών έξετάσεο ν υποχρεοΰται νά άκροα- 
σθή καί δεύτερον έτος τών μαθημάτων τής αυτής τάξεως, οίοιδή- 
ποτε καί άν είνε οι βαθμοί, ών έτυχε κατά τδ σχολικόν έτος.

Οί άπό ίδιωτικών σχολείων πραερχόμενοι καί οί κατ’ οικον 
οιδαχθέντες, έάν θέλωσι νά υποστώσι δοκιμασίαν έπι άπολύσει, 
έξετάζονται προφορικώς μέν είς πάντα τά έν τή άνωτάτη τάξει τοΰ 
σχολείου προφορικώς διδασκόμενα μαθήματα, γραπτώς δ’ είς τήν 
γλώσσαν, τά μαθηματικά , τά φυσιογνωστικά, τήν καλλιγραφίαν 
καί τήν ίχνογραφίαν.

’Ά ρ & ρ ο ν  11. Αί έπι κατατάξει είς δημοτικόν σχολείον έξετάσεις 
τών κατ’ οίκον ή έν ίδιωτικφ σχολείω διδαχθέντων γίνονται κατά 
τό πρός έγγραφή ν μαθητών ώρισμένον χρονικόν διάστημα ένώπιον 
πάντων τών διδασκάλων, άν είνε ουτοι πλείονες τοΰ ένός, κατατάσ
σεται δ’ δ έξετασθείς είς ήν τάξιν άποφασιση ή πλειονοψηφία τών δι
δασκάλω ν.Έ ν ίσοψηφία νικά ή ψήφος τοΰ προϊσταμένου τοΰ σχολείου.

Α ρΰ ·ρον  1 2 .  Έ ν  οΐς σχολείοις έργάζονται πλείονες τών δύο 
διδάσκαλοι, έ διευθυντής οφείλει νά παρίσταται ένίοτε κατά τήν 
διδασκαλίαν τών άλλων διδασκάλων καί τάς καθημερινάς προφο- 
ρικάς έξετάσεις τών μαθητών, νά μελετά δέ καί τάς γραπτάς έργα-

σίας αυτών, "να δπωςδήποτε ασφαλώς γνωρίζη τφ  επιθεωρητή τήν 
κατάστασιν τοΰ σχολείου. "Οπως δ’ έπαρκή είς το έργον τοΰτο καί 
είς τά λοιπά καθήκοντα τής διευθύνσεως, άναλαμβάνει ούτος διδα
κτικήν έργασίαν βραχυτέραν τής έκάστου τών άλλων διδασκάλων 
κατά τρεις ή τέσσαρας ώρας κ α θ’ εβδομάδα.

'Ο  διευθυντής έκάστου σχολείου ωσαύτως κανονίζει τά τών σχο
λικών έκορΓμών καί τών συνεδριών τών διδασκάλων, ϋποχρεουμένων 
πάντως άπροφασίστως νά μετέχωσι τών έκδρομών καί νά παρί- 
στανται κατά τάς συνεδρίας.

Ούδενί λειτουργφ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως έπιτρέπεται ιδιω
τική διδασκαλία μακροτέρα διώρου κ α θ’ ήμέραν.

”Α ρϋ·ρον  1 3 .  ’Από τής 10ης Μαίου μαθήματα διδάσκονται 
μόνον άπό τής 7 πρωινής ώρας μέχρι μεσημβρίας μετά διαλειμμά
των κατά 5 λεπτά τής ώρας μακροτέρων τών συνήθων, άλλ’ άπό τής 
ή μέρας έκείνης. γίνονται οίς τής έβδομάδος μαθητικαί έκδρομαί.

Έ ν  οΐς σχολείοις άποφάσει τοΰ αρμοδίου έποπτικοΰ συμβουλίου 
αντί θερινών διακοπών τών μαθημάτων γίνονται χειμεριναί, δέν τη 
ρείται ή άνωτέρω οιάταξις.

”Α ρΰ·ρον 1 4 .  Τάς άνωτέρω περί ήλικ ίας μαθητών, χρόνου έγ -  
γραφής, χρόνου καί τρόπου έξετάσεων καί περί βαθμολογίας διατά
ξεις ύποχρεοΰνται νά τηρώσι καί τά ιδιωτικά σχολεία. Κατά δέ τάς 
γενικάς τούτων έξετάσεις παρίσταται άπαραιτήτως δ έπιθειορητής 
ή δ υπ’ αύτοΰ διοριζόμενος έγγράφως άντιπρόσωπος. ’Α λλά καί κατά 
γενικάς έξετάσεις τών έν οίς διδάσκουσιν άπόφοιτοι υποδιδασκαλείου 
κοινών σχολείων παρίσταται ώς άντιπρόσωπος τοΰ έπιθεωρητοΰ, 
έγγραφον έντολήν παρ’ αύτοΰ λαμβάνων, είς τών έν τφ  πλησιεστέρω 
πλήρει δημοτικφ σχολείω διωρισμένων δημοδιδασκάλων, δσάκις 
τοΰτο είνε εύκολον.

'ΆρΌ -ρον 1 5 .  Ιΐασα διάταξις άντιβαίνουσα ταϊς τοΰ παρόντος 
διατάγματος καταργεΐται.

Ε ίς τόν αυτόν Ή μέτερον Υ πουργόν ανατίθεται ή δημυσίευσις καί 
ή έκτέλεσις τοΰ διατάγματος τούτου.

Έ ν  ’Α θήναις τή 11 Αύγούστου 1910.

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ

Ό  επί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύ.τουργός 

ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
διχχειρέσεως τοΟ συνΠέσμ,ου τών ’Ε λλή νω ν Λ ^ -  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

'Η  δήλωσις τοΟ α *οποΰ

(Τυνέχε α της 9 οελ. τοΰ Γ’ Τόμου)

Ό π ο ιο ς  π ρέπ ει νά ε ίνα ι ό οκοπός. Έ ν  τοΐς μέχρι τοΰ δε εϊδο- 
μεν, δτι ό σκοπός, αν μέλλη να Ιξεγείρη την βοΰλησιν τών μαθητών 
ύπέρ τοΰ προαναγγελλομένου νέου, οφείλει νά είναι ευνόητος, νά 
προαναγγέλλω σαφώς τό νέον, νά μή προλαμβάνη αυτό, νά είν$ 
φυσικόν επακολούθημα τών μέχρι τοΰδε κατορθωθέντων σκοπών και 
νά προαναγγέλλη τό νέον ως εχον σχέσιν πρός πράγματα, ύπέρ ών 
έκινήθη ήδη τό διαφέρον τών μαθητών.

Έ π ί  τφ  αί.τώ νΰν τέλει οφείλει έ'τι δ σκοπός νά ϋ·έτηται κατά τό 
δννατόν ύ π ’ αυτώ ν τώ ν μα&ητών αύτενεργούντω ν. Ά ν  τοΰτο 
συμβαίνη, καθ" δσον θ ά  προκαλήται ή αυτενέργεια τών παίδων αμέ
σως ύπ’ αυτής ήδη τής θέσεως τοϋ σκοπού, θά  συμμορφώται αμέσως 
από ταύτης καί ή αύτοπεποίθησις τούτων. Ά λ λ ’ ή ύπό τών μ α θη 
τών θέσις τού σκοπού θά  συντελή καί εμμέσως εις τήν πρόκλησιν 
τής αύτενεργείας καί τής αύτοπεποιθήσεως αυτών. Κατά τά διδάγ
ματα τής ψυχολογίας δ ι’ εκείνο τό εργον καταβάλλει τις ιδιαιτέρως 
πάσας τάς πνευματικός αύτοΰ δυνάμεις, δπερ είναι προϊόν τής ιδίας 
αύτοΰ εκλογής" δλως τουναντίον διάκειται παθητικώς προς πάν, δπερ 
επιβάλλεται αύτφ εξωθεν. Έκλέγοντες κατά ταΰτα αύτοί οί μα- 
θητα ί τό νέον, περί ο πρόκειται ν’ άσχοληθώσι, δέν θά  περιορίζων- 
ται είς ταύτην μόνην τήν έκδήλωσιν τής αύτενεργείας αύτών, αλλά 
καί θ ά  καταβάλλωσιν άμα προθύμως πάσας αύτών τάς νοητικάς δυ
νάμεις, δπως καί μόνοι προσκτήσωνται τοΰτο, από στιγμής δ’ είς
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στιγμήν έν τφ  έ'ργω της τοιαύτης προσκτήσεως, θ ά  έπιρρωννύηται. 
ή εις τάς δυνάμεις ταΰτας πεποίθησις αυτών. Ά λλ’ ή ύπ αυτών τώ ν 
μαθητών θέσις τοΰ σκοπού θ ά  συντελή συγχρόνως είς τε τήν άμε
σον κα'ι τήν έμιιεσον έξέγερσιν τοΰ διαφεροντος αυτών υπερ τοΰ νεου. 
Καί αμέσως μέν θ ά  έξεγείρηται το διαφέρον αυτών υπέρ τοΰτου, 
διότι, καθ’ α ή ψυχολογική παρατήρησις διδάσκει, υπέρ τούτου τις 
πρό παντός άλλου διαφέρεται, εκείνο ιδιαιτέρως εκτιμά, οπερ είναι 
προϊόν τής ιδίας αύτοΰ εκλογής. ’Εμμέσως δε θ α  εξεγειρηται το δια
φέρον τών μαθητών υπέρ τοΰ νέου, τοΰτο μέν, διότι κατά άρτι είρη- 
μένα, διαρκώς έν τή προσκτήσει τοΰτου θ ά  προκαλήται η αυτενέρ
γεια αυτών, τοΰτο δέ, διότι, έφ’ δσον οί μαθηταί αυτοί θά  έκλέγωσι 
τό προσκτηθησόμενον νέον, δέν θά στρεφωσι μεν την συνειδησιν 
αυτών εις ξένας πρός τοΰτο παραστασεις, θ  αναγωσι δ ευκόλως 
εις αυτήν τάς πρός τό νέον συγγενείς, θ ’ άφομοιώσι δε τοΰτο έλλό- 
γως καί συνειδητώς. Ουτω λοιπόν η υπ αυτών τών μαθητών θεσις 
τοΰ σκοποΰ θ ά  συντελή εις τε τήν άμεσον καί τήν Εμμεσον πρόκλη- 
σιν τοΰ διαφέροντος και τής αύτενεργείας αυτών, άρα θ ’ άναπτΰσση 
αμέσως τε καί εμμέσως τήν βοΰλησιν αυτών υπέρ τοΰτου.Διά τής τοι- 
αΰτης θέσεως τοΰ σκοποΰ ή τεχνητή μάθησις αποβαίνει όμοία πρός 
τήν φυσικήν, έν ή, ώς γνωστόν, προθέτομεν μόνοι ήμΐν αύτοϊς τόν 
σκοπόν τής πνευματικής ημών ασχολίας καί έν ή διά τοΰτο ή βούλη- 
σις ημών άμέριστος κατευθΰνεται έίΐΐ τό άντικείμενον ταύτης. Ά λ λ ’ 
ή υπό τών μαθητών θέσις τοΰ σκοποΰ αποβαίνει λυσιτελής καί δ ι’ 
έτερον λόγον. Ο ι μαθηταί γιγνά>σκοντες, οτι αυτοί θά  θέσωσι τόν 
σκοπόν έκάστου νέου μαθήματος, ήδη πρό τής ένάρξεως αύτοΰ θ ’ 
σπασχολώνται πρώτον μέν περί τήν εύρεσιν τούτου, ϊνα  δύνανται νά 
έπαρκώσιν είς τήν σχετικήν «παίτησιν τοΰ διδασκάλου, ειτα δέ περί 
τήν εύρεσιν αύτοΰ τοΰ διά  τοΰ σκοποΰ τούτου προαναγγελλομένου 
νέου. Ούτως ήδη πρό τής ένάρξεως τοϋ μαθήματος θά  έξεγείρηται 
ή προσδοκία αυτών αμέσως μέν υπέρ τοΰ τεθησομένου σκοποΰ, εμ 
μέσως δ’ υπέρ τοϋ διά τοΰ σκοποΰ τούτου προαναγγελθησομένου 
νέου. Ά λ λ ’ άν ή υπό τών μαθητών θέσις τοϋ σκοποΰ είναι ώφελιμω- 
τάτη άπό τών μνημονευθεισών διδακτικών έπόψεων, δέν είναι αύτη 
όλιγώτερον ωφέλιμος καί άπό γενικής ολω; παιδαγωγικής έπόψεως- 
ΓΙρόδηλον είνε, δτι οί μαθηταί έξερχόμενοι τοϋ σχολείου καί εισερχό

μενοι οπουδήποτε εις τόν κοινωνικόν βίον δέν θά  έχωσι βοηθούς, 
τιθέντας αυτοΐς τούς σκοπούς τής μαθήσεως καί καθόλου πάσης 
εργασίας αύτών, άλλ’δλως τούναντίόν θ ά ε ΐνε  ήναγκασμένοι μόνοι νά 
ποιώσι τοϋτο. Οπως δ’ δμως ιοσιν ικανοί πρός τήν άπαίτησιν ταύ- 
της τής ζωής, ής ή πλήρωσις είνε ώς γνωστόν δυσχερεστάτη, απαραί
τητον είνε νά έχωσιν έθισθή είς ταύτην. Α κριβώ ς δ ’ έθιζόμενοι νά 
προθέτωσιν αύτοί έαυτοΐς έκάστοτε τούς διαφόρους σκοπούς τής μα
θήσεως εν τώ σχολείω καθίστανται ικανοί καί εις τήν μετέπειτα θέσιν 
τών ποικίλων σκοπών τοϋ καθ’ ημέραν βίου. Έ κ  πάντων λοιπών τών 
είρημένων εξάγεται άριδήλως, δτι ό σκοπός πρέπει νά θέτηται, έφ’ 
ό'σον εινε δυνατόν, ύπ’ αύτών τών μ α θη τώ ν.Ή  τοιαύτη νΰν θέσις τοϋ 
σκοποΰ δέν θά  εινε πάντοτε δυνατή προκειμένου περί τοΰ άρχικώς τ ι-  
θεμένου σκοποΰ έκάστης νέας μεθοδικής ένόιητος, δστις δ ιά  τ^ΰτο 
ούχίσπανίως θ ά  δίδηται ύπ’αύτοΰ τοΰ διδασκάλου.Έ φ’ δσον δ’ δμως 
οί μαθηταί, έρειδόμενοι έπι τών μέχρι τοΰδε διδαχθέντων, δύνανται ά- 
νευ δυσχερείας νά εΰρωσιτόν περί ου πρόκειται σκοπόν, απαραίτητον 
εινε νά θέτωσιν αύιο ί τοΰτον. Θά κατορθώσι δέ τό πράγμα εύκόλως, 
προκαλούμενοι είς τοΰτο συνήθως μέν διά μιας, ενίοτε δέ καί διά π ε 
ρισσοτέρων καταλλήλων ερωτήσεων τοΰ διδασκάλου. ’Ά ν  έν π ρ δ . ο ί 
μαθηταί έδιδάχθησαν τά κατά τήν άποτυχοϋσαν κατά τής Ε λλάδος 
εκστρατείαν τοϋ Δάτιδος καί Ά ρταφέρνους, πρόκειται δέ νΰν νά 
προτεθΐ) ώς σποπός τής μαθήσεως αύτών ή νέα εκστρατεία τών Περ- 
σών κατά τής Ε λλάδος, δέν θά  είνε δυσχερές είς τούτους νά εύρωσι 
μονοί τόν σκοπόν τοΰτον, προκαλούμενοι ώδε υπό τοϋ διδασκάλου 
«εις τό προηγουμενον μάθημα (ή τά προηγούμενα μαθήματα) εμά— 
θομεν, ποιον αισχρόν τέλος έλαβε καί ή δευτέρα εκστρατεία τοϋ 
Λαρείου, ό όποιος ήθελε μέ πασαν θυσίαν νά καθυποτάξη τήν Ε λ 
λάδα' τί πρέπει φυσικά νά ϊδιομεν τώ ρ α ;». Προδήλως εις τήν ουτω 
διατυπουμένην έρώτησιν τοΰ διδασκάλου οί μαθηταί θ ά  άποκριθώ - 
σ ιν  «θά ίδωμεν, άν ό Δαρεϊος έπεχείρησε καί νέαν εκστρατείαν 
κατα τής Ελλάδος» ή «θά ίδωμεν, πώς ό Δαρ. επιχειρεί καί νέαν 
εκστρατείαν κατά τής Ελλάδος» κτλ. "Αν νΰν δέν είνε πάντοτε εύ- 
κολον εις τούς μαθητάς νά ευρίσκωσι τόν άρχικώς τιθέμενον σκο- 
πον έκάστης νέας μεθοδικής ένότιιτος, εύχερές ούχ ήττον είνε είς 
τούτους νά έξευρίσκωσι πολλούς τών μερικών σκοπών, οΐτινες, ώς



ευθύς θ ά  ίδωμεν, θ ά  προτάσσονται έκάστου τών τμημάτων, καθ’ 
« , ως έν τοΐς εφεξής διά μακρών θ ’ αναπτύξω  μ εν, θά  προσφέρωμεν 
είς αυτούς πάσαν νέαν μεθοδικήν ενότητα. Κ αθ’ δσον οί μερικοί 
οΰτοι σκοποί θ ά  εύρίσκωνται έν λογική πρός άλλήλους συνάφεια, 
ούχί δυσκόλως θ ά  δΰνανται ο ί μαθηναί, ερειδόμενοι έπί τοϋ άρτι 
κατορθωθέντος μερικού σκοπού ή τών άρτι κατορθωθέντων, νά ευ- 
ρίσκωσι τόν έκάστοτε ζητούμενον νέον. Ά ν  έν πρδ. διδασκυμένου 
τού λαγωοΰ έμαθον ήδη οί μαθηταί τούς εχθρούς αύτοΰ, ούχί δυσ- 
κόλως μετά τούτο θά  δηλώσωσιν, δτι τώρα έτιθυμοΰσι νά μάθωσι, 
πώς ή αν δύναται ό λαγωός νά άποφεύγη τούς εχθρούς αύτοΰ τού
τους. Μαθόντες τήν τροφήν τοΰ λαγωοϋ ζητούσι νά μάθωσι, πώς 
ούτος κατορθοί νά τρώγη ταύτην κ. τ. λ. ’Ά ν  διδάσκηται ή υπό τοΰ 
Κανάρη έκδίκησις της Χίου, εχωσι δ ήδη μάθει οι μαθηταί, ποιος 
είνε δ Κανάρης, δέν θ ά  δυσκολευθώσι, προκαλούμενοι διά καταλ
λήλων ερωτήσεων τοΰ διδασκάλου, νά δηλώσωσιν, δτι περαιτέρω 
θ ά  μάθωσι, πώς ανατίθεται είς τόν Κανάρην νά άναλάβη τήν έπ ί- 
θεσιν κανά τοΰ τουρκικού στόλου, μετα τοΰτο, τι καμνει ουτος, 
άφ ’ ου άνέλαβε νά άποπλεύση, είτα τί εκαμεν, άφ’ ού εφθασέν είς
τόν λιμένα τής Χίου κ. τ. λ.

Ούχι σπανίως, καίτοι ό διδάσκαλος ύπολαμβάν3ΐ, ότι επαρκώς 
έφρόντισε περί τής ορθής θέσεως τοΰ σ*οποϋ, ούχ ήττον συμβαίνει, 
ώστε τινές τών μαθητών ή νά μή λάβωσι μηδεμιαν παράστασιν τοΰ 
σκοποΰ ή νά λάβωσιν ασαφή ή ανακριβή. Α ιτία τού πράγματος θα  
εινε προδήλως ή δ τεθείς σκοπός, δστις δέν θα  έπλήρωσε κατά πάντα 
τάς εν τοΐς πρότερον μνημονευθεισας απαιτήσεις, η οι περί ων πρό
κειται μαθηταί, ο ϊ ν ι ν ε ς  κατά τήν θέσιν τού σκοποΰ θ ’ άπησχολοΰντο 
περί πράγματα πολλώ τούτου προσφιλέστερα. Επακολούθημα.τη, 
καταστάσεως ταύτης έσται, οτι οι μαθηταί ουτοι, ως μη παριστα- 
νοντες έαυτοίς τόν σκοπόν ή έχοντες ατελή τούτων παραστχσιν, δεν 
θ ά  δυνηθώσι νά κατορθώσωσι τούτον ευκόλως και τελείως. ΙΙρος 
πρόληψιν τοΰ κακοΰ τούτου οφείλει προφανώς δ διδάσκαλος νά μή 
άρκεσθή είς τήν θέσιν τού σκοπού, αλλ ευθυς μετα ταυτην να προ- 
καλέση τινάς τών μαθητών, καί δ ή τους μάλλον αδύνατούς καί απρό
σεκτους, είς τήν έπανάλη-ψιν τοΰ προτεθέντυς σκοποΰ. Αν τις τών 
προκληθέντων μαθητών αδύνατή νά έπαναλάβη τόν σκοπόν έξ άπρο-

σεξίας, προτρεπόμενος εις προσοχήν προκαλεΐται νά εΐπη τόν σκο
πόν, άφ’ οΰ άκούση αυτόν επαναλαμβανόμενον ύπό τίνος τών συμ
μαθητών. Π εριττόν δ’ είναι νά δηλωθή, δτι ή προτροπή πρός 
τόν φωραθέντα άπρόσεκτον θά  σωφρονίση καί τούς λοιπούς άπρο- 
σέκτους, οΐτινες θά  φροντίσωσι νά γένωνται κύριοι τοΰ σκοπού, ϊν α  
μή πάθωσιν, δ,τι καί εκείνος. Ά ν  δ διδάσκαλος παρατηρήση, δτι 
α ιτία  τής αδυναμίας τών μαθητών είναι ή έλαττωματικότης τού τε- 
θέντος σκοποΰ, οφείλει άνευ υποστολής νά απλοποίηση αυτόν έπ ί 
τοσοΰτον, ώστε νά γέννηται εύ'κολον κτήμα πάντων τών μαθητώ ν 
τής τάξεως. Ά ν  τις τών μαθητών, έπαναλαμβάνων τόν σκοπόν, ύπο- 
τυπώση τούτον έν γλωσσική μορφή διαφόρω εκείνης, ύφ ’ ήν έν αρχή 
διετυπώθη ούτος, έφ’ οσον ή μορφή αυτή δέν είναι εσφαλμένη ή 
δέν υποκρύπτει παρανόησιν τοΰ σκοποΰ, Ιπ  ούδενί λόγω επιτρέπε
ται είς τόν διδάσκαλον νά έποκρούση τόν ουτω διατυπωθέντα σκο
πόν, δλως δέ τουναντίον επιβάλλεται εις αύτόν νά άποδέχηται αύτόν 
μετ’ επιδοκιμασίας, καθ’ δσον ούτος είναι προϊόν τής αύτενεργείας 
τού ύποτυπώσαντος αύτόν, κατά κανόνα δ’ είναι εύνοητότερος εις 
τους λοιπούς παΐδας τού υπό τοϋ διδασκάλου δηλωθέντος. ’Ά ν  νΰν 
δ σκοπος δέν παρουσιάζη δυσκολίας, είναι δέ διά τοΰτο δ διδάσκα
λος βέβαιος, δτι προσεκτήθη ύπό τής τάξεως, δέν πρέπει νά πρόκα-  
Λήται πολλαπλή τούτου έπανάληψις, καθ’ δσον αύτη αποβαίνει άνι- 
αρα είς τούς μαθητάς, ώς κατακρατούσα τούτους έπί γνωστοΰ πράγ
ματος και κωλύουσα τήν πρόοδον τής διδασκαλίας. "Ολως δ’ δμως 
δεν πρέπει συνηθέστατα νά έλλείπη ή έπανάληψις τοΰ σκοποΰ, διότι 
διά ταύτης ου μόνον εξελέγχεται κατά τά ειρημένα ή ύπό τής τάξεως 
πρόσκτησις αυτού, αλλά καί, βεβαίας ούσης ταύτης, διευκ3λύνεται 
ή βαθυτέρα και στερεωτέρα έντύπωσις τούτου.

Αν νϋν ανακεφαλαιωσίομεν πάντα τά ειρημένα, έξάγομεν, δτι δ 
σκοπός, αν μέλλη νά κατευθύνη τήν βούλησιν τών παίδων είς τό ύπ’ 
«ύτοϋ προαναγγελλόμενον νέον, οφείλει νά εχη τάσδε τάς ιδιότητας : 

Α ) νά είναι ευνόητος, προς ο δή καί οφείλει νά είνα ι:
α ) απλούς καί σαφής κατά τε τό περιεχόμενον και τό λεκτικόν, 
β ') συγκεκριμένος καί ούχί άφηρημένος, 
γ ')  ό προσήκων κατά τό μέγεθος καί 
δ ') πραγματικός, ουσιαστικός, υλικός,



Β ') να προαναγγέλλη σαφώς τό νεον,
Γ ')  νά μή προλαμβάνη τό νεον,
Δ') νά είναι φυσικόν καί λογικόν επακολούθημα τών μέχρ ι τοΰδε

κατορθωθέντων σκοπών,
Ε ') νά προαναγγέλλω τό νέον ώς εχον σ/έσιν προς πραγματα, 

νπέρ ών έξηγέρθη ήδη τό διαφέρον τών μαθητών,
Σ Τ ') νά θέτηται υπό τών μαθητών αύτενεργοΰντων καί 
Ζ )  νά έπαναλαμβάνηται ύπ’ αυτών.
Έ κ  τών ρηθέντων δ’ ωσαύτως εξάγεται, δτι ή ορθή δήλωσις τοΰ 

σκοποΰ ούδαμώς εινε εύκολον χρήμα, δτι δε διά τοΰτο η διατύπωσις 
«ύτοΰ πρέπει νά γίγνηται υποκείμενον επιμελούς σκεψεως τοΰ δ ιδα 
σκάλου κατά τήν προπαρασκευήν αύτοΰ.

Α ί μ ορφ α ί, ύ φ ' Άς δνναται νά δίατνπω ται ό οχοηός. Ο σκο
πός, έφ’ δσον δέν πρόκειται νά τεθή υπό τών μαθητών, άλλ’ υπό τοΰ 
διδασκάλου, δΰναται προδήλως νά παρουσιάζηται πρώτον υπό μορ
φήν προτάοεως. Ουτω π. χ. εινε διατετυπωμένοι οί σκοποί: «σή
μερον θά  μάθωμεν πολλά νέα πράγματα περί τοΰ κυνός», «τώρα 
θ ά  εΰρωμεν τούς εχθρούς τοΰ λαγωοΰ», «τώρα πλέον θά  ίδωμεν τό 
τέλος τής εν Μ αραθώνι μάχης» κτλ.

Π ροφανώς δμως ό σκοπός δΰναται νά διατυπώται και ως έρώ - 
τηαις  τοϋ διδασκάλου, είς ήν δέν πρόκειται νά δοθή άμεσος άπόκρι 
σις υπό τών μαθητών, καθόσον άπόκρισις εις ταυτην εσται συμπασα 
ή προσφορά τοΰ νέου. Ύ π ό  τήν μορφήν ταΰτην είνε εν πρδ διατε- 
τυπωμένοι οί σκοποί: «Τ ί νά έ’πραξαν τώρα ο ι Πέρσαι μετα τήν 
καταστροφήν τής Έ ρετρίας;» , «τί θά  έκαμε τωρα ο Αλκιβιάδης εν 
Σ πάρτη ;»  «πώς δΰναται δ λαγωός νά προφυλάσσεται άπό τών εχ
θρώ ν αύτοΰ;» κ.τ.λ.

Ή  ερώτησις εικότως έν πολλοίς τών πραγματικών μαθημάτων 
λαμβάνει συνηθέστατα τήν μορφήν τοϋ προβλήματος. Ύ π ό  τοιαΰ- 
την μορφήν είνε διατετυπωμένοι οίδε οι σκοποί: « Ο εις πήχυς τοΰ 
υφάσματος τής ενδυμασίας μου τιμαται 12 δρ. και 50 λεπτ. Δια τό 
ένδυμά μου έχρειάσθησαν 4 πήχεις καί 0)8 τοΰ πηχ. Πόσα χρήματα 
Ιδωκα διά τό δλον ύφασμα ;» «Τό μήκος τής αιθούσης τής διδασκα
λίας είνε (3 μετρ. καί 55 έκ., τό δέ πλάτος αυτής είνε 4 μετρ. και 85 
εκ. Πόσον είνε τό εμβαδόν τής αιθούσης;» κ.τ.λ.

*

Πρόδηλον νΰν είνε, δτι τό είδος τής έκάστοτε προκριθησομένης 
μορφής τοΰ σκοποΰ ίξαρταται κατά μέγα μέρος έκ τοϋ ποιοϋ τής 
έκάστοτε διδαχθησομένης νέας ύλης. Ούχ ήττον έν τώ καθορισμώ 
αύτοΰ όφείλομεν νά έχωμεν ύπ’ ό'ψει καί τάδε :

Καθόσον ή συνεχής ύποτΰπωσις τοΰ σκοποΰ ύπό τήν αύτήν μορ
φήν θ ά  προκαλή τήν ανίαν τών μαθητών, καλόν είνε νά φροντίζω - 
μεν περί άναλόγου εναλλαγής τών διαφόρων μορφών τοΰ σκοποΰ.

Έ φ ’ δσον σκοπός τις δΰναται νά ύποτυπωθή ύπό τε τήν μορφήν 
τής προτάσεως καί τήν τής έρωτήσεως ή τοΰ προβλήματος, καλόν 
είνε νά προτιμώμεν νά παρουσιάζωμεν αύτόν ύπό τήν μορφήν τής 
έρωτήσεως ή τοϋ προβλήματος, καθόσον αύται είνε πολλώ έπιτη- 
-δειότεραι τής πρώτης είς τό νά έξεγείρωσι τήν προσδοκίαν, τό δ ια 
φέρον καί τήν αυτενέργειαν, καθόλου δέ τήν βοΰλησιν τών μαθητών 
ύπό τοΰ προαναγγελλομένου νέου.

Δέν πρέπει έν τέλει νά λησμονώμεν, δτι, αντί νά παρουσιάζωμεν 
τόν σκοπόν έν μια μέν, αλλά σχοινοτενεϊ προτάσει, καλόν είνε, δπως 
άποβαίνη εύνόητος, νά διατυπώμεν αύτόν έν πλείονι μέν τής μιας, 
«λλ’ άπλαΐς προτάσεσι.

(έ'πεται συνέχεια)
Δ. I. Λ Α Μ Ψ Α 2

Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Α

Ή  τ ο π ι κ ή  ισ το ρ ία ,  κ α ι  ο ί  δ ι δ ά σ κ α λ ο ι

Ή  τοπ ική ιστορία δέν άποτελεΐ μέρος τοϋ προγράμματος τοϋ 
•δημοτικού ημών σχολείου. Κ ατά γενικόν δέ κανόνα ούδ’ άλλως πως 
είσάγεται έν αύτώ ύπό τών διδασκαλων. Αί φιλότιμοι εξαιρέσεις είνε 
<>πάνιαι. Αυτή ούδ’ άποσχολεϊ σχεδόν τους διδασκάλους. Είθε νά ήπα- 
τώμην λέγων o-rt ενδιαφέρει ήττον άκόμη τάς διδασκαλισσας. Πόσος



ολίγοι θά ήδύναντο νά αναφερωσι τα  αζια λογου βιβλία, τα  o-.oist: 
έχουσι γραφή περί τού τόπου, ον κατοικουσι, τή ; επαρχίας, τού νο- 
αοϋ ; Ά λ λ α  πόσοι όλιγώτεροι άνεγνωσαν ή εφυλλομετρησαν ταύτα ~ 
Είνε γνωστόν, ότι πλεϊστα έργα έχοντα χαρακτήρα τοπική; ιστορία; 
περιέχουσιν ειδήσεις άναλιτ,θεϊ;. 1 πάρχουσιν αλλα πληρη μεγαλοπρε
πών μωριών. Ά λ λ α , έν τούτοι; ωφέλιμα, εισίν ευσυνείδητου πολυ- 
μαθεΐας, άλλ’ ύπνοφόρα. Ά λ λ α  άποτελοϋσι μικρόν ρυάκιον ιστορικών 
γεγονότων άλτ,θώς ενδιαφερόντων άπολλύμενον έν ώκεανώ μωρολο
γιών. 'Γπάρ/ουσιν ούχ ήττον περι πολλών τόπων αληθώς ωραία 
εργα «ορισμένου μέν περιε^ομενου, άλλ ουχι άγαν ειδικά, λόγια , αλλ 
ούχί σχολαστικά. Λεν εχομεν εισετι, εινε αληθές, ίκανα τούτων, ώ, 
άλλαχού, δέν έχομεν ιστορικά λεξικά πληροφοροϋντα μέ τρόπον τα- 
χύν, άκριβή, σπουδαΐον καί μάλιστα τερπνόν περί πασών τών ιστο
ρικών αναμνήσεων τόπου τίνος. 1 πάρχουσιν εν τουτοις, εστω ολιγαι, 
ίστορίαι ώρισμένων τόπων, πόλεων ή χωρίων, οπου εν τώ πλαισιω 
τών οικείων λίθων καί τών γνωστών τοπειων το τοπικον παρελθόν 
άνακαλεϊ το έθνικόν παρελθόν ριπτον έπ’ αυτού ζωηρόν φώς. 1 α δέ 
καλά βιβλία τού είδους τούτου θά πολλαπλασιασθώσιν, εχομεν (Η 

έλπίδος, έν τώ προσεχεϊ μέλλοντι.

Πασα παιδαγωγική βιβλιοθήκη ώφειλε νά έχν) αυτά, νά έχη τό 
ιδιαίτερον μικρόν χώρισμα πλήρες εκ βιβλίων τής τοπικής ιστορίας. 
Ή  βιβλιοθήκη αύτη δέν θά προύτίθετο βεβαίως ν’ άνταγωνισθΤί ποός 
τήν μεγάλην βιβλιοθήκην τής πεπαιδευμένης κοινωνία; τού τόπου, 
άλλά καί δέν θά άπεμακρύνετο τή ; αποστολή; τη ; παρένονσα τοΐς 
έαυτής άναγνώσταις μίαν ιδέαν έπαρκώ; ακριβή καί ώρισμενην τής 
[στορια; τή ; πόλεώ; τω ν, τής έπαρχία; των, τού νομού των, καί έν- 
τεύθεν άγουσα αυτούς είς έπαφήν ένδοτέραν μετά τού παρελθόντος 
αύτού τού έθνους, όπερ όφείλουσι νά διδάσκωσι.

Καταφεύγοντες είς αύτήν οί διδάσκαλοι θά ήδύναντο νά δίδωσιν 
άνευ άμφιβολίας ιστορικά μαθήματα σαφέστερα, νευρωδέστερα, αίσθη- 
τότεοα. Πλήν δέ τούτου φωτιζόμενοι καί ενδιαφερόμενοι θά έπεθύ- 
μ,ουν νά συνεργασθώσιν είς τήν άνασύστασιν τού τοπικού παρεΛθόν—

τος. Το δ’ έργον τούτο δέν εινε δύσκολον όσον καί άν φαίνηταε- 
τοιοϋτον.

Ά λ λ ά  καί έάν είνε δύσκολον είς πολλούς τ ών διδασκάλων νά 
γοάψωσι μονογραφία; ιστορικά;, είνε δυνατόν εί; πάντα ; ν’ άποδί- 
δωσι σπουδαία; υπηρεσία; συλλέγοντε; τά  ιστορικά μνημεία τόπου 
τινό;. Ε ργασ ία  μέτρια, έργασία άγονο; θά ει’πν) τ ι;. Ούδέτερον 
τούτων. Ό  πεπαιδευμένος, ό ιστορικός, οί εργαζόμενοι έν ταΐς μεγά- 
λαις άποθήκαις τών αρχείων δέν έχουσι γενικώς ούτε τόν χρόνον ούτε 
τά  μέσα νά μεταβώσι πρό; ζήτησιν τών τοπικών μνημείων, τών χει
ρογράφου, τή ; παοαδόσεω;. Α ποδίδει τ ι;  αύτοϊ; άξιολογον υπηρε
σίαν έκθάπτων ταΰτα καί θέτων εί; τήν διάθεσιν αυτών, όίδων αυ
τοί; τήν άκριβή ένδειζιν, ήτι; οίκονομεϊ ψηλαφήσεις, αίρει αμφιβολία;. 
Πρό; δέ σώζει έκ τοϋ ολέθρου ή τή ; λήθη; εν μνημεΐον, εν έγγραφον 
μέλλον νά έξαφανισθ-/) άπαρατήρητον. Τ ά; υπηρεσία; τα ύτα ; οί διδά
σκαλοι δύνανται έξαιρέτω; νά προσφέρωσι.

Θά φυλλοστροφώσι τά κοινοτικά άρχεΐα φέροντε; εί; φώ; παν τό- 
ενδιαφέρον, άλλοτε άντιγράφοντε; εν έγγραφον μετά τή ; μάλλον ευ- 
συνειδήτου ακρίβεια;, ά'λλοτε δέ άρκούμενοι εί; βραχεία; καί σαφεϊ;. 
δηλώσει; περί τούτου μετά πληροφοριών. Χωρίς οί διδάσκαλοι νά έχω- 
σιν ώ; σκοπόν τήν πλήρη έκμετάλλευσιν πασών τών πηγών τών ένδια- 
φερουσών ζήτημά τ ι, ιστορικόν, έν τ$  φορα τών τυχαίων συναντήσεων- 
καί έν τώ μέσω τών σχολών των θά έπωφελώνται πάσα; τά ; προσφε- 
ρομένα; αύτοϊ; ευκαιρία; διά νά άναγινώσκωσι, κρατώσι σημειώσει;, 
άντιγράφωσι. Πολλαί οικογένεια1, έχουσι πολύτιμα αρχαία έγγραφα. 
Λεν εύνοοϋσιν αύτά , ούδέ προσέχουσι σχεδόν εί; αύτά. Διατηρούσιν- 
έν τούτοι; αύτά ώ; κειμήλια οικογενειακά καί άνακοινούσιν έκουσίως 
τοΐς εύνοοϋσι καί δυναμένοις νά λέγωσιν αύτοϊς τό περιεχόμενον αυ
τών.

Αί παλαια ί οίκίαι, έν αίς κατά διαδοχήν διέμειναν πολυάριθμοι 
γεννεαί τού αΰτοϋ γένους διασώζουσι πολλάκις άζιόλογα ευρήματα. 
Άναβαίνοντες, αγαπητοί διδάσκαλοι, εί; τοιαύτη; τινό; οικία; τΰ. 
υπερώον, καταφύγιο-; παντό ;, όπερ δέν είναι πλέον χρήσιμον τ·7) οίκο~



-γενεία, παντός πράγματος περιφρονουμένου ύπό τής εποχής, θά παρα- 
-τηρήσητε έκ,εΕ κανά πάσαν πιθανότητα άσκόν κρεμάμενον είς δοκόν, 
κονιοοτώδτι, έχοντα όπάς προξενηθά'ϊας Οπό τών ποντικών. Τ εμάχια 
χάρτου, άποβάντα κίτρινα, ρκκώδη, καλυπτόμενα δι’ αρχαίων χαρα
κτήρων, φαίνονται ύμϊν διά μέσου τών οπών. Καταβιβάσατε α μ έ 
σως τόν σάκκον καί αναπτύξατε μετά προφυλάξεως, μετά σεβασμού 
τά  παλαιά αυτά έγγραφα. Είναι λογαριασμοί, συμβόλαια γάμω ν, 
πωλητήρια, αρχοντικά εξοφλητικά έγγραφα, άποδείξεις φόρου, α π α ι
τήσεις έπαναστατικαί, δικόγραφα, καί πιθανόν προσφιλείς τινες έπι- 
•στολαί.—  Καί έπειτα ; Πρέπει πρώτον νά έπισκευάσητε όλον τούτο 
-δσον τό δυνατόν καλύτερον, επειτα νά άναγνώσητε αυτό μέ τήν 
γραφίδα είς τό χέρι, ν’ άποσπάσητε έξ αυτού ώρισμένα μέρη, άλλα ν’ 
άντινράψητε, τέλος δέ νά προφυλάξητε αυτό άπό τών όδόντων τών 
ποντικών καί τών στάξεων τής στέγης. ’Ενίοτε έν τώ βάΟει παλαιού 
σκωληκοβρώτου κιβωτίου, έν τώ συρταοίω έπίπλου έγκαταλελειμένου 
Οά εχητε πιθανώς τήν καλήν τύχην νά εύρητε κατάστιχον, έν ο> ό οι
κογενειάρχης κατεγραφεν όλα τά  κύρια έσοδα καί έξοδα τής οικίας 
του μετά. τών μάλλον άξιοσημειώτων συμβάντων τής οικιακή; ζωής. 
Αί σελίδες αύται περιέχουσι σχεδόν πάντοτε πολυτίμους πληροφορίας 
περί τής οικονομικής καί τής ηθικής ζωής τής έποχής των.

Οί διδάσκαλοι δέν θά περιορίζωσι τό ένδιαφέρον αυτών εις τά  πα· 
~λαιά δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, καλόν είναι νά έξετάζωσι, νά πε- 
•ριγράφωσι, νά μετρώσι, καί μάλιστα νά ίχνογραφώσιν ή φωτογρα- 
φώσι παλαιάς οικίας, αρχαίας πλευράς τοίχων, οί όποιοι θά καταρ- 
ρεύσωσιν αυριον ή θά έπισκευασθώσιν άνευ μερίμνης περί τού αρχικού 
χαρακτήρος αυτών, πρός δέ διάφορα ευρισκόμενα αντικείμενα, τά 
•όποια μέλλουσι νά είσέλθωσιν είς κυκλοφορίαν καί νά ώσι μετ’ ολίγον 
παραμεμορφωμένα, άκατάληπτα .

"Οταν ό ’Αμερικανός ί'/τορικός B a n o v o f t  άπεφάσισε νά ίδρύση 
βιβλιοθήκην περιλαμβάνουσαν πλήρε:ς τάς πηγάς τής ιστορίας τών 
Κρατών τού Ειρηνικού, όταν έξήλθον τΐΊ ένεργεία του έκ τών μυχών 
τών μάλλον άποκρύφων τοϋ νέου καί τού παλαιού κόσμου τά  έγγραφα

καί τά φυλλάδια τά  μάλλον άγνωστα, παρετηρήθη ότι μία τελευ
ταία άποθήκη αρχείων, ή γενικώτερον ήμελημένη καί ή μάλιστα έν · 
διαφέρουσα ΰπελείπετο νά έρευνηθή. ’Εννοεί τάς ανθρωπίνους άναμνή- 
σεις. Οί πράκτορές του άνεχώρησαν άνά τά  όρη καί τήν θάλασσαν 
όπως λάβωσι συνεντεύξεις μετά τών παλαιών άνθρώπιον, στενογραφή- 
σωσι τάς συνδιαλέξεις αύτών καί άποσπάσωσιν άπ αυτών την μίαν 
μετά τήν άλλην πολλάς ίστορικάς σελίδας.

'Υπέρ πάντας τούς άλλους οί διδάσκαλοι κ α ί" αί διδκσκάλισσαι 
δύνανται νά συλλέγωσι τάς προφορικάς πηγάς τής ιστορίας τού λαού. 
Δέν δύναται νά γίνη σκέψις βεβαίως όπως προσκληθώσιν αυτοί νά 
καταδιώξωσι τάς ίστοοικάς ειδήσεις μετά τοσαύτης μεθόδου καί πεί
σματος ώ; ό B a n c v o / t .  Δύναται νά ζητηθγί μόνον παρ’ αύτών νά 
έπωφελώνται τάς ευκαιρίας τάς προσφερομένας αύτοίς, ν’ άποδέχων- 
τα ι έκουσίως τήν επιθυμίαν, ήν έχουσιν οί γέροντες όπως διαλέγωνται 
περί τών χρόνιυν τής νεότητος αύτών. Νέοι τινές διδάσκαλοι θά συλ- 
λογίζωνται ότι είναι άγαν ήρωϊκόν τό άκροάσθαι τών γερόντων καί 
μάλιστα τό προκαλεϊν τάς συνδιαλέξεις αύτών. ’Α πατώνται. Οά όμο- 
λογήσωσι τούτο ημέραν τινά. Οά συμβίί τούτο όταν άρχίσωσι νά πο- 
λιώνται οί ίδιοι. ’Ε π ί πλέον, δέν άπαιτεΐτα ι ή καλή διάθεσις. 'Ό τα ν  
άρχίζωμέν τι μετά καλής διαθέσεως θά έξακολουθήσωμεν τούτο μ ετ’ 
εύχαριστήσεως.

Οί ποεσβύτεροι διηγούνται ήμϊν διαφόρους παραδόσεις, πολλούς 
γραφικούς μύθους καί αποκαλυπτικούς της ψυχής τών παρφχημένοιν 
χρόνων. Αί προσωπικαί αναμνήσεις αύτών είσάγουσιν ήμάς είς τό 
παρελθόν, ό’περ καίτοι κεϊται πλησίον ήμών κακώς έν τούτοις ύφ’ η 
μών γινώσκεται. Αί ΰλικαί συνθήκαι καί αί έξωτερικαί απόψεις τής 
ζωής εξελίσσονται άπό χρόνου ολιγωτέρου ένός αίώνος μεθ’ ύπερτάτης 
τα /ύ τη το ς . Τά μεγάλα πολιτικά συμβάντα καί ή προσέγγιοις τών 
χρονολογιών άποκρύπτουσιν άφ* ήμών τήν έξέλιξιν ταύτην. Τώ όντι 
ή ζωή ήμών ομοιάζει ολίγον τή τών πατέρων, τών πάππω ν. 
Τό παν σ/εδόν μετεβλήθη. Ιΐλεϊσται εικόνες, ε’ικονίζουσαι πράξεις καί 
•σκηνάς οικείας ήμϊν παοατηρούνται ύπό τών μαθητών ήμών μετά



©ιλοσκώμμονος πίριεργεία;. Ε ί; αύτό τό ένδυμα εντός ολίγων έτών 
έπήλθε σχεδόν καθολική μεταβολή. Οί χωρικοί πρό ολίγων άκόμη 
έτών συνηθοοίζοντο ϊνα θαυμάσωσι διερχομενην επί τοΰ δρόμου την 
άκουψον ταχυδρομικήν άμαξαν" οί σύγχρονοι εργαζόμενοι εν τοΐς 
αγροί; μόλι; ύψοίνουσι την κεφαλήν όταν τό τραίνον διολισθαίντ) συ- 
οίζον έπί τοϋ πλησίον κεκλιμένου επιπέδου. Θά ήδύνατο νά έλκύστ) 
την προσοχήν αύτών μόνον 'έν άεροπλάνον.

Άναμ,φιβόλω; είνε γνοιστόν ήμίν ότι ή δείνα έφεύρεσις έγένετο 
έν τούτω τώ χοόνω, ή δείνα έν έκείνω, ότι ό καταστατικό; νόμο; 
περί τή ; δημοτικής έκπαιδεύσεο;; έξεδόθη τό 1834 , οτι τό 18G2 
έγένετο ή εξωσι; τοΰ πρώτου βασιλέω; τή ; νεωτερα; 'Ε λλάδο; Ό θω - 
νο; κλπ. κλπ. Ά λ λ ά  γινώσκομεν τα ΰτα  ξηρώ;, άφτ,οημένως, καί έάν 
δύνωμαι νά εί'πω, χ3ονολογικώ;. Συνομιλοϋντε; μετά τών πρεσβυτε
ρών θά μάθωμεν τήν λεπτομέρειαν τήν δίδουσαν τό χρώμα καί τήν 
ζωήν. Τά διεσκορπισμενα στοιχεία τών γνώσεων ήμών θά συνενω- 
θώσι, θά έμψυχοίθώσι καί θά δοκιμάσωμεν έπί στιγμήν νήν ισχυρά ν 
εύχαρίστησιν, ήν δίδει ή άμεσο; έπιθεώρησι; παρελθόντο; αί'φνη; άν. · 
σταμενου.

Ά νευ μεγάλη; προσπαθεία;, άνευ μακρών καταδιώξεων, άνευ 
δύσκολων έρευνών, άνευ μόχθων άπορροφητικών καί πυρετωδών, οί δι
δάσκαλοι καί αί διδασκάλισσαι δύνανται λοιπόν νά συλλέξωσι μέγα 
πλήθο; πληροφοριών ιστορικών πάση; φύσεω;. ’Εννοείται ότι ούτω- 
ποιούντες θά ήγοντο μόνον ύπό τοΰ ποοσωπικοϋ συμ,φέοοντο;, 0πε3 θά 
ευρισκον έν τή διατηρήσει τοϋ τοιούτου ή τοιούτου μνημείου καί. 
τή ; πνευματική; ή παιδαγωγικής ώφελείας, ήν θά εβλεπον έν αύτή. 
Θά είργάζοντο πρώτον χάριν αύτών καί τού σχολείου των. Ά λ λ ’ έάν 
άποίηκεύσαντε; τά  άποτελέσματα τών έρευνών των έν φύλλοι; σα- 
φώ; συντεταγμένοι; καί καλώ; ταξινομημένοι; έθετον αύτά εί; τήν- 
διάθεσιν τών άνθριόπων τών έχόντων τά  μέσα νά έργάζωνται μεθοδι- 
κοίτερον καί πρό; σκοπόν μάλλον ώρισμένον, ούδεμία αμφιβολία οτι 
ούτοι οί τελευταίοι ήθελον εύρει νά σταχυολογήσωσιν έκ τούτων πο
λυτιμότατα; πληροφορία;. Οί δέ διδάσκαλοι θά ήδύναντο δικαίως νά

Ιχωσι τούτο τεκμήριον ότι προσήνεγκον τόν λίθον αύτών εί; τήν άνέ- 
γερσιν τοϋ οικοδομήματος αή; ιστορία; τοϋ τόπου των.

(Έ π ε τ α ι συνέχεια) Ί .  Ι ία χ α β ιό λ ο ς
Μεΐάφρασις

ΤΟ ΔΙΑ Φ Ο Ρ Ο Ν  ΤΗΣ Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ  Φ Υ ΣΕΩ Σ

Α '. Ά τ ο μ , ι κ ό τ η ς .  Ώ ;  γνωστόν δέν ύπάρχουσι δύο άνθρωποι 
•έντελώ; όμοιοι κατά τε τό σώμα καί τό πνεύμα. Ό  Leibniz όγ.οίω; 
ισχυρίζεται ότι ούδέν φύλλον είναι ομοιον μέ άλλο καί γενικώ; ούδέν 
πράγμα είναι δυνατόν άπολύτω; νά είναι ομοιον μέ άλλο. Ό  άνθρο>- 
πο; κατά ταύτα είναι άτομον τ . ε. αύθύπαρκτον ον έχον ίδιάζον σω
ματικόν καί πνευματικόν ποιόν, δι’ ού διακρίνεται παντό; άλλου. 
Τό σύνολον τών γνωρισμάτων, τό σύνολον τών προσωπικών ιδιοτή
των οι’ ών ό άνθρωπο; ώ; άτομον διακρίνεται, ονομάζεται άτομιχό- 
της.

Έ ά ν είναι όρθόν ότι δύο φύλλ". δέν είναι όμοια άπολύτω;, δια- 
κρίνονται έπίσης καλώ; τά φύλλα τή ; δρυό; τών τή ; όξύας" τό αύτό 
συμβαίνει καί εί; τού; άνθρώπου;. 1]αρά τά διάφορον ύπάρχουν καί 
πολλαί όμοιοτητες ούτω; ώστε ύπό σωματικήν καί πνευματικήν 
εποψιν νά παρουσιάζουν άκριβεί; διακεκριμένα; τάξει; καί διαιρέ
σεις. Τήν σωματικήν διαφοράν ολίγον παρατηρούμεν, μόνον ιδιαζόν
τως έκπληκτικοί τύποι καί μορφαί έπισύρουσι τήν προσοχήν. Ή  τού 
δώματος μορφή, ή φυσιογνωμία, ή συμπεριφορά καί αί κινήσεις εχουσι 
σπουδαιότητα δι’ ήμάς, ϊνα δι’ αύτών έξηγήσωμεν τό έσο;τεοικόν 
ποιόν, το ήθος, τόν χαρακτήρα τού άνθρώπου. Ή  τέχνη τής περί 
τοϋ άνθρώπου έμπειρίας καί πρός τούτοις ή τού διδασκάλου, ϊνα τόν 
τρόφιμον άκριβώς γνωρίση, στηρίζεται κυρίως είς τό νά γνωρίση έκ 
-τών μεμονωμένων παρατηρήσεων τήν έσωτερικήν αλληλουχίαν τών



σκέψεων καί τών όρμών, νά ίρίαγ τόν χαρακτηριστικόν νόμον, καθ’ 
ου προκύπτουσιν αί ώρισμέναι κινήσεις της ζωής έκ της εσωτερικής, 
φύσεως καί τών εξωτερικών διεγέρσεων.

Προβάλλεται νΰν τό ζήτημα κατά ποια; θεμελιώδεις άρχά; διαι- 
οούνται οί άνθρωποι καί τί απεργάζεται την ατομικότητα έκάστου. 
Ύ πό ψυχολογικήν εποψιν τό ζήτημα σχετίζεται μετά τοϋ τής έν 
ήμϊν μορφώσεως τών ψυχικών περιεχομένων καί τύπων καί μετά τού 
ζητήματος τής έν γένει πορείας τής ανθρώπινης άναπτύξεως. Γνωρί- 
ζομεν πώ; σχηματίζονται έν ήμϊν ά αισθήματα, αί αντιλήψεις, αί 
έποπτεϊαι, αί αναμνήσεις, αί καθολικαί καί γ.-.νικαί παραστασεις, δτι. 
τό είδος τοϋ αισθήματος έξαοταται έκ τής ποιότητος τού έξωτερικού 
έρεθισμού, ότι αί παραστάσεις κατά νόμους ώρισμενους επανερχ_ονται 
είς τήν συν:ίδησιν, ότι κωλύονται καί συνδέονται καί συμφύονται είς 
περίπλοκα πλάσματα. Έ κ  τού παριστάναι θά έζητεϊτο ή συμφωνία 
τοϋ ανθρώπου διότι αί παραστάσεις προσδιορίζονται διά τού αντικει
μενικού περιεχομένου ΐνα '.·όν εξωτερικόν κόσμον εν τί) αυτού αλλη
λουχία άπεικονίσωσιν. ’Αλλά καί είς αυτό έπιβάλλεται ή άτομικότης. 
Συνεπεία τής διαφόρου όργανώσεως τών αισθητηρίων οργάνων καί τών 
αΰτοΐς προσηρτημενων νεύρων τά  πριυτογενή αισθήματα είνε ισχυρό
τερα, ζο>ηοότερα, θετικώτερα είς τον ενα παρά είς τόν άλλον άνθρω
πον. "Ο ,τι όαως μανθάνω έκ τού κόσμου διά τής άμεσου έποπτεία:, 
αί εικόνες τής έμής άναμνήσεως έζαρτώντκι έκ τοΰ έν ώ ζώ περιβάλ
λοντος, αί ποικίλας γνώσεις ά; προσαποκτώ ρυθμίζονται κατά τήν 
διδασκαλίαν ήν ελαβα, τάς εικόνας ά; είδον καί τά  βιβλία άπερ 
άνέγνωσα. Ά λ λ ’ άκόμη περισσότερον έπιβάλλεται ή άτομικό
της, διότι έκ τοϋ συναισθηματικού τόνου τών αισθημάτων μετά τών 
σκέψεων άδιαλείπτως συναισθήματα συνδέονται. Διά τούτο /) αισθη
τική άντίληψις, τά όραν, άκούε·,ν, άπτεσθαι κτλ. όχι μόνον έκ τής 
παρουσίας τών πραγμάτων άλλά καί έκ τής προσοχής ήμών προυδιο- 
ρίίεται καί αϋτη πάλιν έκ τής άξίας ήν τά  αντικείμενα διά τό συ
ναίσθημα ήμών εχουσιν. Ε π ίσης έν τή  άναμνήσει δέν υπάρχει τό, 
άδιάφορον, άλλ' οπερ ζωηράν εντύπωσιν επροξενησεν εις ήμας ή κατε—

στησεν ήμας ευτυχείς ή έπτόησεν ήμας. Έ ν  τοΐς τοϋ άνθρώπο> 
συναισθήμασι κε.ται άναμφιλέκτως τό ίδιοφυέστατον καί πρωτογενέ- 
στααον τής αυτού ουσίας. Τούτο καθίσταται έναργέστερον έάν λά - 
βωμεν ϋπ’ οψει δτι τό συναίσθημα μετά τών όρμών καί τών κλίσεων 
παντός είδονς είς ενεργόν σύνδεσμον εύρίσκεται. Έ ν  τοΐς συναισθή- 
μασιν εύρίοκομεν άμέσως τήν ήμετέραν ύπαρξιν καί ζωήν καί είς τά ς 
κλίσεις ήμών επίσης δι’ ών ένεργώς ήμας αυτούς όρίζομεν καί κατευ- 
θυνόμεθα άπό στιγμής είς στιγμήν εύρίσκεται ικανόν μέρος τής άτο- 
μικότητος ήμών.

Β '. Α ί  κ ρ ά σ ε ι ς .  ’Ενωρίς ήδη άνεγνώρισεν ή ψυχολογία τήν 
ίδιάζουσαν θέοιν τού συναισθήματος όρίσασα δτι τούτο είναι δ θεμε
λιώδης τόνος τού πνευματικού βίου καί δτι είναι πρόξενον τής μεγά
λης ποικιλίας τού θυμικοϋ βίου. Ά λλ ά  τό άτομικόν συναίσθημα κατά 
τά : έομηνευτικάς έρεύνας συνδέεται στενώς μέ τήν ίδιάζουσαν κ α τα 
σκευήν τού σώματος έκάστου ατόμου. Διότι ή σωματική κατάστα- 
σις έκάστου άνθρώτ.ου τά  μάλιστα παραλλάσσει σχετικώς μέ τό μέ
γεθος, τήν κατασκευήν καί τήν ρώμην έκάστου μέλους, ύπό τήν επο
ψιν τής αίσθητικότητος καί αής διαρκείας τών νεύρων καί τών μυών. 
Έπιστεύετο ίδία ό'τι ή αίτία τής διαφορας τού ανθρωπίνου χαρακτή
ρας εύρίσκεται έν τί, μείξει τών χυμών ιού σώματος. Τή έπικρατήσει. 
όθεν έκάστου χυμού άντεστοίχει ίδιος τρόπος τοϋ συνοασθάνεσθαι^ 
ορέγεσθαι καίσκέπτεσθαι. ’Επειδή δέ διέκρινον τέσσαρας κυριωτέρους 
χυμούς διή,ρουν καί τούς άνθρώπους είς τέσσαρας κράσεις, είς α ιμα 
τώδεις, φλεγματικούς, χολερικούς καί μελαγχολικούς. Ώ ;  κράσις λοι
πόν χαρακτηρίζεται ή είς τό σώμα ένυπάρχουσα α ιτία  τής διαφορας 
τής ψυχικής καταστάσεως, ίδια τής ορμής τού συναισθήματος καί το> 
πάθους.

(επεται συνέχεια)
Μετάφράσις έκ τής Ψυχολογίας Jalin

Ε .  Γ .  Π * π π * μ ιχ α ή λ



Κ Α Λ Η  Α Ρ Χ Η  Η Μ ΙΣ Υ  ΤΟ Υ  ΟΛΟΥ

Αί διδκσκαλίαι τοϋ διδασκάλου εινκι άπ ατήσει;, εί; ά ; ό μαθη
τ ή ; οφείλει νά άποκρίνηται, ϊνα κύτκι ώσιν άποτελεσματικαί. «Δύ- 
-νκσθε νά όδηγήσητε ενα 'ίππον εί; την κρήνην, δέν δύνασθε όμω; νά 
τόν κάμητε νά πίτ,» λέγει ό James. Ό  ίππο; θά πίτ,, έάν Οέλγ, νά 
πίτ), καί θά θελήστ) νά πίτ), έάν διψί).

Ωσαύτως ό πα ΐ; δέν θά γευθίί πραγμάτων νέων, τά όποϊα επιθυ
μείτε νά τώ μάθητε παρά μόνον έάν ταϋτα έξεγείρωσι την όρεξίν του, 
καί τό μέγα ζήτημα είναι νά ένδιφερηται τό παιδίον. Διότι ή ορεξι; 
δέν παραγγέλλεταΓ έάν άπκιτήτε την προσοχήν τών μαθητών σα; 
διά φωνής ήχηρά;, τά  παιδία δέν θά κινηθώσι πλέον, θά έχωσι τό 
βλέμμα έφ’ ήμών' πολύ καλά, άλλά δέν θά ένδιαφέρωνται δι’ εκείνο, 
τό όποιον θά τοΐς εϊπητε. Δέν καθιστώσιν 'έν άντικείμενον ένδιαφέρον 
διά προκαταρκτική; πειθού;. Έ ά ν  άρχίσητε εν μάθημα ώ; έξης: « Ιία ι- 
διά μου θά σά; μάθω σήμερον πράγματα νέα, μά πολύ νέα καί έκτά- 
κτω; ενδιαφέροντα, άκούσατέ με» θά κινήσητε τήν π-.ριεργίκν τών 
άκοοατών σα;, θά ώσιν όλοι οφθαλμοί καί ώ τκ ' άλλά θά χρεικσθγ, 
παρευθΰ; νά τηρήσητε τήν ΰπόσχεσιν' νά είναι ενδιαφέρον‘ έάν ούχί, 
παρά τήν καλήν των διάθεσιν οί μαθηταί σας δέν θά σά; άκολουθή- 
σωσιν ούτε δύο λεπτά. Τά πνεύμα των δέν Βά τεθνί εί; κίνησιν κατόπιν 
τού ίδ'.κού σας, άνευ τού δολώματο; τού άντικειμενου, όπερ εκ πρώ
τη ; δψεως καί αυτό καθ’ εαυτό τόν ελκύει.

Ό  διδάσκαλος δστι; θά εχ·/) σπουδάσει μετά συμπαθείκ; τού; μ ι
κρού; ψυχολογικούς οργανισμού; μεθ’ ών συναλλάσσεται θά ευρ7] άνευ 
μεγάλη; δυσκολία; τά  δολώματα τά  δελεαστικά. Ιίρά πάντων, έάν 
πρόκειται περί όλω; νεαρών παίδων δέν θά λησμονήση ότι άγαπώσι 
πολύ τά  αισθήματα. Αί άφηιημέναι ίδεαι, μάλιστα α.ί πλέον κπλαΐ 
καί αί πλέον σκφεΐ; δέν έξασκούσιν έπ' αύτών ούδέν θέλγητρον. Ή  
^προσοχή των ά π ’ έναντία; άπέρχεται αύθορμήτω; πρό; παν ό ,τι βλε- 
πετα ι, άκούετ».ι, πρό; πάν ο ,τι κινείται, πρό; παν ό,τι ζνί...

ΙΙοσάκι; δέν άκούομεν τούς διδασκάλους ή τού; γον-ΐς νά λέγω* 
■«ΐΐν ήγανακτησμένοι ή λυπηαένοι. «Τ ίποτε δέν ήμπορεΕ νά έξαγάγτ) 
.κανείς άπό αύτό τό παληόπαιδο, είναι λίαν άφηρημένον, μ ίκ  μυϊα 
τά άπασχολεΐ, ενα μηδαμινόν πράγμα τού άποστρέφει τήν προσο
χήν άπό πράγματα σοβαρά !» Σφαλλόμεθα’ πάν ο ,τι είναι άσήμαν- 
τον δι’ ήμάς, οΐτινε; δέν είσεδύσαμεν έν τώ μαθητή, είναι δι’ αύτόν 
σπουδαΐον, κκί τά  σπουδαία πράγματα τά  όποϊκ ένδιαφέρουσιν ήμ ά;, 
τόν άφήνουσιν άδιάφορον, έν ώ ενδιαφέρεται διά τήν μυϊαν, ή τι; ήμά; 
αφήνει άδιαφόρους. Αύται αί άπελπιστικαί άφαιρέσει; παρέχουσι τ·?ί 
άληθεία πολύτιμον διδαχήν : μά; διδάσκουσι περί τάσεων καί κλίσεων 
τοϋ παιδι:ιοΰ πνεύματο;, μά; παραδιδοησι τήν κλείδα, ήτις θά μάς 
άνοίξν) τήν προσοχήν του, έάν εχωμεν τήν έπιτηδειότητα τής χειρός, 
καί θά μάς έπιτρέψη νά κάμωμεν τά εργον μας ώς παιδαγωγοί. Ιίόσαι 
λεπτομέρειαι άμελούμενκι ή άγνοούμεναι ύφ’ ήμών συνάζουσι τάς 
αισθήσεις τοϋ παιδά; μετά μιάς τάξεω; καί άκριβείκς, αϊτινε; συχνά 
μά ; ταράττουσι ! Τούτο προέρχεται έκ τού ότι τό άνεπτυγμένον καί 
ώριμον πνεϋμά μ α ;, δέν άντιλαμβάνεται πλέον μετά τοϋ κύτοϋ άφε- 
λοϋ; πάθους, κκί ότι ευχαριστείται όλιγώτερον εί; τό συγκεκριμένον ή 
εί; τό άφηρημένον. Τουναντίον ή ψυχική ζο^ηρότη; τοϋ παιδά; κκτανκ- 
λίσκεται εί; μόνην τήν δύνκμιν τοϋ κίσθήματο;’ ζητεί συνεχώ; έντυ- 
πώσει;.

"Α; άρχίσωμεν λοιπόν τά ; διαλέξει; μα ; άνκχωροϋντε; άπό τών 
αντικειμένων τά  όποϊκ έγείρουσιν ευρέως τήν αισθητικήν περιέργεικν 
τών νεκρών άκροατών μας. "Α; τοΐς όμιλήσωμεν περί πραγμάτων τά  
όποϊκ δύνκντκι νά ίδωσι, νά έγγίσωσι, νά ψκύσωσιν, έκεΐνκ τά  όποϊκ 
δίδουσιν είς κύτάς κίσθημκτκ. ”Ας δώσωμεν μαθήματα πραγμάτων 
τών όποιων είναι αδύνατον νά έξογκωθ55 ή παιδαγωγική άξια, άς έπω- 
φεληθώμεν κατά μέγα μέρος έπίσης έκ τής κλίσεω; τού πκιδός τή ; 
έκδηλουμένης διά τής κινήσεως, τής πράξεω;. Έ ν  όσω κάμνομεν εν 
μικρόν πείραμα έπί τοϋ πίνακος ή εν ιχνογράφημα έπί τού πίνακος 
παρατηρούμεν ότι οί μαθηταί είναι έν γένει ήσυχοι καί ένδιαφερόμενοί' 
πάν ό ,τι κάμνει ό διδάσκαλος εχει περισσοτέραν γοητείαν άπΰ ο ,τι



λέγει. Ά ς  κάμνωμεν λοιπόν τά  ιχνογραφήματα μας, ας έκτελώμεν- 
τάς μικοάς εργασίας μας, αΐτινες περιπλέκουσι τούς παιδικούς εγκε
φάλους, ή μάλλον έάν διηγώμεθα, άς περιγράφωμεν κατά τρόπον- 
ζώντα τάς πράξεις, τάς δραματικάς σκηνάς' άς δώσωμεν μίαν τρο
φήν έάν ούχί είς τάς αισθήσεις τουλάχιστον είς την φαντασίαν.

Τό ένστικτον της ’ιδιοκτησίας θά μας είναι ομοίως μέγα βοήθημα. 
Ευθύς ώς εν άντικείμενον περιελθτ) είς την κτήσίν μας, μάς παρου
σιάζεται ύπέ νέαν μορφήν, είναι παραμεμορφωμένον. Δανείζομεν είς 
τόν παΐδά μας εν βιβλίον, μίαν χαλκογραφίαν, επειτα άς δωρήσωμεν 
αύτω τα ϋτα , τό βλέμμα του λάμπει έκ χαρας μέ εν άλλο φως. ’Αν
τικείμενα τά  όποϊα δεν έλκύουσι την προσο/ήν του έξετάζονται περι- 
εργως, τοποθετούνται εύλαβώς, όταν άποβώσιν ίδικά του. Θέλομεν 
π . χ . νά έντυπώσωμεν είς τόν μαθητήν μας σημειώσεις στοιχειώδεις 
θιγούσας την σύστασιν καί τόν βίον τών φυτών. Πόσον τό εργον μας 
θά διευκολυνθτ), έάν ό παΐς έ'χγ) γωνίαν τινά κήπου ίδικήν του μέ τινα 
φυτά ίδικά του. Ε π ειδή  ταϋτα θά είναι φυτά του, τά  όποια θά εχ·/) 
φυτεύσει αυτός, θά τά  έ'χγ) ί'δη αύξανόμενα, θά τά  εχη ποτίσει, ταϋτα 
θά aivai φυτά ένδιαφέροντα καί ό παΐς θά άκούσν) είιχαοίστως παν 
ο,τ; θά τώ είπωμεν έπι τοϋ ζητήματος αύτοϋ. 'Ωσαύτως έάν εν η 
κατασκευάσει εν μικρόν βοτανολόγιον, θά θελήση νά πληροφορηθί). 
περί τών φυτών, τά  όποια εχει συναρμολογήσει ήδη μέ καρφίτσας ή 
με κόλλαν. Τά παιδία έ'χουσιν έν γένει τήν κλίσιν τών συλλογών, 
είναι μία ορεξις, ήν πρέπει νά έπωφεληθώμεν. Πόσα πράγματα δύ- 
ναταί τις νά μάθη είς ενα παϊδα άνευ έπιμονής και προσπαθείας έπαι- 
σθητής εκ μέρους του, εάν συλλέγν) λίθους μετάλλων, άνθη, έντομα 
κ ,τ .τ .  ;

Οί τρόποι ούτοι, απαραίτητοι, μόνοι άληθώς αποτελεσματικοί 
ότ^ν πρόκειται περί νεαρών παίδων, δέν βραδύνουσιν, έννοεΐται, νά. 
καταστώσιν άνεπαρκεΐς. ’Ολίγον κατ’ ολίγον φαίνονται καί αναπτύσ
σονται ύπό τήν ένέργειαν τοϋ βίου καί τής αγωγής ιδία— ένδιαοέ- 
ροντα τεχνητά. — Ή  περιεργία κατ’ άρχάς καθαρώς αισθητική καθί
σταται πλέον κυρίως διανοητική' ό παΐς έχει έπι τών πολυαρίθμων

υποκειμένων ιδέας, γνώμας, τάς όποιας κρατεί, ή οικογένεια, τό σ /ο- 
λείον, τό χωρίον, ή πόλις, ή πατρίς, τό έπάγγελμα ή ή έργασία τήν 
όποιαν έξασκεϊ ό πατήρ του κλπ. είναι πηγαί πλούσιαι ενδιαφερόντων. 
Ό  πεπειραμένος διδάσκαλος θά γνωρίζν) ν’ άντλί) έκ τών πηγών 
τούτων.

Πόσον πολύτιμα βοηθήματα έπίσης είς μερικάς σπουδάς, όσον τά 
πρόσφατα γεγονότα : πόλεμοι, κατακλυσμοί, ανακαλύψεις, έφευρέ- 
σεις, τιμα ί είς μεγάλους άνδρας, συμβάντα πολιτικά κλπ ! Ά λ λ ά  
οϊαδήποτε καί άν ·/) ή ηλικία καί ό βαθμός τής διανοίας καί τής άγω- 
νής τών μαθητών, ό αύτός κανών έπιβάλλεται πάντοτε είς τόν π α ι
δαγωγόν, οστις θέλει νά έργάζηται πράγματι έπωφελώς. Κ α λή  άρχή  
η μιου  τοϋ ό'λον.! τό παν λοιπόν είναι τό άρχίζειν καλώς καί πρός 
τοϋτο νά αναχωρώ έξ αντικειμένων, γεγονότων ή ιδεών, αΐτινες ένδια- 
φέρουσιν αύταί καθ’ έαυταί τούς μαθητάς. Καί ειτα είς τόν θεαελι- 
λιώδη τοΰτον κρίκον, άς συναρμολογήσωμεν τήν άλυσον, ήν μέλλει 
καί οφείλει νά χαλκεύσν).

Έ ν  Λαμία.
Ί ω ά ν .  «I». Τ σ ιό τ ρ α ς

δημοδιδάσκαλος
( Έ κ  τοϋ Γ αλλικού)

Η ΙΔΡΥ ΣΙ Σ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ  Ε Ν  Α Β Η Ν Α Ι Σ

Ό  γνωστός Γαλάτης συγγραφεύς κ. Α λβέρτος Δουβοά παρου
σιάζει είς εν τών έργων του τήν σεβασμίαν καί έπιβάλλουσαν μορ
φήν τοΰ Ά γ ιο υ  Παύλου, αναλαμβάνοντας τήν επιστροφήν τών Α θ η 
ναίων είς τήν χριστιανικήν πιστιν.

Αυτή αυτή ή συνάντησις τοΰ Α ποστόλου μετά τοΰ Α θηνα ϊκού  
λαοΰ, αποτελεί τό κατωτέρω θέμα.

Ή  ϊδρυοις  τί ς̂ πρώ της έκκληοίας έν Ά Θ ή να ις .

Ό  Ά γ ιο ς  Παΰλος άπήλθεν έκ τοΰ Ά ρείου ΙΙάγου λίαν τετα-



ραγμένος. Ε ίχε  πρό δλίγου δμιλήσει προ τών ’Αρχόντων τών ’Α θ η 
νών περί τοΰ αγνώστου Θεοΰ, τοΰ όποιου αινιγματώδη ίχνη  είχεν 
εδρει έγκεχαραγμένα έπί μιας στήλης... Έ π ί  πο^ύ ε ίχε  θέλξει τούς 
ωραίους τούτους πρεσβύτας, οί όποιοι τον ήκουον μετά περιεργείας· 
άλλ’ δτ^ν έπεκαλέσθη τήν μορφήν τοΰ Ίησ οΰ  άνιστώντος τούς νε
κρούς, διακριτικός γέλως έν αρχή, κατόπιν δέ ψίθυρος ανυπομονη
σίας καί τέλος σκωπτικαί κραυγαΐ διέκοψαν τόν λόγον του.

«Θά σέ άκούσωμεν άλλην ήμέραν δτε θά  εύκαιρήσωμεν» άνε- 
φώνουν έγειρόμενοι· «διότι τώρα είνε ή ώρα όπότε οί πλαγιαυλητα; 
ακούονται ύπό τάς πλατάνους τοΰ Ίλισσοΰ». Καί δ ’Απόστολος άθυ- 
μος κατήλθε πρός τό άστυ διά τών τραχειών βαθμιδών τών λελα- 
ξευμένων έπί τοΰ βράχου, τοΰ έγγύτατα τή άκροπόλει.

Ή το  μεσημβρία. Τό λευκόν ήρεμον φώς έπιπτεν άπό τοΰ διαυ
γούς ούρανοΰ έπί των λευκών ’Αθηναϊκών οικιών, έπί τών ναών τών 
μετά τών μελανοχρύσων άποχρώσεών των, έπί τής νεναρκωμένης 
πεδιάδος. Ό  Παύλος ήγειρε τούς οφθαλμούς του πρός τήν άκρό- 
πολιν, καί αίφνης θαμβωθείς έκυψε τήν κεφαλήν. Ή σ θάνθη  έαυ- 
τόν ώσεί δαμασθέντα ύπό τής θρησκευτικής δόξης τών ’Αθηνών. 
Ε ίς αύτόν τοΰτον τόν βωμόν πάσης ποιήσεως καί σοφίας, ό ταπε?νός 
’Ιουδαίος τής Ταρσοΰ, άνεκάλυψε λίαν άλαζόνα καί υπερόπτην λαόν, 
ό'στις δέν ήθελε νά έννοήση τό μυστήριον τοΰ ’Εσταυρωμένου. Ίσ ω ς  
συγκατένευον νά τόν άκροασ3·ώσιν, τόν εύφυά προφήτην ένός θεοΰ 
όλιγώτερον τρομεροΰ τοΰ Σεράπιδος· ίσως ούτε νά τόν μετεχειρί- 
ζοντο κακώς, ούτε νά τόν έφυλάκιζον ούτε νά τόν έξεδίωκον έκ τοΰ 
εύγενοΰς των άστεως· άλλά διά τίνος θαύματος θ ά  κατώρθωνε νά 
συγκινήση τήν ψυχήν τής φυλής ταύτης, ή όποία προσεκύνει μόνον 
τό ώρεΐον καί ούδέποτε θ ά  ήνοιγε τούς ναούς της είς τόν οίκτρόν, 
αίμάσσοντα Θεόν, είς τόν Θεόν τόν μαστιγωθέντα καί προσηλω- 
θέντα έπί τοΰ σταυροΰ μεταξύ δύο ληστών ; Ό  Παύλος προύχώ- 
ρησε διά μέσου μικρών κήπων δπου ήσαν φυτευμέναι ^οδοδάφναι, 
Ιριδες καί άλόαι, δπου έφαίνοντο κομψά μαρμάρινα άγαλμάτια, 
οικείοι καί θελκτικοί Θεοί, ήμικεκαλυμμένοι ύπό σωρών έξ άνθέων. 
Κ αθ’ όδόν συνηντήθη μετά πολλών νέων άνδρών, έφηβων καί πα ί
δων, ένδεδυμένων μέ έλαφράς λεύκάς στολάς, οΐτινες τόν περιεκύ- 
κλωσαν καί παρηνώχλουν αύτόν μετά περιεργείας δι’ έρωτήσεων.

«ΙΙόθ-εν έρχεσαι; Πού υπά γεις; Είνε ή 'Ιερουσαλήμ πόλις ωραία 
ώς αί ’Α θή να ι; Λιατί ό ’Ιουδαίος δέν σέβει τον ’Απόλλωνα ουτε 
τήν ’Α φροδίτην; Είσαι φίλος τοΰ Καίσαρος ; Λιατί έγκατέλειπες 
τόν άρχαΐον θεόν τών ’Ιουδαίων; Ή το  φοβερός Θεός, λέγουσιν. 
Ή το  πανίσχυρος ώς ό Ζεύς, έπιδέξιος ώς δ Ε ρ μ ή ς , γηραιός ώς δ 
Κρόνος, θ ά  άποθάνη καί αυτός έπίσης ώς δ Χριστός τοΰ όποιου 
σύ είσαι προφ ήτης; Ε ίς τί μάς χρησιμεύει νά μάς φέρης έ'να Θεόν, 
ό όποιος άπας μόνον τοΰ έτους αποθνήσκει; Αέν γνωρίζεις δτι ήμεΐς 
έχομεν τόν Ά δω νιν , τόν άείποτε νέον, άείποτε ώραΐον, ώραιοτερον 
τοΰ έφήβου τοΰ Πραξιτέλους, δστις άναγεννάται κ α θ ’ έκαστον έτος, 
μέ τούς πρώτους άσφοδέλους καί φέρει είς ήμάς αίωνίαν εορτήν ;

'Ο  ’Απόστολος έκκωφανθείς ώς έκ τοΰ βόμβου σμήνους μελισ
σών, δέν άπεκρίνετο- άλλ’ είς έκαστον βήμα ή ψυχική του οδύνη 
ηύξανε. Θά προετίμα κακεντρεχείς προσβολάς ή κβτί ύβρεις. Α σφα
λώς οί ’Αθηναίοι θά  οιέφευγον τήν δύναμιν τοΰ λόγου του διότι 
ήσαν πολύ χαϊόευμένοι ώστε νά τολμήση νά τούς έπιβληθή διά 
τής δυνάμεως τής πίστεώς του. Παιδίον τι μειοιών έτεινε πρός αύτον 
δέσμην άπό έρυθράς άνεμώνας· μία κόρη καθημένη παρά τήν 
ρίζαν συκής πλησίον τοΰ χείλους δεξαμενής, έπαιζε μέ δύο περιστε
ράς μέ ύποκυάνους πτέρυγας· ύπεμειδίασε πρός τον διερχομενον 
ξένον, ύποτονθορίζουσα κ α θ’ βλον τό διάστημα έρωτικόν άσμα, τό 
όποιον ήτο κοινόν κατά τούς χρόνους τής Σαπφοΰς, είς τά παραλία 
τά λουόμενα ύπό τής Ίονίου 9-αλάσσης.

Ή κουσε τότε ένδομύχως φωνήν λέγουσαν πρός αύτόν :
Ή  θρησκεία τήν οποίαν σύ αναγγέλλεις είνε λίαν πένθιμος 

καί άγνή. Ά φ ες  τά παιδία ταΰτα είς τήν χαράν των, τούς υστερό
τοκους ένός κόσμου,ό όποιος ταχέως δέν θά  γνωρίζη πλέον τήν χαράν.

Καί έκεΐνος άπεκρί9·η χαμηλοφώνως :
«Κύριε! άγαπώ τόν λαόν τοΰτον καί θά  έπεθύμουν νά ήδυ - 

νάμην νά σοΰ δώσω τήν καρδίαν του».
Οί νέοι ’Αθηναίοι, νομίζοντες δτι ό Παύλος έθυμώθη κατ’ αύ

τών, άπεμακρύνθησαν άπ’ αύτοΰ.
Καθώς διήρχετο παρά τό χωρίον Κολωνόν, παρετήρησε κ α θ ή - 

μενον έπί τών βαθμιδών αρχαίου ίεροΰ τών Ευμενιδών, μεγαλο
πρεπή πρεσβύτην, ένδεδυμένον πλούσιον μανδύαν έξ έρυθράς μετά-



ξης και τοΰ όποιου ή κεφαλή ήτο περιδεδεμένη διά λευκών ταινιών.
Εινε ο Χαρμιδης, είς τον όποιον οί φιλόσοφοι ειχον απαγορεύσει 

νά πλησια^,η εις τον κήπον των. Διότι μετεχειρίζετο ολους αυτούς 
ώς ρητορικούς ή απατεώνας. Ά λ λ ’ αί Ά θ ή ν α ι έσέβοντο αυτόν διά 
τήν αρετήν του. Έ π ι τή θέα  τοΰ Παύλου, ό Χαρμίδης ήγέρθη , και 
έκτείνων τάς χεΐράς του πρός τόν ξένον, είπεν :

«Είσαι δ Ιουδαίος, τόν όποιον ή πόλις αϋτη δέν θέλει νά άκούση; 
Ε ίμαι πρόθυμος νά ακούσω τούς λόγους σου. Συνανεστράφην μέ 
δλα , .ά.. αιρέσεις, εσπουδασα δλας τάς δοξασίας καί είμαι καταπε- 
πονημένος έκ τής έπιστήμης».

« Ελθέ» απεκρίθη ό Παΰλος «καί θέλω  σέ διδάξει τήν όδόν, 
τήν αλήθειαν καί τήν ζωήν». Κα'ι έξεκίνησαν πάλιν κατευθυνόμε- 
νοι πρός τάς Α θήνας. Ε ίς άπόστασίν τινα άπό τής πόλεως εις νέος 
και μια νεάνις εβαδι^ον προ αύτών. Ή  νεάν.ς ικέτευε τόν σύντρο
φόν της. Ούτος τήν άπώθησεν ήρεμα. Αίφνης άπεμακρύνθη τρέ - 
■χουσα και έκεινοι άντελήφθησαν δτι έκλαιε καί έθρήνει. 'Ο  Π αΰ
λος άνεγνώρισε τήν κόρην, ήτις τήν μεσημβρίαν τής ήμέρας εκεί
νης ε9·ωπευε τάς δύο περιστεράς παρά τό χείλος δεξαμενής.

Ο νέος παρέμεινεν ακίνητος, ατενίζουν τήν λευκήν έσθήτα καί 
τούς ξανθούς πλοκάμους έξαφανιζομένους έν τή πεδιάδι.

« Ακόμη μία φιλονικία έραστών, πτω χέ μου Φαίδων» είπεν ό 
Χαρμιοης : «Αύριον θά  φέρης είς τήν μικράν Ψ υ χή ν  κύπελλον έκ 
καθαρού αργύρου, ή χρυσήν μέλισσαν, ίνα  προσηλή είς τούς βο- 
στρύχους τής κόμης της, καί ή Ψ υ χή  θά  ξηράνη τά δάκρυά της». 
« Οχι» ΰπέλαβεν δ Φαίδων «δ Έ ρ ω ς άπώλεσε τό μειδίαμά του».

Εστηρίζετο έπι κορμού έλαίας, άθυμος, μέ τό πρόσωπον μελαγ
χολικόν. Καί κλινών τήν κεφαλήν του, έψιθύριζεν.

Τότε δ Παΰλος έπέθ·εσεν έπ’ αύτοΰ τήν χεΐρά του καί είπε μό
νον. «Τέκνον μου».

Έ κ π λ η κ το ς  δ Φαίδων ήτένισε τόν παραδόξου έξωτερι/οΰ Ι ο υ 
δαίον, τοΰ δποίου ή φιονή ήτο τόσον έπιβλητική καί συγχρόνους τόσον 
τρυφερά.

«Δεν μέ γνωρίζεις, σύ τοΰ δποίου δ θεός καταδικάζει τήν χ α 
ράν. Ε ίμαι δ βασιλεύς τής τρελλής νεότητος τών Α θηνώ ν. Ό  Φ αί
δων δέν είναι άξιος νά ονομασθή υίός σου».

« Ό  Θεός μου έπεσκέφθη τούς άνθ-ρώπους έν μορφή ανθρώπινη, 
ίνα δυνηθή νά καθαρίση τόν κόσμον διά τοΰ έλέους του. Ούτος 
τώρα κρούει τήν πύλην τής καρδίας σου. Πίστευσον καί παρηγο- 
ρήσου, τέκνον μου».

Καί δ Φαίδων συνηνώθη μέ τήν μικράν δμάδα μετ’ εύπειθείας 
παιδίου. Ε ίς τά πρόθυρα τοΰ Κεραμεικοΰ κραυγαί πόνου έξήρ- 
χοντο έκ τοΰ έργαστηρίου κεραμέως.

Νεαρός οοΰλος, ήμίγυμνος, μέ τό στήθος κατεσπαραγμένον υπό 
τής μάστιγος τοΰ κυρίου του, ώρμησεν έξω τής οικίας καί έπεσε πρό 
τών ποδών τοΰ Χαρμίδου. Ε ίχε  τήν άδεξιότητα νά θραύση ένα 
αμφορέα, καί δ κεραμεύς τόν είχε τιμωρήσει σκληρώς· έξηκολούθει 
δέ καταδιώκων αύτόν κρατών είς τήν χεΐρά του ιμάντα έρυθρόν έξ 
αίματος. Ό  Χ αρμίδης έσταμάτησεν αύτόν διά χειρονομίας.

« Ά φ ες με νά άπο9·άνω» έκραζε μετά γόου δ δοΰλος «διότι τό 
«ροριίον μου είνε πολύ βαρύ καί είμαι κουρασμένος άπό τήν ζωήν».

«Έ γώ  θά  σέ λάβω μετ’ έμοΰ καί θά  σέ σώσω» είπεν δ Παΰλος.
«Θά σέ άποδώσοί είς τόν Θεόν οστις θεραπεύει πάντα πόνον, είς 

τόν ούράνιον Πατέρα έν ονόματι τοΰ δποίου κομίζω τήν έλπίδα καί 
τήν έλευθερίαν είς έκεΐνον οστις θρηνεί».

« Ό  άνθρωπος αύτός είνε κτήμά  μου»· είπεν δ κεραμεύς.
«Είνε δ Φορμίων δ δοΰλός μου. Ά γοράσατέ τον ή θ ά  τον πάρω 

οπίσιο». 'Ο  Φαίδων έξήγαγεν έκ τοΰ λαιμοΰ του περιοέραιον έκ πο 
λυτίμων λίθων καί τό έρριψεν είς τον κεραμέα.

Ό  ήλιος έδυεν όπισθεν τών βράχων τής Σαλαμΐνος. Πρός άνα- 
τολάς δ 'Υμηττός περιεβάλλετο τήν ροοόχρουν αύτοΰ έσθήτα, ένφ 
είς τό βάθος τής κοιλάδος τό όγκώδες Πεντελικόν έφαίνετο ώς π ε 
λώριος αμέθυστος. Μακρά χρυσή άκτίς ήκτινοβόλει έπι τής πόλεως 
τής Ά θ η ν ά ς . Ό  ΙΙαρθενών Ιλαμπεν έν τή δόξη τοΰ ούρανοΰ.

Ε ίς τούς πρόποδας τής Α ίγίνης καί τά όρη τής Ά ργολίδος πε- 
ριβεβλημένη είς άπαστράπτον κυανοΰν ή θάλασσα έλαμπεν, δλη 
ωχρά. Μακράν, είς τούς πρόποδας τής Ά κροπόλεω ς καί έπι τής 
πεδιάδος τής αύλακουμένης ύπό μεγάλων κυανοχρόων σκιών δ τέτ- 
τιξ έχαιρέτα τήν δύσιν τής ήμέρας. Ή  χριστιανική έκκλησία έπέ- 
στρεφεν οίκαδε.

Ό  Ά γ ιο ς  Παΰλος έκάθησεν έπι τοΰ δώματος μετά τών νεοφω-



τίστων του. Έ ντδς τών άλγουσών τούτων ψυχών ένεστάλαξε το β ά λ - 
σαμον νέας πίστεως καί έξήγησεν είς αυτούς τό μυστήριον τής άπο- 
λυτρώσεως. «Αύριον, τήν αυγήν» είπεν «αναχωρώ ota Κόρινθον. 
Έ κ ε ΐ οί κόποι μου θ ά  είνε πλέον καρποφόροι. Εις σας αναθέτω 
τόν προσηλυτισμόν τών Α θη νώ ν. Προέρχομαι έκ φυλής λίαν ταπει
νής καί ή τραχύτης τοΰ λόγου μου δέν ήτο κατάλληλος δπως κη- 
ρύξη τδν Ίησοΰν Χριστόν είς τήν χώραν ένθα δ Πλάτων έθελξε. 
Σείς, άδελφοί μου, οφείλετε, μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ, νά συμπλη
ρώσατε τδ δργον μου». Έ κάλεσε πλησίον του τδν Χαρμίδην καί τδν 
Φαίδωνα, καί έπιθέσας έπ ’ αύτών τχς χεΐράς του κ α θ’ δν τρόπον 
καί δ Σωτήρ, «Χαρμίδη, είπεν, είσαι δ έπιστάτης τοΰ ποιμνίου, 
πρώτος έπίσκοπος τής νέας ’Εκκλησίας, καί σύ Φαίδων δ πρώτος 
διάκονος». Ή  νύξ είχεν έπέλθει πλήρης έλαφροΰ αρώματος. Ε ίς τά 
άλση τοΰ Ίλισσοΰ παίδες ώρχοΰντο υπδ τδν ήχον τυμπάνου. ΙΙαρά 
τδν ναόν τοΰ Θησέως νεάνιοες ήδον πέριξ πυράς. Έ π ί τοΰ δώματος 
τής οικίας ή τράπεζα τοΰ δείπνου είχε τοποθ-ετηθή, καί έν τώ μέσω 
αύτής πηλίνη λυχνία. Ό  Παΰλος ηύλόγησεν ίεροπρεπώς τδν άρ
τον καί κατόπιν τδν έκοψε. 'Π  μικρά λυχνία ερριπτεν αόριστον 
άμυορδν φώς έπί τών σοοαρών μορφών, ώς είς κορυφήν βράχου, 
μεταξύ ι'ής καί ουρανοΰ, προβαλλοντος έπι τοΰ λίκνου άρτιτόκου 
Χριστιανωσύνης. Τδ μεσονύκτιον, δ Παΰλος ήγέρθη , περιεζώσθη 
τήν δσφύν του, έλαβε τήν δδοιπορικήν του ράβδον, καί κατηυθύνθη 
πρός τόν ούδόν τής οικίας. Έ κ ε ΐ περ ιεπτύχθη  τούς αδελφούς του 
μετά μεγάλης αγάπης.

«Δέν θ ά  ίδήτε πλέον τδ πρόσωπόν μου έπί τής γη'ί'νης ταύτης 
ζωής», είπεν, «μετά τήν Κόρινθον δ Θεδς μέ αποστέλλει είς τήν 
Ιερουσ αλήμ  Γνα μέ δοκιμάση. Είς τήν Ρώμην δ Καΐσαρ μοΰ προε
τοιμάζει τήν αμοιβήν τής άποστολικής μου πορείας. Ά λ λ ά  βαδίζω 
πρό υμών πρός τάς διόδους τής αιώνιας Ιερουσαλήμ.»  Ε ίχεν ήδη 
αποχαιρετίσει αυτους, δποτε ήκούσθη λυγμδς έν μέσω τοΰ σκότους. 
Καί ή μικρά Ψ υ χή  ένδεδυμένη πένθιμα έγονυπέτησε περίλυπος 
πρό τών ποδών τοΰ Παύλου. Ό  τελευταίος ούτος έκινήθη άνησύ- 
χως. Πλησίον αύτοΰ τεταραγμένος δ Φαίδων έτρεμε. Ά λ λ ’ δ άπό- 
οτολος άνεμνήσθη τοΰ θαύματος τής χριστιανικής πίστεως έν Ά ν- 
τιοχεια, καί υπδ τον ήουπαθή ουρανον τής Κύπρου, της νήσου ταύ

της τής ίεράς τή Α φροδίτη· έλαβε τάς χείρας τής κόρης και άνή- 
γειρεν αύτήν. «Ψ υχή» τής είπεν «δ Κύριος ηύδόκησε νά σε έλεήση- 
Μή λυπείσαι πλέον. Ά π δ  τοΰδε, ίδού ή οίκογένειά σου, ήτις θέλει 
έγγυη θή  εις τδν Θεόν διά τήν είρήνην τής καρδίας σου. Καί αί ήμέ- 
ραι τής μεγάλης θλίψεως έγγίζουσι διά τούς αδελφούς μας, τούς 
φίλου: τοΰ Φαίδωνος. Διωγμός θέλει έπελθει έπι τής πολεως ταυ- 
της ήτις, τώρα κοιμάται έν χαρά. Σύ, Ψ υ χή , θέλεις άποβή δ παρή- 
γορος άγγελος τής νέας έκκλησίας. Έ ν  τώ μεταξύ, μένε έδώ, υπδ 
τήν στέγην τοΰ τυφλοΰ ξενιι,οντος με. Συ θα  τόν δδηγησης εις τας 
δδούς ώς ή Α ντιγόνη  τοΰ προσφιλοΰς σου ποιητοΰ... ώδήγει τδν 
πατέρα της, τδν Οίδίποοα». Ή  σκέψις δτι θά  έμιμείτο τήν ήρωίδα 
ής τήν ιστορίαν είχε δ ιδαχθή έν τώ Διονυσιακώ θεατρω κατέι)·ελξε 
τήν νεαράν κόρην. Καί ήδη, δέν έθρήνει πολυ. Η αποστολή τοΰ 
Παύλου έπί τοΰ ένδοξου τούτου έδάφους έληξεν. Εισεδυσεν έντδς τής 
κρημνώδους στενωπού ήτις ήγεν έκ τής ειρκτής τοΰ Σωκρατους εις 
τήν Φ αληρικήν δδόν. Ή  σκιά του ταχέως έξηφανίσθη άπδ τό βλέμ
μα τών αδελφών, έπί πολύ όμως είσετι ήδύναντο ούτοι νά άκουσωσι 
τδν ήχον τ^ς βακτηρίας του έπί τής λιθοστρώτου στενωπού.

Α . Π αν αυλής

 —  — ----

Η Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ Δ Ι Α Π Α Ι Δ Λ Γ Ω Γ Η Σ Ι Σ

Ζήτημα κατ' ίξοχήν σοβαρόν, τό ζωτικώιερον διά παααν πολι
τείαν, δπερ άμέριοιον δέον να ίφελκνοyj την προοοχην της καί α διά· 
λειπτον τήν μέριμναν, είνε άναντιρρήτως τό άναφερόμενυν εις την 
πολιτικήν και εθνικήν τον λαοΰ διαπαιδαγώγηοιν.

Ή  νπαρξις καί ή πρόοδο; τής πολιτικής κοινωνίας θεμελιοΰται 
επι τής παιδενσεως έκείνης τών άιυμω ν δι Ί/ς ταΰτα κτώνται την 
ονναίοθησιν τών ανωτέρω συμφερόντων των ατινα άπό κοινοΰ ίπ ι-  
διώκοναι, άμα δε κοί ιήν Ικανότητα πρός εκπλήρωοιν τών καθηκόν
των άτινα περιποιει α{>ιοις ή Ιδιότης των ως μελών Πολιτείας, ώς 

πολιτώ ν.



Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την πολιτικήν άνατροφήν ώς «τό 
■μέγιοτον πάντων π ρ ίς  τό διαμένειν τ.ΐς Πολιτείας» »α« καταδεικνύει 
τήν μεγιοτην σπονδαιότητα ήν άακεϊ έιτί τοΰ Κράτους ή ίϋρνθμ ος  
καί προσηρμοσμένη τ φ  πολιτικφ  β ίφ  ανατροφή τών πολιτών τό 
«παιδευεσθαι πρός τάς πολιτείας».

Πολύτιμον δργανον τής έξυπηρετήοεως τών γενικών συμφερόν
των είναι ή νπαρζις τής έθνικής αυνειδήαεως, τοϋ αισθήματος δη -  
λάδι/ εκείνου τών κοινών δεσμών, φυσικών, ηθικώ ν, πνευματικώ ν , 
οΐτινες σννάπχουσιν ώρισμένων άρ'.θμόν προσώπων προς αλληλα.

Η  πολιτική μόρφωσις και ή καλλιέργεια τής εθνικής συνειδή- 
σεως, άληθές τυγχάνει,δη  εξήρτηνται ίκ πολλών δρω ν,άλλ’ έπΙ πασι 
τοντοις ή διδασκαλία τής τρνφεράς ηλικίας τά μέγιστα συμβάλλει και 
σημαντικόν διαδραματίζει μέρος εν τή  Πολιτική και ‘Εθνική ’Α γω γή

Τήν αλήθειαν τοϋ πράγματος τούτον επιμαρτυρεί αύιή ή 'Ισ το 
ρία τών διαφόρων πολιτευμάτων, τών τε αρχαίων και συγχρόνω ν.

Οντως η παιδική ηλικία είναι τό επίκαιρον σημεϊον κ α θ ’ δ ή έκ- 
παιδενσις εύεργετικώς δρώσα δΰναται ν' άποφέρη τους πολίτικους 
και εθνικούς καρπούς. Είς τήν μικρόν ηλικίαν, εν jj δέν υπάρχει 
μεν η ωριμοτι,ς τής κρισεως, η φαντασία είναι ζωηρότατη και λίαν 
εύαισθητος, μετα προθυμίας δε υποδέχεται πάσαν παράστασιν, άοκεϊ 
να δνναται νά φθάση μέχρις αύτής.

Τό ζήτημα λοιπόν είναι νά έξευρεθή ή προσγορω τέρα μέθοδος , 
δι ής οί διδάσκαλοι θά καταστήσωσι προσιτός είς τό πνεΰμα τών 
παίδων και εύχαρίοτονς εις τάς γνχά ς  των τάς πσλιιικάς και έθνικάς 
νποχρεώσεις και σννάαα θά εξεγείρωσι τήν όρμήν τών παίδοιν ποός 
ενέργειαν, ήτις προϊούσης τήν ηλικίας δι άναλόγων θά έξωτερικεν- 
εται πράξεαιν.

Η  παθητική διδασκαλία ή μεταβάλλονσα τά διδακτικά μέσα είς 
οκοπον , ή γνώσεις μόνον άχρηστους παρέχονοα, ονόεμίαν δύναται νά 
εχτ/ επί τής μορφώσεως τών παιδιών έηίδρασιν ω φέλιμον, και κατά 
ρ,ειζονα λόγον έπι τής πολιτικής και εθνικής όιαπαιδαγωγήσεως 
■αύτών.

Ή  παραγνώρισις τής στοιχειώδους ταντης αρχής, ήιΐς άπαιτεΐ 
παρά τοϋ διδασκάλου ίνα ουιος νποκινή την ένεργητικότητα τών π α ί
δων και προπαρασκενάζη αύτήν διά τό μέλλον, η παραγνώρισις λέ- 
γομεν τής αρχής ταύτης, φέρει είς την θλιβεραν καταστασιν εν r/ βλε- 
πομεν τά παιδία εξερχόμενα τοΰ Σχολείου ανευ τών έφοδίων εκεί
νων, τών πολιτικών και εθνικών, άτινα η εκπαιδενοις ώφειλε να 
προσπορίση αύτοϊς, και διά τών όποιων θά δννηθώαι ν ’ άντιμετω πί- 
αωσι τόν άγώνα τοΰ βιον νπο τας ποίκιλας ανιόν φάσεις.

Διά τής τοιαύτης παθητικής έκπαιδεύσεως κατα φυσικήν σ υνέ
πειαν ονιε ή πολιτεία δύναται νά ίσχνροποιηθή ονιε το έθνος να με-  

γαλννθή.
Π αρ ' ήμϊν άτυχώς ή ελλειψις πολιτικής όιαπαιδαγωγήσεως καθί

σταται λίαν αισθητή, κ<ιϊ δταν ή μεγαλητέρα μερις τών Δημοδιδάσκα
λων άποτελεϊται σήμερον άπό ανθρώπους έχοντας ζήλον νά έργα- 
σθώσιν νπεο τής ώφελιμωτερας τροπής και τής σκοπιμωτεραs κατεν· 
θννσεως τοϋ εργον των, ενλογος και δεδικαιολογημενη είναι η αξιω· 
οις ψ  έχει τό 'έθνος παρ’ αίιτών να μή επ ιλανθάνητιι, ούόε πρός 
στιγμήν, δτι ή διδασκαλία των οφείλει νά τείνη είς τήν παραγω γήν  
τών συγχοόνων έκείναιν πράξεων, αίτινες, και ούχι μόνον ο προς την 
αρχαιότητα άμετρος θαυμασμός και προσήλωσις, θά προοδώοωοιν 
είς τήν πολιτείαν τό κνρος και είς το έθνος την ακμήν.

Ε . Σ . Σω τηρακόπουλος

Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ ΙΣ  ΚΑΙ Τ Ο  Ί 6 ον ΑΡ0ΡΟΝ Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ

Είς "ήν Εφημερίδα «Ά κρόπολιν» τής 8ης Μαρτίου ε. ε. έοημο- 
σιεΰθ-η ανοικτή έπιοτολή τοϋ κ. Κων. Γ. Σβαρνα, μέλους τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοΰ Ή μετέρου Συνδέσμου, πραγματευομένη το (mb 
τροποποίησιν 16ον αρθ·ρον τοΰ Συντάγματος. Η επιστολή αΰτη 
έχει ουτω :



«’Α ξ ιό τ ιμ ε  κ. Δ ιεν& νντά ,

r Έπει£ι!) κατ’ αύτάς κατά κόρον έγράφησαν είς τόν Α θηναϊκόν- 
Τύπον περί έκπαιδεύσεως, έν σχέσει πρός τό ύπό τροποποίησιν 
16ον άρθρον τοΰ Συντάγματος, παρεστάθησαν δέ έπί τό ύπερβολι- 
κώτερον και λίαν τραγικώς τά γραφέντα,λαμβάνω τήν τιμήν νά άπο- 
στείλω ύμΐν τάς κάτωθι γραμμάς διά τήν φίλην «Ά κρόπολιν», έ -  
πειδή φρονώ δτι ένισχύω τόν αγώνα υμών είς τό ζήτημα τοΰτο.

Κ ατά τό έν ισχύει λοιπόν 16ον άρθρον τοΰ Συντάγματος. «'Η 
ανώτερα έκπαιδευσις ένεργεΐται δαπάνη τοΰ Κράτους, είς δέ τήν 
οημοτικήν συντρέχει καί τό Κράτος κατά τό μέτρον τής ανάγκης 
τών δήμων...», δπερ σημαίνει δτι ένεργεΐται μέν δαπάνη τοΰ Κ ρά- 
-ους ή άνωτέρα έκπαιδευσις, άλλ’ ούχί δτι παρέχεται δωρεάν αυτή. 
Ε πομένω ς μή απαγορευόμενης τής έπιβολής φόρων ή τελών είς 
τήν άνωτέραν και μέσην έκπαίδευσιν, έπεβλήθησαν τά έκπαιδευ- 
τικά καλούμενα τέλη είς ταύτας ύπό τοΰ Τρικούπη, άνεγνω ρίσθη- 
σαν δέ καί ύπό τοΰ μετ’ αύτόν κυβερνήσαντος τήν χώραν Δ ηλι- 
γιάννη, οστις ήλάττωσε μέν κατά τι ταΰτα, άλλά καί δέν τά κα 
τήργησε· δι’ δ καί δέν έθεω ρήθη, ούτε είνε. τοΰτο αντισυνταγμα
τικόν. Ποΰ είνε λοιπόν ή δω ρεάν  παροχή τής μέσης καί άνωτέ- 
ρας έκπαιδεύσεως, κατά τά μέχρι τοΰδε, ώς θέλουσι νά παραστή- 
σωσί τινες κοπτόμενοι δτι άφαιρεΐται δήι^εν ό πνευματικός άρτος τοΰ 
λαοΰ ;

Κατά δέ τό έν τώ προσχεδίω τής Κυβερνήσεως ίδίω 16ω άρθρ. 
«Ή  στοιχειώδης έκπαιδευσις είνε δΓ άπαντας ύποχρεωτική* παρέ
χεται δέ δωρεάν ύπό τοΰ Κράτους.» Κατά τί λοιπόν ένεωτέρισε τό 
Ιΰον αρθρ. ως πρός τήν μέσην καί άνωτέραν έκπαίδευσιν; Μόνον 
κατα τό δτι δέν αναγράφει «ή άνωτέρα έκπαίδευσις ένεργεΐται δα 
πάνη τοΰ Κράτους». Ά λ λ ’ αναγράφεται που τοΰ ίσχύοντος Σ υ ν
τάγματος, δτι τό Κράτος δαπανά διά τήν δικαιοσύνην, ή τήν ασφά
λειαν τής Χώρας, ή διά τήν έξωτερικήν παράστασιν αύτοΰ κτλ.; Ού- 
οαμοΰ. Διότι πάσα δαπάνη ύπό τοΰ Κράτους διατίθεται διά νόμου, 
ως αναγραφει τό (5 Ιον άρθρ. τοΰ Συντάγματος. «Ούδεμία σύνταξις ή 
αμοιβή δίδεται έκ τοΰ δημοσίου ταμείου άνευ νόμου». Ε πομένω ς 
διά πάσαν δαπάνην, άρα καί διά τήν τής μέσης καί άνωτέρας έκ-

παιδεύσεως, απαιτείται νόμος. ΙΙοΰ λοιπόν στηριζόμενοι οι τά έναν- 
τ ία  γράφοντες λέγουσι: «δέν αναγράφεται έν τώ τροποποιούμενο» 
άρθρω ούδέ λέξις διά τήν μέσην καί άνωτέραν έκπαίδευσιν, άρα δέν 
δύναται τό Κράτος νά δαπανήση έφ’ έξής ούδέν διά ταύτας». Κ ατ’ 
ουσίαν λοιπόν τό 16ον άρθρον, ώς φέρεται έν τώ προσχεδίω, ούδε- 
μίαν μεταβολήν έπιφέρει είς τά μέχρι τοΰδε ίσχύοντα. 'Α ρμόζει έν 
τούτοις ή μέση καί άνωτέρα έκπαιδευσις νά άπορρέη* μέν έκ τής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δαπάνη δέ ταύτης νά ένεργεΐται συντρε- 
χούσης καί τής Πολιτείας, ύπό τόν αύστηρόν έλεγχον τής όποιας νά 
διατελή, ήτις Πολιτεία, πρός τοΐς άλλοις νά καθορίζη τά προγράμ
ματα καί τήν διδακτέαν ύλην, τά προσόντα τών έν αύτοΐς διδασκόν
των καί διδασκομένων κτλ.

Ά λ λ ’ ένώ ούτω μεταρρυθμίζεται τό 16ον άρθ-ρον ώς πρός τήν 
μέσην καί άνωτέραν έκπαίδευσιν, σπουδαιοτάτη καινοτομία έγκαινί- 
ζεται διά τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν, ήτις, ύποχρεωτική ούσα έφ’ 
εξής δι’ άπαντας τούς Έ λ λ η να ς , παρέχεται δωρεάν ύπό τοΰ Κ ρά
τους. Τ ί σοφώτερον καί δικαιότερον τούτου; Έ ν  τούτοις παρά τήν 
κατά τό Σύνταγμα ισότητα πάντων τών πολιτών, ή στοιχειώδης έκ- 
παίδευσις μέχρι τοΰδε ήτο προνόμιον καί δικαίωμα τών άνηκόντων 
είς εύπορους δήμους, διότι ούτοι ήδύναντο νά έχωσι δημοτικά σ χο 
λεία, δσα άπητοΰντο καί διδασκάλους πρωτοβαθμίους, διά δέ τούς 
είς απόρους δήμους ανήκοντας ήτο πολλάκις άπρόσιτος, κ α θ ’ δσον 

-οί τοιοΰτοι δήμοι δέν ήδύναντο νά διατηρώσι δημοτικά σχολεία παν- 
ταχοΰ, τά λειτουργοΰντα δέ τοιαΰτα είχον γραμματοδιδασκάλους 

-ώς έπί τό πλεΐστον.
Ε ίς δλους δέ είσί γνωστοί οί όδυρμοί καί έλοφυρμοί τών εκά- 

στοτε ύπουργών τών Οικονομικών διά τάς χα ινο ύα α ς η λ η γά ς  τοΰ 
Προϋπολογισμού, ένεκα τών δαπανών τής δημοτ. έκπαιδεύσεως, αί 
διαμαρτυρίαι τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Άνδρεάδου 
δστις άποκαλεΐ τήν τής Δημ. Έκπαιδεύσεως δαπάνην λ ύ μ η ν  τοΰ 
Προϋπολογισμού (άπό δημοσιονομικής βέβαια άπόψεοις) καί οί κο
πετοί τών δημάρχων διά τήν άφαίμαξιν τών προϋπολογισμών τών 
δήμων χάριν τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ, ούτως ώστε νά θεωρήται 
ή  δημοτ. έκπαιδευσις έ αποδιοπομπαίος τράγος, ώς αν ή διά ταύ- 
τ η ν  δαπάνη νά διετείθετο χάριν τών Βουλγαρικών συμφερόντων.



Ά ς  μή νομισθή δμως δτι καί ή δημοτ. έκπαιδευσις είνε άφορολό- 
ι'^'^ος, διότι καταβαλλει έκαστος έν αύτή φοιτών δύο μέν δρ. περί 
που δια _3ιβλιοσημον, 50 λεπτά δε προς τούτοις δι’ ένσημον ένοει- 
κτικοΰ προαγωγής. Επι 2υ0 δέ χιλ . περίπου φοιτώντων, εΐσπράτ- 
τονται έτησιως G00 χ ιλ . δρ. τουλάχιστον.

Ε υχής ξργον θά  ήτο, αν ήδύνατο τό κράτος νά παρέχη δωρεάν 
οχι μονόν την στοιχειώδη έκπαίδευσιν, άλλά και τήν μέσην, καί 
.ήν άνωτέραν, και την δικαιοσύνην καί τήν συγκοινωνίαν κλπ . 
Α λλ’ έφ’ δσον τοΰτο δέν είνε δυνατόν, πρέπει τουλάχιστον νά π α 

ρέχη δωρεάν τήν πρώτην καί μόνην πνευματικήν τροφήν τοϋ λαοΰ, 
τ ^ ν  σ το ιχ ε ιώ δ η  έκ π α ίδ ευσ ιν , έπί τής όποιας έστήριξαν καί στη- 
ρίζουσι τδ μέλλον αυτών τά πεπολιτισμένα έθνη καί άνευ τής 
όποιας δέν δύναται νά κατέχη  ή προσφιλής ήμών πατρίς τήν προ- 
σηκουσαν θέσιν μεταξύ τών εύνομουμένων κρατών.

Εν Αϋήναις τί} 2 7  Φεβρουάριου 1911 .

Μετ’ εξαίρετου τιμής 
Κ . Γ . Σ β ά ρνα ς

Ευτυχώς οι αγώνες τοΰ Ημετέρου Συνδέσμου έστέφθησαν ύπο.- 
επιτυχιας και η έκπαιδευσις διερρυθμίσθη υπδ τοΰ Συντάγματος τή 
εισηγγ^σει τοΰ κ. Ιίρωθυπουργοΰ ’Ελευθ. Βενιζέλου οδτω:

« Η Έ κπαιδευσις διατελοΰσα ύπδ τήν άνωτάτην έποπτείαν τοΰ 
Κράτους ένεργεΐται δαπάνη αύτοΰ. Ή  δέ στοιχειώδης έκπαιδευσις 
εινε δι’ άπαντας υποχρεωτική καί παρέχεται δωρεάν ύπδ τοΰ Κ ρά
νους. Επιτρεπεται εις ιοιωτας καί εις νομικά πρόσωπα ή Γδρυσις 
ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων λειτουργούντων κατά τούς νόμους τοΰ 
Κράτους».

Κατόπιν προτάσει τοΰ κ. ΙΙώπ άναγράφεται έν τοΐς έπισήμοις 
πρακτικοΐς δήλωσις, κα θ’ ήν έν τή «Στοιχειώδει Ε κπαιδεύσει π ε 
ριλαμβάνεται πάσα ή κατώτερα Έ κπαιδευσις, έστω καί άν ό κύκλος; 
τής άσκουμένης διδασκαλίας ύπερβαίνη τούς έξ ενιαυτούς».

(2· Ε. Λ.)

ΛΝΑΛΤΣΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ  
Υ Π Ο  Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ  Τ Ω Ν  ΕΛΛΗΝΩΝ Δ ΗΜ Ο ΔΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν

Κ Α Τ Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  Ί 0 Ί Ο

Εΰστ. Βασιλείου δρ. 2 , I. Κ. Ζαχαριάδη; 2 .5 0 , Σ π . ’Αθανα
σίου 4 , Χαρίκλ. Κασσελίδου 2 , Έ π .  ΙΙαπαμ ιχα ηλ 2 , Εΰστ. Σ τα - 
Οατο; 2 , Μαρία Μπόννζου 2 , Ά λ ες . Άργυρόπουλο; 2 , Γ . Σ τ α μ ο * 
πουλο; 0 , II. Τσακίοη; 2 , Ν . Κουτσουοάμπα; 3 , 8 7 , Ν . Σκουρλε- 
της 3 .8 7 , Εΰ. ΙΙέππα ; 3 .7 3 , II. Σ ιγαλό; 3 .7 4 , Α. Σαρρη; 1 .0 6 , 
Γ . Γεωργακόπουλος 3 .8 7 , I. Φ ιλιππίδη; 3 .7 4 , Παρ. Βάρλα; 3 .87  ^ 
Ά ν τ . Θεοφιλή; 3 .8 7 , Γ . Ιναλασούντα; 3 .7 4 , Μαρία Οικονόμου 3 . 
8 7 , Σ . Αεσύπρη; 3 .7 4 , Α. Κουτσουλόπουλος 3 .8 7 , Χο. Μττ-νο; 3. 
8 7 , Ά λ . Μουμούρη; 3 .7 4 , Β. Μητσόπουλο; 3 .7 4 , Εΰ. Ά βρα- 
μεα; 3 .6 8 , Κ. ΙΙαπανικολάου 3 .7 4 , Ή λ . Γοντζέ; 3 ,8 7 , Κ. Σβάρ
να; 3 .7 4 , Λυκ. ΓΙιτσούλης 3 .8 7 , Ν . Βελέντζα; 3 .8 7 , Ί .  Τζίβα; 3 . 
74 , Π. Λιβαδα; 3 .6 8 . Ά θ . Σμπαρούνη; 3 .8 7 , ΆΟ. Βερροιόπουλο; 
3 .1 3 , Ε λένη  Κοσκινιάτου 3 .7 4 , Α. Νικολαίδη; 3 .8 7 , Γ . Κούρτη;
3 .8 7 , Σ . Σ*οπετεα; 3 .1 3 , Ν . Ίωαννίδη; 3 .7 4 , Γρ. ΙΙαπαδιαμαν- 
τοπουλο; 3 .8 7 , Θ. Παπαβασιλείου λεπ. 64 , Κ. Γκινοσάτη;, 3 .7 4 ν 
I. Κούμβιο; 3 .8 7 , Γ . Κωστοΰρο; 3 .8 7 , I. Ίωαννίδη; 3 .7 4 , Εΰ. 
Άβραμέας 2 , X. Σταματιου 2 , Τρ. Ξυρό; 4 , Κ. Αετόπουλο; 4, X. 
Φωτόποολο; 3 .8 7 , Χρ. Σταματιου 3 .8 7 , X . ΙΙοϋλο; 3 .7 4 , Κ. Ινω- 
στόπουλο; 3 .7 4 , Θ. Κυβέλλο; 3 .7 4 , Α. Χρυσοχοίδη; 10, I. Κ. Ζα- 
/αριάδη; 2 .5 0 , Γ . Άνδρουλλιδάκις 2 , Κ. Παπανικολάου 2 , Β . Λού- 
ζης 3 .5 1 , Α. ΓΙαπαϊωάννου 2 .2 3 , Μ ιλτ. Αέκο; 3 .7 4 , Γ . Κάρτσω- 
να; 3 .8 7 , Ν . Β άγια ; 3 .7 4 , I. ΙΙαπαγεωργίου 3 .8 7 , Ν . Ψ ω μα; 3 . 
8 7 , Γ . Εΰρυγένη; 3 .8 7 , I. Μουζάλα; 3 .7 4 , Ά ν τ . Κ αμπάνη; 2 ^
I. Β ογιατζη; 2 , Κ. Σ α λα πά τα ; 2 , Ν . ΠουρναρΛ; 2 , Ά θ . Στυλιανό· 
πουλο; 2 , Αύγ. Ν αυπλιώτη; 2 , X. Ζα/χρόπουλο; 2 , Άνόρ. Χ υ τή -



ρης 2 , Θ. Στααατόπουλος 2 , Β. Καμπάνης 2 , Α ίκατ. Φωτοπού- 
~λου 2 , Γ . Μοσχανδρέου 2 ,Γ . Ζυγκλάκης 2 , Ν . ΙΙετρακόπουλος 2 , 
Άνδρ. Νικητόπουλο; 5 3 .6 0 , X . Φωτόπουλο; 7 , Ν . B xytx; 15, Γ . 
Εύρυγένης 10, II. Ή λικκις 6 , Έ μ .  Κουκουράκι; 6 , Α. ΥΙχπχ  ωαν- 
νου 10 , Ν . Β άγικ ; 3 0 , Νότα Άναστασοπούλου 3 .7 4 , Χρυσή Β λά 
χου 3 .7 4 , Βασ. Βόρσα 3 .2 8 , Εΰ. Γκίκα; 3 .8 7 , Μ. Δημάπουλος
3 .8 7 , Ά νν α  Δημητριάδρου 2 .2 3 , Σορί* Δαβαρη 3 .8 7 , Ί Ιλ .  Δ ιά 
μεσης λεπ, 6 4 , Δέσποινα Ζήκου 3 .4 1 , Χρ. Χαραταϊρη 3 .7 4 , X. 
Κ χ ν χ τζ ς  3 .8 7 , Ή ρ. Κ ρομμύδι; 3 .7 4 , Χαρ. Κατσελίδου λεπ. 6 4 , 
Γερ. Κασσελίδης λεπ. 6 4 , I. Κοτεκκος 1 .7 4 , I . Κακλέα; λεπ. 8 5 ,
11. Κοροβίση; 1 .7 4 , Γ . Κχρμίρη; λεπ. 56 , Τασ. Λευθεριώτου 3 .8 7 .

( 'Έ π ετκ ι συνέχεια)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ1Σ

Παρακαλοΰνται οι καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν τοΰ περιο

δικού τοΰ παρελ. έτους νά άποστείλωσι ταύτην πρός τον ταμίαν 

χοΰ Συνδέσμου κ. Β α σ ιλ . Κ α μ π ά νη ν .

« δδός Νικηφόρου θεοτόκη 8 ».

\

Π  Π .  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Η l U l f l E i m  ΤΟΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
Κ ατά μετάφρασιν εκ τοΰ Γερμανικού.

‘Υπό Γ . ΓΡ.

(Συνέπεια έκ τής 0£λ. 130 τοϋ Δ ',  τόμου)

Υ Π Ο Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ε Ι Α

Ά λ λ ’ έκτος τών άλλων άτασθαλιών, αΐτινες παρέβλαψαν τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν, προσετέθη είς ταύτας καί ή ΐδρυσις ύποδι- 
δασκαλείων έν Ιτει 1892. 'Ο  νόμος τοΰ 1834 έπέβαλεν είς πάντα 
δήμον νά οιαΐηρή τουλάχιστον εν δημοτικόν σχολείον έν τή πρω- 
τευούση τοΰ δήμου. Ε π ε ιδ ή  δέ πας δήμος άποτελεΤται έκ πολλών 
/ω ρίω ν περί τήν πριοτεύουσαν είς ικανήν πολλάκις άπόστασιν άπ ' 
αυτής κειμένων, θ ά  ήτο αδύνατον νά προσέρχωνται είς τδ σχολείον 
τής πρωτευούσης διά τήν άπόστασιν οί παΐδες τών χωρίων, καί οδτω 
9·ά δμενον ούτοι έστερημένοι τής σχολικής παιδεύσεως. Διά τοΰτο ό 
νόμος έπέτρεψε προσωρινώς είς τούς γονείς νά διατηρώσιν ιδια σ χο 
λεία ίδία αύτών δαπάνη, μέχρις ού, αύξανομένων τών είσοδημάτων 
τών δήμων και διδασκάλων ικανών παρασκευαζομένων, θ ά  ίδρύοντο 
και έν τοΐς χωρίοις δημοτικά σχολεία. Οί χωρικοί συνήθως άνέθ-ετον 
είς τόν ιερέα τιον ή είς άλλον άνθρωπον γινώσκοντα τήν ανάγνωσή 
καί τήν γραφήν τή'< διδασκαλίαν τών τέκνων του έπι μικρά άντιμ ι- 
σθία παρεχόμενη είτε είς τρόφιμα είτε καί είς χρήματα. Τά σχολεία 
ταΰτα έκαλοΰντο γραμματοσχολεΐα πρός διάκριην αύτών άπό τών 
δημοτικών σχολείων. Τά γραμματοσχολεΐα δέ ταΰτα, τά όποια άνε- 
γνώρισε προσωρινώς δ νόμος, συν τώ χρονω αντί νά έλαττωθώσιν 
ηύξάνοντο διά τό εύθηνόν τών τοιούτων διδασκάλων καί διά τήν 
απρονοησίαν τής πολιτείας καί άπετέλεσαν ίδίαν τάξιν τούς γρα μ 



ματοδιδασκάλους. Ε π ειδ ή  δέ χωρία πτω χά  δέν ήδύναντο νά π λ η -  
ρωνωσι δίδακτρα, ήλθεν είς έπικουρίαν τδ ταμεΐον τοΰ δήμου ή καί 
ή πολιτεία αυτή και ούτω ή τάξις αΰτη τών γραμματοδιδασκάλων 
έν έτει 1892 ηύξήθη μέχρι τοΰ καταπληκτικού άριθμοΰ τών 1200 
διδασκαλων, οιτινες έστεροΰντο καί τής έλαχίστης παιδαγω γικής 
μορφωσεο>ς ως μη φοιτησαντες είς Διδασκαλεΐον ή καί)·’ οιονδήποτε 
άλλον τροπον τδ έργον τοΰ διδάσκειν οιδαχθέντες. Περί τών γραμ
ματοδιδασκάλων τούτων, οί'τινες ένω κατά τδν νόμον τοΰ 1834 έθεω- 
ροΰντο ως προσωρινοί, έν τουτοις έξηκολούθουν καί μετά παρέλευσιν 
δύο γενεών ανθρώπων νά ύφίστανται καί νά πληθύνωνται, χωρίς νά 
υπαγωνται ε’ιςκανένα νόμον,χωρίς νάθεωρώνται καν υπάλληλοι,ένό- 
μισε καθήκον ή πολιτεία νά σκεφθή καί νάτούς νομιμοποίηση.Κατά 
ιήν Οην Αύγουστου τοΰ 1892 έψηφίσθη νόμος, καθ·’ δν πανταχοΰ 
τοΰ Κράτους εν έν έκαστω νομώ ίδρύοντο ύποδιδασκαλεΐα πρδς μόρ- 
φωσιν γραμματοδιδασκάλων. Τά ύποδιδασκαλεΐα ώς υπόδειγμά. διορ- 
γανιαμοΰ είχον τδ Διδασκαλεΐον. Καί ώς ταΰτα δίδουσι θεω ρη
τικήν παιδευσιν έν τώ Διδασκαλείω καί πρακτικήν έν τώ πρωτύπω 
σχολειω, ουτω καί ταΰτα είχον καί θεωρητικήν παίδευσιν έν τώ ύπο 
διδασκαλειω και πρακτικήν έν τώ προτύπω σχολείω τώ προσηρτη- 
μένω εις τδ υποδιδασκαλεΐον. Ά πετελεΐτο  δέ τδ προσωπικόν καί τοΰ 
υποδιδασκαλειου καί τοΰ προτύπου σχολείου έκ δύο διδασκάλων, ών 
•j μεν έδιδασκε παντα τά έγκύκλια μαδήματα  καί τά παιδαγω γικά 
έν τω υποδιοασκαλειω θεωρητικώς, ό δέ έδίδκσκε τά τυχαία μ α δή 
ματα έν τω ύποδιδασκαλείω καί τάς ασκήσεις έν τώ προτύπω σχο
λείω. ίίς  προπαιδεία τών ύποδιδασκαλιστών άπητεΐτο απολυτήριον 
του σχολαρχείου, ή δέ διάρκεια τής φοιτήσεως ήτο δεκάμηνος. 
Η πτυχιακή έξέτασις καί άναγνώρισις άνετέθη είς τδ προσω

πικόν τοΰ έν Ά θ ή ν α ις  Διδασκαλείου. Καί οί ύποδιδάσκαλοι κατά 
τδ υπόδειγμα τών δημοδιδασκάλων διηρέθησαν εις τρεις τάξεις εις 
πρωτοβαθμίους μέ 75 δραχμάς μισθόν κατά μήνα, είς δευτεροβάθ
μιους μέ 65 δραχμάς καί είς τριτοβαθμίους μέ 52 δραχμάς, άνα- 
λογως τοΰ βαθμοΰ, δν θά  έλάμβανον κατά τάς πτυχιακάς έξετάσεις. 
Δύνανται δμως οι κατωτέρου βαθμοΰ δι’ έξετάσεων προαγωγικών 
ένώπιον τής αυτής έπιτροπείας νά βελτιώσουν τήν θέσιν των. Θαυ
μαστόν φαίνεται ήμϊν πώς έφαντάσθη δ νομοθ-έτης δτι εκ τοιούτου

Δογασωτικοΰ φυτωρίου διδασκάλων ·9ά προέλθουν οί μαχηταί κατά 
τής άμαθείας τυΰ λαοΰ. Το πρωτεύον είς πάντα γραμματοδιδάσκα
λον ζήτημα, μάλιστα δέ τών κατωτέρων βαθμών, είνε δχι πώς νά 
διδάξη μαθήματα, τά δποΐα δέν ήξεύρει, ήκιστα δέ πώς νά δώση 
άνατροφήν είς τόν λαόν, άλλά πώς νά συντηρηθή δ πτωχός αυτός 
άνθρωπος μέ τό περικεκομμένον ήμερήσιον μισθάριον τών δύο δραχ
μών. Καί δμως έπλημμύρισεν δ τόπος άπό γραμματοδιδασκάλους, 
οιτινες ώς εύθηνότεροι προτιμιόνται υπό τών δημάρχων καί τώρα 
κατέχουν δχι μόνον τά μικρά χωρίδια, δι’ ά άρχικώς ήσαν προωρι- 
σμένοι, άλλά καί τά μέ δλίγους μαθητάς δημοτικά σχολεία, τά 
δποΐα ή πολιτεία διά νόμου παρεχώρησεν είς αυτούς. Καί οΰτω τά 
ύποδιδασκαλεΐα παρά τήν πρόθεσιν τοΰ νομοθέτου, άλλά μετά φ υ
σικόν λόγον τό παράνευμα τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, τό δποΐον 
έφαγε τά Διδασκαλεία, έφαγε πολλούς δημοδιδασκάλους καί δλοέν 
τρώγει, ένόθευσε καί έδηλητηρίασε τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν. Τό 
μόνον καλόν,δπερ άπειργάσατο ήτο δτιηύχαρίστησε τούς δημάρχους 
δσοι τά έξοδα τής δημοτικής έκπαιδεύσεως θεωροΰν ώς άπώλειαν 
τής περιουσίας τοΰ δήμου ώς τής ίδικής των, ηύχαρίστησε δέ καί 
τήν πολιτείαν, ής 6 κρύφιος πόθος είνε νά μή δαπανα ούδέν διά τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν ή νά δαπανα δσον δύναται δλιγώτερα. Καί 
δμως τό συμφέρον τοΰ Κράτους ώς τό ήθικόν καί τό υλικόν είνε νά 
έχη  μορφωμένους πολίτας, μορφωμένοι δέ πολΐται γίνονται διά μορ
φωμένων διδασκάλων, μορφωμένοι δέ διδάσκαλοι δικαιοΰνται νο
μίζω νά λαμβάνουν τόσον μισθόν, ώστε νά μή άποθνήσκωσιν ύπ’ 
άσιτίας.

(Έ π ετα ι συνέχεια)



ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Β \

Ή  χρηβιμομοίησις τής τοπικής Ιστορίας έν τοΐς μαΦ ημαοι 
τοϋ δημοτικού σχολείου .

(Συνεχεία, εκ της 45  oeJ· top β . τενχονς)

| Ν ομίζω , διι ή τοπική ιστορία επρεπε νά εχη μεγάλην θεσιν Ιν 
τφ  δημοτικφ  σχολείφ. Σκέπτομαι νά εΙ;·.(θ άλλην φοράν τινα θεσιν 
και διατί. Σήμερον έπ ιθυμώ  νά δηλώσω μόνον πώ ς δύναται τις άνευ 
τόλμης επαναστατικής νά χρηοιμοποιή αύτην επωφελώς εις τας άνω- 

τέρας τάξεις τον δημοτικού σχολείου.
Έ ν  πάοι σχεδόν τοΐς μαθήμασι τής εθνικής ιστορίας δύναται vd 

άποδώση υπηρεσίας. Ά λλο τε  θά δώση μίαν εισαγω γήν, ή όποια θά  
διεγείρη τό ενδιαφέρον τών μα&ητών πρός μάθημα κρινόμενον δλί- 
γον έπαγω γύν, άλλοτε θά κάμη μίαν διασάφησιν καθαυάν καί γρα 
φικήν τών γενικών ιδεών. Δι αύτής τά παιδία θά έννοήσωσι καί θά 
κοατήσωσι τάς γενικάς ίδεας. Αλλοτε θα προοηλωοη δι ενο; άνεκ- 
δότον τήν ταλαντευομένην προσοχήν τής ταξεως. ΑΛλα προ πάντω ν, 
ίσως ενεκα τής επαφής, ήν φερει μεταξν τοΰ παρελθόντος και τής 
παρούσης πείρας τών παιδιών, θά συντελέση νά άντικαταστήση με 
γνώσεις ζώσας ιός διά λέξεων γνώσεις, τάς νεκράς. Βοηθούσα καϊ 
ίξεγείοονσα τήν φανταοίαν θά ποιή τα; νεαρας ψνχας να παλλω σι, 
τάς οποίος αί λΰπαι καί αί χαραϊ τών νεκρών γενεών άφίνουσι σ υ 

χνότατα άδιαφόρους.
Καθόλου ή 'Ελληνική ιστορία, ή αρχαία,ή μεσαιωνική καϊ ή τών 

νεωτέρων χρόνων, υπεισέρχεται φυαικώτατα εις τόν κόσμον τών ιδεών 
ήμών όταν βοηΟήται υπό τής τοπική; ιστορίας' είς πολλάς δε περι * 
πτώοεις θά ήρκει και μόνη αύτή διά τό μά ϋη μα . Ό  εν Λακω νία,

Ά ργο λ ίδ ι, Α τ τ ικ ή , πανταχοΰ σχεδόν τής 'Ελλάδος διδάσκαλος, διατι 
δέν θά ήδύνατο να διδάξη πάσον τήν ίθνικήν ιστορίαν διά τής τοπικής.

'Η  τοπική Ιστορία τών πλείστων μερών δύναται νά άποτελή  
πλέον ή εισαγωγήν είς τό θ έμ α , δύναται παρέχη εις το μάθημα  
τά τοία τέταρτα τής ύλης του, τής ύλης εννοείται, τής είς το δημο 
τικό'ν σχολεΐον προσηκούοης. Θά άποδώση έλάσσονα ύπηρεσίαν όταν 
θά εινε πτωχοτέρα καϊ ήττον διδακτική. Συνηθέοτατα θά χρησιμευη  
νά διαφωτίζη άπλώς εν Ιδιαίτερον σημεΐον μαθήαατός τίνος. 'Οσάκις 
ή ίθνική ίστορία έφάπτηται διά τινων γεγονότων τής Ιστορίας του 
τόπου, έν ω διδάσκει τις, καλόν είνε δ διδάσκαλος νά σταματά προ  
τών γεγονότων, νά μνημονεύη αύιά , νά άναπτύσση αύτά, όπερ δέν 
θά έγίνετο δι' αύτά ταΰτα, ούδέ θά γίνη έν αλλφ τό π φ , διότι ταυτα 
ούδέν εχουσι δικαίωμα εν τώ  σχεδιφ  τοΰ ολου.

Ή  έλαχίατη λεπτομέρεια τής τοπικής ιστορίας φερομένη είς έ> 
μάθημα είναι ήλος έμπήγω ν καϊ προσηλών οτερεας άναμνηαε.ς, αί 
όποΐαι θά ήσαν ασταθείς καί πρόσκαιροι. Μία παρατήρησα, εν ανέκ
δοτον, είναι άσήμαντα καθ' έαυτά, ολίγον διδακτικά αδιάφορον, θά  
εΐοαγάγω αύτά έν τή άφηγήσει μου, έάν εχω λόγον νά πιστεύω δτι 
ταΰτα θά διεγείρωσι μίαν προσοχήν ύπνώττουσαν, δτι θά βοηθήοωαι 

μίαν μνήμην έλαττωματικήν.
ΔιατΙ οί μαθηταί ήμών δεν αυγκινοΰνται σχεδόν έκ τών μεγάλων  

δυστυχιών καϊ τών μεγάλων εύτυχιών τής έθνικής ζωής ; Λ·οτι δεν 
βλέπουσιν αύτάς ή βλέπουοιν αύτάς κακώς. Ε κεί δπου λείπει η φ αν
τασία, ή συμπάθεια  δέν αφυπνίζεται. Έ ά ν τις ϋέλη ϊνα ή φανταπία 
τών παιδιών έργάζηται, πρέπει νά υποστήριξή αύτην, να ζητή ση
μεία  νποστηρίξεως αύτής έν τή πείρα τοΰ παιδιού, να παρέχη αύτή 
ακριβείς λ ε π το μ ε ρ έ ς .  Πώς καλύτερον είναι δυνατόν νά έπιτύχω μεν 
τοΰτο ή απευθυνόμενοι είς τήν ου.δρομην τής τοπικής Ιστορίας. Ας 
ζητήσωμεν παρά τοΰ διδασκάλου να περιγραφή τοΐς μαθηταΐς ημών 
πώ ς ήσθάνθησαν έν τή μικρ.Ί γωνία τής γής,τή  γνωστή καϊ αγαπητή , 
τάς λύπας και τάς χαράς τής πατρίδο;. Ά ς  μή  άρκούμεθα, παρα
δείγματος χάριν, νά όμιλώμεν αύτοΐς γενικώς περϊ τών Περσικών



πολέμω ν, περ'ι τών επιδρομών τών βαρβάρων, περί τής ζωής τών 
'Ελλήνων έπι Τουρκοκρατίας, περί τών Αγώνων τής ‘Ελληνικής έπα- 
ναστάοεως, άλλ’ ας διηγώ μεθα αύτοϊς ιό ς καταδυναστεύσεις, τάς βίας 
πάντων τών είδών, τάς λεηλασίας, τους εμπρησμούς, τάς έκατόμβας, 
ων ό μικρός ■κόπος των υπήρξε μάρτνς. Τοΰτο δύναται νά γίνΐ) δ ν  
ατυχώς εν πασι σχεδόν τοΐς 'Ελληνικόϊς τόποις καί ή νλη είναι πλού
σια. Ουτω μόνον είναι δυνατόν νά σνγκινήσωμεν α ϊτούς. Μοι συνέβη 
πολλάκις νά ακούσω μαϋητάς νά διηγώνται άδιαφόρως ιάς εκστρα
τείας τον Ίμ βρ α ή μ ,τά ς  δηώσεις, τονς έμπρησμονς τών ορδών αύτοΰ . 
Οί μαθηταί δεν εγνώριζον δτι τά λείψανα τών ήττημένων 'Ελληνικώ ν  
όμάδων είχον διέλθει εν άτάκτφ φυγή  διά τών όδών τοΰ χωρίου τω ν . 
Λεν εγνώριζον δτι συμπλοκή είχε λάβε’, χώραν πολύ πλησίον, δεν 
ΐγνώριζον τάς έαπρησθείσας οικίας, τά άπαχθέντα είς αίχιιαλωοίαν 
γυναικόπαιδα, δέν εγνώριζον τόν πενιχρόν τύμβον, έν ω ήσαν τε- 
θαμμένοι οί κατά τήν συμπλοκήν πεσόντες όμοεθνεΐς. "Η  &ν ,έγνώ- 
ριζον τόν τύμβον δέν είχον ακούσει νά γίνεται λόγος περί αύτοΰ. δέν 
ειχον ζητήσει π ερ ί αύτοΰ πληροφορίας. ' I I  έπανάατασις τοΰ 1821  
δέν ήτο δι αύτούς ήττον άπέχουσα τον Πελοποννησιακοΰ πολέμου καί 
δέν οννεκίνει αύτούς πλειόιερον. Έ βλεπαν καί ταύτην μακρόθεν.

Τά παιδιά διαζηρονσι κακώς καί ξηρώς τονς χαρακτήρας μιας 
εποχής δταν οί χαρακτήρες οντοι παρονσιάσθησαν αύτοΐς επί θ εά 
τρου λίαν εύρέος. Α ί περί τούτον διηγήσεις μένοναι σνγκεχυμέ  - 
ναι, μή σιαθεραί. ‘Ανακαλούνται ύπό λέξεων, αί όποίαι δέν βραδύ- 
νουσι νά ουγχέωνται καί νά φ εύγω αι. Πρός θεραπείαν τούτου πρέπει 
νά περιγράψω μεν τάς διαδοχικός καταστάσεις τοΰ 'Ελληνικού πολιτι
σμού εν πλαισίω τοπ ικφ .

Ί δ ο ν , θά εϊπω μετ τί ήτο ή πόλις σας, τό χωρίον σας, αί εξοχαί 
αας κατά τούτους τούς χρόνους, ιδού αντί τίνος μόχθον έζων οί π α 
τέρες ήμώ ν, τίνας όδύνας νπέφερον, τίνες σκέψεις καί τίνα α ισθή
ματα Ιταρασσον αύτούς κλπ. ‘Ας συγκρίνω μεν δλον τοΰτο μέ τήν 
παρούσαν κατάστασήν, ήν καλώς γνωριζ$τε, 'Ο  διδάσκαλοί θά ενρι- 
οκεν ίν  άφθονία εν ταϊς έξ άναγνώσεων σημειώσεσιν αύτοΰ ή έκ τών

προσωπικών ερευνών τον χαρακτηρισμούς, ανέκδοτα, δια να κατα- 
στήση εναργείς τάς συγκρίσεις τον είδους τούτον. Οι μαθηταί θα  
άπέκτων διά τοΰ μέσου τούτου γνώσεις σαφείς, καθαρας, διαρκείς, 
εξ ών θά ώφελεΐτο μεγάλως ή μόρφωσις τών μελλόντων πολιτώ ν.

"Ας σταματήσωμεν ενταύθα τήν σειράν τών παρατηρήσεων, αί 
όποίαι εϊνε, νομίζομεν, ίκαναί νά δείξωσιν όποιον έργον θά ήδύνατο 
νά έκπληροϊ ή τοπική ιστορία καί έν τοϊ; σημερινοϊς προγράμμασιν  
ήμώ ν. Διδάσκαλοί τινες θά  σκεφθώσιν ίσως on δεν έχονσιν εϊς τήν 
διάθεσιν αυτών ή εν παρελθόν τοπικόν σκοτεινόν καί πτω χόν, όπό- 
θεν δέν εινε δυνατόν νά άντλήσωσι μέγα τι. Είναι περί τούτον τοσον- 
τον βέβαιοι ; Δέν πρέπει νά περιορίζωνται είς τήν πρώτην περί τού
του έντύπωοιν. Πλήν δέ τούτον δέν είνε άνάγκη νά έγκλείωνται έν τω  
οτενφ  όρίζοντι ενός χωρίου ή καί ενός δήμου. 'Ο  γενικός νόμος «νά 
παρατηρώμεν» ισχύει καί ένταύ9α. Π οέπει νά θέσω μεν, δσον δυνά
μεθα περισσότερον, είς τήν υπηρεσίαν τής σπουδής τοϋ εθνικού παρελ
θόντος τήν πείραν, ήν τά παιδία έχουσι περί τοϋ παρόντος, καί τό 
φυσικόν ένδιαφέρον καί ισχυρόν, δπερ δοκιμάζονοι διά τούς οικείους 
τόπους. ( “Επεται συνέχεια)

Μετάφρασις Ί ·  Β α χα β ιόλος

 ------

ΤΟ Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ο Ν  ΤΗΣ Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ  Φ Υ Σ Ε Ω Σ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 47 ττοΰ Ε'. τόμου)

Κ ατά την 18ην εκατονταετηρίδα 6 φυσιολόγος H a l l e r  αποδίδει 
τά ς  κοάσεις είς τό διάφορον της ερεθιστικότητας τ . ε. εις το είδος και 
τόν τρόπον καθ’ ον οί ερεθισμοί γίνονται δεκτοί καί αποδίδονται. Τό 
διάφορον ’έγκειται έν τ γ  ίσχύΐ καί τα χύτητι μεθ’ ης έκδηλοΰνται αί 
παθητικαί καί ένεργητικαί σχέσεις. ·Ό  Kant τουναντίον έν τγ. αν
θρωπολογία του έμμένει είς την άρχαίαν διαίρεσιν άντικαταστήσας 
μόνον τά  "Ελληνικά ονόματα τών κράσεων, αιματώδη και φλεγματι
κός, /ολερικός καί μελαγχολικός διά γερμανικών leicllt und- 
schvverblutig, warm-und kaltblutig.



Παραδέχονται κα·. σήμερον τάς κράσεις. Τήν διαφοράν στηρίζου» 
σιν ε,ις την αντίθεσιν τής ισχυρές καί άσθενοϋς έρεθιστικότητο:, είς 
την τα χύτητα  ή βραδύτητα της αλλαγές τοϋ θυμικοϋ είς ά ό H o f -  
f d i n g  έπιπροσθέτει καί τό συναίσθημα τής έφέσεως η αποστροφής.
Ο H o f  f i l in g  δ'.ακρίνει ούτοις οκτώ διαφόρους κράσεις. ΙΙαρά τό 

ζωηρόν ασθενές καί ταχύ οπερ χαρακτηρίζουσι τόν αιματώδη παραθέ
τει ούτος, τά σκυθρωπόν ασθενές καί τα χύ ' παρά τό ζωηρόν, ασθενές 
και βραδύ (φλεγματική κρασις) τά σκυθρωπόν, ασθενές καί βραδύ" 
παρά. τό σκυθρωπόν ισχυρόν καί ταχύ (χολερική κρασις) τό ζωη 
ρόν, ισχυρόν καί ταχύ καί τέλος παρά τά σκυθρωπόν ισχυρόν, καί 
βράδυ (μελαγχολικη κο^σις) τό Ζωηρόν, ισχυρόν καί βραδύ. Έ ά ν  
παραδεχθώμεν τουναντίον τάς τέσσαρας κράσεις τότε λέγομεν οτι είς 
τά  ισχυρά μέν συναισθήματα και πάθη κλίνουσιν οί χολερικοί καί οί 
μελαγχολικοί είς τά ασθενή δέ οί αιματώδεις καί οί φλεγματικοί. 
Πρός τήν ταχεϊαν αλλαγήν τών συναισθημάτων τών παθών και τών 
σκεψεων εχουσι διάθεσιν οί αιματώδεις καί οί χολερικοί, πρός τήν βρα- 
δεΐαν οί μελαγχολικοί καί οί φλεγματικοί.

Κ ατά τήν παιδικήν ήλικίαν δεσπόζουσιν οί σωματικοί έπηίεα- 
σμοί· δυνάμεθα όθεν καί παρά τοΐς παιδίοις νάνεύρωμεν τήν τών κρά
σεων διαφοράν.

Παρατηροΰμεν παιδία  ώς έκ τής ποιότητος τών νεύρων καί τών 
μυών αύτών άναπτύσσοντα μεγάλην δραστηριότητα. 'Ανθίστανταί 
οθεν πολύ εύχαρίστως, είναι πείσμονα καί διαπληκτίζονται. Τά τοι- 
ούτου είδους παιδία ώς καί οί τοιούτου είδους ενήλικες ονομάζονται 
χολερικαί φύσεις. Ά ντιθετως τούτων ύπάρχουσι παιδία δεικνύονται 
δεκτικότητα καί ευκινησίαν, άδιαφοροΰσι πρός πολλά, σκέπτονται 
βραδέως καί όμιλοϋσι βραδέως είναι αί αίσχυντηλαί, φλεγματικαί 
φύσεις. Ά φ ’ ετέρου ύπάρχουν παιδία λεπτής σωματικής κατασκευής 
εχοντα θυμικόν ευκίνητον, τά γελάν ταχέως ακολουθεί τό κλαιειν, ή 
προσοχή εναλλάσσεται μέ τήν διάχυσιν, αύτά τά  παιδία άνήκουσιν 
είς τήν αιματώδη κρ*σιν. Τετάρτη τάξις είνε τά  πληθωρικά, εύσαρκα 
παιδία τών οποίων αί κινήσεις είναι βραδεία! καί νο>χελεϊς, π ιό: τά :

νέας ίντυπώσεις δείκνυνται απαθή, σπανιως φαίνονται εύθυμα, άλλ’ 
ολως δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν εις τά  χαρακτηριστικά τοΰ προ
σώπου των ότι ώρισμένα γεγονότα τοϋ περιβάλλοντος ποοκαλοϋσι. 
τό διαφέρον αύτών καί οτι έν αΰτοΐς αί εντυπώσεις περαιτεοω εργά
ζονται. Ε ντα ύθα  Ιχομεν τά ; μελαγχολικάς φύσεις.

Μετάφρασις έκ τής ψυχολογίας Jahn.
(Έ π ε τ α ι  συνέχεια) Έ π .  Ι ΐ α η α μ ι χ α ι ή λ

ήΙΑΤΤΡΑΓίνίΑΤΕΥΣΙ Ι  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
[Έκ τοϋ Εου Σχολ. έτους τοΰ Rein].

1. Ή  προσαγω γή  τής μ εθοδ ικ ή ς  ένότητος καί ή δήλωσις 
τον Σ κ οπ οΰ

Ή  προσαγωγή τής μεθοδικής ένότητος έν τή διδασκαλία τής 
Ε θ ν ικ ή ς  ιστορίας εινε πολύ δυσκολωτέρα, τής έν τή διδασκαλία 
τής Ίερ ά ς  'Ιστορίας τοιαύτης· διότι έν ταύτη ή ήθ-ικοθρησκευτική 
ΰλη, ή προσδιορίζουσα τήν ένότητα, δύναται μετ’ ευκολίας και 
σταθερότητος νά έξαίρηται. Έ π ίσ η ς αΰτη παρέχει άρκοΰσάν καί 
έξαίρετον προεργασίαν. Έ ν  τή Ε θ ν ικ ή  δμως ιστορία κρύπτεται παρα 
πολύ τδ άξιον συστηματοποιήσεως μέρος, έπιτρέπει αυτη μιαν δια- 
φορον άντιληψιν τής κρίσεως καί προβάλλει τήν έρώτησιν, τί τέλος 
πάντων πρέπει ένταΰθα νά συστηματοττοιήται.

Ι δ ία  πρέπει νά ύποδηλώση τις ένταΰθα τοΰτο, δτι δέν άποτελεΐ 
πάν τεμάχιον ιστορικόν άκεραίαν μεθοδικήν ένοτητα, αλλ είνε 
αύτη συχνάκις σύνθετος έκ πολλών τεμαχίω ν μικρών, ατινα κατερ
γάζονται καταλλήλως έν τώ I καί I I  σταοίω, ούτως ώστε έκ τοΰ 
συγκεκριμένου ύλικοΰ μέρους νά προκύψη ή άναγκαιοΰσα αφτ,ρη- 
μένη έννοια, ήτις παρουσιάζεται μετά τήν έπεξεργασίαν της διά 
τών λοιπών σταδίων, ώς άφ’ έαυτής προβάλλουσα. Κατά ταΰτα μία 
μεθοδική ένότης δύναται έν τή ιστορική διδασκαλία νά άπαιτήση 
— καί τοΰτο συμπίπτει συχνά— μίαν ή καί περισσοτέρας εβδομάδας 
εστιν 3τε δέ καί μήνας.

"Οσον αφορά τήν θέσιν τοΰ σκοποΰ, τόσον έν τή ένάρξει τής ένό-



■τητος, δσον καί κατά τήν έναρξιν έκάστης 6!>ρας διδασκαλίας, δέον 
νά έξαρθή, δτι πρέπει 6 διδάσκαλος νά έργάζηται κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε νά προκύπτη 6 σκοπός ούχί αύθαιρέτως, άλλ’ ώς ανα
πτυχθείς άφ’ έαυτοΰ έκ τής διδασκαλίας καί προκληθείς έκ τοΰ 
ζωηροΰ διαφέροντος τών παίδων. Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπον αποφεύ
γεται ή τετριμμένη θέσις τοΰ σκοποΰ κα θ’ έκάστην ώριαίαν διδα
σκαλίαν.

2 .  Ε φ α ρ μ ο γή  τώ ν τυπ ικ ώ ν σταδίων εν τή διδασκαλία  
τής ‘Ιστορίας.

I. Στάδιον. (Ά νάλυσις— Προπαρασκευή— ή ΙΙροεργασία).
Προπαρασκευάζοντες τούς μαθητάς διά τό νέον ιστορικόν τεμά

χιον, δέον δπως λάβωμεν υπ’ δψει διάφορα. Έ ν  σχέσει πρός τόν 
τεθέντα σκοπόν πρέπει ή τής ιδιαιτέρας πατρίδος δλη νά λαμβά- 
νηται ύπ’ όψει έν τή πρώτη γραμμή.

Τίνα συνδετικά σημεία παρέχει λοιπόν ή ΙΙατρίς ; Έ κ  πρώτης 
όψεως πλειστάκις ταΰτα δέν αναγνωρίζονται ,εύρίσκει δμως τις πολλά 
τοιαΰτα, έξετάζων καί έπισκοπών τά πράγματα έκ τοΰ σύνεγγυς. 
Π ροέχει διά τόν διδάσκαλον ό σκοπός, δπως άπό τής έποχής τοΰ 
Finger άπαιτεΐται πρώτον ή Γεωγραφική διερεύνησις τής ιδιαι
τέρας Πατρίδος, οΰτω νά άκολουθή τάς παντοειδείς ίστορικάς σ χέ 
σεις, χρησιμοποιών ταύτας έν τή διδασκαλία του άρμοδίως. Ε ν ια 
χού παρέχονται εις τόν διδάσκαλον φιλολογικά βοηθητικά μέσα. 
"Οπου δέ έλλείπουσι τοιαΰτα, δεσμεύεται ό διδάσκαλος είς τήν ιδίαν 
του παρατήρησιν. Έ ά ν  όρθώς έπισκοπή τις τά πράγματα θά εύρη 
παντοΐα μέσα, άτινα θά  δυνηθ-ή νά χρησιμοποίηση έν τή διδασκα
λία του, είς τήν πρώτην δμως ματιάν παρουσιάζονται ώς αφανή 
καί αδιάφορα.

"Οταν διερευνώμεν τό υλικόν τής ιδιαιτέρας μας Πατρίδος, π ί-  
-πτει έν πρώτοις τό βλέμμα μας είς όρατά μνημεία παρωχημένων 
χρόνων : έπι τών ναών, μονών, ανδριάντων, τειχών, έπάλξεων, τά 
φων, φρεάτων κλπ. Περαιτέρω όφείλομεν νά θέτωμεν είς τήν υ π η 
ρεσίαν τής ιστορικής διδασκαλίας λαϊκάς έορτάς, παντός είδους ήθη 
καί έθιμα, δπως άπό παλαιοτέρους χρόνους ζωηρώς ακόμη δ ιετή- 
ρήθησαν, λαϊκούς στίχους και άσματα, παροιμίας κλπ. επιτοπίους

καί πατρογονικούς μύθους καί ιστορικά ανέκδοτα. Ε χει ό δ ιδά 
σκαλος είς τήν διάθεσίν του τονς περιπάτους καί τά σχολικά του τα- 
ξείδια δι’ ών δύναται νά συλλέγη παντοειδείς ίστορικάς αναμνήσεις 
καί έμπειρίας.

I I  Στάδιον. (Σύνθεσις.—  Προσφορά τοΰ νέου).
Κατά τρεις μορφάς δύναται νά προσφέρεται η ύλη τής ιστορίας 

είς τούς μαθητάς.
1) Διά τής διηγήσεως τοΰ διδασκάλου.
2) Διά τής άναγνώσεως έκ τών συγγραφικών πηγών.
3) Διά τής λεγομένης παραστατικής διδασκαλίας.
Κ αθιερωθεΐσα διάταξις τής ιστορικής υλης είνε ή βιογραφική —

χρονολογική. Προσφέρεται δ’ αδτη κυρίως δια τής διηγήσεως τοΰ 
διδασκάλου. Έ π ’ αυτής δίδεται μεγίστη σημασία, ένώ αί πολυάριθ
μοι όδηγίαι δέν γνωρίζουσιν αρκετα περι αυτής να λέγωσιν. Ουτο) 
κυρία δράσ ις: δ διδάσκαλος οιηγεΐται. Και ό μ α θη τη ς; Εαν κατορ- 
θώ νη, έπαναδιηγει'ται, είς πολλάς δέ περιπτώσεις έπεξεργάζεται 
έρωτηματικώς ή προσφερθεΐσα ΰλη. Ε ίτα προβαίνει ή διήγησις π ε 
ραιτέρω. Διά τής μεθόδου ταύτης δέν αισθάνεται ό μαθητής τήν 
χαράν, δτι απέκτησε σταθεράν καί βεβαίαν γνώσιν, ό δέ διδάσκαλος 
δέν αισθάνεται εσωτερικήν εύχαρίστησιν, διότι ή έπιτυχία  είνε δυσα
νάλογος πρός τόν καταβληθέντα κόπον. Ουδόλως έπομένως είνε 
θαυμαστόν, έάν τά παράπονα διά τήν ιστορικήν διδασκαλίαν ουδέ
ποτε παύωσιν, εί καί ταΰτα προβαίνουσι πολλάκις είς τό νά χαρα- 
κτηρίζωσι τήν τοιαύτην διδασκαλίαν, «ώς μίαν εργασίαν άμβλύνου- 
σαν τόν νοΰν». Κατά τήν γνώμην μας δέν δύναται νά θεω ρηθή ή 
διήγησις τοΰ διδασκάλου, ώς έντελώς μή αναγκαία. Π ρέπει δμως 
αΰτη νά μή είνε ή μοναδική μορφή τής έκθέσεως τών συμβάντων 
υπό τοΰ διδασκάλου. Θά ήδύνατο οε τοΰτο νά συμβαινη κατ έξαι- 
ρεσιν βεβαίως κατά τάς ακολούθους περιπτώ σεις: α') Έ ά ν  πρόκει
ται νά διατυπωθή τι, προσκτηθέν διά τής άναπτυσσούσης διδασκα
λίας, είς μίαν ώραίαν πρότυπον μορφήν, ίνα  οί παΐδες βλέπωσι πώς 
δύναται νά έξαρθή καί νά έπιδράση έπι τοΰ χαρακτήρος γνωστόν 
αύτής περιεχόμενον. β') Έ ά ν  πρόκειται νά παρουσιάζη τις μέρη 
αυτολεξεί λεχθέντα  ύπό όνομαστών προσωπικοτήτων, γ ')  "Οταν προ. 
τίθενται τοΐς μαθητα ΐς ύπό τοΰ διδασκάλου έπεισόδια. Τοΰτο έπ ι-



τυγχανεται ταχύτατα καί βεβαιότατα διά τής διηγήσεως. Έ ά ν  τοιου
τοτρόπως καί κατ’ εξαίρεσιν παρουσιάζεται ή διήγησις τοΰ διδα
σκάλου, έν μέρει δηλ. ώς έπισφράγισις μέρους προηγουμένως έπε- 
ςεργασύ·εντος, έν μέρει δέ ώς κυρίως προσφορά τοΰ νέου, τότε προ
ξενεί αυτη μιαν έντελώς άλλοίαν έντύποχτιν, έκείνης τήν όποιαν π α 
ρουσιάζει ή προσφορά τοΰ νέου διά τής μοναδικής διηγηματικής 
μορφής.

(Έ κ  τοΰ Ι'ερμανικοΰ) (’Ακολουθεί)

ΙΙάτραι J7. Γ . Τ σ α κ ίρη ς
δημοδιδάσκαλος

 »  -

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕ0ΟΛΟΤ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ 
Φ ' ΐ ' Σ  I Κ  A I Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

[Χάριν τών αναγνωστών τοϋ περιοδικού, εθεώρησα καλόν νά μεταφέρω 
έκ τοϋ Γαλλικού τάς κρίσεις τοϋ εν Cognac τής Γαλλίας Έπιθεωρητοϋ τής 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ. Ed· l a u re  έπι τοϋ λίαν ενδιαφέροντος ζητή
ματος τών ποινών.

. . . «Συγκροτήσατε το παιδιον έν μόνη τή  έξαρτήσει τών πραγμά 
των : άκολον&είτε απλώς την τάξιν τής ψύσεως έν τή προόδφ τής- 
άγωγής τ0υ. Μ η προσφέρετε ποτέ είς τάς προπετεΙς βουλήσεις τον 
παρα εμπόδια φυσικά η ποινάς , αΐτινες άπορρέουσιν έκ τών ιδίων 
πράξεων χαΐ τάς οποίας άναμιμνήσκεται έν χα ίρω ...η  πείρα ή ή άνι- 
κανοτης οφείλουσι μοναι νά υπέχονσι θεσιν νόμου .))

Τοιαύτη είναι ή άρχή τής μεθόδου τής λεγομένης φνσικαϊ άντι· 
δράσεις, τεθειμένης υπό τοΰ Ρυυοσώ έν τφ  Α ίμ ιλ ίφ . Έ παναλααβά- 
νων την ιδέαν αύτην τής επιστροφής είς τήν φύοινι ήτις αποτελεί τήν 
βασιν τής παιδαγωγίας του, καθώς ήτο το χαρακτηριστικόν τής θεω
ρίας τοΰ Ρουσσώ καί τής πρακτικής του Πεαταλότση, δ Σπένσερ  
εφαρμόζει την μέθοδον έν τφ  χεφαλαιφ  τοϋ βιβλίου τφ  αφιεοομένφ  
είς τήν ηθικήν άγω γήν. Τ ί έννοοΰσιν οί συγγραφείς μας διά τής μ εθ ό 
δου τ ώ ν  φ υ σ ι κ ώ ν  ά ν τ ι  δ ρ ά σ ε ω ν ;  Άπαιτοΰσιν ΐνα πάσα

τιμω ρία, αντί νά ή τεχνητή , καθώς συχνά σνμβαήει, να }/ άτ>λώς η 
συνέπεια τοΰ διαπραχθέςτος σφάλματος. Εν παιδιον παίζει με εν 
μαγαίοιον καϊ πληγώ νεται, τό λαμβάνει παλιν *αϊ πληγώνεται εκ νεον. 
έγγίζει τό πΰρ ; καίεται : τό έγγίζει πάλιν ; νέον έγκαυμα. Η  ποινή  
άκολευθει άναλλοιώτως τό διαπραχθέν σφάλμα : ίδου η φυσική αντί- 
δραοις έ ν τ ή φ υ σ ι κ ή  τ ά ξ ε ι .  Παιδιον τι παΐζον θετει εις άτα- 
ξίαν τά τής αιθούσης. Ή  φυσική ποινή θά είναι ή ίπανόρθωαις τής 
άταξίας. Έ ά ν  άρνήται νά κάμη τήν έργασίαν ταύτην, δεν θα τον εξα
ναγκάσω τις εις τοΰτο , άλλ’ δταν θά ζητήοη έκ νέου τα παιγνίδια τον 
θά  τφ  τα άρνηθή προφασιζόμενος τήν άιαξίαν τήν υπ αύτοΰ προξε ■ 
νηθεΐσαν, αταξίαν τήν όποιαν δεν ήθέληοε νά διόρθω ση. Χ άνει το 
ιταιδίον έν άντιχείμενον χρήσιμον , εν κονδνλομάχαιρον, ή μίαν θηκην  
κονδυλοφόρου ; θά τιμω ρηθή διά τής στερήοεως τοϋ άντικειμίνου  
τούτον μέχρις ου άθροίση ολίγον κ α τ ' όλίγον τό ποσόν τό άναγκαιοΰν 
διά νά τό άντικαταστήση. Μία μικρά κόρη δ ι’ αμέλειαν ή οκνηρίαν 
δεν είναι έτοιμη ν ’ άναχωρήση τήν στιγμήν τοϋ περιπάτου : δέν θά  
τήν άναμείνωοι καϊ &ά διέλθη έν τή οικία, τόν χρόνον τόν άφιερω μέ- 
rov παρά τών άδελφών της ή ιώ ν ουμμαθηιριώ ν της είς διασκέδασίν. 
Τοιαυτη είναι ή μέθοδος έ ν τ ή  η θ ι κ ή  τ ά ξ ε ι .

Δεν δύναταί τις εύΰυς έξ αρχής νά άρνηθή τό θέλγητρον τής 
θεωρίας ταύτης τής ποινής. Τό παιδιον βλε'πει άμέσως τόν δεσμόν, 
δστις ενώνει τήν τιμωρίαν με τό σφάλμα καί, χαθώ ; λέγει δ Ρουσσώ, 
άναμιμνήσχεται ταύτην έν καιρφ  διά νά άποφύγη νέαν πτώσιν. ΕΙτα 
ή μέθοδος είναι σύμφωνος μέ την φύαιν. ή όποια πειθαρχεί τό πάν 
διά τής πείοας Έ φ ’ δσον τό παιδιον είναι μικρόν οί γονείς του και 
οί διδάσκαλοί τον οΐτινες μεταχειρίζονται τιμωρίας τεχνητάς, δένένερ- 
γοϋσι σχεδόν διόλου επ ' οντον, παρά διά τοΰ φόβον ή τής αγάπης. 
Ά λλά  μόλις οντοι άρχίζουσι νά έξαφανισθώσι καϊ εξαφανίζονται θ(~μ- 
τον ή βράδιον, ό παϊς παραδιδόμενος είς έαυτόν είναι υποχρεωμένος 
νά μάθη άληθώς τόν βίον, καϊ τόιε εις βάρος του μανθάνει τάς 
ουνεπείας τών πράξεων του.

Τουναντίον ή πειθαρχεία τών φυσικών αντιδράσεων θά ιόν έθετε



άπό νεαράς ηλικίας άπέναντι τούτον τον νόμον , δοτις θά μένϊ] πάν
τοτε ό αύτός καί είς τον όποιον θά δφείλη νά νπακούτ/, δταν οί γο
νείς τον καί οί διδάσκαλοί τον δεν θά νπάρχω σι πλέον. Ή  μέθοδος 
αν τη επί πλέον εχει τδ μέγα πλεονέκτημα τον νά έξαση’αλίζη π ά ν
τοτε την γαλήνην εν τφ  κολασμφ , νά έφαρμόζη ανευ θυμόν καί ά- 
πειλών την αύιην ποινήν είς ζο ίδιον σφάλμα τόσον σνχνά έφ' δσον 
άνανεονται· δχι άνυπομονηαίαι εν τί] φύσει, άΜα μία αναλλοίωτος 
αταθερότης. Τούναντίον ή τεχνητή ποινή, τόσον σνχνάκις διάφορος 
διά τά αύτά σφάλματα , δνναιαι νά άφήοΐ] νά νποθέση ό πα ΐς, δτι 
αυτή υπαγορεύεται μάλλον ύφ ’ ένός οίσθήματος έκδικήσεως προσω
πικής παρά νπό τής φροντίδος διά τό Ι’διον συμφέρον τον. *Ωστε, ώς 
τό δηλοΐ ό Σ πένσερ, γονείς καί διδάσκαλοι έθεωρήθησαν κατά τδ  
πλεϊστον ώς γεγενημένοι ϊχθροί ιώ ν τέκνων των καί τών μαθητώ ν  
των. Ή  μέθοδος τών φνσικών αντιδράσεων θά εϊχε λοιπόν ώς απο
τέλεσμα τήν πράϋνσιν τών σχέσεων έν τί] οίκογενεία καί εν τφ  σχο- 
λείφ  ϋποβάλλοντες τόν παΐδα είς μόνην τήν πειθαρχίαν τών συνε
πειών. 'Υ ποθέσατε, τφ  δντι, δτι εν μικρόν παιδίυν επ ιθυμεί νά διορ
γάνωσή μετά τών σνμμαϋητώ ν του έ'ν παιγνίδιον επικίνδυνον. Ή  
άντίατασίς μας ϋά  τό λυπήση , διότι δέν βλέπει εύθνς εξ αρχής ποΐαι 
Οά δύνανται νά εινοι αί συνέπειαι τής άσννεσίας το ν  καί μολονότι δεν- 
εχομεν ν π ' δψει άλλο τι ή ιό σνμφέρον του, υπάρχει μεγάλη πιϋανό- 
της νά μή διακρίνγ] τήν άληθΓ] αιτίαν τής τοιαντης διαγωγής μας καί 
νά μή τήν άποδώσΐ] είς τήν μέριμναν τής ήσνχίας μα ς , ίσα^ς δε μάλι
στα νομίοη, δτι τό κάμνομεν διά νά επιδείξωμεν τήν ίσχύν μας. Έ ά ν  
τή αλήθεια δεν διατρέχει πραγματικόν κίνδυνον, αξίζει καλύτερον νά 
είδοποιήαωμεν περί τούτον τόν παϊδα καί νά ιόν άφήσωμεν νά διορ
γάνωση τό παιγνίδιον επιβλέττοντες πάντοτε αύτόν μετά προσοχής. 
Καί εάν ποτε συμβί] ελαφρίν τι δυστύχημο, τοντο είναι μία τιμαιρία  
φυσική, ψ ις  ενισχύει τά είς αύιδν λεχθέντα ν φ ’ νμώ ν καί αύξάνει τήν  
εμπιστοσύνην , ήν έμπνέυιιεν είς τους μαθητάς μας.

("Επεται συνέχεια) Ί .  Τ σ ι ό τ ρ α ς

ΠΑΡΑΒΟΡΦΟΙΕΙΣ ΤΗ! ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΑΡΑ ΤΒΙΣΙΗΑΘΗΤΜΣ
A i'x t t c . l l e e *  θεραπ είας

Αί παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, αΐτινες κατά διαφό
ρους στατιστικάς ανέρχονται είς τόν σεβαστόν ι/ριθμόν σχεδόν 25 ο)» 
έπι τοϋ σχολικού πληθυσμού, διευθύνονται είτε έπι τά  πρόσω καί 
όπισθεν, είτε έπι τά  πλάγια  αύτης. Καί είς μέν την πρώτην πεοίπτω- 
σιν υπάγονται ή λόρδοισις καί ή κύφωσις, είς δέ την δευτέραν ή σκο- 
λίο^σις.

«Τήν επί τούπίσω διαστροφήν τής ράχεως κνφωσιν δνομάζομεν, 
τήν δ' επί τά πρόσω λόρδωσιν, τήν δ ’ επί τά πλάγια σκολίωσιν...»  
(Γ α λψ ό ς). Ό  μαθητής ό πάσχων έκ κυφώσειος εχει τήν ράχιν κεκυρ- 
τωαένην, τάς ώμοπλάτας έξεχούσας, τό στήθος κοϊλον καί τήν κοι
λίαν ποός τά  εμπρός’ αί πλευραί κλίνουσαι πρός τά οπίσω ένεκεν τ·7ις 
κυφώσεω; της σπονδυλικής στήλης πιέζουσι τους πνεύμονας καί τήν 
καοδίαν καί καθιοτώσι τήν αναπνοήν ανεπαρκή.

Ώ ς σπουδαιότερα αϊτια της κυφώσεως λογίζονται : ή άδυναμία 
τών μυών της ράχεως καί ή έλλειψις της θελήσεως, ή παρατεταμένη. 
μελέτη, ή κατ’ οικον υπερβολική εργασία, ό ελλιπής φωτισμός, τά  
έλαττωματικά θρανία, ή σχολική μυωπία, ή άναγκάζουσα τόν μ α 
θητήν νά κύπτη υπέρ τό δέον κατά τήν εργασίαν του, ή παρατετα- 
αένη καθιστική στάσις συνοδευομένη μάλιστα καί ύπό άνίας, ή διαρ
κής ποδηλασία διά ποδηλάτου μετά πηδαλίου χαμηλού, ή παρατε
ταμένη σπουδή κλειδοκυμβάλου κλπ. ’Επίσης καί ή λόρδιοσις είναι 
συ/νή παρά τοΐς μαθηταϊς καί πολλάκις παρα;:ολουθεϊτα« ύπό της 

κυφωσεως.
’Αμφοτέρων τούτων τών παραμορφώσεων ώς μέσα θεραπευτικά 

προτείνονται τά  έξης : α ') ή κατασκευή καί κατάλληλο; τοποθέτησις 
τών διαφόρων σχολικών έπίπλων. β ')  ή τοποθέτησις τών μυώπων είς 
τήν πρώτην σειράν μετά ποοηγούμενον καθορισμόν της οπτικής δυνά- 
μεως έκάστου μαθητου, γ ' ) ή έλάττωσις τής διαρκείας τών καθεστι- 
κών στάσεων καί ή χρήσις της όρθιας στάσεως, δ ')  αί μέτριαι άνα-



■πνευστικαί ασκήσει; ίδί<*, όταν παρατηρήται κούρκοι; έν τ·?ί στάσει. 
ε ' ) ή διόρθωσις πάση; κακή; στασεω; κατά τά  προφορικά μαθήματα , 
σ τ ')  ό περιορισμό; τών γραπτών υπηρεσιών έν τώ οί’κω. ζ ' ) ό πολλα
πλασιασμό; τών γυμναστικών μαθημάτων καί τών κατχλλή).ων φυ
σικών ασκήσεων, η ')  ή έπαγρύπνησι; εί; την ενδυμασίαν και ίδια εί; 
τά ; τάζει; τών κορασίων. θ ') ειδικά μαθήματα τή ; φυσιολογία; μετά 
πινάκων έμφαινόντων τά ; καλάς καί τά ; κακά; στάσει; καί τά ; συμ- 
παρομαρτούσα; ταύτα ι; συνεπεία;. ι ')  ό επαρκή; φωτισμό; καί ια ') ή 
ιδέα της καλή; στάσεω;, τό αυστηρόν στρατιωτικόν βάδισμα καί ασκή
σει; εύθυντήριοι τή; ράχεω;, οΐον έξαρτήσει;, κολυμβήσει;, ασκήσει; 
έπί τή ; διάστρα; κλπ.

Αί δέ πρός τά  πλάγια  παραμορφώσει; τή ; σπονδυλική; στήλη; 
είναι συνθετώτεραι καί μάλλον έπικίνδυνοι' αναπτύσσονται δέ καί θε 
ραπεύονται βραδέω;’ περιληπτικώ; δέ έκφράζονται ύπό τό όνομα 
«ακολίωσις». Ή  δέ κυριωτέρα μορφή τή; σκολιώσεω; είναι μία δυσ- 
μορφία πρό; τά  αριστερά ές α ιτία ; τή ; στάσειο; κατά τήν κεκλιμενην 
γραφήν, έκ σπαθασκία; καί άλλων διαφόρων αίτίο^ν.

Ή  σκολίωσι; παρατηρεϊται κυρίω; έπί παιόίων 7 -1 2  έτών ή λ ι- 
κ ία ; καί συ^νότερον παρά τοί; κορασίοι;. Ό  M ayer έπί 336 π. χ . 
-κορασίδων μόνον 147 εύρεν άπηλλαγμένα; ελαττωματική; σπονδυλι
κή; στήλη;. Ό  δέ Guillaume μεταξύ 350 παιδιών εύρε 18 ° /0 
σκολιώσει;, έπί δέ 381 κορασίων εύρε 41 ° / 0. Ό  Axe Ι-Key εί; 
Στοκχόλμην εί; τά  ανώτερα σχολεία τών θηλέων εύρε 11 °/0, έν ώ 
-κατά τό 7ον έτο; τή ; ηλικία; ούδέν κοράσιον εφερε σκολίωσιν. Κ ατά 
δε τό 18ον έτο; ό αριθμό; άνήλθεν είς 17 υ| 0 Ό  δέ Schenk έν Βε- 
ρολίνω έπί 200  κορασίων μόνον 40 ήσαν άμεμπτα τήν κατασκευήν 
καί τήν στάσιν τή ; σπονδυλική; στήλη;.

‘Ω; προληπτικά δέ μέτρα καί θεραπευτικά μέσα ένδείκνυνται 
τά  έξη; :

α ')  ή έπαγρύπνησι; εί; τήν στάσιν τοϋ καθήσθαι. β ')  ή έπαγρύ- 
πνησι; εί; τήν όρθίαν στάσιν, ώστε 6 όρθίω; ίστάμενο; μκθητη; 
yx  μή κλίνη πάντοτε πρό; τό εν μέρος, άλλ’ άλληλοδ'.χδόχω; νά

ΚΙ

ίκβά/Λη άμ^0τκ30υ; τού; πόδας, εάν δέν ϊσ τζτχ ι εν τή στάσει 
τή ; προσοχή;- γ ')  ή πρό; τού; μαθητά; συμβουλή διά τόν κα
τάλληλον τρόπον τοϋ φεοειν τό /αρτοφυλάκιον (σάκκα). δ ')  
ή χρήσι; αετρίων άσκήσεων. ε ') ή άνάπτυξι; παρά τοί; μαθητα ί; 
τή ; κλίσεω; πρό; τήν καλήν στάσιν διά τών εικόνων, σ τ ')  ή 
εισαγωγή καί χρήσι; τή; όρθια; γραφή; (ecriture· droitfl) άντι 
τ ή ;  ήδη έν χρήσει άντικανονικής, άντιφυσική; καί άκαλαισθήτου κε
κλιμένη; γραφή; (ecriture [lencliee). ζ ) ή ύγιεινή κατασκευή 
τών θρανίων καί η ')  ή γενική ίσχυροποίησι; τού σώματο; καί ή άμφι- 
μερή; /αήσt; τών ανωτέρω άκρων κατά τά ; παιδιά ; καί άλλα.

Μόνον διά τοιούτων ποοφυλάξεων είναι δυνατόν νά περιφρουρή- 
σωμεν τήν εύπλαστον νεολαίαν άπό τών ανωτέρω σχολικών πληγών 
καί νά παοαδώσωυ,εν εί; τήν κοινωνίαν πολίτα; ούχί κατά τό πνεύμα 
υ.όνον άνεπτυ-'υ.ένου:, άλλά καί κατά τό σώαα ά :τίω ; δ ιαπεπλα-4 it ’ ' 1 »
•σαένου:.

Βραχνϊΐκα-Πατρών Ι*κο. I ’. Ι Ι » η « γ ίω ρ γ (θ \ )
Δημοδιδάσκαλο;

 ■

ΤΑ ΚΟΡΑΛΛΙΑ
Τ ά κοράλλια, τά ώραΐα αύτά κοσμήματα, τά όποια ανέκαθεν 

εχρησίμευσαν ώς αντικείμενα στολισμού, ήσαν γνωστά άπό άρχαιο- 
πάτων χρόνων. Ά λ λ ’ ή ά λ η ϊή ς  αύτών θέσις είς τό Βασίλειον τής 
Φύσεως διημφισβητήθη έπι πολύ.

Ούτω οί αρχαίοι συγγραφείς Θεόφραστος, ΙΙλίνιος, Λιοσκορίδης 
και άλλοι έθεώρουν τά κοράλλια ώς φυτά. Βραδύτερον πολλούς 
αίώνας κατόπιν έθεωρήθησαν ώς λίθοι προερχόμενοι Ικ  τινων θ α 
λασσίων φυτών. Ε ίς αύτό λοιπόν τό σημειον εύρίσκετο ή επιστήμη 
δτε κατά τάς άρχάς τοΰ 18ου αίώνος μ. X. ό Γάλλος ιατρός καί 
φυσιοδίφης Πεϋσσονέλ άπέδειξε κατόπιν πολλών πειραμάτων καί 
παρατηρήσεων δτι τά κοράλλια δέν είνε ούτε φυτά ούτε δρυκτά^ 
άλλά πραγματικά  ζώα άνήκοντα είς τάς τελευταίας βαθμίδας τοΰ

♦ί



Ζωικού Βασιλείου. Ιδού δέ πώς περιγράφει ό ίδιος τά πρώτα αύ
τοΰ πειράματα, τά όποια έξετέλεσε διά νά απόδειξη τούτο.

«Κατώρθωσα, λέγε;, νά έπιτύχω  νά άνθήση τό κοράλλιον εις 
άγγεΐα πλήρη θαλασσίου ύδατος, καί παρετήρησα δτι έκεΐνο τδ 
όποιον έπιστεύετο δτι ήτο τδ άνθος τοΰ υποτιθεμένου τούτου φυτού, 
δέν ήτο πράγματι ή εις σκώληξ, όμοιάζων προς μικρόν πολύποδα. 
Είδον, λέγει, τους πόδας τών μικρών τούτων πολυπόδων κινουμέ- 
νους, δτε δέ έθεσα τδ πλήρες ϋδατος άγγεΐον, έντός τοΰ όποιου ευ- 
ρισκετο τδ κοράλλιον, ύπεράνω μετρίας θερμότητος πυράς, δλα τά 
μικρά αΰτά ζωύφια άνεπέτασον τά φύλλα το)ν.»

Έ ν  τούτοις, ή νέα αυτη άνακάλυψις δέν έγεινεν ευθύς αποδε
κτή άνευ άντιρρήσεων ύπό τών άλλων έπιστημόνων, τινές τών όποιων 
μάλιστα επετέθησαν κατ’ αυτής μετά δεικτικής ειρωνείας, ούτως 
ώστε ό Πεϋσσονέλ λυπηθείς πολύ καί άπογοητευθείς διά τήν τοι- 
αύτην υποδοχήν τών έργασιών του έγκατέλιπεν αύτάς καί άπελθών 
έκ Γαλλίας μετέβη είς τινα τών Ά ντιλλώ ν νήσων ένθα έζησε τδ 
υπόλοιπον τοΰ βίου του έςασκών το έπά γγελμα  τοΰ χειρουργού 
ίατροΰ.

Λέν παρήλθε ν δμο^ς πολύς χρόνος καί ή αλήθεια  έπέλαμψε, καί 
ένώ αύτδς έζη λησμονημένος είς τάς Ά ντίλλας, αί επιστημονικά- 
αύτοΰ έργασίαι έστέφοντο έν Παρισίοις ύπδ πλήρους θριάμβου, άλλ’ 
άνωφελοΰς δι’ αύτόν.

Γά παράδοξα λοιπδν ταΰτα ζωύφια άνήκουσιν είς τήν τάξιν τών^ 
καλουμένων πολυπόδων, ένεκα τών πολλών ποδών ή βραχιόνων, οί 
όποιοι είνε κυκλικώς διατεταγμένοι περί τδ στόμα το^ν, όμοιάζοντες 
προς τά πέταλα τά άποτελοΰντα τήν στεφάνην τών άνθέων.

Ο,τι λοιπδν φαίνεται είς ήμας ώς δένδρον δέν είνε άλλο τι παρά 
άθροισμα πολυαρίθμων πολυπόδων, συνηνωμένων μεταξύ των διά 
κοινού τίνος ιστού (πλέγματος). Εάν έξετασωμεν τον κλάδον ένδς 
τοιούτου δένδρου, θά  ίδωμεν δτι ούτος άποτελεΐται έκ δύο διακεκοι- 
μένων μερών. Τδ έν, τδ έσωτερικόν, είνε σκληρόν, φύοεως λ ιθώ 
δους, τοΰτο δέ είνε ακριβώς τδ μέρος, τδ όποιον χρησιμοποιείται 
πρδς κατασκευήν τών κοσμημάτων. Τδ άλλο, τδ έξωτερικόν, όμοιά- 
sov πρδς τδν φλοιόν τών δένδρων, είνε μαλακόν, σαρκώδες, εύκόλως 
χαρασσομενον υπό τού ονυχος· τούτο δέ είνε τό στρώμα τδ ούσιω-

δώς ζών τής αποικίας, προερχόμενον έκ τής συνενώσεως τών πολυ
πόδων.

Τό ζών τούτο στρώμα συστέλλεται ίσχυρώς δταν έξάγωσιν έκ 
τοΰ ΰδατος τήν ζωικήν ταύτην αποικίαν, καλυπτομένην τοιουτο
τρόπως ύπό προεξοχών έν εΐδει μαστών μακροτάτων.

Είς έκάστην έκ τών προεξοχών τούτων αντιστοιχεί καί είς πολύ- 
πους. Έ ά ν  ήδη θελήσωμεν νά παρακολουθήσωμεν ένα τοιοΰτον 
πολύποδα ευθύς έξ αρχής, θά  ίδωμεν δτι κατ’ άρχάς μέν ούτος έμ - 
φανίζεται ύπό μορφήν μικρού λευκού σκώληκος, δστις πλέων έλευ- 
θέρως έν τή θαλάσση ευρίσκει στήριγμά τι π. χ . ένα βράχον, έφ’ ού 
καί προσκολλάται διά τής ούρας· από τής στιγμής δέ ταύτης τό 
ζώον μεταβάλλει κ α θ ’ όλοκληρίαν μορφήν. Καί πέριξ μέν τοΰ στό
ματός του αναπτύσσονται φυλλοειδείς πλόκαμοι (είς τά δκτοκοράλλια 
οκτώ τοιοΰτοι, είς τά έξακοράλλια έξ κτλ.) δίδοντες είς τό ζώον μορ
φήν χωριστοπετάλου άνθους. Ά π ό  δέ τής βάσεως, ήτοι έκ τοΰ μέ
ρους ένθα προσκολλάται είς τό στήριγμά του, άρχεται έκκρινομένη 
άσβεστολιθική τις ούσία, ήτις περιβάλλει ώς έξωτερικός σκελετός 
δλον τό σώμα τοΰ κοραλλιού, άφίνουσα έλεύθερον μόνον τδ στόμα, 
ένθα εισάγει τήν τροφήν του τήν οποίαν συλλαμβάνει διά τών φυλ
λοειδών πλοκάμων του.

Πλησίον τού πρώτου τούτου πολύποδος σχηματίζεται δι’ άπο- 
βλαστήσεως (δπως δηλαδή είς τούς κλάδους τών δένδρων βλαστά- 
νουν οί οφθαλμοί) δεύτερος πολύπους περιβαλλόμενος μετ’ ολίγον 
ύπό τής αύτής άσβεστολιθικής ούσίας, πλησίον τού δευτέρου, τρίτος 
και ούτω κα θ  εξής, ούτως ώστε μικρόν κατά μικρόν σχηματίζεται 
δενδροειδής αποικία.

Ι α κοραλλια εινε «,ιροτοκα, τουτεστι τα ώά των γίνονται έμβρυα 
έντός τού σώματος τοΰ πολύποδος. Τά έμβρυα ταϋτα, οί σκώληκες, 
παραμένουσιν έπί τινα χρόνον είς τήν κοινήν κοιλότητα τών μητέρων 
πολυπόδων, καί χάρις είς τήν διαφάνειαν τής περιβαλλούσης μ εμ 
βράνης είνε όρατά διά μικροσκοπίου.

Εκ τής κοιλοτητος ταυτης έξέρχονται μετά τινα χρόνον οί έν 
λόγω σκώληκεςκαί μεταβαίνοντες είς διαφόρους 9-έσεις έκαστος σχη- 
ματίζουσι μετά παρέλευσιν χρόνου μακροϋ τάς δενδροειδείς έκείνας 
άποικίας κα θ’ δν τρόπον άνωτέρω έξεθέσαμεν.



ΙΙαρουσιάζουσι λοιπόν τα κοράλλια το εξαιρετικόν τοΰτο, δτι 
πολλαπλασιάζονται κατά δύο τρόπους, δι’ ωών δηλονότι καί δι’ άπο- 
βλαστήσέώς.

Μ εγάλήν ποικιλίαν παρουσιάζουσι τά κοράλλια κατά το χρώμα, 
όντα άλλα Ιρυθρά, άλλα, ροδόχροα, άλλα λευκά, άλλα ωχροκίτρινα, 
άλλα φαιά κ.τ.λ.

Είς τόν Ειρηνικόν ωκεανόν πλεΐσται νήσοι τής Πολυνησίας έχουσι 
σχηματισθή διά της βραδείας άλλ’ άκαταπαύστου έργασίας εΐδου; 
τ'ινός κοραλλίων. Ά πειρον  δηλονότι πλήθος τοιούτων πολυπόδων 
αναπτύσσεται καί ζή είς διάφορα μέρη τοΰ Ειρηνικού, ιδίως είς τήν 
θερμήν αύτοΰ ζώνην. "Οταν τά ζώα ταΰτα άποθνήσκωσι παραμένει 
ό σκελετός αύτών, ό όποιος χρησιμεύει ώς θεμέλιον δπο)ς έπικαθήση 
επ ’ αύτοΰ δεύτερον στρώμα κοραλλίων, έπ ’ αύτοΰ δέ τρίτον καί ουτ<ο 
καθεξής εως δτου τά αλλεπάλληλα ταΰτα στρώματα φθάσωσιν εις 
τήν έπιφάνειαν, όπότε σχηματίζεται χθαμ αλή  τις προεξοχή υπέρ 
τή ν  θάλασσαν, αποτελούσα τήν κοραλλιογενή νήσον. Τινές τών 
νήσων τούτων έχουσι σχήμα δακτυλιοειδές, ονομαζόμενα·. Ά τόλλαι.

Είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν, ίδίως δέ είς τάς άκτάς τής Σ ικ ε 
λίας, ’Ιταλίας, Γαλλίας, ϊύ ν ιδος, Α λγερ ία ς ώς και τής δυτικής 
'Ε λλάδος ευρίσκονται ολόκληρα έκ κοραλλίων δάση, έκ τών όποιων 
διά καταλλήλων δυκτύων άποσπώσιν οί άλιεΐς (οι έπιδεξιώτεροι άλιεΐς 
κοραλλίων είνε οί ’.Ιταλοί) όλοκλήρους κλάδους, φέρουσιν αύτούς. 
εκτός τοΰ υδατος, άποτ^ίβουσι τόν μαλακόν φλοιόν μετά τών πολυ
πόδων καί άπολαμβάνουσιν ούτω τόν σκληρόν σκελετόν (τής Μεσο
γείου είνε ροδόχρους), διά τής κατεργασίας τοΰ όποιου κατασκευά
ζονται διάφορα κοσμήματα.

Α . Π αναυλής

Ι Ι ρ ό ς  τ ό ν  κ .  Ι Ι ρ ό ε Τ ΐ ρ ο ν  το Ο  Α ιο ι χ η τ ι χ ο Ο  3 · υ μ .ό ο υ -  
λ ί ο ν  ΐΟ ΰ  ϊ υ ν Γ ι έ ο μ ο υ  τ ώ ν  'Κ λ λ ή ν ω ν  ί ΐ ^ μ ο δ ι δ » *  
σ κ ά λ ω ν .

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Ε ξελεγκ τ ικ ή ς  ’Ε πιτροπής τής δ ιαχειρίοεω ς τοϋ Σ υ νδ έομ ον  άπό  

τής 1ης Ί α νο υ α ρ ίο υ  μ έχρ ι 4 η ς  Δ εκεμβρίου 1 9 1 0 .

Εν Αθήναις σήμερον τ·7) ·4υ) Λεκεμβριου 1910 ή εκλεγεΐσα ε~ι- 
τοοπή ύ“ ό τ·?]; συνελεύϊΐως τοϋ Συνδέσμου τών Ελλ. όημοίκδασκά- 
λων άποτελουμένη έκ τών μελών αύτοϋ Ά λεζ. Μουμούρη, 1 . Μο-
σνανδοέου καί Ν-.κ. ΙΙετοακοπούλου πρό; έξέλεγξ'.ν τή ; δια/ειρίσεω;

’ , > . , - > - ν  Si/τού Συνδέσμου, συνελθοϋσα ει; την οικίαν του ταμιου του -^υνθ=.-
σμου κ. Κ. Σβάρνα- προέβη εί; τήν έξέλεγξ'.ν τών βιβλίων τών τη 
ρούμενων —αρ’ αυτού καί τή ; εν γενει διαχειρίσεω; αυτού και απο- 

φαινεται οτι :
. Πζσαι αί έκδοθείσαι παρ’ αυτού διπλότυποι άτο^είςει; ώ; 

έμφαίνεται έ^ τών στελεχών είναι σύμφωνοι πρό; τά fv τώ βιβλίω 

εισπράξεων έγγεγραμμένα ποσά-
β*. Πάντα τά έκδοθέντα έντάλματα πληρωμών έχουν εκδοθ'Τί επι 

τή βάσει τών διαφόροιν πιττοισεων τού προϋπολογισμού καί συνοδεύ
ονται ύπό τών σ/ετικών ά—οδείζεων τών —αραλη^τών.

'Ενταύθα ή έπιτροπή θεωρεί καθήκον αυτής απαραίτητον ν’ άνα- 
φέρη δτι, ώ; κατοεδεικνυται εκ τών όικαιολογητικών τών διαφόρων 
δαπανών καί έκ τής συγκρισεω; τούτων πρό; όμοιας άλλο>ν έτών, 
πολλοί κόποι άτομικοΐ κατεβλήθησαν ύπό τών ένεργησάντων τάς δια- 
φόοους ΰπηοεσίας τού Συνδέσμου, ώστε at δαπάναι αυται νά περιο- 
ρίσθώσιν είς τό έλάχιστον δριον καί ουτω βλέπομεν έξ όλων σχεδόν 
τών κεφαλαίων τού προϋπολογισμού περίσσευμα και καταφανεστάτην 
διαφοράν πρός τά  Αντίστοιχα άλλων έτών" ί>ιο ή ε~ιτροπη θεοιρεϊ 
έπίση; καθήκον αυτής ό—ως δι’ υμών κ. Πρόεδρε ~αρακληθ·?1 η συνε* 
λευσις καί έκφοάση την ευγνωμοσύνην αυτή; πρό; τά  όιοικησαντ* 
«.έλη τού Συνδέσμου διά την μετά τόσου ζήλου και άφοσιώσεοις 
φροντίδα ύπέρ τών συμφερόντων μας.



• m  Ti 3fpiv Y,'7aV ilfA‘v ύζά το ί Γεν· Γραμματέως τοϋ Συνδέσμου 
*? ' ’ '&faT''S p r‘vJ x £oi λογισμοί μετά τής Τραπέζης ή «Μιτυλήνη»

ωφ  £Tr£t.'l •1iA£y> °τι πράγματι τηρούντα. τακτικοί λογ)σμοΐ μετά 
της Ιρ α π ε ,η ;, αλλ’ ή ακριβή; έξέλεγξι; τούτων, χρήζουσα ειδικότη
τα ;, δεν ητο δυνατή τ·? έπιτροπ-Ji. "Οθεν, έάν ή συνέλευσις έπιθυαή 
■ riv εςε/εγςιν τών λ)σμών τής Τραπέζης σ.νιστώμεν αΰτή, ό'πως ψη- 

*7Τ* ιτουί*ενην αμοιβήν άναθέση ταύτην εί; λογιστικόν. 
„ ' Ν, κ τ?;? °'·*χειρίσεως τοϋ 1910 έδαπανήθησαν έκ τοϋ Τααίου

του Συνδέσμου, πλήν τών τακτικών έςόδων τοϋ έτου: τούτου έπί 
πλέον οραχμαί 2 4 9 ,1 0  ήτοι δραχμαί 115 διά διαοόοους ύπονρεώ- 
σεις εκ της χρήσεως τοϋ 1909 καί Spa/. 1 3 4 .1 0  πρός κάλυόιν" τ%  
ςημιας της κατά τό έτο; 1909 έκδ.ομής είς ΙΙόρον. Ιίλήν τούτου δε 
και ττασαι αί υποχρεώσεις τοϋ Συνδέσμου διά τό 1910 έξωφλήθησαν 
οπερ αποόεικνύει την εΰρωστίαν και ζωήν τοϋ Συνδέσμου καί ώς πρό; 
το υλικόν καί ή πρό; τό ηθικόν μέρος.

Η  εξελεγκτική επιτροπή  
Μ . Ι1 ετ ρ α * ό π ο υ λ « ;ς ,  Γ .  Μ ο α χ α ν δ ρ έ ο υ

Ν Ε Α  ΜΕ0ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Σ  ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ω Ν

1 πο τον ανωτέρω τίτλον έξεδόΟη πραγματεία τοϋ διακεκριμένου
παιδαγωγού κ. II. 11. Οικονόμου περί της καταλληλοτέρα; μεθόδου
τη ; οιοασκαλια; τών Ελληνικών. Την πραγματείαν ταύτην τοϋ κ.
Οικονομου συνιστώμεν τοί; κ. κ. διδασκάλοις ώ: -/ρησιαωτάτην 
αυτοϊς. ' ΛΓ 1

Η ΛΑ ί « Η  Ε Κ Π ί Ι Λ Ε Υ ί Ι ί  ΕΝ ΕΑΛΛΔΙ

, 1 " °  " (,ν «νωτερω τίτλον iS ^ooisuee r.y. y.-sscO (Ιϊλέτην sept τ ί ;  
παρ ημιν έκπαιδεύσεως 6 έγκριτος καί γλωσσομαθής συνάδελφος ήμών 
μελο; δε τού ήμετε.ου Συνδέσμου, κ. Β. Γ . ΙΙαπαγεωργίου, δημοδι
δάσκαλος έν Βραχνείκοις ΙΙατρών. Έ ν  μελέτν; τα ύτ?  κατοπτρίζε
τα ι εν ολ'.γοις ή έν γενει εκπαιδευτική ήμών κατάΰτασις, καταδεικνύ
ονται δι ακατα.μαχήτων επιχειρημάτων καί δι’ επισήμων αριθμών τά  
τρωτά του παρ' ήμίν έκπαιδευτικον συστήματος καί υποδεικνύονται 
τά  πρός θεραπείαν μέσα.

Λιεξελθόντες έπισταμένως τήν μελέτην ταύτην εί’μεθα υποχρεω
μένοι νά άπευθύνωμεν τά  έγκάρδια καί θερμά ήμών συγχαρητήρια πρός 
τόν άκάματον καί μελετηρόν έογάτην τής Δημοτική; Έκπαιδεύσεως 
κ . Β . Γ. ΙΙαπαγεωργίου, οστις δχι μόνον δέν έφείσθη κόπων διά τήν 
ανωτέρω περισπούδαστον πραγματείαν, άλλά καί είς δαπάνα; ού μ ι
κρά; ύπεβλήθη πρός έκδοσιν ΰπερδισχιλίων άντιτύπων τής άνω μελέ
της, ά διένειμε δωρεάν εί; τοΰ; κ. κ. βουλευτάς, τοΰ; περί τήν έκπαί- 
δευσιν άσχολουμένου; καί τοΰ; δημοδιδασκάλους.

Ά λ λ ’ έκεϊνο, όπερ αποτελεί μεγαλειτέραν τιμήν διά τόν κ.ΓΙαπα- 
γεωργίου καί διά τοΰ; δημοδιδασκάλους εινε οτι πολλά μέρη .τή; μελέ
τη ; αΰτοϋ συμπίπτουσι πρό; τά ; άναπτυχθείσα; γνώμας τοϋ άςιοτί- 
μου έπί τής Παιδείας ΰπουργοϋ, κατά τήν υποβολήν τών έκπζιδευ- 
τικών νομοσχεδίων έν τ7, Βουλίΐ. Δυστυχώ; τά  στενά όρια «τοϋ Δημο
τικοί; Σ/ολείου» δέν έπιτρέπουσι τήν δημοσίευσιν τή ; περισπούδαστου 
ταύτη; μελέτη;.

( Ή  έπ ι τής έκδόσεως τοϋ περ ιοδ ικού έπ ιτροπ εία )

Κ ΙΝ Η Χ ΙΣ Γ  Τ Ο Γ  Σ Γ Ν Δ Ε Χ Μ Ο Γ

Κ α τ’ άπόφασιν τοϋ Διοικ. Συμβουλίου είελεγη επιτροπεία επιμε" 
"λουμένη καί ρυθμίζουσα τά  τής έκδόσεως τοϋ περιοδικού ήτις άποτε- 
"λεϊται έκ τών εζής πέντε μελών : Ιω ΓΙζίβα  ώς προέδρου, Αντ. Σαρ 
ρή, Ά ν τ . Θεοφίλη, Ί Ιλ .  Ι'οντζέ καί Κ. Σβάρνα ώς μελών.

Ό  κ. Δ . Νικολαίδης τέω; Γεν. Γρ«|^ματεΰς τοϋ Συνδέσμου μή 
εΰκαιρών ένεκα τών πολλών του άσχολιών ΰπεβαλε τήν υπό τοϋ αξιώ 
ματος τούτου παραίτησίν του, ίξελέγη δέ ά ντ’ αΰτοϋ ύπό τού Διοικ. 
Συμβουλίου παμψηφεί Γενικός Γραμματεΰς ί  κ. Κ. ϊβάρνας.

Τό Διοικ. Σουμβούλιον συνελθόν εί; συνεδρίαν έψήφισε κατά το 
άρθρον 26  τοϋ καταστατικού τόν προϋπολογισμόν τού 1911 καί κα- 
τήοτισε δύο κανονισμού;, 1) τόν ρυθ^ίζοντα τή ' έκδοσιν τού περιοδι
κού καί 2) τόν κανονίζοντα τάς σχέσεις καί την συνεργασίαν μ ετ’ 
άλλων διδασκαλικών συλλόγων ή Σωματείων, ι ί  κανονισμοί οΰτοι 
έγκριθήσοντκι ύπό τής Συνελευσεως.
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Π ερί τοϋ έν Α & ήναις Δ ιδασκαλείου τής Δημοτ. Έ κπα ιδεύσεω ς.

Λ ίό μ ,ο ς  , Γ Χ Λ Ο '  (ύ π ’ άριθ. 3 6 9 2 ).

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Α'.
Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Ψηφισάμενοι δμοφώνως μετά τη ; Βουλής, άπεφασίσαμεν καί. 
διατάσσομεν τά5ε.

Ά ρ θ ρ ο ν  1. Πρός μόρφωσιν τών διδασκάλων τών δημοτικών- 
. σχολείων τών άρρένων λειτουργεί τό έν ’Α θήναις Διδασκαλείο-/ έν- 
τώ Μαρασλείφ διδακτηρίω.

Τό Διόασκαλεΐον άπαρτίζεται έ κ  τεσσάρων ενιαυσίων τάξεojv.
Ά ρ θρ ο ν 2. Μ αθήματα διδασκόμενα έν τώ Διδασκαλεία) είσί τά 

εξής :
1) Θρησκευτικά.
2) Ψ υχολογία, κοινωνική καί πολιτική ηθική  μετά πα ιδαγω 

γικών έφαρμογών, και παιδαγω γικά μετά τής νομοθεσίας τής δημο
τικής έκπαιδεύσεως.

3) Ε λλ η ν ικ ά .
4) Ισ τορ ία  τοϋ πολιτισμού καί ίδία ή τού Έ λλη ν . έθνους.
5) Γεωγραφία.
<>) Μ αθηματικά.
7) Φυσιογνωστικά.
8) Σ .ο ιχε ια  γεωπονίας, κηπουρικής, οενοροκομιας καί ζωοτε

χνίας.
9) 'Υγιεινή.
10) — νΟίχεΐα τής πολιτικής οικονομίας καί εμπορικά μαθήματα.
11) Γαλλική  γλώσσα, έτι δέ ή Γερμανική προαιρετικώς.
12) ’Ωδική, έκκλησιαστική μουσική καί τετράχορδον ή άρμόνιον.
13) ’Ιχνογραφ ία  καί καλλιγραφία.
14) Γυμναστική.
15) Χειροτεχνία
16) Σκοποβολία καί στρατιωτική έκπαίδευσις.

Διά Βασ. Διαταγμάτων δύνανται νά προστεθώσι και άλλα μαδή
ματα, καί νά κανονισθή, δπως ή άκρόασις μαθ-ηματων γινηται καί 
έν άλλοις παρά τό Μαράσλειον Διδακτήριον ίδρύμασιν.

Λί ύποοειγματικαί διδασκαλίαι γίνονται έν τή τρίτη τάξει. Από 
ταύτης άρχονται καί αί δοκιμαστικαί, συνεχιζόμεναι καί συπμ πλη- 
ρούμεναι έν τή τετάρτη τάξει καί διαρκοϋσαι έπ'. δώδεκα ώρας καθ 
έβδομάδα, ήτοι άνά δύο κα θ’ έκάστην.

Ά ρ θρ ο ν  3. Διά τήν διδασκαλίαν τών άνωτέρω μαθημάτων διο
ρίζονται διά Ηασ. Διαταγμάτων, πρόκα λουμένων ύπό τοϋ Ιπουργοϋ 
τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας ’Ε κπα ιδεύσεις :

α ') Είς Διευθυντής, διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας, είδικώς τά π α ι
δαγωγικά σπουδάσας επί μίαν τούλάχιστον τριετίαν εν τή Εσπερία, 
διδάσκων τά παιδαγω γικά καί φιλοσοφικά καί τήν νομοθεσίαν τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως, καί διευθύνων τάς περί τό διδάσκειν ασκή
σεις τών υποψηφίων δημοδιδασκάλων. 'Π  Δ ιευθυντής έχει βαθμόν 
καί μισθόν τμηματάρχου α' τάξεω;.

β') Ε ίς κα θη γη τή ς τών ιερών, κεκτημένος δίπλωμα Ορθοδόξου 
Θεολογικής Σ χολής καί λαμβάνων μισθόν καθηγητού Γυμνάσιου.

γ ')  Τρεις κα θη γη τα ί τών Ε λλ η ν ικ ώ ν  καί τής Ιστορίας, κεκτη- 
μένοι τά προσόντα τών καθηγητώ ν τών Γυμνασίων, προτιμωμενων 
τών έχόντων καί παιδαγω γικήν μόρφωσιν. Έ χο υ σ ι ο’ ούτοι τά αύτά 
δικαιώματα, άτινα καί οί τών Γυμνασίων κ αθηγητα ί.

ο') Ε ίς κ α θη γη τή ς τών Φυσιογνωστικών καί τής Γεωγραφίας^ 
διδάκτωρ τών φυσικών έπιστημών, έχων τά αύτά δικαιώματα πρός 
τούς καθηγητά ς τών Ε λληνικώ ν, κατά προτίμησιν δ’ ό έχων νά 
επίδειξη καί ειδικήν παιδαγω γικήν μόρφωσιν.

ζ') Ε ίς κα θη γη τή ς τών Μ αθηματικών, έπι έπιμισθίω οραχμών 
100 κατά μήνα, έκ τών διδασκόντων έν Γυμνασίω ή τώ Βαρβακείω 
Λυκείω ή τή Ριζαρίω Σχολή- κατά προτίμησιν δ ό έχω / καί ε ιδ ι
κήν παιδαγω γικήν μόρφωσιν.

ς·') Είς κα θη γη τή ς τής 'Υγιεινής έπι μισ9·ώ δρχ. 150 κατά μήνα, 
ιατρός επιστήμων, είδικώς ασχοληθείς περί τήν υγιεινήν καί έπΙ 
πενταετίαν τούλάχιστον τό έργον τοϋ ιατρού ένασκήσας,δστις έπισκέ- 
πτεται δωρεάν καί τούς μαθητάς τοϋ Διδασκαλείου, νοσούντας.

ζ') Ε ίς καθηγη  τής τής πολιτικής οικονομίας καί τών έμπορικών



μαθημάτω ν, έπι μηνιαίω μισθώ δρ^χ. 100, διδάκτωρ τοΰ δικαίου ή 
τών πολιτικών επιστημών.

η ') Ε ις κα θη γη τή ς τής Γερμανικής και είς τής Γαλλικής γλώ σ- 
σης, έκατερος έπι μηνιαίω μισθώ δρ αχ. 170, είτε αλλοδαπός είτε 
Ελλην διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας, δμιλών καί γράφων τήν Γαλλικήν 

ή τήν Γερμανικήν, μετά δοκιμασίαν κανονισθησομένην διά Βασ. 
Διατάγματος.

θ  ) Ε ίς διδάσκαλος τών στοιχειωδών γνώσεων τής γεωπονίας, 
κηπουρικής, δενδροκομίας και ζωοτεχνίας, φέρων πτυχίον Γεωργικής 
Σχολής τής ημεδαπής ή κατά προτίμησιν τής αλλοδαπής, έπί μισθώ 
δραχ. 270 κατά μήνα.

ια') Ε ίς διδάσκαλος τής εκκλησιαστικής μουσικής, έπί μηνιαίςι 
μιοθώ δραχ. 120, διοριζόμενος μετ’ εύδόκιμον δοκιμασίαν, κανόνι - 
σθησομένην διά Βασ. Διατάγματος.

ιβ') Ε ίς διδάσκαλος τής ιχνογραφίας καί καλλιγραφίας, από
φοιτος τοΰ ήμετερου Πολυτεχνείου ή έτέρας ειδικής ίχνογραφικης 
σχολής, έπί μηνιαίω μισθώ δραχ. 150.

ιγ ') Ε ίς διδάσκαλος τής γυμναστικής καί σκοποβολίας καί στρα
τιωτικής έκπαιδεύσεως, πτυχιοΰχος ήμετέρας ή αλλοδαπής Γυμνα
στικής Σχολής, διά διαγωνισμού διοριζόμενος, έπί μηνιαίω μισθώ 
δραχ. 200.

ιδ') Ε ίς κα θη γη τή ς τής χειροτεχνίας, είδικώς σπουδάσας τό μ ά 
θη μ α  τοΰτο έν τή Ε σ περ ία , έπί μηνιαίω μισθώ δραχμάς ‘200.

Ό  Διευθυντής, οί κα θη γη τα ί καί οί διδάσκαλοι διδάσκουσι κατά 
τάς υπό τοΰ προγράμματος τών μαθημάτων,καθοριζομένου διά Βασ. 
Διαταγματος, κεκανονισμενας ώρας, α: έποΐαι δέν δύνανται νά ύπερ- 
βαίνωσι τάς 20 ώρας κ α θ’ εβδομάδα.

Ό  Διευθυντής, οί καθηγητα ί καί οί διόασκάλοι, οί μέχρι τοΰδε 
ύπηρετοΰντες έν τώ Διοασκαλείω, διατηρούνται άνευ άλλης διατυ- 
πώσεως έν τή υπηρεσία, έφ’ δσον αί θέσεις αύτών ούδόλως τροπο
ποιούνται ύπό τοΰ παρόντος νόμου καί έφ’ δσον έχουσι τά διά τα ύ
τας ύπ’ αύτοΰ άπαιτούμενα προσόντα, άφοΰ προηγουμένως άποφαν- 
θή  περί τής διατηρήσεως αύτών τό -Γπουργικόν Συμβούλιον.

Ά ρ θρ ο ν  4. Ε ί: τό Διδασκαλεΐον γίνονται δεκτοί είς ιχόνην τήν

πρώτην τάξιν οί μέλλοντες νά μαθητεύσωσιν έν αύτώ, καί δή μετ’ 
εύδόκιμον είσιτήριον έξέτασιν, οί Ιχοντες τά εξής προσόντα.

α') Συμπεπληρωμένον τό 15ον καί μή ύπερβάντες τό 20όν τής 
ήλικίας έτος, δπερ πιστοποιείται έπί μέν τών ήμεδαπών δι’ άντι 
γράφου τής ληξιαρχικής πράξεως ή τοΰ μητρώου, έπί δέ τών έξο>- 
θεν προερχομένων διά πιστοποιητικού τής οικείας Δημογεροντίας, 
έπικεκυρωμένου ύπό τοΰ αρμοδίου άρχιερέως.

β') Σωματικήν άρτιμέλειαν καί εύεξίαν, βεβαιουμένην δι’ έκ ι- 
a-εωρήσεως, διενεργουμένης υπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου 
καί τοΰ έν αύτώ ίατροΰ, ή έν έλλείψει τοιούτου ύπό άλλου ίατροΰ, 
δριζομένου ύπό τοΰ Ύπουργοΰ τών Έκκλσιαστικών καί τής Δημοσί
ας Έκπαιδεύσεως.

γ ')  Ε νδεικτικόν προαγωγής τούλάχιστον άπό τής β' είς τήν γ ' 
τάξιν τοΰ Γυμνασίου μετά βαθμοΰ τουλάχιστον «καλώς» πλήρους 
καί διαγω γής αμέμπτου.

Ά ρ θρ ο ν  5. Είς τό Διδασκαλεΐον προσαρτώνται, ιδρυόμενα διά 
Βασ. Διατάγματος, δύο πρότυπα δημοτικά σχολεία, έν ϋολυτάξιον 
καί εν μονοτάξιον, έν οίς γίνονται αί πρακτικαί άσκησεις τών μα
θητώ ν τοΰ Διδασκαλείου.

Έ ν  έκατέρω τών σχολείων τούτων διορίζονται κατά πρότασιν 
τοΰ Διευθυντοΰ δι’ Υ πουργικής πράξεως πρωτοβάμιοι δημοδιδάσκα
λοι, καί δή οί μέν απόφοιτοι τών μέχρι τοΰδε λειτουργησάντων Δ ι
δασκαλείων μετά οκταετή υπηρεσίαν, οί δ’ απόφοιτοι τοΰ κατά τόν 
παρόντα νόμον λειτουργήσοντος άνευ τοιαύτης. Οί δημοδιδάσκαλοι 
ούτοι Ιχουσι τάς αύτάς πρός τάς τών λοιπών προποβαθμίων δημοδι
δασκάλων άποδοχάς. Ε ίς έκ τούτων ονομάζεται τή προτάσει τοΰ Δ ι- 
ευθυντοΰ δι’ Υ πουργικής πράξεως διευθυντής τοΰ πολυταξίου δημο- 
τικοΰ σχολείου, έχων τάς άποδοχάς τών λοιπών διευθυντών δημο
τικών σχολείων.

Οί έκ τών προτύπων τούτων άπολυόμενοι μαθηταί, ώς καί οί έκ 
τών κατά ταΰτα λειτουργούντων δημοτικών σχολείων τοΰ Κράτους, 
άν μέν προέρχωνται έκ σχολείων έχόντων τέσσαρας τάξεις, κατατάσ
σονται μετ’ είσιτηρίους έξετάσεις είς τήν πρώτην τάξιν τοΰ Έ λ λ η ν ι-  
κοΰ σχολείου, άν δέ προέρχωνται έκ σχολείων έχόντων εξ τάξεις,



έγγράφονται έπι τή βάσει τού άπολυτηρίου αύτών είς τήν τρίτον 
τάξιν τοΰ Ε λλη νικού  σχολείου.

Ά ρ θ ρ ο ν  6. Έ καστη  τάξις τοΰ Διδασκαλείου περιλαμβάνει ουχί 
πλείονας τών 30 μαθητών, έκάστη δέ τάξις τοΰ μέν πολυταξίου- 
δημοτικού σχολείου ουχί πλείους τών 30, τοΰ- δέ μονοταξίου ούχί 
περισσοτέρους τών 12.

Άρθ-ρον 7. Έ ν  τώ Διδασκαλείο) διορίζονται είς έπιστάτης επί 
μηνιαίω μισθω δραχ. (50, δύο ύπηρέταt, έκάτερος έπι μηνιαίω μισθώ 
δρ. 40, καί είς κηπουρός έπι μηνιαίω μισθω δρ. 40.

"Οτε διορισμός καί ή άπόλυσις ay τών γίνονται διά πράξεως τοΰ 
Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου, δημοσιευομένης έν τή Έ φ ημερίδι 
τής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 8. Αί είσιτήριοι έξετάσεις είς τό Διδασκαλεϊον ώς καί 
α; έγγραφα- διενεργοΰνται άπό 1 μέχοι Ιό Σεπτεμβρίου, τά δέ μ α 
θήματα  άρχονται άπό τής 16 Σεπτεμβρίου καί διαρκοΰσι μέχρι τέ 
λους ’Ιουνίου.

Ά ρ θρ ο ν  9. Έ ν  τώ Διδασκαλείο) Α θη νώ ν δύναται νά ίδρυθή καί 
τμήμα προωρισμένον διά τήν μόρφωσιν διδασκάλων τών έκτος τής 
επικρατείας Ε λλή νω ν . Οί έκ τούτου άποφοιτώντες δέν δικαιούνται 
νά διορίζωνται έντός τοΰ Κράτους.

Και τό τμήμα τοΰτο λειτουργεί έν τώ Μαοασλείΐ;) διδακτηρίψ, 
και χρησιμοποιεί πρός άσκησιν τών μαθητών περί τό διδάσκειν τά 
αύτά πρότυπα δημοτικά σχολεία άτινα καί τό ΔιδασκαλεΐονΆ θηνών.

Ιά  τής λειτουργίας αυτού, τά τών διδακτέων μαθημάτων καί 
τά τού προγράμματος αύτοΰ θέλει κανονίσει ίδιον Ηασ. Διάταγμα.

Ά ρθρον 10. Οί έκ τοΰ κατά τον παρόντα νόμον λειτουργή- 
σοντος Διδασκαλείου απολυόμενοι δημοδιδάσκαλοι, διοριζόμενοι 
κατά τάς διατάξεις τοΰ ΒΤΜΘ' νόμου «περί στοιχειώδους ή δημο
τικής έκπαιδεύσεως», διατελοΰσι κατά τήν πρώτην διετίαν τής υπη 
ρεσίας αύτών ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ Ύ πουργοΰ τών Ε κ 
κλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, ένασκουμένην διά 
τοΰ Κεντρικού Ε ποπτικού  Συμβουλίου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
καί τών αρμοδίων έπιθεωρητών αυτής. Οί κατά τόν χρόνον τούτον 
μή εύδοχιμως ύπηρετοΰντες απολύονται τής υπηρεσίας ύπό τού 
Ύπουργοΰ μετ’ άπόφασιν τοϋ Κεντρικού Ε ποπτικού  Συμβουλίου,.

στηριζόμένην επί σχετικής προτάσεως τοΰ αρμοδίου έπιθεωρητού. 
Ή  άπόφασις τοΰ Κεντρικού Έ ποπτικοΰ Συμβουλίου, ής ή έκτέλεσις 
είναι υποχρεωτική διά τόν 'Υπουργόν, οφείλει άμα νά δηλοΐ, άν ό 
ούτως απολυόμενος δύναται νά έπανέλθη είς τήν ύπηρεσίαν, καί 
μετά πόσον χρόνον. Οί έκ τών άπολελυμένων έπανερχόμενοι εις 
τήν ύπηρεσίαν θεωρούνται ώς τό πρώτον διοριζόμενοι.

Έ π ι  τών εύδοκίμως ύπηρετησάντων κατά τήν πρώτην διετίαν 
δημοδιδασκάλων έφαρμόζονται μετά τήν παρέλευσιν ταύτης ώς πρός 
τάς μεταβολάς αί διατάξεις τού νόμου ΒΤΜΘ' άνευ άλλης διατυ- 
πώσεως.

Ύπηρετούσι δέ οί έκ τού νέου Διδασκαλείου απολυόμενοι δη 
μοδιδάσκαλοι κατά τήν πρώτην πενταετίαν τής υπηρεσίας αύτών, 
ανεξαρτήτως τής προόδου, ήν έδειξαν έν τώ Διδασκαλείο), ώς τρ ι
τοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι, λαμβάνοντες τάς άποοοχάς τούτων.

Μετά πενταετή ύπηρεσίαν δικαιούνται ούτοι νά ύποστώσι δοκι
μασίαν προαγωγικήν, συνισταμένην είς διδασκαλίαν πολλών μαθη
μάτων διαφόρων κλάδων έν τάξει τοΰ διηρημένου δημοτικού σ χο 
λείου καί έν τώ ήνωμένω. Οί έπιτυχώς τήν δοκιμασίαν ύποστάντες 
προάγονται είς δευτεροβαθμίους.

Οί ούτως άν*γνο)ρισθέντες δευτεροβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι δι
καιούνται μετά τριετή ύπηρεσίαν νά ύποστώσι δευτέραν προαγω γι- 
κήν έξέτασιν, κα θ’ ήν έξακριβούται, άν οί δοκιμαζόμενοι π ρ ο ή χθη - 
σαν έν τώ διαρρεύσαντι χρόνιο δι’ ίδίω« μελετών έν τή παιδαγω γική . 
Οί έπιτυχώς τήν δοκιμασίαν ύποστάνεες προάγονται είς προποβαθ- 
μίους δημοδιδασκάλους.

Κ αθ’ δμοιον τρόπον έξεταζόμενοι προάγονται είς δευτεροβαθμί
ους μέν οί μέχρι τοΰδε άνεγνωρισμένοι τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι 
μετά τριετή ύπηρεσίαν, άφ’ ής διωρίσθησαν, είς πρωτοβαθμίους δέ 
οί δευτεροβάθμιοι μετά τριετή τοιαύτην ύπηρεσίαν.

Διευθυντικήν δ’ έξέτασιν ύφίστανται οί μέν άπό τών λειτουργη- 
σάντο>ν Διδασκαλείων άπολελυμένοι δημοδιδάσκαλοι μετά δεκαετή 
ύπηρεσίαν, άφ’ ής άνεγνωρίσθησαν πρωτοβάθμιοι, οί δέ άπό τού 
κατά τόν παρόντα νόμον λειτουργήσοντος άπολυθησόμενοι |ΐετ>. 
διετή ύπηρεσίαν, άφ’ ού χρόνου άναγνοηοισθώσι τοιούτοι.

Αί προαγωγικαί δοκιμασίαι καί ή διευθυντική, ών τά κ α θ’ εκ α -



στον κανονισθήσονται δι’ ιδίων Β. Διαταγμάτων, καί κ α θ ’ ας λαμβά- 
νονται ύπ’ οψιν α- έκθέσεις τών αρμοδίων έπιθεωρητής περί τής διδα
κτικής καί τής διοικητικής ίκανότητος τών δοκιμαζόμενων, γίνονται 
ένωπιον επιτροπείας, αποτελούμενης έκ τών μελών τοΰ Κεντρικοΰ 
Έ ποπτικοΰ Συμβουλίου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως καί τοΰ Διευ- 
θυντού τοΰ Διδασκαλείου ’Αθηνών.

Οί δίς μή έπιτυχόντες εν τινι τών δοκιμασιών τούτων δέν δικαι
ούνται νά ύποστώσιν έκ νέου τήν δοκιμασίαν ταύτην.

Ά ρθρον  11. Τδ Διδασκαλεΐον μετά τών προσηρτημένων αύτώ 
προτύπων δημοτικών σχολείων διατελεΐ υπό τήν έποπτείαν τοΰ Κεν- 
τρικοΰ Έ ποπτικοΰ Συμβουλίου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, ένα- 
σκουμένην ώς πρός μέν τόν Διευθυντήν αύτοΰ διά τινός τών με
λών τοΰ Συμβουλίου τούτου, ώς πρός δέ τούς λοιπούς καθηγητά ς 
καί δικασκάλους τοΰ Διδασκαλείου καί τούς δημοδιδασκάλους τών 
προτύπων, διά τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου, ύποβάλλοντος τα - 
κτικώς εις τό Υ πουργείο ν τών Ε κκλησιαστικώ ν καί τής Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως εκθέσεις περί τού ύπ’ αύτόν προσωπικού.

’’Αρθρον 12. Μέχρι τής ένάρξεως τής λειτουργίας τοΰ Κεντρικοΰ 
Έ ποπτικοΰ Συμβουλίου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως τά έν τοΐς προη- 
γουμένοις άρθροις 10 καί 11 καθήκοντα καί δικαιώματα αύτοΰ ανα
τίθενται είς τό Ε ποπτικόν  Συμβούλιόν τής μέσης έκπαιδεύσεως.

Ά ρθρον 13. Τά ένδεικτικά τών μαθητώ ν τοΰ Διδασκαλείου γρά
φονται έπί πενταδράχμου χαρτοσήμου, τά δέ απολυτήρια έπί δεκα' 
δράχμου.

Άρ9·ρον 14. Μ αθητής άπσυσιάσας άπό τίνος μαθήματος τρια- 
κοντάκις, άπό πάντων δέ πεντηκοντάκις καί εκατόν, έπαναλαμβάνει 
τά μαθήματα τής αύτής τάξεως, πλήν άν διά νόσον βεβαιωμένην 
ήτο αδύνατον νά φοίτηση· δύναται δε νά ύποστή έξετάσεις έπί προ- 
αγω γή ή απολύσει, άν ή έπιμέλεια αύτοΰ υπήρξε κα θ’ δλον τό έτος 
λίαν καλή, άποφάσει τοΰ συλλόγου τών καθηγητώ ν.

Αρθρον 15. Δημοδιδάσκαλοι απόφοιτοι τοΰ κατά τόν παρόντα 
νόμον λειτουργήσοντος Διδασκαλείου, έχοντες απολυτήριον μέ τόν 
βαθμόν ά ρ ι σ τ α  καί με διαγω γήν κοσμιωτάτην, καί ήλικίαν ούχί 
άνωτέραν τών 25 έτών, γνωρίζοντες δέ τήν Γαλλικήν; ή Γερμανι- 
κήν, ή ’Α γγλικήν, ή ’Ιταλικήν, έτι δέ δημοδιδάσκαλοι απόφοιτο

τών μέχρι τοΰδε λειτουργησάντων Διδασκαλείων, έχοντες άπολυτή- 
ptov μέ τόν βαθμόν ά ρ ι σ τ α  καί μέ διαγωγήν κοσμιωτάτην, καί 
ήλικίαν ούχί άνωτέραν τών 30 έτών, γνωρίζοντες έπίσης μίαν τών 
άνω τεσσάρων γλωσσών άποστέλλονται έκάστοτε κατόπιν διαγωνι
σμού είς τήν Ε σπερ ίαν είς βάρος τών είς τήν διαχείρησιν τού 
Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεω ς 
κληροδοτημάτων, τών μή καθωρισμένων ύπό είδικών σκοπών, πρός 
περαιτέρω σπουδήν τών παιδαγωγικών καί τών άφορώντων ΐίς  τά 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως.

Τά κα θ’ έκαστον τοΰ διαγωνισμού κανονισθήσονται διά Βασιλι
κού Διατάγματος.

Έ ά ν  δημοδιδάσκαλος έν υπηρεσία διατελών, ζητήση άδειαν 
απουσίας πρός τελειοτέραν αύτοΰ μόρφωσιν ιδία δαπάνη έντός ή 
έκτος τοΰ Κράτους, τό Ί ’πουργεΐον τών Εκκλησιαστικώ ν καί τή ς  
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ύποχρεοΰται νά χορηγήση τήν ζητηθεΐσαν 
άδειαν, καί διορίζεται κατά τάς ίσχυούσας περί πληρώσεως κενής 
θέσεως δημοδιδασκάλου διατάξεις προσωρινός άναπληρωτής αυτού 
καταλαμβάνοντος τήν θεσιν αύτοδικαίως μετά τήν έπάνοδόν του, άν 
υπέβαλε κατά τριμηνίαν είς το ΎπουργεΤον τών Εκκλησιαστικώ ν 
καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως άποδείξεις έπισήμους περί τών 
σπουδών αύτοΰ έν ’Ωδείω, Διδασκαλείο), Ίχνογρα φ ική , Γυμναστική 
ή Ά γρονομική Σ χολή , ή καί έν τώ φιλολογική τμήματι Φιλοσοφι
κής Σχολής. Ή  απουσία δέν έπιτρέπεται νά διαρκέση πλέον τών 
δύο έτών, ούτε όλιγώτερον τών έξ μηνών. Τό χρονονικόν διάστημα 
τών σπουδών τούτων τοΰ δημοδιδασκάλου προσμετρεΐται ώς χρόνος 
υπηρεσίας.

Ά ρ θρ ο ν  16. Διά Βασ. Διαταγμάτων θέλουσι κανονισθή ό έσω- 
τερικός οργανισμός τοΰ Διδασκαλείου καί τών είς τοΰτο προσηρτη
μένων προτύπων δημοτικών σχολείων, ό τρόπος τής άπο τάξεως είς 
τάξιν προαγωγής, τά τοΰ προγράμματος τών μαθημάτων τοΰτε Δι
δασκαλείου καί τών είς τοΰτο προσηρτημένων προτύπων καί τής είς 
έκάστην τάξιν κατανομής αύτών, αί είσητήριοι καί αί έπί πτυχίω  έξε- 
τάσεις καί τά τών διπλωμάτων τών δημοδιδασκάλων, τό έορτολόγιον 
καί πάν έν γένει τό άφορών είς τήν λειτουργίαν τού Δ ιδα σ κ α λ είο  
καί τών είς τοΰτο προσηρτημένων προτύπων δημοτικών σχολείων.



Ά ρ θρ ο ν  17. Κατά τό σχολικόν ετος 1910— 1911 καταρτισθή- 
σεται ή πρώτη ή κατω ΐάτη τάξις τοΰ Διδασκαλείου, ώς κελεύει ό 
παρών νόμος, αί δέ δύο άλλαι λειτουργήσουσ: κατά τάς μέχρι τοϋδε 
ίσχυούσας διατάξεις των καταργουμένων νόμων μεχρις άπολύσεως 
τών μαθητών αυτών.

Καταργούνται οί νόμοι Χ(-)' «περί συστάσεως Διδασκαλείου έν 
’Α θήναις», (ΩΧΘ' «περί συστάσεως Διδασκαλείου έν Θεσσαλία», 
AM' «περί τροποποιήσεως καί προσθήκης διατάξεων άναφερομένιον 
είς τά Διδασκαλεία», ώς καί πάσα άλλη διάταξις άντιβαίνουσα εί; 
τάς τοΰ παρόντος νόμου.

Ό  παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής καί παρ’ Ή μώ ν 
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερ- 
νήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τού Κράτους.

Έ ν  ’Α θήναις τή 1 ’Απριλίου 1910.

1Έ Ω ΡΓΚ  >Σ

Ό  έπι τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως Τ πουργός 

Α \  Δ P. IIΑΝΑ Γ ΙΩΤΟΓΙΟΓΑ ΟΣ

Έ θ εω ρ ή θ η  καί έτέθη ή μεγάλη τοΰ Κράτους σφραγίς.

Έ ν  ’Α θήναις, τή 2 ’Απριλίου 1910.

Ό  έπι τής Δικαιοσύνης Υ πουργός 

Γ. Δ. Φ ΙΚ ΙΏ ΡΗ Σ

Π .  Π .  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Η Π Α Ι Λ Ε Υ Ι Ι Σ  ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ Γερμανικού. 

Υπό Γ. ΓΡ.

(Συνέχεια εκ τής οελ. 07  τοϋ Γ '  τεύχους).

Τ ό  έν ετει I σωτ ήρι ον  jj.exf>ov τής δ η μ ο τ ιχ ή ?
’Κχποτ.ίΠεύσεως

Τά τζαααοα λειτουργοϋντα έν Έ λλά δι Διδασκαλεία παρεϊχον 
κατ’ έτος περί τούς 120 δημοδιδασκάλους, παραλλήλως δέ πρός τά 
Διδασκαλεία είργάζοντο καί τά πολυάριθμα 'Υποδιδασκαλεΐα, τά 
όποια έπροίκιζον κατ’ έτος την χώραν μέ άλλους τόσους καί εις έτη 
ευφορίας μέ πολλώ πλείονας γραμματοδιδασκάλους. Ο ί παλαιοί δημο
διδάσκαλοι σύν τώ χρόνος έξέλιπον καί τήν {)έσιν αύτών κατέλαβον 
οί νέοι. Κ αί δμως ή κατάστασις τών δημοτιηών σχολείων έξηκολούθει 
νά είναι οίκτρά. Κατά τόν Νόμον τοϋ 1834 ή δλη διοίκησις τή ; δ η 
μοτικής έκπαιδεύσεως ήτο άνατεθειμένη εις τόν υπουργόν τών ’Ε κ 
κλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, όσης ήδύνατο κ α ι’ 
άρέσκειαν νά διορίζη, νά μεταθετή, νά παύη τό προσωπικόν, χωρίς 
νά δίδη είς κανένα λόγον. Κ αί κατ’ άρχάς μέν οί υπουργοί ούδε- 
μίαν έποιοϋντο κατάχρησιν τή ; εξουσίας των τούτης. Προϊόντος 
ομω ; τοΰ χρόνου εΐσεχώρησεν τοιαύτη διαφθορά, ώστε οί διδάσκα
λοι έγειναν τό παίγνιον τοϋ ύπουργοΰ ή μάλλον τοϋ ΐσχύοντος έκά
στοτε κόμματος πολιτικοϋ. Ό  Ν όμο; τοϋ 1878 ό περί ίδρύσεως νέου 
Διδασκαλείου, έν ω έπρονόησε περί αύξήσεω; τής μισθοδοσίας τών 
δημοδιδασκάλων, ούδεμίαν πρόνοιαν έλαβε καί περί άσφαλείας αυ
τών κα ιά  πάση; υπερβασίας τής πολιτικής. Μόλις κατά τό έτος 1895, 
δτε έψηφίσθη ό νέο; σχολικό; νόμο;, έτέθη σωτήριος φραγμός κατά



πάσης αυθαιρεσίας τών αρχόντων, καί δ δημοδισκαλικός κλάδος 
άνέπνευσε πλέον και απέκτησε τήν ανεξαρτησίαν του, έσώθησαν δέ 
καί τά σχολεία άπό τάς συχνάς μεταβολάς τοϋ προσωπικού, δπερ 
είνα ι καί διά πάν σχολεΐον κακόν, κάκιστον δέ είναι διά τά δημοτικά 
σχολεία.Το καλόν τοϋ νέου νόμου ευρίσκω κυρίως εις δυο πράγματα, 
πρώ τον εις την άπελευθέρωσιν τών σχολείων εκ τών πολιτικών κομ
μάτων καί δεύτερον εις τήν εισαγωγήν τής έπιθεωρήσεως δ ι’ επ ι
θεωρητών είλημμένων εκ τοΰ διδασκαλικού κλάδου. Κατά τόν νέον 
νόμον άνωϊάτη σχολική αρχή κυρίως δέν είναι πλέον τό ύπουργείον, 
άλλά τό εποπτικόν συμβούλων, δπερ εδρεύει εν τή πρωτευούση έκά
στου νομοϋ ή έκάστης σχολικής περιφερείας καί απαρτίζεται έκ πέντε 
προσώπων, εκ τοϋ επισκόπου ώς προέδρου, έκ τοΰ έπιθεωρητυϋ τών 
σχολείων διοριζομένου υπό τοΰ υπουργού καί δντος είσηγητοϋ π ά 
σης σχολικής ύποθέσεως, εκ τοΰ γυμνασιάρχου ως γραμματέως καί 
έκ δΰο έξεχόντων προσώπων, τά οποία προτείνονται ύπό τοΰ δ η - 
μοτικοΰ συμβουλίου τής προ)τευούσης τοΰ νομοϋ. Πάσα μεταβολή 
γενησομένη έν τοΐς σχολείοις, μάλιστα περί τό προσωπικόν τών σχο
λείων, πρέπει νά άπορρέη άπό τό έποπτικόν συμβούλιον καί κατά 
πρότασιν τοΰ έπιθεωρητοΰ. Τόσον δέ εύσυνειδήτως έφηρμόσθη ό 
νόμος ούτος καί έφαρμόζεται μέχρι τοΰδε, ώστε καί διδάσκαλοι καί 
κοινωνία άνακηρύττουσι τόν νόμον τοΰτον σωτήριον, καί άπό τοΰ 
νόμου τοΰτου άρχεται νέα περίοδος σχολικής άναπτύξεως. "Εκαστος 
διδάσκαλος ήξεύρει τώρα δτι, έφ’ δσον ευόρκως έκτελεΐ τό καθήκον 
του, ούδέν έχει νά φοβη&ή καί δτι είναι ασφαλής εις τήν θέσιν του. 
"Εν δ’ εύρίσκω έλαττωματικόν εις την διάταξιν ταΰτην τοΰ νόμου 
δτι διορίζονται έπιθεωρηταί τών δημοτικών σχολείων πολλαχοΰ κα
θηγητα ί γυμνασίων, οΐτινες δέν είναι έξοικειωμένοι μέ παιδαγω γικά 
και μεθοδικά ζητήματα τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, δπερ πρέπει 
νά θεωρήται θεμελιώδης δρος παντός έπιθεωρητοΰ. Ά λλά  καί τό 
άλλο πάλιν νά διορίζωνται εις τοιαύτας ύψηλάς θέσεις άπλοι δημο
διδάσκαλοι, καί άν άκόμη έπέτυχον είς τάς τυπικάς έπιθεωρητικάς 
έξετάσεις, χωρίς νά έπίστανται μίαν ξένην γλώσσαν, χωρίς νά έχουν 
άκαδημαικήν τινα μόρφωσιν, είναι πολύ τοΰ πρώτου χειρότερον 
διότι εκ τοιούτων επιθεωρητών λείπει τό μέγα κϋρος καί έν τά>- 
έποπτικφ συμβουλίω καί έν τή κοινωνία καί παρά τοΐς διδασκά-

λοις, δπερ πρέπει νά έχη πάς έπιθεωρητής τών σχολείων, ό ειση
γητής τών σχολικών ύποθέσεων έν συμβουλίω άπαρτιζομένφ έξ επ ι
στημόνων άνδρών ως έπί τό πολύ. Ό  σοφός νομοθέτης τοΰ 1895 
έστερημένος τότε πολυπληθούς προσωπικού παιδαγωγικών άνδρών 
οικονόμησε τό πράγμα διά διορισμού έν τοΐς μεγάλειτέροις νομοΐς 
διπλοϋ προσωπικοϋ έπιθεωρήσεως διά καθηγητοΰ καί δημοδιδασκά
λου, συμπληροΰντων άλλήλους, άλλ’ οί κατόπιν νομοθετησαντες περί 
τούτου ένομοθέτησαν ατάσθαλα καί άντι διορθώσεως τοΰ νόμου 
παρεμόρφωσαν αύτόν καί κινδυνεύει ή έπιθεώρησις τών σχολείων νά 
γίνη άποκλειστικόν πλέον δικαίωμα τών δημοδιδασκάλων, δπερ δέν 
θεωρώ πρόοδον τοΰ ζητήματος.

" Ε γ χ ρ ί β ΐ ξ  τ ώ ν  Π ιΠ α κ τ ιχ ώ ν  β ι β λ ί ω ν .

Ε ίς τόν σχολικόν νόμον τοΰ 1834, ή ορθότερον είπεΐν εις τόν 
οδηγόν τοΰ Κοκκώνη, δστις είχεν έγκριθή διά Β. Διατάγματος, έγέ- 
νετο λόγος καί περί τών εϊσαγομένων είς τά δημοτικά σχολεία β ι
βλίων, τά όποια έπρεπε νά έχωσι τήν έγκρισιν μιας μονίμου έπ ι-  
τροπείας διοριζομένης ύπό τοΰ ύπουργοΰ τής έκπαιδεύσεως.

Ή  διάταξις αυτη κατ’ άρχάς έτηρ3ΐτο καί έφηρμόζετο αύστηρώς 
έπί πάντων τών βιβλίων καί τών αναγνωστικών καί τών δ ιδα 
κτικών. Π ροϊόντος δμως τοΰ χρόνου παραδόξως περιωρίσθη εις μό
νον τά διδακτικά. Τ ά  δέ άναγνωστικά άφέθησαν έλεύθερα νά είσά- 
γωνται άνευ ούδεμιάς έγκρίσεως. Κ αί τοΰτο ήτο άρκετόν νά εύνοήση 
τήν υπερπαραγωγήν τοΰ είδους τούτου τών βιβλίων, προϊόντος δέ 
τοΰ χρόνου έπεξετάθη ή έλευθέρα εμπορία τών βιβλίων καί εις πάντα 
τά βιβλία καί οΰτω έπλημμύρισεν ό τόπος άπό συγγραφείς κα'ι β ι
βλία διδακτικά άπό τών καθηγητών τοΰ πανεπιστημίου μέχρι τών 
γραμματοδιδασκάλων αύτών. Κατέστησε δέ τό έργον τό συγγραφι
κόν άπλούστατον ή θρασύτης περί τήν άντιγραφήν, ή ή κατά τό υπό
δειγμα τών άλλων συγγραφή. ’Ή ρκει νά έκδώση τις βιβλίον ’Οδύσ
σεια ή 'Η ρόδοτον ή Ροβινσώνα, καί έν τώ αύτώ έτει κατέκλυζον τόν 
κόσμον σύγχρονοι έκδόσεις τών αύτών βιβλίων μέ τάς αύτάς έπιγρα- 
φάς καί μέ τό αύτό περίπου περιεχόμενον. Έ κ  παραλλήλου δέ πρός 
τούς άντιγραφείς είργάζοντο καί ο ί τυποκλόποι, μετατυποΰντες τά βι



βλία τά μάλλον κυκλοφοροΰντα καί άπολαΰοντες άτιμωρητί ά&εμίτων 
■κερδών εκ τών κόπων τών άλλων. Τ ά  σχολεία ήσαν άγοραί, ο ί δέ 
διδάσκαλοι οι πλεΐστοι— έντιμοι εξαιρέσεις υπήρξαν δχι όλίγαι— τά 
όργανα τής αγοραπωλησίας αυτής. Τ ά  βιβλία κα θ’ έκαστον ενιαυτόν 
άνενεοΰντο ύπό τών διδασκάλων, ών πολλοί προετίμων τά κλεψίτυπα 
ώς εΰωνόιερα, ίνα έχωσι μεϊζον κέρδος, είσήγοντο δέ ούχί τά καλ
λίτερα, άλλά τά άφίνοντα περισσότερα κέρδη είς τούς διδασκάλους. 
Ε να ντίο ν  τοιαΰτης άκολασίας έπρεπεν ή πολιτεία νά λάβη αυστηρά 
μέτρα καί έψήφισε τόν νόμον περί ενός βιβλίου έν έτει 1882, δπερ 
θά  κατίσχυεν έν διαγωνισμό», καί θ ά  είχε την άποκλειστικήν κυκλο
φορίαν επί 4 έτη. Καί τοΰτο συνέβη. Ή  ύπό τοΰ ύπουργείου δ ιο - 
ρισθεΐσα επιτροπεία ένέκρινε έν δ ι’ έκάστην τάξιν τοΰ δημοτικού 
σχολείου άναγνωστικόν βιβλίον. Πολλά Ιλέχ&ησαν καί έγράφησαν 
κατά τής μεροληπτικής διαγωγής τής επιτροπείας ταΰτης, ήτις έδω - 
κεν είς φίλους δ,τι δεν έπρεπε νά δώση, κατεδίωξε δέ έμπαθώς β ι
βλία δσα υπήρξαν ρηξικέλευθα καί όρθοτομοΰντα τόν λόγον τής 
άληθείας. Ά λ λ ’ έκτος τής κακής ταΰτης εφαρμογής τοΰ νόμου έχει 
καί ή Ιδέα τής αποκλειστικής χρήσεως δ ι’ δλην τήν 'Ελλάδα ενός μό
νον άναγνωστικοΰ βιβλίου πολλά τά άτοπα. Κ αί πρώτον πότερον 
είδος τοΰ άναγνωστικοΰ βιβλίου πρέπει νά προτιμηθή, τό συνεχούς 
διηγήσεως ή τό εγκυκλοπαιδικόν ; Κ αί ύπέρ τών δυο τοΰτων ειδών 
ύπάρχουσι λόγοι επιστημονικοί σπουδαίοι, πάσα δέ παρέμβασις τής 
πολιτείας ύπέρ τοΰ ενός είδους καταπαύει τόν αγώνα καί παρακω
λύει τήν ζήτησιν τής άληθείας. Νομίζο) δτι μεγα κακόν έγένετο είς 
τήν μόρφωσιν τοϋ έθνους τήν ελληνοπρεπή δτι ή πολιτεία, έν γνώ - 
σει ή άγνοια δέν ήξεΰρομεν, ηύνόησε τό σύστημα τό έγκυκλοπαιδικόν 
τών άναγνωστικών βιβλίων, καί συνετέλεσεν εμμέσως νά έκλίπη έκ 
τών σχολείων τό σΰστημ,α τό κλασικόν, τό μόνον ικανόν νά μόρφωση 
ανθρώπους. Κ αί μόνον τό κακό αυτό δέν δΰναται νά θεραπευθή δ ι’ 
όλων τών μέτρων, δσα έλαβεν ύπέρ τής έκπαιδεύσεως. Ο ί λόγοι 
ούτοι καί άλλοι, ους βλέπει τις έν τώ άρθρω τής Π ρω ίας τής 15 ’Ιου
λίου τοΰ 1882, έπεισαν τήν Κυβέρνησιν τοΰ μακαρίτου Ληλιγιάννη 
νά καταργηση έν έτει 1890 τό μονοπώλιον τών βιβλίων. Ή  πολιτεία 
ούδέν δικαίωμα έχει νά παρεμβαίνη είς τήν λΰσιν επιστημονικών 
ζητημάτων καί τό καθήκον αυτής πρέπει νά περιορίζηται ΰίς τό νά

έμποδίζη μόνον τά κακά βιβλία, είς δέ τά καλά πρέπει νά άφινϊ) 
έλευθέραν κυκλοφορίαν. Ά λλά  μετά δΰο έτη τώ 189ο επί άλλης 
Κυβερνήσεως έπανήλθεν ό νόαος τοΰ ενός βιβλίου μέ τριετή 
κυκλοφορίαν, δστις πάλιν επί Κυβερνήσεως Δηλιγιάννη τώ 1895 
κατηργήθη, ί'να πάλιν έπανέλθη τώ 1910.

Ό  νόιιος ούτος μάλλον έβλαψεν ή ωφέλησε τά σχολεία. Κατά τόν 
διαγωνισμόν τών βιβλίων δέν ίσχΰουσιν λόγοι πραγματικοί καί εγ- 
κρίνονται βιβλία έστερημένα πάσης άξίας. Κατά τόν νόμον ούδείς 
δΰναται νά διορισθή κριτής, δστις έγραψεν διδακτικόν βιβλίον, καί 
άν ακόμη δέν ύπέβαλε τοιοΰτον εις τόν διαγωνισμόν. Ε π ε ιδ ή  δέ παρ’ 
ήμϊν συνέβη οί καλλίτεροι μας παιδαγωγοί νά γράψουν αυτοί β ι
βλία, οΰτως άποκλείονται έκ τής κρίσεως ο ί άρμοδιώτεροι κριταί καί 
άφίνεται τό έδαφος. έλεύθερον εις τούς άδαεΐς, οιτινες άποφασίζουν 
δτι θέλουν κατά τάς συμπαθείας ή άντιπαθείας των, κατά τό συμφέ
ρον τό ίδιον, κατά τάς ώφελείας, άς προσδοκούν, ύπείκοντες είς τά 
θελήματα τών ισχυρών ή τών φίλιον τών ισχυρών.

Ά λλά  καί έτερον ούχί μικρότερον τοΰ προηγουμένου κακόν έγέν- 
νησεν παρ’ ήμϊν ή εφαρμογή τοΰ νόμου τοΰτου. 'Η  εισαγωγή παρ’ 
ήμϊν τοϋ Γερμανικού συστήματος, ϊνα έπιτΰχη, έπρεπε νά συνοδεΰη- 
ται μέ δλα τά χρήσιμα καί άπαραίτητα, μέ κτίρια, μέ άναγνοοστήρια, 
μέ άριθμητήρια, μέ βιβλία άναγνωστικά καί διδακτικά, μέ ύποδείγ- 
ματα καλλιγραφίας, ιχνογραφίας, μέ άσματα, μέ εικόνας, μέ όργανα 
παντοΐα, μέ θρανία ιδιόρρυθμα καί μέ δλον τό πλήθος τό άλλο τών 
οργάνων, δσα διευκολύνουν τήν διδασκαλίαν καί καθιστούν δυνατήν 
τήν εφαρμογήν τών διδακτικών άρχών, δσαι ίσχΰουν άπό τοΰ ΙΙεστα- 
λότση είς τά σχολεία τής Γερμανίας καί Ε λβετίας. Ε ν ν ο ε ίτα ι δέ δτι 
τό βάρος όλον τούτο τών ποικίλων εργασιών έν τή πρώτη εφαρμογή 
κατ’ άνάγκην άνέλαβον οι είσηγηταί τοΰ συστήματος. Κ αί διά τοΰτο 
δέν ύπήρξε παιδαγωγικός παρ’ ήμϊν όπωςοΰν σπουδαίος, δστις δέν 
έγραψε βιβλία διδακτικά ή άναγνωστικά, ποθώ ν διά τοΰτου νά ΐ'δη 
τάς Ιδέας του γενικευομένας εις τά σχολεία τής πατρίδος του. Ά λλά  
τούτο, δπερ δικαίως πρέπει νά καταλογισθή είς έπαινον τών παιδαγω
γών ήμών, παραδόξως κατελογίσθη αύτοΐς πρός ψόγον καί έθεωρήθη 
ώς λόγος νά άποκλεισθούν ο ί συγγράψαντες βιβλία άπό τήν άνωτά- 
την διοίκησιν τών σχολείων κατ’ άπαίτησιν τών άλλων συγγραφέων,



οΐτινες ενόμιζον δτι τό αξίωμα εβάρυνεν εις τήν κατανάλωσιν τών 
βιβλίων μάλλον η ή αξία τών βιβλίων. Και ούτως ελειψεν άπό τήν 
διοίκησιν τών σχολείων ό εμπειρος νοϋς, δ'στις ή δυνατό νά δώση ορ
θήν τροπήν εις τά σχολικά καί νά προλάβϊ) πολλά σφάλματα, άτινα 
εΐσεχώρησαν ύπ’ σμαθείας είς τά σχολεία καί τά όποια απειλούν νά 
καταπνίξουν πάν υγιές σπέρμα, δπερ άπέμεινεν είς αύτά.

Τ Ο Π Ι Κ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Γ

Α Ι  Μ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι  Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ω Ν
(Συνέχεια εκ τής σελ. 71 τοΰ Γ '.  τεύχους).

ϊ ·  Ή  το«εκή ίπτορίκ /j Έ β ν ι ν ή  ϊοτορίχ .

Ουόεν είνκι παρ’ ήμίν μάλλον αόριστον οσον ή διδασκαλία τή ; 
Ιστορίας. Έ ά ν  εί'μεθκ σχεδόν σύμφωνοι περί τών μεθόδων, δέν εΐαεθα 
σύμφωνοι περί τών προγραμμάτων. τά  οποία δέν είναι οϋτε άα ετκ- 
βλητα , ούτε άθικτα.

Πολλοί διδάσκαλοι συντει/νουσι τήν ίστορίκν τών ποώτων χοόνιον, 
την άρχαίαν, οποί; άναπτύξωσι πλΐιότερον τήν ττεοίοδον τή ; νεωτέρκ; 
ιστορία: καί τη ; συγχρόνου, άλλοι Θέλουσι νά παίασιω πϊΐταί σχεδόν ή 
ιστορία τών μκχών όπιο: επιμε «οσιν έπί τών μεγάλων γενονότιον τοϋ 
πολιτισμού. "Αλλοι τέλο;— καί δέν είναι ούτοι οί χειρότεοον σκεπτό- 
μενοι-—διδάσκουη τό παρελθόν τή {ίόηθεία τοϋ παοόντο; καί έπιαε- 
λουνται ΐνα οί μκθητκί των προσπκθωσι νά φαντάζωνται άκοιβώ; τό 
παρελθόν καί ούτω κκτανοώσι καί αίσθάνιυντκι αυτό.

Υ πάρχει σημεΐον, εί; ο ωφέλιμον είνκι νά έπανερχώμεθα πολλά- 
κ ι;. Τό σημεΐον τοϋτο είναι ή τοπική ιστορία.

Είναι τοί; πασι γνωστόν οτι έχομεν δύο πατρίδα;, τήν Ε λλ ά δα  
καί τόν τόπον, έν ώ έγεννήθημεν. Π άντε; έπίση; γινώσκουσι οτι ή 
μάλλον γνωστή, ή μάλλον συγκεκριμένη, ή πλησιεστέοα ήμών πατοί; 
είναι βεβαίω; ό δήμο; ή το πατρικόν χωρίον. Τοϋτο έπίση; είναι τό 
μάλλον άγαπώμενον, όπερ σκεπτόμεθα πάντοτε. Τοσοϋτον είνε πολυά
ριθμοι καί πολύτιμοι αί άναμνήσει;, αί όποϊαι συνδεουσιν ήμκ; πρό; 
τήν γ<υνίαν τή ; γ ή ;, όπου διέρρευσεν ή παιδική ήμών ηλικία.

Εϊτε πτωχόν είτε πλούσιον τό πατρικόν ήμών χωρίον είναι πάν
τοτε ώραίον καί ουδέποτε έπανερχόμεθα εί; αύτό άνευ συγκινήσεων.

’Αναμφιβόλω; ϋπάρχουσιν έςαιρέσει;. Πολλοί έργάται τών πό
λεων, οι νομάδε;, υπάλληλοί τινε;,υίοί υπαλλήλων δέν έχουσιν, ουτω; 
είπεΐν, μικράν πατρίδα, άλλ ουτοι είναι ολίγοι, καί μεταζυ τών κο
σμοπολιτών τούτων πολλοί ριζούνται εν τινι τόπω προτιμήσει»;.Τοσοϋ- 
τον είναι ζωηρά έν ήμΐν ή άνάγκη νά άποκατασταθώμεν που, νά μη 

είμεθα πλάνητε;.

Λοιπόν ή ιδιαιτέρα γωνία, ήν άγαπώμεν πολύ, ό τόπο;, όστι; 
έννώρισεν ήμα; παιδία , καί όπου επανερχόμενοι δέν δυνάμεθα νά μή 
συναντήσωμεν συγγενεί; ή φίλου;, έχει τήν ιστορίαν του, όσον ταπεινή 
καί άν είναι. Σπαναυτατοι είναι οί άνευ ιστορία; τόποι, τόσον σπάνιοι 
όσον καί οί άληθώ; ευτυχεί; λαοί. Ή  ιστορία αυτη λέγεται τοπική.

"Οσον καί άν είναι ασήμαντο;, καλόν ?ίναι νά γνωρίζωμεν αυτήν. 
Ή  τοπική ίστο:ία συαπληροί θαυμασίω; τήν έθνικήν ιστορίαν καί 
συντελεί ϊνα ννωοίζηται καί έννοήται αυτη κάλλιον.

Έ  ίστοοία τή ; Έ λλάδο; ένίοτε τοσοϋτον άπέχουσα ήμών χρονι- 
κώ; απέχει πολύ συχνά έπίση; κκί τοπικώ ;. "Ενεκα τούτου αί πρά- 
ξει; καί οί δράσται άφίνουσιν ένίοτε ήμ α ; ολίγον ψυχρού;, ολίγον άδια- 
οόοου;. Σπουδάζομεν τήν ιστορίαν τή; Έ λλά δο ;,ώ ; σπουδάζομεν την 
ίσ-.ορίαν τή ; Αίγύπτου ή τή ; ’Ασία;.

Διά νά έλαττώνωμεν τά ; άποστάσει; καί αύςάνωμεν τό ένδιαφέ- 
ρον, καλόν είναι νά άναζωπυρώμεν τήν γενικήν ιστορίαν τή ; Ελλάόο; 
διά τή ; τοπική; ιστορία;. Τ ά  συμβάντα γίνονται ζωηρότερα, έκπλη* 
κτικώτεοα, οταν έχωσι σημεϊά τινα δεσμού μετά τοϋ τόπου. Συγκρί*



νχτε ττ,ν συγκινησtv, ήν αίσθάνεσθε ένεκα καταστροφής γενομένης έ ν  
Κίνα καί όν.οίως γενομένης πλησίον υμών, καί δέν θά δυσκολευθήτε νά 
συαπεοάνη τζ τ ί δύναται τις νχ έλκύση έκ τή ; τοπικής ιστορίας διάt ι * 1
voc φωτίστι καί ζωογονήστ) ττ,ν γενικήν ιστορίαν τοϋ Έθνους.

"Ενας βωμός, [/.ία στήλη αναθηματική, εν άντρον άρκούσι σχεδόν 
ο-οΐς άνακαλέσωμεν είς ττ,ν μνήμην την ζωήν τών πρώτων κατοίκων 
τοϋ τόπου μας. Ε ρείπ ια  Βυζαντινής ιστορία; ή Ένετικού φρουρίου 
δεκαπλασιάζουσι την άξίαν [At£ς άφηγήσεως περί τίνος ιστορικού ση- 
αείου ή ένός έθίμου τοΰ μέσου αίώνος. “Ιχνη τινα ή αναμνήσεις τινές 
διαβάσεων στοατιών, επισκέψεων ενός μονάρχου ή μεγάλου τινός άν- 
δρός προσηλούσιν όριστικώς έν τή μνήμ·/) εν συμβάν ιστορικόν, την 
βασιλείαν ενός μονάρχου ή τόν βίον προσώπου τινός επιφανούς.

Ιίιναι λοιπόν ί'διον υγιούς παιδαγωγού νά ύποβάλλτ) εις έ'ρανον 
την τοπικήν ιστορίαν, οσάκις τούτο είναι δυνατόν, κατά την διδασκα
λίαν τής έθνικής ιστορίας. Ά λ λ ά  τοπική ιστορία, θά εί'πωσι, δέν υπάρ
ξει είς τά  τρία τέταρτα τών δήμων. Ή  άντίρρησις αυτ/) δέν είναι, 
αμείωτος. Έ ά ν  ή ιστορία αΰτη δέν ύπάρχη, καθήκον έκάστου διδα
σκάλου είναι νά πειραθ-7) νά συγγράψτ) αυτήν.

I I .  Ο ι  δ ι δ ά σ κ α λ ο ι  κ α ί  α ί  μ ο ν ο γ ρ α φ ϊ α ι .

Αί ΰπάρχουσαι τοπικαί ίστορίαι, δεχόμεθα τούτο, είναι έλάχι— 
σται, άλλ’ υλικόν πρός συγγραφήν τοιούτων υπάρχει πανταχοϋ αφθο- 
νον. Δ ιατί οί διδάσκαλοι, οί όποιοι δεν στερούνται ουτε γνώσεων ούτε 
συγγραφικής ίκανότητος δέν θά έγραφον κατά τάς ώρας τής σχολής 
των τάς μονογραφίας εί'τε τού δήμου, έν ώ έγεννήθησαν, εϊτε τού δή- 
μου, έν ώ έξασκούσι τό έπάγγελμα αύτών πολλάκις έπι πολλά έτη ;

Ά λ λ ά  θά εί'πωσι, πώς καί άλλη έπινόησις καί άλλη αγγαρεία ; 
Οί διδάσκαλοι δέν ά-ορροφώνται έπαρκώς ύπό τών σχολικών έργων, 
τών [Λετασχολικών καί τών περισχολικών, χωρίς νά όμιλήσωμεν περί 
τών παντός είδους γραψιμάτων ; Δέν είναι ικανά όσα πράττουσι τήν 
ημέραν καί τήν εσπέραν ώστε νά τολμώμεν νά σκεπτώμεθα νά έπ ιβα - 
ρύνωμεν αύτούς διά νέου έ'ργου ;

Έ χ ω  καί έγώ τήν αυτήν γνώμην καί θά δ'.εμαρτυρομην πρώτος 
κατά πάσης διατάξεως επισήμου ύποχοεούσης αύτούς νά συγγράφωσι

τήν μονογραφίαν τού δήμου των.
Ά λ λ ’ οπερ είναι άνυπόφορον νά πράττωμεν κατά διαταγήν όυ- 

ναται νά έπιτευχθνί μετά χαρ2ς καί πλήρους θελήσει»;. Ούδείς αγνοεί 
οτι τά  επιβαλλόμενα έργα είναι τά  μάλλον άντιπαθητικα και οτι ευ- 
•/αιίστως έκτελούμεν τήν άναληφθεϊσαν έλευθερως έργασίαν.

Διδάσκαλος μένων 20 ή 30 έτη έν τινι δήμω ,— εύτυχώς δέν είναι 
οί τοιούτοι σπάνιοι καί φυσικά είναι οί καλύτεροι,— δύναται πολύ 
καλά νά προσφέρνι είς τούς γείτονας αυτού ώ; δώρον περιχαρούς απο
χωρήσεις τόν καρπόν ερευνών, παρατηρήσεων καί σπουδών 20 η

30 έτών.
Διότι σημειώσατε ότι μ ία  μονογραφία σοβαρά σχεδόν δέν αυτο

σχεδιάζεται, οτι πρέπει όπως άχθ·7ί τό έργον τούτο εις αίσιον πέρας 
προηγουμένη μακρά καί σοβαρά ποοπαρασκευή, πολυάριθμοι και με- 
θοδικαί αναγνώσεις, άφθονοι σημειώσεις, καί όπω; διαταχθή τό παν 
λογικώς ό 'συγγραφεύς πρέπει νά έχη μίαν μεγάλην δυσπιστίαν προς 
εαυτόν καί την μάθησίν του, σύνεσιν ύπέρμετρον, αγώνα συνεχή κατά 
τής φαντασίας του καί πάθος αληθινόν πρός τήν ακρίβειαν και την 
φιλαλήθειαν. “Όλον δέ τούτο δύναται νά άποκτηθή διά μεγάλης επι- 

μελείας.
Γνωρίζω διδασκάλους οί όποιοι έγραψαν, οί όποιοι μάλιστα εόη- 

μοσίευσαν έξαιρέτους μονογραφίας, έν αίς οί έξ επαγγέλματος αρ- 
χειοδίφαι θά εύρισκον ολίγα αράγματα πρό; διόρθωσιν.

Γνωρίζω άλλους, οί όποιοι δέν ήθέλησαν νά παραγάγωσί τ ι χωρίς 
νά συμβουλευθώσι τούς αρμοδίους. Οί νομαρχιακοί άοχειοφυλακε; προ- 
θύμω; έτέθησαν είς τήν διάθεσιν τών διδασκάλων, παρέσχον αύτοϊ; 
χειρόγραφα, κείμενα, διασαφήσεις καί πληροφορίας. Ενίοτε δε καί 

έπεθεώρησαν καί διώρθωσκν τάς εργασίας αυτών.
Είς άλλας περιστάσεις οί διδάσκαλοι συνειργάσθησαν μετά σχο- 

λαρ/ών καί καθηγητών διά νά άναγνώσωσι παλαιά  έγγραφα, διά νά 
ίρμηνεύσωσιν άλλα, διά νά άποσπάσωσιν έκ τών βιβλιοθηκών ή τών-



σοφών έπιθεωρήσεων τεμάχια  σπάνια άλλ’ ένδικοί;οντα, άναφερόμενκ 
εί; τόν δήμον ή τήν επκρχίκν. Έπραγματοποίησαν δ’ ούτω είς πολλά 
μερη, πρός μεγιστον άγκθόν τοΰ δημοτικού σχολείου, την έ'νωσιν τών 
τριών βαθμιδών τ?,; έκπαιδεύσεως.

Εν τισι νομοί; οϊ διδάσκαλοι ώδηγήθησαν, παρωρμήθησαν, ένε- 
Οκρρυνθησκν. ) πάρχουσιν όδηγίαι πώ; νά γίνεται ή ερευνά προ; άνκ- 
καλυψιν τη; υλης κκί πώ; νά προσα-ναΓολίζητκι ή εργασία, εχουσιν 
εςετκσθη, μετά φροντίδο; τά  κύρικ σημεία, τά όποια δέον διαδοχικώ; 
και ενίοτε ταύτοχρόνω; νά ελκύωσι την προσοχήν, καί υπάρχει μ ά 
λιστα μία συλλογή ερωτήσεων ίκκνώ; πλήρη; έπί τών οΰ'ΐωδών λεπτό- 

τά ; οττοίκς υτzy.zyzi λονοτ νά σπου?5ασω{7..εν.
Τέλο; διδάσκαλοί τινε; έμπνεόμενοι ΰπό καλυτέρων διαθέσεων 

άπηλλάγησαν τή ; άμηχκνίκ; άπευθυνθέντε; εί; έφημερίδκ; κκί έπι- 
θεωρήσει; κκί ζητήσαντε; τήν συνδρομήν αύτών πρό; συγγραφήν τών 
μονογραφιών τών δήμων, τά ; όποϊκ; έπεθύμουν νά γράψωσιν.

I I I .  Ι Ι ώ ς  νά νρ ά φ ω μ εν  τήν μονογραφέ-κν τών δ ή μ ω ν .

ΙΙρό πάντων τών έργων τά ιστορικά, καί αυτά τά  λίκν υ.έτιικ, 
οέν αυτοσχεδιάζονται. Κκί ή έλαχίστη δημοσίευσι; ιστορική; Ολη;, 
κκί αί όλίγαι ετι σελίδε;, πρεπει νά είνκι τό αποτέλεσμα μακρα; 
υπομονή;.

Ινα ιστορική τι; έργκσίκ ύπαρξη, ευσυνείδητο; κκί μόνιμο; π :έ- 
πει νά σκεπτώμεθκ αυτήν πολυν χρόνον κκί πολύν χρόνον πρότε;ον. 
Πριν είσελθν) τ ι; εί; τήν πολυμαθή κόνιν τών αρχείων εΐναι άπαοκί- 
.η .ον νά πκρασκευασθνΐ προηγονμενω; διά τόν φιλοδοζούμενον ρόλον.

Πρεπει πρώτον νά άναγνώστ) μονογραφία; τινά ;, όσον τό δυνκ- 
.όν ,.λήρεις κκί μεθοδικά; περί τόπων όμοιων πρό; έκεινον, τόν οποίον 
θελει νά περιγραφή κκί κκτά προτίμησιν σχετικά; πρό; τΓ.ύ; γειτονι
κού; τόπου;. Έ ν  έλλείψει, θά άναγνώση μονογραφία; τόπων ξένων 
ή άπομεμκκρυσμένων.

Πρεπει έπειτα νά άνκγνώση, μέ τήν πένναν εί; τό χέρι ή μάλλον 
νά σκυλευσ·/;, κκθοσον θά όυνηθή νά δκνεισθίί ή νά συναντήση, τά ;

διαφόρου; δημοσιεύσει;, κί όποΐκι άνκφέρουσί τι περί του δήμου, τή ; 
έπκρχίκ; ή τού νομού.

Είναι άπκοαίτητον νά λαμβάνωμεν κατά τήν άνάγνωσιν τούτων 
σημειώσει; όσον τό δυνατόν σαφεί; κκί όσον τό δυνατόν πλήρει; κατα- 
τάσσοντε; αύτά; άπαύστω;.

’Έ π ειτα  ούτω παοεσκευασμένος διά τών πολυτίμων αναγνώσεων 
δύναται νά άρχίστ, νά διερευνά τόν θησκυρόν του. Ε ί; τούτο πρέπει 
νά προβαίνη μετά μεθόδου καί ούδέν νά πράττη άτελές.

Τό καλύτερον είναι νά άρχίση νά έτοιμάζη τά  υλικά διά τό γεω
γραφικόν μέρο;, δηλαδή νά διατρέξν) πολλάκι; τόν δήμον καθ’ όλα; 
τά ; έκτάσει; έπισκεπτόμενο; πάσας τά ; τοποθεσίκς, πάσα; τάς κοι
λάδας, νά ί’δη πάσας τάς κώμας καί τά  χωρίκ, πρό πάντων τ ά ς θ ε -  
σεις τάς έχούσας όνομα, αί όποΐκι έκ τοϋ ονόμκτος κκί έκ τών προ- 
305ΐκών παραδόσεων άναμιμνήσκουσι κάτι.

Ή  συνδιάλεξις μετά τών πρεσβυτερών έκαστου χωρίου είνκι άπκ- 
ρκίτητος. Άρχόμενοι νά όμιλώμεν περί τή ; βροχής καί τοϋ ωραίου 
κκιροΰ, δυνατόν νά κκταλή'ω μεν είς ανακαλύψεις αληθώς περιέργους, 
αναμνήσεις, έπεισόδικ, διηγήματα μυθώδη, πκλκιά  άσματα, έθιμα 
έκλιπόντα, κλπ. Μοί είναι γνωστοί διδάσκαλοι, οί όποιοι ούτω άνε- 
κκλυψαν ευρήματα άπολύτω; άνέλπιστα.

Μελετά άκολούθως έκ τού πλησίον τό έδκφος τού δήμου, τήν γεω
λογικήν σύστασίν του, τήν άξίκν του, ’έπειτα τό σύνολον τών ζφων 
καί τών φυτών έκάστης έποχής. Φυσικά θά στκμκτκ  πλειότερον είς 
πάντα τά  ιστορικά έρείπικ. Ε πανέρχεται έκεϊ πολλάκις, βλεπει κκί 
έξετκζει καί τά  έλάχιστα μετά προσοχής, οιον αντικείμενα, συντρίμ
μ ατα  έπιγραφάς, έπιγραφάς απλώς κεχαραγμενκ; διά μαχκιριδίου, 
εί; ά; συνήθω; μηδεμία δίδεται προσοχή, κλπ.

Μετά ταύτα έκ τή ; γεωγραφία; καί τή ; αρχαιολογία; περ ί εί; 
τήν ίστορίκν, είς τά  άρχείκ, τά  χειρόγρκφκ.

Σκυλεύει πρώτον παν ο ,τι κατέχει ή δημαρχία άρχόμενο; άπό 
τών ληξιαρχικών πράςεων τών βαπτίσεων, γαμω ν, ενταφιασμών. Ε υ 
ρίσκει έκεϊ ένίοτε σπουδαία; βιογρκφικά; πληροφορίας περί τών σπου-



δαιοτερων οικογενειών τοϋ τόπου καί ενίοτε εί; τό περιθώριον σημειώ
σεις άλλοκότους ή περιέργους τεθείσας ύπό τών ιερέων καί θιγούσας 
συνηθεστατα ττ,ν μετεωρολογίαν, άλλ’ ενίοτε καί συναισθήματα ιδι
α ίτατα .

’Εξετάζει ακολούθως πάντα τά  άλλα βιβλία της δημαρχίας, πρα
κτικά τών συζητήσεων τών παλαιών δημοτικών συνελεύσεων, βιβλία, 
άναγοάφοντα αυθεντικά δικαιώματα, καταλόγου; φόρων, βιβλία ερ
γοστασίων, πρακτικά τών κατά τήν έπανάστασιν κοινοτικών συνε
δριάσεων ή τών συνεδριάσεων τών δημοτικών συμβουλίων τών ημε
ρών μ α ; κλπ.

Εΰρίσκονται εν τισι δημαρχείοις, οπού τά  αρχεία διεσώθησαν 
καλώς, έγγραφα παντός είδους περί τών φόρων, τών άπονραφών τών 
κατοίκων, τών διαβάσεων στρατευμάτων, τών δημοσίων οίκοδοιιών, 
κ λπ ., τα  όποια ρίπτουσι ενίοτε νεον φώς περί τής άλλοτε άστικής 
^ωής και βοηθοΰσι να εννοησωμεν κάλλιον τάς ύλικάς, ήθικάς καί 
πνευματικας συνθηκας τών κατοίκων εν δεδομενη στιγμή.

1 πάρχει προδήλως λόγος νά γίνη καταγραφή τών σπουδαίων έκ 
τών εγγράφων τούτων καί νά καταβληθή μέριμνα όπως άποσπασθώ- 
σιν εντεύθεν αί άςιαι διαιωνίσεως πληροφορίαι.

Μετά την συντελεσιν τοΰ ιστορικού καί παλαιογραφικού τούτου 
ταςειοίου πέριξ τής δημαρχίας πρέπει νά διερευνήση τά  έ'ξω μετά τού 
αύτοΰ ζήλου.

Ανάγκη να ιδη τον συμβολαιογράφον τοϋ τόπου, νά κινήση τό 
ενδιαφερον του πρός τό επιδιωκόμενον εργον, νά παρακαλέστ) αυτόν νά 
τταράσχη τας άληθώς σημαντικάς πληροφορίας, άς δυνατόν νά περι- 
λαμβάνωσι τα  άρχεΓά του. Αγοραί καί πωλήσεις άρχαίων κτημάτων 
αρχοντικών ή κοινοτικών, κατάλογοι κτηματικοί διατηρούμενοι, 
απαλλοτριώσεις παντός είδους, κλπ. Οί συμβολαιογράφοι είναι έξαι- 
ρετως προωρισμένοι νά συντελώσιν όπω; γνωρίζωνται αί υποθέσεις καί 
αί παλαια ί συναλλαγαί αί άξιαι διητηρήσεως.

Γνωρίζω μάλιστα οτι τινές τούτων έγραψαν περί τών δήμων των 
καί τών γειτονικών δήμιον μονογραφίας άξιολόγους.

Μετά τους συμβολαιογράφους δύναται νά ίδη τους γεωμετρα;, 
τούς κυρίους παλαιών αρχοντικών κτημάτων ή παλαιών άστικών 
κατοικιών' έν μια λέξει πάντα τά  πρόσωπα τά  δυνάμενα νά κατέχωσι 
παλα ιά  κατάστιχα ή άρχαϊα έγγραφα. ΓΙας καλός μονογράφος οφεί
λει πρό πάντων νά είναι εξαίρετος κυνηγός είς τήν καταδίωξιν τών 
παλαιών χαρτιών, τήν όποιαν είναι απαραίτητον νά κά μ η .

Έ π ε ιτ α , πρός συμπλήρωσιν τών έρευνών του θά είναι δυνατόν νά 
άπευθυνθή καί πρός άλλους προϊσταμένους υπηρεσιών.

Τέλος θά παρακαλέση τον νομαρχιακόν άρχειοφύλακα νά τώ ανα
κοίνωση ή δανείσ·/] τά  ένδιαφέροντα τόν δήμον έγγραφα, καί έν άνάγκη 
νά βοηθήσν) αυτόν νά άναγνώση, άντιγράψη ή έρμηνεύση αύτά.

Ώ ς  πρός τά  τεμάχια τών άρχείων τών δυσκολώτερον προσιτών θά 
είναι δυνατόν πάντοτε νά λάβη γνώοιν τούτων δι’ άλλων, οί όποιοι 
θά εΰχαοιστηθώσι βεβαίως έρχόμενοι είς βοήθειαν άνθρώπου καλής θε- 
λήσεως.

Διά νά κάμν) τόν εΰρΰν τοΰτον αμητόν πρέπει προφανώς νά μη 
συγχέηται, νά προβαίνγ) μετά τάξεως καί μεθόδου, καί νά έχη έκ τών 
προτέρων άριθμόν τινα φακέλλων ή σημειώσεων πρό; τοποθετησιν τή; 
ύλης.

Δύναται τ ις, παραδείγματος χάριν, νά μεταχειρισθή σχεδιον έκ 
τών προτέρων ώρισμένον διευκολύνον τήν εύρεσιν έκάστης ύλη; διά νά 
|Λη θορυβηται έκάστοτε καί άναγκάζηται ένίοτε νά έκτελ-7, τήν αυτήν 
εργασίαν δί;.

I V .  Χ χ έ δ ιο ν  μ .ονογραφ£*ς τοϋ  δ ή μ ,ου .

Καταχωρίζομεν κατωτέρω σχέδιον, οπερ έγένετο ϊνα όδηγη, τούς 
διδασκάλους τούς έπιθυμοΰντας νά γράψωσι τά ; μονογραφία; τών δή
μων των.

Προφανώ; τούτο μόνον χαρακτήρα παραδείγματος έχει. Κ ατά 
τούς τόπους θά ήτο άνάγκη ν’ άφαιρέσωμεν ή νά προσθεσωμεν πολλά, 
έν πάση περιπτώσει νά τροποποίήσωμεν αυτό αίσθητώς. θ ά  ήτο τώ 
•οντι άπείρω; λυπηρόν νά περιορίσωμεν έντό; ένός ομοιομόρφου σχεδίου



τά ; μονογραφίας πάντων τών δήμων, οί όποιοι πολλάκις παντάπασι 
διαφερουσι. Διά τοϋ σχεδίου τούτου ήθελησαμεν νά δώσωμεν βοήθειαν 
εις την μνήμην καί μόνον τοϋτο. Θά ήτο λυπηρόν νά ύζολάβη τις 
τοϋτο ώς πίνακα τών περιεχομένων πάσης μονογραφίας.

Τό σχεδιον τοϋτο παρέχει εγγυήσεις τινάς. Έπεθεωρήθη καί διοιρ- 
θώθη παρ’ ειδικού μεγάλης άξίας.

ϊ χ έ δ ι ο ν .

I . Γενικότητες.— Ό νομ α  τοϋ δήμου. 'Ορθογραφία τοΰ ονόματος 
τούτου. ’Ακριβής προφορά' Ιον) Ε λληνισ τί, 2ον) κατά τό τοπικόν 
ιδίω μα.’Ό νομα γενικόν τών κατοίκο>ν" Ιον) Ε λληνισ τί, 2ον) κατά τό 
τοπικόν ιδίωμα. Πληθυσμός τού δήμου κατά τήν σύστασιν αυτού, έν 
ετει 1 8 ο0 , 1880 , 1900 καί τώρα. Κυριώτεροι λόγοι τής αύςήσεως ή 
τής ελαττώσεως τού πληθυσμού.

I I .  ’Ιστορία τον δήμον.— α ') Κ αταγω γή. Μνημεία προϊστορικά^ 
άντρα, βωμοί, κ λ π ., περιγραφή, ακριβή μέτρα, έν άνάγκη σχεδια- 
γράφημα. Μυθικαί διηγήσεις ή αναμνήσεις συνδεδεμέναι μετά τοϋ τ ό 
που. Ε ρείπ ια  ή μνημεία Ε λληνικά  ή 'Ρω μαϊκά.

β )  Μεσαιωνική εποχή . Βυζαντινά, Έ νετικά  ή Φραγκικά φρού
ρια ή έρείζια, περιγραφή σαφής καί άκριβης τής παρούσης καταστά- 
σεως αυτών, καλή παράστασις τής τοποθεσίας, σχεδιαγράφημα, μ ετα
ποιήσεις, νεωτέρα έπιτήδευσις, έπισκευαί. Αύθένται καί δεσπόται. 
’Αναμνήσεις γραπταί ή προφορικαί διατηρούμεναι. Γενόμεναι άνασκα- 
φαί ή ερευναι.

ΓΙληροφορίαι ένδιαφέρουσαι περί τών παλα'.ών αρχοντικών οικογε
νειών τού δήμου.

γ ' )  Ε π ο χ ή  νεωτέρα και σύγχρονος. Οίκοδομαί τής άναγεννήσεως 
καί έπαύλεις νεώτεραι ή σύγχρονοι. Μεταποιήσεις αύτών. Πύργοι. 
Περιγραφή συνοπτική. Αεπιομέρειαι άςιαι διατηρήσεως καί έκλαϊ- 
κεύσεως.

Γεγονότα ένδιαφέροντα έχοντα χαρακτήρα γενικόν ή χαρακτήρα 
καθαρώς τοπικόν, άλλ’ άξια διασώσεως. Tor.ot ιστορικοί. Διάβασις 
ή διαμονή προσώπων ιστορικών.

Παραδόσεις καί διηγήσεις εχουσαι ενδιαφέρον ιστορικόν.
Αί κυριώτεραι άρχοντικαί οίκογένειαι. ’Ονόματα καί πράξεις έν- 

διαφέρουσαι έςαγόμεναι έκ τών ληξιαρχικών πράξεων τών βαπτίσεων,. 
γάμων καί ενταφιασμών τής ένορίας. Πράξεις σπουδαία', μνημονευό
μενοι ύπό τών αρχείων τών σομβολαιογοάφων τού τόπου ή τών πέοιξ.

Ά ρχα ϊα ι αύθεντικκί ίδιοκτησίαι. Τ ί έγένοντο.
Αί κυριώτεραι οίκογένειαι τού δήμου έν ετει 1821 καί έν ετε ι1910 .
δ ’)  'Η  επαναστατική περίοδος. Τά σπουδαιότερα τών γενομέ- 

νων κατά τήν έποχήν ταύτην έν τώ δήμω .
Μ άχαι, συνελεύσεις, συζητήσεις, έορταί, στρατολογίαι έκού- 

σιαι, κλπ.
ε ')  “Εργα διάφορα τής νεωτέρας καί σνγχρόνον εποχής. Γέφυραι, 

όδοί, δρόμοι, σιδηρόδρομοι, κλπ. Δηλώσατε τάς χρονολογίας, τούς 
υπολογισμούς τής δαπάνης, τά  κατά τήν κατασκευήν αύτών συμβάν
τα , τήν όψιν τού τό~ου πρό καί μετά τά  έργα. Ευρήματα ή άνα- 
σκαφαί άρχαιολογικαί έπ’ ευκαιρία τών εργασιών τούτων.

S*') ’Αναμνήσεις ίδιαίτεραι σωζόμεναι. Γεγονότα διάοοοα, τυ
χα ία  συμβεβηκότα, πυρκαΐαί, πλημμύραι, κλπ.

I I I .  Iεω γραφία  τον δή μ ο ν . — Α '.)  Τοπογραφία . — Τοποθεσία 
τού δήμου, μήκος, πλάτος, ύψος, όρια, έπιφάνεια, αποστάσεις, κώ- 
μ α ι, χωρία, θέσεις.

Γενική φυσιογνωμία τού δήμου, ποταμοί ή ρύακες, τροφαί, ιχθύες^ 
ελη, έ'κτασις.

’Εξωτερική διαμόρφωσις τού τόπου.—  Ό ρ η , άνωμαλίαι τοϋ έδά- 
φους τής γης καί κοιλάδες. Ά π οψ ις , καλλιέργεια:, δρόμοι καί όδοί, 
σιδηρόδρομοι.

β ') Μ ετεωρολογία . — Κ λίμα, άνεμοι τοπικοί, χειμώνες καί ψύχη,, 
χιών, θέρη, θύελλαι, βροχαί, χάλαζα . Διάφορα παρατηρούμενα φαι
νόμενα.

γ ')  Γεωλογία .—  Τό έδαφος καί τό ύπό τήν φυτ'.κήν έπιφάνειαν- 
στρώμα. Βράχοι καί έδάφη. Προσχώσεις. Σχέσεις μεταξύ τού άρωσί- 
μου στρώματος τής γης καί τή ; γεωργίας. Ίδ ιάζοντα  γεωλογικά καί 
όρυκτολογικά.



ΐ γ .  Ή  κώμη η ή μ  κρά πόλις .—  Ε τυμ ολογία  τοϋ ονόματος' 
σχηματισμός τοϋ τύπου. Περιγραφή. οικιαι λιαν αρχαιαι ή λία^ άζιο- 

σημείωτοι.
α ' .) Ή  εκκλησία. ’Αρχιτεκτονική· ρυθμός, χρονολογία άκριβής 

ή κατά προσέγγισιν τής οικοδομής’ σπουδαίαι έπιγραφαί, συνοπτική 
περιγραφή, μέρη αξιοπαρατήρητα’ ή αρχιτεκτονική τού κωδωνοστα
σίου, τροποποιήσεις, κατάλογος βιβλίων, επ όνόματι τίνος άγιου Εχει 
κτισθεί, διακόσμησις, αντικείμενα τέχνης, ανάγλυφα, πίνακες, ύελο- 
πίνακες, κ λ π ., ίορταί πολιούχων άγιων.

Έ κκλησίαι άρχαίαι ή παρεκκλήσια τών χωρίων καί τών έπαύ- 
λεων. Εικονοστάσια ή κηροπήγια περίεργα. Τό κοιμητήριον, ή κα το ι

κία τοϋ εφημερίου.
β ' .) Ίό  δημαρχεϊον καϊ τό σχολεΐον. Ά ρχα ία ι οίκοόομαί, νεωτε- 

οαι οίκοδομαι, χρονολονιαι, υπολογισμοί τής δαπάνης, εγκαίνια.
γ ' .) "Αλλα δημόσια καταστήματα έάν ύπάρχωοι. Νοσοκομεϊον, 

περιγραφή καί χρονολογία!" τό ταχυδρομεϊον, ό σιδηροδρομικός σταθ

μός, κλπ.
δ .) Διάφορα %ργα. Δρόμο?, πηγα ί, κλπ.
ε . )  Ά ρχειον . Ά ρχα ιότ ης, πλούτος, κατάσταας έν ή διατηρείται, 

ταξινόμησις, περίεργα γεγονότα ή λεπτομερειαι αξιοσημείωτοι μνη- 
μονευτέα'. ’Αρχαία έγγραφα, ενδιαφέροντα το ιαύτα .

γ .  Α ί κώμαι ή τά χα>ρία. Κ ατάλογος, ετυμολογία, θεσις γεω 
γραφική, συνοπτική περιγραφή, διαιρέσει;. Πληθυσμός άλλοτε καί 
τώρα. ’Αριθμός οικογενειών. Οίκίαι άξιαι λόγου ή περίεργοι. Έ ορταί 
τών χωρίων. Περίεργα γεγονότα.Π αραδόσεις.Ό ,τι ’ιδιαίτερον υπάρχει.

Y J . Γεωγραφία οικονομική . — Α ' .) Γό οννολον τών ζα)α>ν καϊ 
φυτών τον τόπον. Ζώα κατοικίδια καί ζφα άγρια1 πτηνά, κλπ.Φ υτά 
καί άνθη σπάνια ή ίδιάζοντα τώ τόπω. Ονομάζετε αυτά Ελληνι

στί καί κατά τό τοπικόν ίυίωμα.
β ')  Γεωργία. Εϊδη κτηνών, κτηνοτροφία. Κυριώτεραι καλλιερ- 

γειαι. Ά ρ /α ϊα ι μέθοδοι, νεώτεραι μέθοδοι. Συνεταιρισμοί. Πρόοδοι. 
Γεωργικός μετασχηματισμός τού δήμου ή τό αυτό καθεστώς. Δάση,

εκτασις, περιγραφή, είδη δένδρων, ζώων καί φυτών, τρόπο: εκμεταλ- 
λεύσεως, ίδιοκτήται, δένδρα παλαιά ή άλλοκότων σχημάτοιν. Μυθι- 
χα ί διηγήσεις.

γ .) Βιομηχανία. Παλαιαί βιομηχανίαι, νεώτεραι βιομηχανίαι, 
επαγγέλματα. Μεταλλεία, εργοστάσια, εργαστήρια' περιγραφή πιστή 
καί λεπτομερής, ίδία άπό ιστορικής «πόψεως. Ιΐαοοϋσα λειτουργία. 
Προϊόντα, ποιότης, εξαγωγή.

δ ')  Ε μπόρω ν. Τ ά  προϊόντα τού τόπου. Αί άγοραί καί αί έμπο- 
ρικαί πανηγύρεις. Κυριώτεραι συναλλαγαί. Χρονολογίαι έμπορικαί 
σπουδαϊαι καί χαρακτηριστικαί.

ε ')  Σύνθεσις τής οικονομικής ζωής τοϋ δήμου άπό ήμισεως αίώνος. 
V J J . “Η θ η , έθιμα και οννήθειαι. χ )  Αί άγροτικαί οίκοδομαι. 

Ο ίκίαι. Ά γροικίαι άλλοτε καί τώρα. Θέα τών χωρίων.
β ')  Έ π ιπ λ α .  Έ π ιπ λ α  παλα ιά , εϊδη, χρήσεις. Νεώτερα έπιπλα. 

Συντελεσθεϊσα πρόοδος. Δίδετε καλώς τά  τεχνικά ονόματα Ε λληνιστί 
.καί κατά τό τοπικόν ιδίωμα.

γ ')  Ε νδυμασία . Τό τοπικόν ένδυμα άλλοτε καί τώρα. Κυριώ- 
τερα είδη.

δ ')  Ή  τροφή. Τά φαγητά, τά  τοπικά φαγητά ' φαγητά ιδιαί
τερα. Συντελεσθείσα πρόοδος. Αί έορταί.

ε*) Πρόοδος τής υγιεινής ένεκα τών κατοικιών, τών επίπλων, τής 
ένδυμασίας και τής τροφής.

ς-') Ή  ζωή καί τά έθ ιμ α . Τά συμβάντα τής ζωής· γεννήσεις, 
γάμοι, κηδεΐαι. Ίδ ιάζοντα . Συνήθειαι έξαφανισθείσαι ή έπιμένουσαι.

Αί τοπικαί έορταί. Πώς εορτάζονται. Π αιγνίδια καί διασκεδάσεις. 
Οί χοροί. Τά άσματα . Τοπικά άσματα (λέξεις καί μουσική).

ΠΙστεις διάφοροι,δεισιδαιμονία'., παροιμίαι.Παραμύθιοί τού δήμου, 
ζ ')  Κυινωνίαι παλαιαί καί νέαι. Συνδικάτα καί Ιταιρείαι, άμοι- 

βαίαι βοήθειαι, πυροσβέσται, μουσικοί όμιλοι, κλπ.
V I I I ·  Τό τοπικόν γλωσσικόν Ιδίωμα. Δίδετε μίαν ιδέαν περί τών 

σχέσεων του μετά τής Ελληνικής γλώσσης ώς πρός τους φθόγγους καί 
τάς λέξεις. Δηλώσατε τά  όρια τής χοήσεως τοϋ ιδιώματος καί τόν 
βαθμόν τής ζωτικότητάς του. Σημειώσατε π2ν ίχνος καλλιεργείας



φ ιλ ο λο γ ικ έ ς  κ α τ ά  τό το , . ικ όν  ιδ ίω μ α  ( ά σ μ α τ α ,  δ ιη γή μ ,α τα ,  κ λ π . ) .

2-^. Σ υμπέρασμα. Έ ά ν  ΰπάρχωσι δεδομένα έπαρκή εξάγεται 
συμπέρασμα διά γενικών γραμμών περί τοϋ πιθανού μέλλοντος τοά 
δήμου.

"V· Ί π ι ρ ρ ο ή  τών μονογραφιώ ν τών δή μ ω ν .
Αί μονογραφιαι των δήμων ουτω γενόμεναι εν άνέσει καί ί/,ετΚ 

ευχαριστήσεως δεν είναι δυνατόν νά μη φέριυσι τά  άριστα τών απο
τελεσμάτων.

Ο διδάσκαλος κερδαινει πρώτον έκ τούτου γόητρον, αξίωμα καί 
δη καί αγάπην.

Οί άγρόται γενικώς είναι χρηστοί καί άγαθαί καρδίαι1 όταν θά 
μάθωσιν οτι ό διδάσκαλός ίων η «ό δάσκαλός μ α ς» , ώς τόν όνομά- 
ζουσιν, ασχολεϊται μέ αόν τόπον των, μέ τά  περίεργά του, τό πα- 
ριλθόν του, τού; προγόνους του, θά έπιδαψι)εύσωσιν αύτψ ΰπόληψιν 
καί συμπάθειαν.

Θά θέτωσι προθυμότατα πάντα τά  έργα εις την διάθεσίν του- 
μετά πολλής εμπιστοσύνης.

Ε π ίσης θά κερδίσωσι τό βχολεϊον καί ή διδασκαλία. Ενδιαφερό
μενος περί τοϋ δήμου του ό διδάσκαλος δέν θά προσελκύση τήν συμ
πάθειαν τών προσώπων μόνον άλλά καί τών πραγμάτων.

Θα εκπλήσσεται πολυ ευρισκων εν τ*?) μνήμν) του μίαν ώοαίαν 
πρωίαν αριθμόν τινα ό’ρων τεχνικών γεωλογίας, μεταλλειολογίας, βο
τανικές, στοιχειώδους αρχαιολογίας, γεωγραφίας καί ιστορίας, οί 
όποιοι, χωρίς νά καθιστώσι τά μαθήματά του σοφώτερα, θά δίδωσιν 
αύτοϊς χαρακτήρα ακρίβειας καί σαφήνειας, δν δέν ειχον μέχρι τοϋδε.

Διά τάς διηγήσεις του θά άγηται φυσικά νά λαμβάν/ι παραδείγ
ματα έκ τούτων, τά  όποια ό τόπος εγκλείει, δήλα δή έκ τούτων τά 
οποία καλώς γνωρίζουσιν ή τά δποΐα ευκόλως δύνανται νά έξακρι- 
€ώσωσιν οί μαθηταί.

Τέλος διά τών προσπαθειών τών υπομονητικών καί έπιμηκυνο- 
μένων ένός μετριόφρονος διδασκάλου αγροτικού ή επιστήμη 9ά δυνηθή 
νά ώφεληθίί έξ ένός έργου νέου, άσφαλώς ένδιαφέροντες, ίσως πρωτο
τύπου. Τις οίδεν έάν έν ταϊς δεδομέναις πληροφορίαις δέν ύπάρχουσι»

*

τοιαύται απολύτως ανέκδοτοι καί έν τουτοις λίκν περίεργοι. Το γεγο
νός παρετηρήθη καί δυνατόν νά παρατηρηθώ καί πάλιν.

Καί έπειτα, έάν τό γενόμενον έργον ένεκα τοϋ χρόνου καί τής 
υπομονής αξίζει νά δημοσιευθή τις θά έμποδίσγι την δημοσίευσιν 
αύτοΰ ; Γνωρίζω δύο δήμους, ών αί μονογραφίαι έτυπώθησαν δι’ έξό- 
δων σχεδόν μόνον τοϋ τοπικού προϋπολογισμού. Εις άλλους τά  άντί- 
τυπα είχον άγορασθνί έκ τών προτέρων. Έ ν  τινι κοινότητι, όπου ή 
αδιαφορία ήτο απόλυτος, ό διδάτκαλος προσέφερε τό βιβλίον του εις 
τήν έπιστημονίκήν Ε τα ιρείαν τοϋ νομού, ή όποια τό κατεχώρισεν 
έν τώ δελτίψ της καί ή όποια ώς αμοιβήν έδωκεν είς τόν συγγραφέα 
δέκα αντίτυπα.

Δύναται λοιπόν νά είναι τις πανταχοϋ βέβαιος δτι δέν θά άπο- 
λέσνι τόν καρπόν τών πολυετών έρευνών του καί τών κόπων του. 
’Α παιτείτα ι μόνον νά έχγ) καλήν θέλησιν, υπομονήν, πνεύμα κριτι
κόν καί κλίσιν.

Μετά τούτο Οά ήδυνάμεθα νά έχωμεν σχεδόν πανταχοϋ έντός 
ολίγων έτών πολύτιμα χειρόγραφα, εργα σπουδαία, ίσως έκδόσεις 
έξαισίας, αί όποίαι θά συνετέλουν άναμφισβήτως νά άγαπήσωμεν τήν 
μικράν πατρίδα μας, οπερ είναι εί; τών ουσιωδών όρων νά ύπεοαγα- 
πήσωμεν τήν μεγάλην.

(Μ ετάφρασις) Ί .  Β α χ α β ι ό λ ο ς
 ----------

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕ0ΟΔΟΤ ΤΗΣ ΑΕΓ01ΕΝΗ Σ  
Φ Τ Σ Ι Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 79 τοΰ Γ ' τεύχους)

Δυστυχώς δεν δυνάμεθα πολυ συχνά νά μεταχειριζώμεθα την 
πειθαρχίαν ταντην είς τό σχολείον. 2α σφάλματα τών μαθητώ ν μα; 
άπαιτοΰσι τιμωρίαν άμεσον xc l ή φυσική άντίδρασις αύτών τούτων 
τών σφαλμάτων θά συνέβαινε συχνά πολυ άργά. Ή  οκνηρία ή άμέ-  
λεια παιδίον τινός καθιστώσι ματαίας τάς προσπαθείας τοϋ δι δασκά
λου καί διακνβενουαιν ολόκληρον τόν βίον τον μαθητου. Τό άποτέ-



λεσμα θά είναι ή αμάθεια καί ή άδεξιότης έν τή ώ ρ ίμ φ  ήλικΐ({. Αλλα 
ή φυσική τιμωρία δεν θά έλθη ε ί μη  εις στιγμήν, καθ' ην δεν θά 
είναι πλέον καιρός νά διορθω θή. Άναμφιβόλω ς αυτη θά είναι άν- 
ταξία τον σφάλματός της, θά είναι δικαία' άλλά τό παιδιον δεν συλ
λογίζεται αύτό κατά την στιγμήν ιοΰ σφάλματος. Ά λλω ς  τε πώς θα  
τήν συλλογισθή ; Πρός τοΰτο θά τφ  έχρειάζετο πείρα, ην δεν έχει. 
Δι' αυτόν δκνηρία καϊ άργία ζίναι μακράν άπό τον νά έχωοι ιας λν· 
πηράς οννεπείας. Τουναντίον η έργαοία τφ  άπαρέοκει, θεωρείται 
ν π ' αύτοΰ ώς αγγαρεία. Ή  μεγαλύτερα λοιπόν μομφή την οποίαν 
δύναται τις νά δώση εις τήν μέθοδον είναι, δτι δεν διορθώνει έγκαι- 
ρως,δεν ενεργεί αμέσως διά νά τροποποίηση τήν μέλλονααν δ ιαγω γήν.

Ε ΐια  δ Σπένοερ δέν έξετάζει εί μή τήν αγωγήν τοΰ οίκου, καϊ 
εννοούν δτι είναι ενκολον νά έφαρμόοη τις τήν μέθοδον είς έν ή δυο 
παιδία παρά εις μιαν τάξιν ή είς έν σχολεΐον. Έ κ ε ϊ  τφ  δντι ύπάρ- 
χονοι γενικοί κανόνες, οΐιινες πρέπει να έκιελώ^ται αύστηρώς. Δεν 
δνναταί ιις έκεϊ π .  χ νά άνεχθή ούδεμίαν απείθειαν νπο την προ- 
φασιν τοΰ να άναμείνη τήν φυσικήν άντίδρασιν, διότι εκτίθεται, καϊ 
τό πνεΰμα τής μιμήσεως ενεργεί έν τφ  μεσάζοντι χρονικφ διαστή- 
ματι έπί τών άλλων παιδιών και τά παρασύρει νά διαπράττωσι σφαλ- 
ματα, τά όποια πρέπει μέ πάοαν θυσίαν νά άποφεύγωσι. Ό  άμεσος 
κολασμός, ον άνεγνωρίσαμεν απαραίτητον διά τό Ιδιον καλόν τοΰ 
μαθητου, είναι λοιπόν άκόμη περισσότερον άναγκαΐον διά το γενικόν 
καλόν τον σχολείου. Έ π ί  πλέον ή μέθοδος δέν είναι πάντοτε διχαία. 
Έ κτος τοΰ δτι ή φνσις ένεργεΐ τυφλώς, ή δικαιοσύνη της είναι συχνά 
βιαία καϊ θανατηφόρος, δέν δύναται νά κράτηση ούδένα ΰπολογισμον 
τών προθέσεω ν4 τό αύτό σφάλμα έπισύρει πάντοτε τάς αύτας σν- 
νεπείας. Παιδιον τι πηγαίνει εις τό λουτρόν, εάν παραπατήαη δια
τρέχει τόν κίνδυνον νά πνιγή" θά  είναι το ίδιον έάν έρρίπτεχο εκου- 
αίως είς τό νδωρ διά νά σώση ένα τών συμμαθητώ ν του κινδννεύοντα.

Ά λ λ ά  πράγματι τοιαύτη τιμωρία, δπω ς καί πάσα άλλη τιμωρία  
θά είναι άντ αξία α ύ το ΰ ; Έ ά ν λοιπόν τό παιδίον άπειθή  έπανειλημ- 
μένως καί κατ ’ έξακολούθησιν εις ένα νόμον φυσικόν, ή τιμωρία  
ούδόλως θά μεταβληθή,άλλ’ έάν πρόκειται περί νόμου ήθικοΰ πρέπει 
νά είναι ή αύτή ; Ό τα ν  προέρχηται έξ άπερισκεψίας υποφερτόν  
ακόμη, άλλ' έάν προέρχηται έξ ίσχυρογνωμοσύνης ; Ή  τιμωρία θά  
όφείλη νά η αύστηροτέρα, διότι θά υπάρχω έν αύτή μία άληθινή έπι- 
βάρυνοις τοΰ σφάλματος. Ή  πρόθεσις λοιπόν πρέπει νά βαρύνη έν 
τή  έκτιμήσει τών πράξεων μας, διότι αυτη είναι μία τών σπουδαίων

συντελεστών. * Ή  λύπη τήν όποιαν προκαλοΰσι αί φυσικαί αντιδρα- 
»σεις είναι συνηθέστατα υπερμεγέθης έν σχέσει προς το σψαλμα, 
»δπερ τάς παρήγαγε, καί δ άνθρωπος δ ίδιος άπαιτεί δια την δια- 
τ>γωγήν τον άλλας ποινάς ή έκείνας τάς τής σκληράς πραγματικότη- 
»τος. Θέλει πρόθεσις καί άποτέλεσμα νά κριθώσι ταύιοχρονω ς, νά 
» τφ  γνωρίσωαι χάριν διά τάς προσπαθείας του , νά τον κτυπήοωσιν 
»έάν τφ  πρέπει, άλλά χωρίς νά τόν τσακίσουν καϊ τείνοντες αύτω  
» τήν χεΐρα νά τόν άναοηκώσουν». ^GrPe& rd).

Ά λλω ς τε αύτός ουτος ό άπόστολος τής μεθοδου, δ Σ πενσερ, 
είναι υποχρεωμένος ν’ άναγνωρίση δτι είναι άλυσιτελης εις πολλας 
περιστάσεις, έάν δέν βοηθήται υπό τής άγάπης. Ά γό μ εθ α  λοιπόν είς 
τό συμπέρασμα δτι άπό παιδαγωγικής άπόψεως, παρά τα πλεονε
κτήματα ατινα τή άνεγνωρίσαμεν, ή μέθοδος τών φυσικών αντιδρά
σεων <ιδέν δύναται νά είναι ή μία προετοιμασία είς την πειθαρχίαν  
τών αισθημάτων καί τών ιδεών».

("Μβιάφρασις) I *  Γβ&ότρ*ς
°Επεται συνέχεια ^7)μοδιδάσχ.αλος

’  ------

τ ο ΰ  β ο υ λ ε υ τ ο ΰ  ϋ υ ν ο υ ρ ί α ς  κ .  X .  ϋ ο ζ ι κ η  
i n t  τοΰ  1 6  ά ρ θ ρ ο υ  το ΰ  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς

Τδ Περιοδικόν έζήτησε παρά τοΰ διαπρεπούς πολιτευτοΰ κ. λ . 
Βοζίκη τήν άγόρευσίν του έπί τοΰ 1(>ου άρθρου τοΰ Σύνταγματος, 
συνεπεία τής οποίας έψηφίσθη το άρθρον τοΰτο κατά τή ν  έπ ιθυ - 
μίαν τοΰ Κλάδου. Ό  κ. Βοζίκης ευχαρίστως εδωκε ταύτην προς 
δημοσίευσιν, ύποσχεθείς, οτι καί είς τό μέλλον θά  είναι δ πρόμα
χός των δικαίων τοΰ δημοδιδασκαλικοΰ κλάδου.

Ή  άγόρευσις έλήφθη έκ τών έστενογραφημένων πρακτικών -ή , 
Βουλής τής Συνεδριάσεως της 4ης Μαρτίου 1911 καί εχει ως εξή* - 

X . ΒΟΖΙΚΗΣ. Ό τι ή έκπαιδευσις τών νέων είναι μία τών υπο
χρεώσεων τοΰ Κράτους, τοΰτο οΰδείς άμφισβητεΐ. Αν δε άπο τής 
Ε λ λ η ν ικ ή ς  Π αλιγγενεσίας ευθύς αμέσως άνετέθησαν έν ;ιέρει α: 
δαπάναι τής στοιχειώδους εκπ^ιδεύσεως ε7;  τήν κοινότητα, άν κ α 
τόπιν διά τοΰ δημοτ ικοΰ νόμου καί τού νόμου περί σχολείων άνετε- 
θησαν έν μέρει αί δαπάναι τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως εις τούς 
δήμους, τούς διαδεχθέντας τάς κοινότητας κατά τήν διοικητικήν 
δ ’,αίρεσιν τού Κράτους, τοΰτο δεν εγενετο έκ τής σκέψεως οτι ή εκ-



παιδευσιςτώ ν νέων είναι ύποχρέωσις τών δήμων?) τών κοινοτήτων, 
άλλ έγενετο διά λόγους καθαρώς οικονομικούς. Ή  οικονομική κατά- 
στασις τών δήμων τότε ήτο άνθηροτέρα ή σήμερον, ήλπίζετο δέ 
οτι θά  έπροικοδοτοΰντο και δι’ άλλων πόρων, ώ ; έπηγγέλλετο ό νό
μος, καί δτι θά  ένισχύοντο ακόμη και διά τών εισοδημάτων τοΰ 
Εκκλησιαστικού Ταμείου, έν ω έξ άλλου ή οικονομική κατάστασις 

τοΰ Κράτους οεν ητο ουτε τότε άνθηρά, ήτο 'ίσως χειροτέρα κατά 
πολύ τής σημερινής. Έ κ  τών λόγων τούτων καί είς τό Σύνταγμα 
τοΰ 1844 άνεγράφη ώς συνταγματική διάταξις ή διάταξις τοΰ περί 
δημοτικών σχολείων νόμου δτι ή δαπάνη τής στοιχειώδους έκπαι- 
οεύσεως βαρύνει τούς δήμους. Λέγο) ταΰτα μόνον διά νά δείξω οτι 
η διάταξις, ώς άνεγράφη τότε καί ώς πρόκειται νά αναγραφή σήμε
ρον, εινε διάταξις καθαρώς οικονομική και δέν μεταβάλλει τήν αρ
χή ν  οτι  ̂ τήν υποχρέωσιν πρός παροχήν τής έκπαιδεύσεως τήν έχει 
τό Κράτος. Έ φ ’ δσον δέ καί το προσχέδιού τών έξ βουλευτών τών 
άποτελούντων τήν Κυβέρνησιν καί ή πρότασις τής έπι τής άναθεω- 
ρήσεως τοΰ Συντάγματος έπιτροπής δέχονται δτι τήν δαπάνην τής 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως πρέπει νά τήν άναλάβη τό Κράτος, δέν 
υπάρχει λόγος, άφ’ ού και ούδεμία προβάλλεται άντίρρησις, νά συ- 
ζητήσωμεν επί τούτου.

Μένει δμως εν άλλο ζήτημα, διά τό όποιον κυρίως έζήτησα 
τό> λόγον, διά νά δικαιολογήσω τήν κατά τήν έν τή επιτροπή συζή- 
τησιν τής διατάξρως ταύτης γνώμην μου ώς μέλους τής έπιτροπής, 
γνώμην αντίθετον πρός τήν ΰπ’ αυτής γενομένην δεκτήν.

Γο προσχέοιον τών άποτελούντων τήν Κυβέρνησιν έξ βουλευτών 
φέρει τήν έξής προσθήκην είς τό άρθρον. «Ειδικός νόμος θέλει 
καθορίσει τα τής άποοοσεως παρά τών όήμο>ν πρός τό δημόσιον 
άναλόγου πρός τούς πόρους αύτών συμμετοχής έν τή δαπάνη.» Ή  
Ικθεσις τής έπιτροπής δικαιολογούσα τήν άπόρριψιν τής προσθή
κης ταύτης φέρει. «'Η  δευτέρα πρότασις περί συνεισφοράς τών δή
μων, όριστεας δια νόμου, έθειορήθη άπαλειπ ιέα  ώς παρέλκουσα, 
οιότι ούδείς δύναται νά άρνησή τό δικαίωμα είς το Κράτος νά νομο- 
θετή , ο?ους άν έγκρίνη, φόρους καί έπιβάλη βάρη είς τούς δήμους 
η άλλους τινάς διοικητικούς οργανισμούς.» Δηλαδή ή έπιτροπή 
άπέρριψε τήν προσθήκην όχι ώς μή ορθήν, άλλ’ ώς περιττήν, ώς 
παρέλκουσαν, καθό έξυπακουομένην. ’Α λλά έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή προσθήκη δέν άπερρίφθη ούσιαστικώς καί είναι έξεταστέον άν 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον δύναται νά έπέλθη ωφέλεια τις έκ τής άνα- 
θεωρήσεως τοΰ άρθρου 16 τοΰ Συντάγματος.

Έ κ  τής κατά τά μέχρι τοΰδε άναθέσεο>ς τής δαπάνης τής στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως είς τούς δήμους όχι μόνον ή στοιχειώδης

Εκπαιδεύσεις έβλάβη, άλλά καί οι δήμοι έξετράπησαν καί άπέτυχον 
τοΰ προορισμού των.

Έ π ι  τή βάσει οτι οι δήμοι, ώς δαπανώντες διά τήν στοιχειώδη 
έκπαίδευσιν, είναι καί οί κατ’ έξοχήν αρμόδιοι νά κανονίζωσι τά 
κατ’ αύτήν, έδημιουργήθη περίεργος νομοθεσία περί στοιχειώδους 
έκπαιδεύσεως μετά πολλάς διακυμάνσεις καταλήξασα εις τούς σή
μερον ίσχύοντας νόμους, νομοθεσία ή όποία άπό αίώνος σχεδόν 
παρενέβαλλεν έμπόδια είς τε τήν ποιοτικήν βελτίωσιν καί είς τήν 
έπέκτασιν τής έκπαιδεύσεως ταύτης, έμπόδια τών όποιων τινά καί 
ούσιώδη υφίστανται καί μέχρι σήμερον έπι βλάβη τής έκπαιδεύ- 
σεως· διότι καί σήμερον καί ή ποιότης τής έκπαιδεύσεως καί ο βαθ
μός καί ό άριθμός τών σχολείων καί τών διδασκάλων καί δ μισθός 
καί συνεπώς ό ζήλος αύτών έξαρτώνται έν πλείστοις έκ τής ευπο
ρίας ή άπορίας τών δήμων καί πάντες οί περί στοιχειώδους έκπαι- 
δεύσεως νόμοι έπι τή βάσει ταύτη ψηφισθέντες έξήρτησαν καί τόν 
διορισμόν τών διδασκάλων καί τήν διοίκησιν καί τήν έπίβλεψιν άπό 
τών δήμων, οί όποιοι ώς έκ τών δρων τής συστάσεως καί ύπάρξεώς 
των δέν είναι οί κατάλληλοι διοικηταί καί έπιτηρηταί τής στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως. Έ  νομοθεσία αυτή είναι άνάγκη νά άναθεω- 
ρηθή έπ3 άγαθώ  τής έκπαιδεύσεως· άλλ’ άν άφήσωμεν τήν διάτα- 
ξιν, ήν προτείνει τό σχέδιον τών έξ βουλευτών τών άποτελούντων τήν 
Κυβέρνησιν, οτι οί δήμοι συνεισφέρουσιν άναλόγως τών πόρων αύ
τών είς τάς δαπάνας τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως ή άν δεχθώμεν 
τήν έννοιαν, ήν δίδει ή έπιτροπή είς τήν διαγραφήν, κατά τί μετα
βάλλομε·/ τό κείμενον άρθρον τοΰ Συντάγματος ; Κ ατά τό κείμενον 
Σύνταγμα τήν δαπάνην τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως φέρουσιν οί 
δήμοι, συνεισφέρει δέ καί τό Κράτος άναλόγως τών άναγκών τών 
δήμων. Κατά τήν πρότασιν τών έξ βουλευτών τών άποτελούντων 
τήν Κυβέρνησιν, τήν δαπάνην φέρει το Κράτος συμμετέχουσι δέ 
καί οί δήμοι άναλόγως πρός τούς πόρους των. Ε ίναι προφανές δτι 
καί τό κείμενον Σύνταγμα καί τό σχέδιον έχουσι τήν αύτήν έννοιαν 
καί μόνον κατά τήν διατύπωσιν διαφέρουσιν, άφ’ ού μάλιστα ούτε ό 
τρόπος ούτε τό ποσόν τής συμμετοχής όρίζεται, παρέχεται δέ καί 
διά τής νέας διατυπώσεως δπως καί διά τοΰ κειμένου άρθρου είς 
τάς μετέπειεα Βουλάς ή αύτή ώς καί πρότερον εύκολία νά έξαρτώσι 
τήν τύχην τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως άπό τής εύπορίας τών 
δήμων καί τών διαθέσεων τών δημοτικών αρχών.

Ά λ λ ά  καί ή έννοια ήν άποδίδει είς τήν διαγραφήν ή έκθεσις τής 
έπιτροπής άν έγκριθή  ύπό τής Βουλής είς τό αύτό θέλει άγάγει 
αποτέλεσμα.

Είναι έπίσης φανερόν έντεΰθεν οτι διά τοΰ σχεδίου τών άπο
τελούντων τήν Κυβέρνησιν βουλευτών καί τής γνώμης τής έπιτρο-



π ή ς διατηρείται ή παλαιά βάσις, έφ’ ής έστηρίχθη , ώς είπον, ή’ 
ίσχύουσα περί στοιχειώδους έκπαιδεύσεως νομοθεσία, ή όποία, τόσα 
εμπόδια παρενέβαλε καί παρεμβάλλει εις τήν έπωφελεστέραν διαρ- 
ρύθμισιν τής έκπαιδεύσεως, θ ά  θεω ρηθή δέ εύλογον καί εις τό 
μέλλον νά έχη  καί διοίκησιν καί έπίβλεψιν τής έκπαιδεύσεως ό δή 
μος, άφ’ ου θ ά  φέρη καί άνάλογον πρός τούς πόρους αύτοΰ μέρος 
τών δαπανών, καί θ ά  έμποδισθή ούτως ή αναγκαία μεταρρύθμισις 
τής ούχί καλώς έχούσης ήδη είς πολλά νομοθεσίας τής στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως. Ούτε τοΰ παρόντος είναι νά αναπτύξω, ούτε 
άγνωστον άλλως είναι είς τήν Βουλήν δτι ή τοιαύτη περί τής στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως νομοθεσία πρός τή βλάβη τής έκπαιδεύσεως 
έπέφερε καί σπουδαίας ανωμαλίας είς τά οικονομικά τοΰ Κράτους.

Περιορίζομαι μόνον νά αναφέρω γενικώς δτι ή στοιχειώδης έκ- 
παίδευσις έξαρτωμένη έκ τής ευπορίας τών δήμων, ήτις καί όταν 
ύπάρχη δέν είναι σταθερά, άλλ’ ήτις ώς έπί τό πολύ δέν υπάρχει, 
δέν δύναται νά είναι είς τό ύψος της, οΰδέ ν’ άποβή ασφαλώς άποτε- 
λεσματική, άφ’ ού ό βαθμός, ή ποιότης τοΰ δημοδιδασκάλου έξαρ- 
τάται έκ τής ευπορίας τοΰ δήμου καί δέν είναι άπίθανον, δπως 
πρό οχι πολλών έτών, νά έξαρτηθή καί ή σύστασις ακόμη τών σχο
λείων καί ή διατήρησις αύτών έκ τής εύπορίας τών δήμων καί έχω 
λόγους νά φοβώμαι καί τοΰτο διότι παρατηρώ δτι παρά τδν νόμον 
κρατεί τοιαύτη τις τάσις είς τό υπουργεϊον.

Ά λ λ ά  δέν είναι μόνος ό λόγος ούτος διά τόν όποιον αποκρούω 
τήν πρότασιν τών έξ βουλευτών /.αί τήν γνώμην τής έπί τής άνα- 
θεωρήσεως τοΰ Συντάγματος έπιτροπής.

Eivat γνωστόν δτι άπό τής ίδρύσεώς των οί δήμοι έπεβαρύνθη- 
σαν μέ τοιαύτας δαπάνας, ώστε δέν έστάθη είς αυτούς δυν*τόν νά 
έξυπηρετήσωσι τούς άλλους σκοπούς τούς όποιους έπιδιώκει ή σύ- 
στασις αύτών καί άναγράφει ό περί δήμων νόμος. Κ ατήντησε δέ 
άπό έτών ήδη, ώς έκ τής άναπτύξεως τών άναγκών τής στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως, έκ τοΰ αναγκαίου πολλαπλασιασμού τών σχο
λείων, έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών καί συ
νεπώς τής αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών δημοδιδασκάλων, κατήντησε 
ν’ άπορροφώσιν αί δαπάναι τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως είς τούς 
πλείστους τών δήμων πάν δημοτικόν Ισοδον, μόλην τήν συμμετο
χή ν  τοΰ Κράτους είς τήν δαπάνην, καί νά μή είναι δυνατόν είς αύ- 
τούς νά έκπληρώσωσι κανένα άλλον κοινωφελή σκοπόν. Είναι ά λ ε 
θες δτι αιτία τούτου υπήρξε κατ’ εμέ πάντοτε δτι τό Κράτος έν τή 
συμμετοχή του είς τήν δαπάνην τής δημοτικής έκπαιδεύσεως δέν 
έτήρησεν είλικρινώς τόν δρον τοΰ συντάγματος, δέν συμμετέσχε δη 
λαδή «κατά τό μέτρον τής ανάγκης τών δήμων» κατά τό μέτρον τής 
πραγματικής ανάγκης, άλλ’ έκανόνιζεν αύθαιρέτως τήν συμμετο-

•/ήν, μετανειριζόμενον είς εξεύρεσιν τής ανάγκης τών οημων ως 
μέτοον τήν κλίνην τοΰ Προκρούστου καί άναγράφον εις τους προ 
πολογισμούς ποσόν συμμετοχής ουδέποτε τό άναγκαιον, αλλα μι- 
κρότερον πάντοτε άναλόγως τών άναγκών τοΰ οημοσιου προϋπολο
γισμού καί τής έπιθυμίας τής Κυβερνήσεως νά παρουσίαση μικρο- 
τερον τά έξοδα καί πλεόνασμα εις τόν προϋπολογισμόν του Κράτους. 
Ά λ λ ’ δπως καί άν έχη τό πράγμα, εν είναι βέβαιον, οτι εις  ̂ τους 
δήμους ένεκα τών τοιούτων δαπανών δέν έστάθη ουνατον να ,ίιω-
σωσι συμφώνως πρός τόν προορισμόν των.

Συνέπεια τής καταστάσεως ταύτης υπήρξεν ακόμη και αλλη χει- 
οοτέρα τής πρώτης· δήμοι έχασαν τήν αυτοτέλειάν τ ω ν .  Ενάντιον 
δέ πάσης αρχής περί αύτοδιοικήσεως τών δήμων και περί αποκεν- 
τρώσεως τούς δήμους διοικεί ή Κυβέρνησις, οί δήμοι έγιναν υποχεί
ριοι τής πολιτικής. Αιά νομοθετημάτων καί Δ ιαταγματων εχαρα- 
κτηρίσθη αναγκαία δαπάνη τών απόρων, τών μή έπαρκουντων ε .;  
τάς δαπάνας τής έκπαιδεύσεως δήμων, μόνον^ή πληρωμή τών μ ι
σθών τών δημοτικών υπαλλήλων, καί πάσα άλλη οαπανη εχαρα- 
κτηρίσθη ώς μή αναγκαία καί άπηγορευμένη έφ’ δσον <:εν έπλ η - 
ρώθησαν αί δαπάναι τής έκπαιδεύσεως. Λέν τοΐς είναι έπιτετραμμε- 
νον ούοέ τό πρός πόσιν δδωρ νά μεταφέρωσιν, ουδέ φρέαρ να _ ανοι- 
ξωσιν άνευ άδειας τοΰ Γενικού Λογιστηρίου, έν ώ έξ άλλου το υπουρ- 
γεΐον τών Εσωτερικών διά τών Νομαρχών περικόπτει πάσαν^τοιαυ- 
την δαπάνην τών προϋπολογισμών διά νά μή μειωθή τό οια τήν 
έκπαίδευσιν ποσόν. Καί δέν είναι δύσκολον νά μαντεύση τις ποΐαι 
καταχρήσεις τής τοιαύτης κυβερνητικής τακτικής δύνανται να γ ι-  
νωνται υπέρ τών εύνοουμένων καί κατά τών αντιθέτων τής εν ισχυι 
αερίοος δημάρχων. Έ κ ε ϊ ήγα γε  τούς δήμους ή διάταξις τού αρ. lb  
ώς άνεγράφη είς τό Σύνταγμα τοΰ 1844 και ως άντεγραφη ει_ .ο
Σ ύνταγμα  τοΰ 1864. , „

Έ λ εγο ν  δτι ή πρότασις τών έξ βουλευτών εχει τή ν  *υτ7}ν ε-' '  
νοιαν μέ τό κείμενον σύνταγμα καϊ κατ’ ούδέν θ ά  μεταοαλη την 
κατάστασιν έν ώ είναι άναμφισβήτητον δτι όχι μόνον περι τή ς εκ- 
παιδεύσεως άλλά καί περί τής βελτιώσεως τής καταστασεως των 
δήμων πρέπει νά λάβωμεν πρόνοιαν. Έ νεκα τούτων προτείνω εις 
τήν Βουλήν νά άπαλείψη μέν τήν προσθήκην τοΰ σχεοιου των ες 
βουλευτών, άλλά καί νά μή δε/!>ή τήν γνώμην τής έπιτροπής, να 
δώση δέ είς τήν διάταξιν τήν έννοιαν οτι δέν έπιτρεπεται εις τον 
V0UOV νά έπιβάλη είς τούς δήμους καί τούς άλλους διοικητικού; 
οργανισμούς νά πληρόνωσι μέρος τών δαπανών τής στοιχειώδους 
έκπαιδεύσεως. Ά ν  ή Κυβέρνησις δέν έπαρκεΐ διά τών συνήθων πο- 
ρων τού Κράτους είς τάς δαπάνας τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
δύναται νά είσπράξη ύπέρ τοϋ Κράτους τούς δημοτικούς φορους



τού; συνεισπραχτομένους μετά τών δημοσίων, χωρίς νά έπι£άλη φό- 
ρον ειδικόν είς βάρος τών δήμων δηλ. χωρίς να άφήση νά διέρχων- 
ται τα αύτά έσοδα διά τοΰ δημοτικού ταμείου διά νά έπιβαρύνων- 
ται οί πολΐται περισσότερον κα'ι νά μή εισέρχεται είς τδ δημόσιον 
ταμεΐον τδ χρήμα ολόκληρον.

θ ά  δοθή ούτως εύκαιρία καί τούς όημότας ν’ άπαλλάξωμεν 
άπό τά ποικιλοτρόπως καταθλιπτικά  διαπύλια, τούς φόρους τών 
ωνίων καί έμπορευμάτων, καί τούς δήμους νά ώθήσωμεν πρός τά 
αποκλειστικά έρ>γα των.

Και οταν λέγομεν δήμους πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν, ώς και 
ή έκθεσις τής επιτροπής, καί τούς διοικητικούς οργανισμούς τούς 
οποίους τό μέλλον ήθελε δημιουργήση, διότι ώς είναι γνωστόν προ- 
παρασκευάζεται μεταρρύ^μισις τού δημοτικού νόμου καταργούσα 
τούς δήμους, τινάς ή πάντας, καί ίδρύουσα τάς κοινότητας. Αί νέαι 
κοινότητες ή ό νέος τύπος τού δήμου, ό όποιος θ ά  ίδρυση, πρέπει 
νά είναι άπηλλαγμένος τοιούτων υποχρεώσεων καταστρεψασών τούς 
μέχρι τούδε δήμους. Δέν πρέπει δέ νά ίδρύσωμεν τάς κοινότητας 
θνησιγενείς καί μή δυναμένας νά εύδοκιμήσωσιν άφ’ ού θά  άγωνί- 
ζωνται μόνον διά νά συνεισφέρωσιν είς τό δημόσιον πρός άνακού- 
φισιν τών βαρών τής έκπαιδεύσεως, καί χωρίς νά δύνανται νά ώφε- 
λήσωσι τήν έκπαίδευσιν θ ά  μένωσιν υποχείριοι είς τήν διοίκησιν 

καί θ ά  περιέλίίωσι τάχιστα, οί δήμοι, είς μαρασμόν παντός είδους, 
μαρασμόν καί είς βάρος τών δημοτών οί όποιοι θά  φέρωσιν ιδιαιτέ
ρως τα  βάρη της κοινότητος.

Δ. Κ Α ΒΟ ΓΡΑ Σ. Έ ν  περιπτώσει κ α θ ’ ήν άναλάβωσιν οί δήμοι 
την στοιχειώδη έκπαίδευσιν δέν ί>ά τά είσπράττωσιν άπό τούς δη -
μ ό τ« ί;

X. BQZ1KH2. Δέν πρόκειται περί αύτοΰ· έδέχθημεν δτι τό Κ ρά
τος {t-ά άναλάβη τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν. ’Α λλά ζητείται συγ
χρόνως νά συνεισφέρωσι καί οί δήμοι. Υ ποστηρίζω  δτι άν δ ε /θ ώ -  
μεν νά συνεισφέρωσι καί οί δήμοι, δέν θά  πράξωμεν τίποτα άλλο ή 
νά έμμείνωμεν είς τό πρώην καθεστώς άλλάσσοντες μόνον τάς λέ- 
ςεις καί χωρίς νά άποφύγωμεν τάς έπιβλαβεϊς καί διά τήν έκπαίδευ- 
■σιν καί διά τούς δήμους συνεπείας τοΰ πρφην καθεστώτος.

Ά ν  άναγράψωμεν διάταξιν ύποχρεοΰσαν τούς δήμους ή τάς κο ι
νότητας νά συνεισφέρωσι, βεβαίως ουτοι θά  έπιβάλλωσι φόρους είς 
τούς δημότας· άλλ’ ακριβώς τοΰτο αποκρούω.

Τοΰτο έγίνετο μέχρι τοΰδε' άλλά τά είσπραττόμενα άνεμιγνύον- 
το μέ τά άλλα δημοτικά έσοδα καί έδαπανώντο άνωφελώς, κατε- 
θλίβοντο δέ οί δημόται διά βαρειών φορολογιών, ούχί τών αύτών, 
άλλά διαφόρων κατά δήμους καί άνίσο)ν. Μή ληομονεΐτε τά δ ια 
πύλια και προ πάντων μη λησμονείτε οτι ενεκα τών δαπανών τής

στοιχειώδους έκπαιδεύσεως οί δημοτικοί φόροι ανέρχονται, έν π ο λ 
λοί: είς 4 ο jo καί επί τών ειδών, έπι τών όποιων βαρεία έχει προη- 

φορολογία ύπέρ τοΰ δημοσίου καί δτι τούς φόρους τούτους 
κυρίως πληρώνουσιν οί τών απόρων δήμιον άποροι κατά συνεπειαν 
δημόται. "Αμα τό Κράτος άναλαβη την οαπανην θ α  καταστή ου- 
νατόν νά μεταβληθή, νά έλαττω θή, νά διαρρυθμισθή κανονικωτε- 
cov καί οικαιότερον ή δημοτική φορολογία, νά γινη δημοσία, ύπέρ 
τοΰ δημοσίου, καί νά έπιβληθή ούχί άναλόγως τών άναγκών έκά- 
στου δήμου άλλ’ άναλόγως τών άναγκών τοΰ Κοάτους. ^

'Η διαφορά είναι καταφανής, ώς είναι καταφανής και ή έκ ταύ
της άνακούφισις τών δημοτών. Ά ρ κ εϊ νά έχη τ ι;  ύπ^ οψιν οτι οι 
δήμοι είσπράττουσιν έξ αμέσων καί έμμέσων φόρων ύπέρ τά Ιο  
εκατομμύρια, έξ ών τά μετά τών δημοσίων φορών συνεισπρατιομενα 
άνέρχονται ε ί; 4 περίπου εκατομμύρια, έν ω ή όλη οαπάνη τή ; 
έκπαιδεύσεω; μετά τή ; συνδρομής τοΰ δημοσίου μολι; ά /έρ χε .α ι
εί; 7 εκατομμύρια.

Α. ΚΑΒΟΓΡΑΣ. Χά εΐσπράττη δηλ. τό Κράτο; αύτου; η άλλου;; 
X. ΒΟΖΙΚΗΣ. Αύτού; ή άλλου; άδιάφορον αύτό θά  κανονίση 

τούτο έπι τή βάσει τών ίδιων του άναγκών και ούχι έπι τή ρασει ιών 
άναγκών τών δήμων. Δι’ έμέ άρκεΐ δτι το δημόσιον θά  εΐσπράττη 
κατά ποσόν όλιγωτέρου; καί άναλόγου; προ; τά ; δαπανα-, ·ζή, ίν.- 
παιδεύσεω;. Οί φόροι ί>ά είνε γενικοί καί τοιουτοτρόπως ό δημότη ; 
θά  φορολογείται έλαφρότερον καί οί δήμοι θά  είναι άπηλλαγμενοι 
τών υποχρεώσεων τή ; στοιχειώδους έκπαιοευσεο);.

Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ. Έ ά ν  ή Κυβέρνησις έπιβάλη φόρου;, έννΟεΐτε 
νά γίνη ταμεΐον ειδικόν έκπαιδεύσεω; ύπέρ τοΰ δημοσίου ;

X. ΒΟΖΙΚΗΣ. Τά περί ειδικού ταμείου είναι ζήτημα  νόμου. 
’Εγώ συζητών έπι τοΰ Συντάγματος υποστηρίζω δτι δέν πρέπει νά 
δοϋ-ή είς τόν νόμον τό δικαίωμα νά έπιβάλλη φόρους εις τον δήμον 
ώς νομικόν πρυσωπον. θέλω  νά πληρόνη τό Κράτο; τά ; οαπάνα; 
τής έκπαιδεύσεω; έκ τών έν γένει έσοδων του και νά άφηση του, 
δήμους καί τάς κοινότητας νά ζήσωσι συμφ'όνως πρός τον προοριΓ 
σμόν των. Ά ν  θελήση έ νόμος νά ίδρύση ειδικόν ταμεΐον έκπαι- 
δεύσεως κατ’ άλλον τρόπον τούτο είναι δικαίωμα τού νόμου καί δέν
είναι τού παρόντος. c

Ταΰτα περί τής διατάξεως τής άφορώσης τήν υποχρέωσιν των
δήμων είς συνεισφοράν. ^

Ά λ λ ’ έγεννήθη καί έτερον ζήτημα, τό τής μέσης και ανώτερα; 
έκπαιδεύσεω;, καί είμαι ήναγκασμένο; έφ ’ δσον ή Κυβέρνησι; osv 
κάμνει καμμίαν δήλωσιν νά έπιληφθώ  καί αύτοΰ. - "

' ΕΑ. ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ (πρωθυπουργό;) «·ά κάμω δηλώσεις αι δποΐαι 
θά  είναι ικανοποιητικά!.
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Tirol Κ εντρικού Έ π ο π τικ ο ΰ  Συμβουλίου τής δημοτικής Έ κπαώ εΰοεω ς

Λίόμ-ος Γ 1 2 Κ Ι Γ  (ύπ* άριθ. 3828)

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Λ'

Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  ΤΩΝ ΕΛΛ Η Ν Ω Ν

Ψηφισά;Αίνοι όμοφιόνως μετά τής Βουλής, άπεφκσίσαμεν καί δια- 
τάσσομεν.

"Αρθρον 1 .— 'Ιδρύεται έν Ά θήναις ’Εποπτικόν Συμβούλιον της 
στοιχειώδους η δημοτικής Έκπαιδεύσεως, άποτελούμενον έκ πέντε 
μελών έχόντων βαθμόν· καί μισθόν τμηματάρχου πρώτης τάξεως

Μελη τοϋ Συμβουλίου διορίζονται διδάκτορες της Φιλοσοφίας 
η τών Φυσικών Ε π ιστημώ ν η τών Μαθηματικών, σπουδάσαντες π α ι
δαγωγικά έν Ε σπερία , διδάςαντες δέ έν διδασκαλείω της δημοτικής 
εκπαιδεύσεως η εν γυμνασίφ τοϋ Κράτους ή έν άλλω άνεγνωρισμένω 
ισοτιμω πρός τά έν Έ λλά δ ι λειτουργούντα, οί έπί πενταετίαν διατε- 
λεσαντες γυμνάσιάρχαι ή οί διατελέσαντες Νομαρχιακοί έπιθεωρηταί 
δημοτικών σχολείων κάτοχοι μι2ς τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσης.

Τά μελη τοϋ Συμβουλίου ούδεμίαν άλλην δημοσίαν θεσιν δύναν- 
τα ι να κατεχωσιν, οϋτε νά διδάσκωσιν έν ίδιωτικώ έκπαιδευτηρίω, 
ουτε ν ασκώσιν εργον υποκείμενον είς πληρωμήν φόρου πρός τό Δημό
σιον, ούτε νά είνε συγγραφείς έγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων.

Αρθρον 2 .—  Τά μελη τοϋ Έ ποπτικοΰ Συμβουλίου διορίζονται 
i t a  Β. Δ ιατάγματος, προτάσει τοϋ έπί τών Εκκλησιαστικών καί της 
Δ. Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απολύονται δέ μόνον δι’ ανικανότητα 
ή απιστίαν περι την εκτελεσιν τών καθηκόντων αυτών, κατά πρότα- 
σιν τού αυτοϋ Υπουργού, μετ’ άπόφασιν Συμβουλίου άποτελουμενο'ΐ 
εκ τού Προέδρου, η τού ’Αντιπροέδρου τού Άρείου Πάγου 
ήρου, του Προέδρου τού Ε λεγκτικού  Συνεδρίου καί τού 
τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου, μετ’ απολογίαν τού κατηγορουμένου 
γραπτήν ή προφορικήν.

Άρθρον 3 .—  Παρά τώ Έ π ο π τ ικ φ  Συμβουλίω διορίζονται, προ- 
τασ^ι αυτοϋ τ&υτου του Συμβουλίου, υπο τού 1 πουργού τών ’E it—-

, ώς ΓΙροέ-

κλησιαστικών κ λ π ., είς γραμματεΰς έχων βαθμόν καί μισθόν β τ ά 
ξεως, δύο γραφείς έπί μισθώ 90 δρ. καί είς κλητήρ έπι μισθώ δρ. 60 .

*0 τε Γραμματεΰς καί οί γραφείς λαμβάνονται κατα προτίμησιν 
έκ τού διδασκαλικού κλάδου.

'Ο Γραj/ματεΰς συντάσσει τά  πρακτικά τών συνεδριάσεων τού 
Συμβουλίου καί συνυπογράφει αυτά μετα τών παρισταμενων κατά 
τήν συνεδρίασιν «.ελών τού Συμβουλίου.

ΓΙρός αγοράν γραφικής ΰλης παρέχονται εις τό Συμβουλιον ετη- 
σίως /ίλ ια ι δραχμαί Τα δικαιολογητικά τών δαπανών τούτων εγ- 
•̂ 3αφα υποβάλλει πρός τό 'Υπουργεϊον τών Εκκλησιαστικών ό Πρόε- 
δοος τού Συμβουλίου.

"Αρθρον 4 . - - Πρόεδρος τού Συμβουλίου είναι ό έν τή δημοσία 
ύπηοεσία άρ/αιότερος, ον κωλυόμενον άναπληροί ό τών λοιπών Σ υμ 
βούλων άρ/αιότερος έν τή υπηρεσία, βιβλιοφΰλας δ είναι ό έν ύπη- 
ρεσία νεώτατος.

Τό Συμβούλιον συνεδριάζει δίς της ίβδομάδος καθ’ ημέρας ώρι- 
σμένας, εκτάκτως δ’ όταν κληθή υπό τοϋ Προέδρου ή , άν ουτος κω- 
λύηται ή άπουσιάζη τών ’Αθηνών, ύπό τού νομίμως άναπληοοϋντος 
αΰτόν, εύοίσκεται δ’ έν απαρτία, όταν παρίστανται μετά τού Προέ
δρου ή τού άναπληρωτοϋ αυτού τρια άλλα μελη. Κ ατα τας θερινά; 
διακοπάς τών μαθημάτων τό Συμβούλιον συνεδριάζει, οσάκις ό Πρόε
δρος ή ό Προεδρεύων καλέση αΰτό πρός τοϋτο.

Αί αποφάσεις τοϋ Συμβουλίου έκφερονται κατα πλειονοψηφίαν 
διά φανερας ψήφου. Έ ν  ίσοψηφί^ επαναλαμβάνεται ή συζήτησις καί 
ή ψηφοφορία είς τήν έπομένην συνεδρίασιν, έν ανάγκη δέ καί εις τρί- 
την. Ό  άονούμενος ψήφον σύμβουλος θεωρείται απων και υπάγεται 
είς τήν έν τώ επομένω άρθοω διάταζιν.

’Άρθρον 5 .— “Αδειαν απουσίας χορηγεί τό 'Υπουργεϊον τών Εκ
κλησιαστικών, άλλ’ έν άδεια δέν δύνανται νά διατελώσι συγχρό
νως σύμβουλοι πλείονες τού ένός. Μέλος μή διατελούν εν αδεια, άπου- 
σιάσαν έπί τρεϊς συνεδριάσεις ή άρνηθέν ψήφον έπί τρεις συνεδριάσεις 
κατά ττ,ν διάρκειαν τού σχολ. έτους, θεωρείται παρατημένο ν καί αν
τικαθίσταται έντός δεκαήμερου άπό τής τρίτης αΰτοϋ απουσίας ή άρ- 
νήσεως ψήφου.

"Αν ή άπουσία προήλθεν έξ άσθενείας βεβαιουμενης δι’ ένορκου 
πιστοποιητικού δύο ιατρών, καταχωριζομενου έν τοΐς πρακτικοίς, 
θεωρείται αϋτη δεδικαιολογημένη.

’Άοθϊον 6 .—  Είς άντικατάστασιν τοϋ τρις άπό τών συνεδριάσεων



aivi’j άδ^,ία; απουσιάσαντος συμβούλου τι τον τρί; άρννίθεντος ψήφον ή 
τοΰ παραιτηθεντος ή άποθανόντος,. προβαίνουσι τά  λοιπά μέλη τοΰ 
συμβουλίου, προτείνοντα ει; τό Ύπουργείον τών ’Εκκλησιαστικών 
τρεις υποψηφίους έκ τών εχόντων τά  έν τώ άρθρω 2 μνημονευόμενα 
προσόντα, τό δε 1 πουργείον τών ’Εκκλησιαστικών διορίζει ενα εκ 
τών τριών τούτων σύμβουλον έντό; δέκα ημερών προκαλοΰν την έκ- 
δοσιν Β . Δ ιατάγματος.

Αρθρον 7. ΙΊροτάσει τοΰ Συμβουλίου καί διά Β. Δ ια τά γμα 
τος, προκαλουμενου ύπό τοΰ έπι τών ’Εκκλησιαστικών καί της Δτ,- 
μοσίας Εκπαιδεύσεως ) πουργοΰ, κατανέμεται τό Κράτος είς πέντε 
τμ ή μ α τα , έκαστος δε τών συμβούλων αναλαμβάνει την έποπτείαν 
ενός τών τμημάτων τούτων καθ’ έκαστον σχολικόν έτος διά κληρώ- 
σ;,ως. Αν ώς επόπτης τμήματός τίνος κληρωθή ό καί κατά τό αμ έ
σως πρσηγούμενον έτος διατελεσα; τοιοΰτος σύμβουλος, γίνεται νέα 
κλήρωσις.

Εισηγητή; τών τοπικών καί τών προσωπικών ζητημάτιον είς τό 
συμβουλιον είν^ ό έκάστοτε αρμόόιος συμβουλος. Επί τών γενικών 
,ητημάτων παρίσταται ώς εισηγητης άνευ ψήοου ό έν τώ Υ πουρ
γεία» τών Εκκλησιαστικών τμηματάρχης της δημοτικής Έ κπαιδεύ- 
σαος. Εν άνάγκ·/) καλούνται υπό τού Συμβουλίου καί άλλων κλάδων 
δημόσιοι ύπάλληλοι ώς είσηγηταί άνευ ψήφου.

Αρθρον 8 . Εργα τοΰ Συμβουλίου είνε τά  έξης :
 ̂ χ  ) Ασκεί τήν δέουσαν έποπτείαν έπι τών τής δημοτικής έκπαι- 

δευσεως διδασκαλείων αρρενων καί θηλέων.
Η ) 1 ποβάλλει εις τά 1 πουργεϊον έν σχεδίω τά  προγράυ,υ.ατα

τών μαθημάτων καί τους κανονισμούς τών διδασκαλείων άμφοτέρων 
τών φύλων καί τών δημοτικών σχολείων καί καταρτίζει έπι τή βάσει, 
τών ίσχυόντων νόμων τον γενικόν οργανισμόν τής δημοτικέ; έκπαι- 
δεύσεως, ον υποβάλλει πρός κύρωσιν είς τό Ύπουργείον τών ’Εκκλη
σιαστικών.

γ ) Κανονίζει τά  τής διεξαγωγής τών έπι προβ-,βασμώ καί έπ ι 
πτυχίο» έζϊτάσεων τών μαθητών καί τών μαθητριών τών τής δημοτι
κής έκπαιδεόσεως διδασκαλείων ώ; καί τών προαγωγικών έξετάσεων 
τών δημοδιδασκάλων, τών διδασκαλισσών καί τών ύποδιδασκάλων.

^ ) Προτείνει τόν διορισμόν τοΰ όιευθυντοΰ, τών καθηγητών τών 
διδασκάλων και τών δημοδιδασκάλων τοΰ διδασκαλείου τής Δημο
τικής εκπαιόευσεως, ετι δέ τήν άπόλυσιν τών μέν καθηγητών, διδα

σκάλων και δημοδιδασκάλων αυτοΰ επί τή βάσει έκθέσεως τοΰ διευ-

θυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου, τού δέ διεΰθυντού έπι τή βάσει εκθεσεοι- 
τοΰ καθηγητοΰ τής ΙΙαιδαγωγικής έν τώ Καποδιστρείω Π ανεπι
στήμιο».

ε ')  Διαιρεί τό Κράτος είς εκπαιδευτικά^ περιφερεια; καί ορίζει έν 
τίνι τόπφ  έκάστης τούτων θά έδρεύη ό άσκών τήν έποπτείαν τών εν 
ταύτη λειτουργούντων σχολείων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως επ ι
θεωρητής.

ς ')  ΙΤοοτείνει είς τό Ύπουργείον τών ’Εκκλησιαστικών τήν κατά 
τριετίαν, δι’ υπηρεσιακήν δε ανάγκην καί πρό τής παρόδου τριών 
έτών άπό τής εν τινι εκπαιδευτική περιφερεια εγκαταστκσεως, μετά- 
θεσιν τών επιθεωρητών.

ζ ')  ΙΊοοτείνει είς τό Ύπουργείον τών ’Εκκλησιαστικών τήν δι’ 
ανικανότητα, ή δι’ έπανειλημμένην παράβασιν τών καθηκόντιον ή διά 
χοονίαν νόσον ή δι’ απιστίαν περί την εκτελεσιν τών καθηκόντο»ν ή 
διά διαγωγήν άναξιοπρεπή απολυσιν απο τής υπηρεσίας τών κατ εκ- 
παιδευτικάς περιφερεια; έπιθεωρητών, άλλά πρό τής έκδόσεως τή; 
πεοί τούτου άποφάσεως καλεϊ τόν κατηγορούμενον έπι παραβάσει κα
θηκόντων ή άπιστία ή έπί διαγωγή άναξιοπρεπεϊ επιθεωρητήν νά άπο- 
λογηθή έντός ώρισμένης προθεσμίας.

η ’) Τιυ,ωρεϊ διά προστίμου άπό δρ. 25 μέχρι 200  τούς κατ’ εκ
παιδευτικά; περιφερεια; έπιθεωοητάς, τούς έν τώ διδασκαλείω τής 
δημοτικής έκπαιδεύσειυς καί τοίς προτυποις σχολείοις τοΐς προσηρτη- 
μένοις τούτα» εργαζομένους λειτουργους τής έκπαιδεύσεως, εκδικάζει 
τάς εφέσεις τών παοά τών τοπικών Έ π .  Συμβουλίων έκδιδομένων 
άποφάσεων περί άπολύσεως, μεταθέσεω; ή τιμωρία; διδασκάλων καί 
διδασκαλισσών, ά; οΰτοι έξεκάλεσαν ένώπιόν του.

ι ')  Προτείνει μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τών τοπικών 
Ε ποπτικώ ν Συμβουλίών τήν ϊδρυσιν, προαγωγήν, υποβιβασμόν, κα- 
τάργησιν καί συγχώνευσιν δημοτικών σχολείων (κατα τα  εν τώ 2ω 
άρθρω τοΰ περί δημοτικής έκπαιδεύσεως νόμου οριζόμενα).

ιά ')  Τηρεί μητρφον τών λειτουργών καθ’ όλου τής δημοτική; έκ- 
παιδεύσεω; καί φύλλα ποιότητος αύτών, ώς καί καταλόγους τών δι
δακτηρίων, τών σχολικών σκευών, τών διδακτικών οργάνων καί τών 
έν τή βιβλιοθήκη έκάστου σχολείου υπαρχόντων βιβλίων.

ιβ ')  Παρισταμένη; άνάγκης άποστέλλει μέλη αύτοΰ πρό; έπιτο- 
πίους επιθεωρήσεις ή έρεύνας έπι προσθέτω άποζημιώσει δρ. 10 καθ’ 
έκάστην ημέραν απουσίας άπό τών ’Αθηνών, άναγραφομένου πρός 
τοΰτο κατ’ έτο; εί; τόν προϋπολογισμόν τών εξόδων τού Κοάτου;



ποσού δισ/ιλίων δ ρ α χμ ώ ν . Ά λ λ ά  καί γυμνασιάρχαις ή καθηγηταϊς 
εξω τών Αθηνών ΰπηρετούσιν ■? καί έπιθεωρηταϊς τής Μέση; Έ κ π α ι-  
δεύσεως περιοδεύουσι δύναται τό Ε πο π τικ ό ν  Συμβούλιον της δημοτι
κής έκπαιδεύσεως ν’ άναθέστ) έν άνάγκη την ένέογειαν ανακρίσεων η 
άλλου τινός καθήκοντος τήν έκτέλεσιν.

ιγ ’) Εγκρίνει ή απορρίπτει τάς περί μισθώσεως διδακτηρίων, μέχρι 
τ ι ς  οικοδομής τοιούτων δημοσία δαπάνη,, προτάσεις τών επιθεωρητών.

ιδ’) Συνιστά είς τό Υπουργεϊον τών Εκκλησιαστικών τήν παρο
χήν άδειας άπουσίας τώ ζητοϋντι τοιαύτην δι’ αναφοράς δικαιολογού- 
σης τήν αί'τησιν επιθεωρητή.

ε ')  Ά ποφαίνεται γνώμην περί παντός ζητήματος σχέσιν εχοντος 
πρός τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, προκαλούμενον ύπό τοϋ 'Υπουργείου 
τών ’Εκκλησιαστικών, καί άπευθύνει γνώμας πρός «ύτό ύπό τύπον 
ευχής.

Διά Β. Δ ιατάγματος έφ’ άπας έκδοθησομένου κανονισθήσον Γαι 
τά  της έν γένει έκτελέσεως τών έργο^ν τού ’Εποπτικού Συμβουλίου 
καί ό τόπος τών συνεδριάσεων αυτού.

Άρθεον 9 .—  Τό συμβούλιον έντός τού μηνός Σεπτεμβρίου υπο
βάλλει λεπτομερή εκθεσιν περί τών πράξεων αυτού καί της όλης κα- 
ταστάσεως της δημοτικής έκπαιδεύσεως πρός τό ‘Γπουργεϊον τών’Ε κ- 
κλησιαστικών, δημοσιευομένην διά τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.

Τό Συμβούλιον έπικοινωνεΐ διά τού Προέδρου αυτού μετά πασών 
τών Ά (.χών, έχον ίδιαν σφραγίδα καί τηρούν πρωτόκολλον καίάρ/εΐον.

Ιΐασαι αί δαπαναι τού συμβουλίου καταβάλλονται έκ τών κατά 
τόν νόμον ,ΒΤΜ Θ'παρά τ·?ί Εθνικνί Τραπέζν) κατατιθΐμένων /ρημάτων.

Άρθ-ον 1 0 .— Τά τοπικά έποπτικά συμβούλια άπατε7ιθύνται 
άπό τόν Πρόεδρον τών Ιίρωτοδικών ή τόν νόμιμον αυτού άναπληρω-
τήν ώς Πρόεδρον, άπό τόν Γυμνασιάρχην, ή άν πλείω ΰπάρχωσιν έν
τνί πό /ει Γυμνάσια τόν αρχαιότερων έν τνί υπηρεσία ή έν ελλείψει 
αύτών άπό τον Σχολάρχην καί από τόν ’Επιθεωρητήν τής στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως, έχοντα ί’σην μετά τών λοιπών ψήφον είς τάς άπο- 
φάσεις τού συμβουλίου τούτου, έν όλομελεία συνεδριάζοντας.

Ή  ισχύς τού παρόντος νόμου άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως εις 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Ό  παρών νόμος ψηφιοθείς παρά τής Βουλής κχι παρ’ Ή μώ ν 
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνή
σεως και έκτελεσθήτω ώς νόμος τού Κράτους.

Έ ν  Άθήναις τή, 18 ’Ιουλίου 1911 .
1Ε ν  ό ν ό μ » τ {  το Ο  Ο α β ι λ έ ω ς  κ. λ.

Τ Ο Π Ι Κ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Λ .

Z H H E IM T A F IO N  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΪΗΣ THE ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

(Σ ιψ ίχβίο εκ τής αεί. I I  δ  rov Α' τενχονς).

1 )  Ι ΐ ε ' , ί  τών ειϊΐικών ανί|.».ειωμ.'*.·:*ρεων 
π ρ ο η α ρ α α χ ε υ ή ς

Οι καλοί διδάσκαλοι προπαρασκευάζουσι γραπτώς τήν διδασκα
λίαν των. Ό  εισερχόμενος είς σχολεΐον καλώς λειτουργούν ευρί
σκει επί τοϋ γραφείου τοϋ διδασκάλου άριθ-μόν τινα εικόνων, π ρ α γ 
μάτων, δειγμάτων καί προϊόντων προορισμένων να σαφηνίζωσι τά  
μαΟ-ήματα, νά κα-Κστώσιν αύτά συγκεκριμένα, πρακτικά, ένδιαφέ- 
φοντα καί κατ’ ακολουθίαν ευκόλως αφομοιώσιμα.

Πλησίον αύτών βλέπει τά σημειωματάρια προπαρασκευής, δπου 
είναι καταγεγραμμέναι αί κυριώτεραι γραμμαί τών γενησομένων 
διδασκαλιών. Διδάσκαλοί τινες τηροϋσι τετράοιον, έν φ καθ·’ έκά- 
στην εσπέραν παραδίδουσι πρός φύλαξιν γενικώς τά ούσιώδη ση
μεία τών μαδημάτων τής αύριον, έρι^ουσι τους άρι&μούς τών ασκή
σεων, τά κεφάλαια καί τάς σελίδας, τά όποια μέλλουσι νά έρμηνεύ- 
σωσι, τάς θ-εμελιώδεις ιδέας τάς όποιας μέλλουσι νά άναπτύξωσιν.

Οι μάλλον ευσυνείδητοι κάμνουσσι κανονικώς καί σοβαρώς τήν 
έργασίαν ταύτην άπό τής 1 ’Οκτωβρίου μέχρι τής 30 Ιουνίου, ήτοι 
κα3·’ δλον τό σχολικόν έτος. Έ π ε ιτα , ώς ή Π ηνελόπη, άρχονται έκ 
νέου κατ’ έτος άγω νιζόμενα νά τελειοποιήσωσι τό τετράδιον τοΰτο,



εικόνα τής διδασκαλίας των, τήν έποίαν ποδοΰσι νά παρουσιάζωσι 
πάντοτε νέαν καί καλυτέραν.

Τό προβαίνεtv κατ' αυτόν τόν τρόπον ε ί\α ι έπαινετόν. ’Α πασχο
λεί τόν διδάσκαλον άδιακόπως καί συντελεί νά τελειοποιήται έσαεί 
ή διδασκαλία. Δέν είναι έν τούτοις τοΰτο αμιγές κακοΰ. ’Ε πανα
λαμβάνεται κατ’ έτος ή αυτή έργασια. Κατ’ έτος καί κατά τόν αυ
τόν χρόνον γράφει τά αύτά πράγματα  ή σχεδόν τά αύτά. Ή  έργα- 
σία αυτή δέν έμοιάζει πρός γυμναστικήν σκίουρου στρεφομένου έν 
τώ  κλωβώ του ;

Ά λ λ ο ι διδάσκαλοι προβαίνουσιν άλλως. Τηρούσιν έν τετράδιον, 
Ιν  ω συνοπτικώτατα ση μεθύσι γραμμάς τινας μέ τον μόνον σκο
πόν νά δέτωσι τάχιστα έν τω νω τά κυριώτερα σημεία τού μ α δή 
ματος. Διά τάς λ επ το μ ερ ε ίς  τών διδασκαλιών τό τετράδιον τούτο 
παραπέμπει εις τά ειδικά τετράδια.

Παρά τό καδημερινόν τετράδιον οί έπιμελεΐς διδάσκαλοι, δπως 
τελειοποιώσι τήν διδασκαλίαν των, Ιχουσιν άριδμόν τινα ειδικών 
σημειωματάριων. Έ χο υ σ ιν  εν διά τήν αριθμητικήν, έν διά τάς λε- 
-/.τικάς ασκήσεις, έν διά τήν ήδικήν , έν διά τήν ιστορίαν, άλλο διά 
τήν γεωγραφίαν κλπ.

Τ ά σημειωματάρια ταΰτα συντάσσονται κατά τρόπον άπλούστα- 
τον. Ο οιοασκαλος υπολογίζει δι’ εκάστην ΰλην τόν μέγιστον 
άριδμόν τών γενησομένων μαδημάτω ν καί αριθμεί πάντα τά μα
θήματα . Οί τίτλοι καί θεμελιώδεις ίδέαι έγγράφονται μέ μεγάλα 
γράμματα. Τά μαδήματα διαχωρίζονται δι’ εύρέων λευκών δ ια
στημάτων.

Ά να λόγω ς τών περιστάσεων, τών ευρημάτων καί τών αναγνώ
σεων, δ διδάσκαλος προσδέτει ή ιδέας νέας, ή χωρία ή μέρη νεω- 
στί άναγνωσδέντα ή άλλα σχετικά ανέκδοτα.

Κ ατ’ έτος τά  ειδικά ταΰτα σημειωματάρια έπιδεωρούνται, έπι- 
διορδούνται καί ευρύνονται χωρίς αί προσπάδειαι τών προηγουμέ
νων έτών νά χάνωνται, χωρίς αί πρόσφατοι ανακαλύψεις νά έπ ι- 
φέρωσι τήν λήδην είς τά παλαιά ευρήματα. Τουναντίον τδ παν είναι 
έκεΐ ευκρινές καί τά κέρδη τής πείρας προστίδενται πρός μεγίστην 
ωφέλειαν τής διδασκαλίας.

Καί προβαίνει ουτω δ διδάσκαλος συντάσσων καί τελειοποιών

πάντα  τά τετράδια συγχρόνως. Ά λ λ ’ ουτω δ ά  διέτρεχε τον κιδυνον 
νά διασκορπίζω τάς προσπαδείας του καί νά έργά ,η τα ι έπιπο- 
λαίως. Δύναται δμο>ς, κατά τήν γνώμην τοΰ Descarlrs, νά διαιρή 
τάς δυσκολίας διά νά υπερνικά αύτάς κάλλιον. Κρατών το κ α δ η - 
μερινόν σημειωματάριόν του προπαρασκευα^εται πραγματικώ ν κα. 
δύναται έν άνέσει νά καταρτίση τά ειδικά σημειωματάρια. Τό πρώ
τον έτος εκπονεί τό τής ιστορίας, παραδείγματος χάριν, και ή οιδα- 
σκαλία τής Ολης αυτής είναι τό άντικείμενον πασών τών φροντί
δων τοΰ διδασκάλου, χωρίς, έννοεΐται οι άλλοι κλαοοι τού προγράμ
ματος νά παραμελώνται. Το επόμενόν έτος εκπονεί άλλο ειοικόν 
σημειωματάριόν, τό τής φυσικής ιστορίας, έάν δελη , έπειτα διαδοχί- 
κώς έρχεται ή σειρά τής αριθμητικής, τής γεωγραφίας κλπ.

ΟΟτω προβαίνων δ διδάσκαλος δ ά  έχη  μετά μίαν δεκαετίαν ένα 
εύρύν καί πλούσιον αμητόν. Επι πλέον προσδετει ποικιλίαν, ευιΐ ί
μιαν καί ζωήν εις τήν διδασκαλίαν του. Έ ν  ώ έργάζεται προς τε- 
λειοποίησιν ενός σημειωματάριου λαμβανει αναλογώ, ι.ών περιστά
σεων πληδύν σημειώσεων, είτε διά νά τελειοποιήση σημειω ματά
ριων ήδη παρεσκευασμένον είτε διά νά καταρτιση εν άλλο άπλως
προεσχεδιασμένον.

Ό  ουτω παρασκευαζόμενος λαμβάνει κλισιν προς το έπα γγελμά  
του, κάμνει προμήδειαν υλικών, ιδεών, παρατηρήσεων ακριβών χά- 
ριν τών κακών στιγμών, χάριν τών δοκιμασιών πάντων τών ειδών, 
οτε δέν δά  είχε τόν νούν καί τήν καρδίαν έν τώ σχολείω, 3τε δά  
είργάζετο κακώς, έάν δέν είχε πρόχειρα καί έκ τών προτέρων τά 

μέσα.
Τέλος, διά τοΰ συστήματος τών ειδικών τετραδίων, τά όποια 

συνιστώ δερμώς διασώζει διά τάς γεροντικάς ήμέρας του τόν κ α ρ 
πόν πασών τών ήοέων ζέσεων τών νεανικών έτών, τάς έρευνας και 
τάς ανακαλύψεις τής εύτυχοΰς ήλικίας, κ α δ ’ ήν ή ζωή παρουσιά
ζεται ρόδινη, τόν πολύτιμον αμητόν τής έποχής, κα δ  ήν ό άνδρω- 
πος είναι πλήρης ένδουσιασμοΰ, κ α δ ’ ήν τό ιερόν παιδαγωγικόν 
πΰρ δέν έχει σβεσδή ένεκα τής διαψεύσεως πολλών έλπιοων ή ενεκα 
τών παντοίο)ν δοκιμασιών, τάς έποίας ή ζωή κομίζει ένιοτε εις τό 
διδασκαλικόν στάδιον καδώ ς καί είς πάν άλλο στάδιον.



ί£) Τ ο  σνιμ.ειωμ.α.τάρ'ον τής τοπικής ιστορίας

Μεταξύ τών ειδικών σημειωματάριων, τά.-δποΐα οφείλει νά καταρ 
τίζη  πάς διδάσκαλος πανταχοΰ και πάντοτε, υπάρχει εν, τδ όποιον 
είναι απαραίτητον. Τοΰτο είναι τδ σημειωματάριον της τοπικής 
ιστορίας.

ΙΙερί τής τοπικής ιστορίας ώμιλήσαμεν άλλαχοΰ, ένταϋθα απλώς 
μόνον θά  δείξωμεν πρδς τούς διδασκάλους πώς δύνανται νά προ- 
παρασκευάζωσι τήν διδασκαλίαν μιας Ολης ή όποια ή δέν υπάρχει 
εν βιβλίοις ή υπάρχει είς έργα μή προσαρμοζόμενα είς τδ δημο
τικόν σχολεΐον, δντα ταμεία πολυμαθείας.

Έ ν  τούτοις έάν τοπικόν τι γεγονός, καί δευτερεΰον άκόμη, είναι 
δυνατόν νά άνακληθή είς τήν μνήμην έπ’ ευκαιρία γενικοΰ τίνος 
συμβάντος πάντοτε πρέπει νά άνακληθή.

Ά λ λ ά  διά νά έχη  έν τή καταλλήλφ  στιγμή τά γεγονότα είναι 
απαραίτητον νά υποθηκεύη αύτά μεθοδικώς έν τινι σημειωματαρίω 
έπί τοΰτο (ad hoe).

Πώς πρέπει νά γίνεται ή σύνταξις τοΰ σημειωματάριου τούτου; 
Έ ν  τετραδίω ίκανώς όγκώδει θ ά  καταγράφη ό διδάσκαλος, χωρίζων 
αύτά διά σελίδων άφινομένων λευκών, τόσα μαδήματα ήριθμημένα 
δσα έγκλείει τδ σημειωματάριον τής ιστορίας· έπειτα υποκάτω θά  
σημειώνη πρώτον τά έπαρχιακά γεγονότα καί δεύτερον τά καθα.- 
ρώς τοπικά. Είς πάσας τάς περιπτώσεις, διά τήν τοπικήν ιστορίαν 
ώς καί διά τήν γενικήν ιστορίαν, ή χρονολογική τάξις είναι ή μόνη 
ορθή· Ή  υπόδειξις δέ τών αναγνώσεων καί τών έκλεκτών τεμα
χίων τών έξαγομένων έκ δημοσιεύσεων ύλης έπαρχιακής ή τοπικής 
θ ά  έρχηται άκολούθως.

Ό  καταρτισμός τοΰ σημειωματάριου, τούτου άπαιτεΐ άγαμφιβό- 
λως πολλά έτη, άλλ’ ασφαλώς δέν υπάρχει έργον μάλλον εύάρεστον.

Ούδέν άλλο ένδιαφέρει ήμάς τοσοΰτον δσον ό τόπος έν ώ άνε- 
τράφημεν ή εκείνος, έν ω έμείναμεν έπί μακρόν χρόνον. Τά γεω 
γραφικής καί ίστορικής ύλης βιβλία είναι σπάνια καί άκριβά, άλλ’ 
ευτυχής δ άναγινώσκων αύτά. Δοκιμάζει ήδονήν άφατον δταν άνα- 
γινώσκη είτε τήν κατάστασιν τοΰ τόπου έν δεδομένη στιγμή, είτε 
τήν περιγραφήν μιας έπαύλεως, ένός άρχαίου μοναστηριού ή ά ρ -

χαίω ν φρουρίων, ών δέν υπολείπονται πολλάκις η ·χνη, συντρίμ
ματα ή άμορφοι πλευραί τοίχων.

Έ ά ν  κατά τύχην σπουδαΐον συμβάν έγένετο έν τώ τόπφ, έπι9·υ- 
μοΰμεν νά γνωρίσωμεν αύτό κατά βά-Β-ος, νά μετρήσωμεν με ακρί
βειαν τήν αξίαν αύτοΰ, άφ’ ού τοΰτο είναι ή μόνη λάμψις, ή όποια 
κάμνει τόν τόπον νά έξέρχηται έκ τής άφανείας. Τά καθαρώς το 
π ικά συμβάντα έλκύουσι πάντοτε τήν προσοχήν είτε διότι αί οίκο- 
γένειαι τών προσώπων έχουσιν ακόμη αντιπροσώπους έν τώ τόπφ, 
ε ίΐε  διότι αί διηγήσεις ύπομιμνήσκουσι περίεργόν τινα γωνίαν ή 
γραφικήν θέσιν.

Έ  άνάγνωσις τών τοπικών έργων, καί τών μέτριων τό σ χήμ α  
ή ατελών υπό επιστημονικήν έποψιν ένδιαφέρει πάντοτε. Ε ίναι δε 
τερπνότατον έργον είς τόν διδάσκαλον νά σημειώνη, μέ σκοπόν νά 
μϊ,ταδώση τοΐς μαθηταΐς του, τά μάλλον προέχοντα γεγονότα ή τάς 
μάλλον ένδιαφερούσας σελίδας.

Έ π ί  τοΰ σημειωματάριου τής τοπικής ιστορίας θ ά  καταγράφη 
λοιπόν τά μεγάλα έπαρχιακά ή τοπικά γεγονότα τά άξια νά αύξή- 
σωσι τό ένδιαφέρον ένός μαθήματος καί νά καταστήσωσιν α ίσθη- 
τότερον και εύληπτότερον έν γεγονός γενικόν.

Θά άναγράφη έπίσης έπί τοΰ αύτοΰ σημειωματάριου λεπτομε- 
ρείας τινάς χαρακτηριστικάς τής ιστορίας τής έπαρχία.;, ωραίας τι- 
νάς σελίδας σχετικάς πρός συμβάντα, ών υπήρξαν μάρτυρες γειτο
νικά μέρη.

Διά πάν-ας εύτυχώς τούς χρόνους τής ελληνικής ιστορίας δέν 
είναι σπάνια τά μνημεία καί τά κείμενα.

Ή  έπαναστατική περίοδος είναι πλουσία είς χειρόγραρα παντός 
είδους· καί είναι παντί διδασκάλου εύκολον νά μάθη καλώς καί νά 
έννοήση τά  συμβάντα τής μεγάλης εποχής διά τών συμβάντων τοΰ 
τόπου του.

Τό σημειωματάριον τής τοπικής ιστορίας δύναται ν’ άποβή εν 
album τών μάλιστα ένοιαφερόντων, έάν ό διδάσκαλος έπιμελήται νά 
παρενείρη είτε φωτογραφίας είλημμένας ύπ’ αύτοΰ, είτε εικονογρα
φημένα δελτάρια σύγχρονα, είτε παλαιά χειρόγραφα, είτε άρχα?α 
νομίσματα, συμβόλαια, παλαιάς αποδείξεις δεκάτης, έξοφλήσεις·’φό-



Ρων> κλπ. Γνωρίζω διδασκάλους, οί όποιοι κατέχουσι μικράς περιέρ
γους συλλογάς.

Ε ννοείτα ι δτι ό καταρτισμός ενός σημειωματάριου τοπικής ιστο
ρίας θ ά  είναι πολλάκις μάκρος και δύσκολος. Οί πλεΐστο». τών διδα
σκάλου δεν έχουσιν είς τήν διά9·εσιν αύτών τάς δημοσιεύσεις, σπά
νιάς καί λίαν άκριζάς, αί όποίαι έγράφησαν περί της επαρχίας.

Αλλά τοΰτο δέν είναι δικαιολογία έν πάσ·β περιπτώσει δπως μή 
δοκιμάσωσι πανταχοϋ. Ή  τύχη  ή όποια εύοδεΐ ένίοτε τοσοΰτον τά 
πράγματα, θά  εύνοήση άνευ ούδεμιας αμφιβολίας τούς μάλλον τολ
μηρούς, θελω νά εϊπω τούς μάλλον έπιμελεις καί έπιμονους.

Τ ι  σημειωματάριόν τοΰτο, τοΰ όποιου έξυμνώ τήν σύνταξιν, εί
ναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά στηρίξη τήν διδασκαλίαν τής ιστορίας 
έπι βάσεων συγκεκριμένων καί στερεών.

Τό σημειωματάριόν τοΰτο άναθεωρούμενον αποβαίνει πλούσιον 
μεταλλειον διά μέγαν αριθμόν μαθημάτων, έάν ό διδάσκαλος κατα
θέτη έκει πάντοτε την πληθύν τών γνώσεων τών έρχομένων Ιξ 
αναγνώσεων ένδυναμωτικών καί σοβαρών.

Εν τω σημειωματαριω τούτο) θά  ΰπάρχωσιν χειρόγραφα έςα- 
γόμενα έκ τών άρχείων, άρθρα τοπικώ ν έφημερίδων, αποσπάσματα 
έκ διάφορων δημοσιεύσεων περί τοΰ τό π ο υ , παρατηρήσεις γενομε- 
ναι ές αυτοψίας ή σελίδες άντιγεγραμμένα ι έκ τών καλυτέρων έπαρ-- 
χιακών έργων, πληροφ ορια ι ειλημμέναι πανίαχόθεν,έπετηρίδες,κλπ .

Πας διδάσκαλος δύναται νά κ^μη  πλουσίαν συλλογήν αρκεί 
νά σκέπτηται τοΰτο καί νά θέλη τοΰτο.

Και ούτο) ποιών θ  ά άνταμειφθή μεγάλως διά τόν κόπον του, 
ού μόνον ύπό τής τέρψεως, ήν D-ά δοκιμάζη βλέπων τήν διδασκα
λίαν του νά άποβαίνη μάλλον ούσιώδης καί μάλλον ωφέλιμος, άλλά 
και οιότι κατά τόν ορομον τοΰ μακροΰ καί γλυκέος τούτου κυνη- 
γίου τών αναμνήσεων καί τών γεγονότων τών τοπικών θά  γεύηται 
άφατον εύχαρίστησιν βλέπων νά αύξάνη καί νά όγκοΰται ή γλυκεία 
αγάπη , ήν έκαστος ήμών εχει πρός τήν μικράν του πατρίδα, πρός 
τόν τόπον, όπου οί πρόγονοι αύτοΰ έζησαν μίαν ζωήν, ένίοτε τρα- 
χειαν, και προς όν προσηλοΰσιν ή μάς τοσοΰτοι αόρατοι δεσμοί, το- 
^αΰ.αι αναμνήσεις, γλυκειαι ή λυπηραί, αί όποίαι άποτελοΰσι τήν 
ηθ ική ν κληρονομιάν, ές ής εΐμεθα συγχρόνως διεισδυμένοι καί

υπερήφανοι, καί άς πρέπει νά μή άφήσωμεν νά έςαλειφθώσιν άντ 
πάσης 3-υσίας.

(  Μ ετάφοασις) Ί  ·

jt ΛΤ-,ν-»

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΑΟΤ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΗΗΣ 
Φ Υ Σ Ι Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 117 τοΰ Δ’ τεύχους)

Ποια είναι ηδη ή άξια τής μεθόδου ταύτης υπό ηθικην εποψιν ; 
Κατά τον Σπένσερ ή ποινή οφείλει νά είναι η a i τη συνέπεια τοΰ 
σφάλματος. Ή  αξία ένός έργου εξαρταται λοιπόν εκ τών συνεπειώ ν  
του ’ είναι καλόν εάν παράγγ\ καλά άποιελέαματα, είναι κακόν εν 
εναντία, περιπτοόοει. Συνεπώ ς αί πράξεις μας , οταν δεν εχωσιν αύταϊ 
καθ' έαυτάς ούδένα χαρακτήρα ηθικόν, πρέπει νά άναμείνωμεν τά 
αποτελέσματα των πριν τάς κρινω μεν. Ά λλά  τό Ιδεώδες τοϋτο δεν 
είναι πολυ υψηλόν, δσον τό ιδεώδες τής ηθικής τον συμφέροντος κα ι 
ουγχέεται με την άρχην τής χρησιμύτητος. ”0 8 εν ή ανθρώπινη συνεί- 
δησις δέν αναμένει τάς αυνεπείας ένός έργου διά νά τό κρίνη ' το  
εξετάζει αύιό καθ' έαντό, ζυγίζει ιας προθέσεις, διακρίνει την καλήν  
η την κακήν θέλ.ηοιν, ηιις τό παρήγαγε καί καταγγέλλει άμέσως. Δέν 
εχομεν ενταΰθα νά κάμωμεν την κριτικήν τής χρησιμύτητος. θά  
περιορ σθώ μεν νά διίξω μεν τό χάσμα τό όποιον υπάρχει μεταξύ τον  
συμφέροντος και τοΰ καθήκοντος. Ά ς  λάβωμεν εν παράδειγμα : Πηι- 
δίον τι 'έκλεψε μήλα έκ τοΰ γζιτονικοΰ του κήπου. Κατά τόν Σ π έν - 
σερ, ή φυσική τιμωρία θά είναι ή άπόδοσις τών κλαπέντων καρ
πώ ν. Ό  κλέπτης τφ  ον τι δέν διατρέχει μέγαν κίνδυνον ' έάν ουλλη- 
φθί] αποδίδει, έάν όιαφύγη τό παν είναι κέρδος. Ή  φυσική συνέ
πεια είναι οτι θά άρχίση έκ νέου μόλις τφ  παρουσιασθή περίοτασις. 
Φ ρονεΐιε, δτι η μέθοδος αν τη δύναται νά άναπτύξβ παρά τοΐς παιοϊ



αντην την μεγάλην Ιδέαν τ ον καθήκοντος, ήν ((.επιτυγχάνει εκόν ακον 
το σέβας καϊ εκείνων ακόμη , οΐτινες δεν τήν τηροναι ; »
Ούχί, διότι εΤνοι τεθεμελιω μένη ίπ ϊ  τοΰ εγωισμόν, δστις (5έν da  άνα ■ 
πτυχθ ΐ) πο ιε εις την ηθικήν πραξιν, ηιΐς δεν $ά άναπτύξη τήν κα
λήν θέλησιν. Σννειθισμένος νά θεω ρή πάντοτε τάς σννεπείας τών 
πράξεων του διά νά τάς κρίνη, ό παΐς θά πίστευα)j οτι ((ό σκοπός 
αγιαζει τα μέσα)). Εξαίρετος ιδέα ίάν θέλετε άπό τής στενής άπό-  
ψεως τον προσωπικού συμφέροντος, ούχί δμως και κοινωνικής άπ ό · 
ψεως. 'Ενίοτε άναμφιβόλως τό συμφέρον καϊ τό καθήκον συγχέονται. 
Συνήθω ς τό γενικόν συμφέρον δεικνύει τήν άληθινήν όδόν τής συμ
περιφοράς’ άλλά συνήθως ώσαύτως τό καθήκον είναι διακεκριμένον 
και απο το γενικόν συμφέρον καί άπό τό ιδιαίτερον συμφέρον. Καϊ 
πρέπει νά όδηγήσωμεν τους παΐδας τών σχολείοον μας είς τό νά 
διακρίνωσι.

Δια να αναπτνΐ,ωμεν τήν καλήν θέλησιν, ή μέθοδος τών φυσικών 
αντιδραοεων είναι λ,οι πον αδύνατος, Θά δυνηθη νά μόρφωση συνε- 
τους έγωιστας' δ ίν θά σνοτήση ποτέ τίποτε , διότι δεν σννιατα έν όνό- 
ματι τοϋ συμφέροντος , και δεν θ'ά δυνηθή ποτέ  νά έμψυχώση τήν 
ηθικήν προσπάθειαν, τήν αύταπάρνησιν , τήν άφοσίωσιν, αΐτινες άπο- 
τελοΰσι τήν κατακλείδα τον καθήκοντος.

Πρό ολίγον λοιπόν άνεγνωρίσαμεν τήν ανεπάρκειαν τής μεθόδου  
τών φυσικών αντιδράσεων ύπό ε'ποψιν παιδαγωγικήν καί ηθικήν. 
Ποιον λοιπόν θά δφείλ.η νά είναι τό σύστημα τοϋ κολασμοϋ έν τη 
αγω γή, διά νά διαπλάσση τήν βούλησιν καϊ νά τήν κλίνη πρός τό 
καλόν ;  Ή  δυσκολία εγκειται είς τό νά τιμω ρώ μεν ώς δει. Ποΐαι 
είναι αί ποιότητες μ ιΰς καλής τιμωρίας ; 'Οφείλει κ α τ ' άρχάς νά είναι 
επανορθωτική, δηλ. νά σμικρύνη δσον τό δυνατόν τ ας ολέθριας συνε- 
πειας τοΰ σφάλματος. Π . y. εις μαθητης δεν είξεύρει τό μάθημά του  
ή κάμνει κακώς τό καθήκον του : Θχ εχη ώς ποινήν νά μάθη  τό 
μάθημά  του η νά κάμη εκ νέου τό καθήκον του κατά τόν έκτος τών 
εργασίμων ωρών τής τάξεως χρόνον. Έ ά ν  είναι άφηρημένος ή ίάν  
ταράσστ] τήν τάξιν, θά κρατηθή έπ ί τινα ώραν έκ τών παιγνιδίω ν,

Δφον έσφετερίσθη τάς ώρας τής εργασίας. Ή  τιμωρία θα είναι άνά · 
λο^ος πρός τήν βαρύτιμα τοΰ σφάλματος. θ ά  είναι δίκαια καϊ θα έπ ι-  
βάλληται είς δλους τους ίνόχονς Άνευ ούδεμιάς προσω ποληψιας. Τ έ 
λος θά  ένεργήση πρό πάντω ν επϊ τής βονλήοεως δια να αναπτνξη  
τήν ίκουσίαν εύπάθειαν. Διά τοϋτο είναι άπαραίτητον ο διδασκαλος 
νά άγαπΰ τούς μαθητάς τον καϊ νά άγαπαιαι ύπ αύτών. Η  αγαπη  
είναι δρος μάλιστα αύτής τής πειθαρχίας τής ιππίας καϊ οταθερας 
έκάστοτε, ήτις μετατρέπει τό σέβας τοΰ κανονος εις μιαν εύτνχή  

συνήθειαν.
Ά λ λ ’ ϊνα μία τιμωρία κέκτηται τάς ποιότητας τάς δ ποιας άπηριθ- 

μήσαμεν, πρέπει δ διδάσκαλος νά γνωριζη τον Ιδιαιιερον χαρακτήρα 
έκάστον τών μαθητώ ν τον. Καθώ ς ό ιατρός όταν γραφή tv  φαρμα- 
κον dkv υπολογίζει μόνον τήν φύσιν τής άσθενείας, άλλά άκόμη τήν 
ιδιοσυγκρασίαν τοΰ ασθενούς, οντω και ό άληθής παιδαγωγός δφείλει 
νά ποικίλη τονς τρόπους τον ώς πρός τον κολασμόν ακολουθών τον 
ιδιαίτερον χαρακτήρα έκάστου τών μαθητώ ν του, ίνα τονς μεταχειρι- 
ζηται είς πασαν περίστασιν ώς τοΐς άρμοζει. Αναγνωριζονσιν εύκό- 

Ιω ς  τήν ωφελιμότητα τής γνώσεως ταύιης υπό τήν εποψιν τών σπου
δ ώ ν  άλλά θά ήδύνατό τις νά άντείπη ίσως δτι, επειδή ή πειθαρχία  
μιας πολυαρίθμου τάξεως είναι ατενώς συνδεδεμένη με την αύστη- 
οάν φύλαξιν κανόνων τινών κοινών, δεν δυναμεθα σχεδόν να λάβω- 

ν π ' δψει τους χαρακτήρας.
Δεν είναι άληθίς τοΰτο' άπεναντίας ή Ιδιαιτέρα αντη γνώσις θά  

ποοφνλάξη τόν διδάσκαλ.ον άπό πολλας πλανας. Θα το3 επιτρεψη  
κ α τ’ άρχάς νά προλάβη διά τών είδοποιήσεών τον καϊ τών συμβου
λών του πλήθος σφαλμάτω ν , τά όποια δεν θα ίχ·η να τιμωρήση.

”Επειτα θά διατηρήοη π .  χ. τους ενθαρρυντικούς λογους, τούς 
ζωηρούς επαίνους διά τονς δειλούς. Θά ά π ο φ ύ γη νά  ελθη είς διαμά
χην με ίσχνρογνώμονας μαθητάς, οϊιινες διά τής έπιμόνής των θα  
ίκινδύνευον νά δώσωσι τό κακόν παράδειγμα ε’ις τήν τάξιν.

Θά γνωρίζτ) π ώ ς νά -μεταχίιρισθ}) αύτους διά νά διόρθωση τάς 
Α λείψ εις  έκάστον'κΑΪ ή παρατήρησις τών χαρακτήρων, κατά τάς ψ ν-



χαγαιγίας πρό πάντοίν, έπιτρέπουσα αύτφ  νά άποκαλνψ>] κρνφάς 
κλίσεις, ϋά  τόν διευκολύνω νά τάς εύϋύνη ή νά τάς κοταπολεμήσΐ]. 
Τέλος δέν ϋά ληομονήση, οτι ή υπομονή είναι μία άοετή τοΰ παιδα
γω γόν. "Ωστε δταν εν σφάλμα άπαιτί/ μίαν τιμωρίαν, ϋά  φροντίοη 
νά μη  σπενο}] νά τιμωρήση έν tij πρώ τη τον κινήσει, οϋτε είς τό κ ί
νημα τον μαϋητοΰ τον, διότι ϋά έκινόννενε νά μη  επιτύχα τόν σκο
π ό ν  τό νά γνωρίζΐ] ιις νά άναμένΐ] είναι τφ  δντι τό μέγα  μυστικόν έν 
τί] άγωγιι τών πνευμάτω ν, και ό μαϋητής ό πλέον δυσήνιος, π ά ν 
τοτε έτοιμος είς τήν έριδα όριστικώς ήτταται υπό τής γαλήνης τον- 
διδασκάλου. ’Εντός μιας ή δύο ωρών ϋά  είναι διατεθειμένος νά άκροα- 
σϋ/'ι τήν φωνήν τον λογικοί) και ϋά δεχϋή  τήν προσήκονααν τιμω ρίαν.

'Ο πω σδήποτε καί αν έχη ή τιμωρία ένιργεϊ πάντοτε διά τον π ό 
νου ή διά τής προγνώσεως του πόνον' υτέ μέν τείνει νά ταπεινά ισ//· 
τόν μαϋητήν, νά τόν υνειδίση διά τά σφάλματά τον, καϋώς είς τάς 
επιπλήξεις' ότε δέ άπενϋύνεται δλως ιδιαιτέρως εις τήν υλικήν εύαι- 
αϋηοίαν καϋώς είς τάς τιμωρίας τά ; -πραγμαιικάς. Π ρέπει ν ’ άπο- 
φεύγω μεν τήν κατάχρησιν τούτων. ιιΈπαναλαμβάνονοιν δτι ό π ό το ς  
*εΐναι αναγκαίος διά νά μας κάιιη νά ένεργήπωμεν, λέγει υ Bei*SOt, 
»δέν είμαι πεπεισμένος περί αύιής τής άναγκαιότητος' λησμονονσι 
» κάποιο πράγμα τό όποιον πληροί τελείως τόν σκοπόν τοΰτον' εννοώ  
»τήν εύχορίοτησιν τήν προληπτικήν. Διατί νά ϋέλω μεν άπολντως τήν 
* πείναν, δέν άρκει ή όρεξις;» Διά τοΰτο π αραλλήλως πρός τάς τ ι 
μωρίας καλόν είναι νά μεταχειριζώ μεϋα  τάς άμοιβάς, νά χορηγώμεν  
μάλιστα ει; τάς τελευταίας ταντας εύρν έδαφος, ίνα εξ εγείρω μεν τήν 
καλήν ϋέλησιν, νά κάμω μεν νά γεννηϋη ή όρεξις τοΰ καθήκοντος, 
περί ής δμιλεϊ ό B t'I 'S o t. Κ α ι’ αύτόν τόν τρόπον αί τιμωρίαι ϋά  
γίνωνται όσημέραι ολιγώτερον άναγκαϊαι, και ϋά  έξηγήσωμεν ον τω 
τόν λόγον ένός τών διδασκάλων τής παιδαγωγίας, u Τό κάλλιστον 
σχολείον είναι εκείνο, δπον τιμωροΰαιν ολιγώτερον».

Έ ν  Λαμία.
Ί ω ά ν .  «I». Τνκό-ερκς

Δ7μ.οοι?άσ/.αλος

Λ Ι Α Π Ρ Α Γ Ν Ι Α Τ Ε Ϊ Ι Ι Σ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Ϊ Λ Η Σ
[Έκ τοΰ Εου Σχολ. έτους τοϋ Rein].

1. Ή  προσαγω γή  τής μ εθοδ ική ς ένότητος καί ή δήλω αις  
τον Σ κ οπ οΰ

(Συνέχει* έκ τής σελ. 76 τοϋ Γ .' τεύχ.)

2) Ά φ οΰ έοηλώσαμεν ήδη διατί δέν έκλαμβάνομεν τήν δ ιη γ η -  
σιν ώς τήν κυριωτέραν μορφήν τής προσφοράς, προβαίνομεν νά έξε- 
τάσωμεν τόν δεύτερον τρόπον της διδασκαλίας τής ιστορικής ΰλης, 
τόν πορισμόν δηλ. ταΰτης διά  τής επεξεργασίας κειμένου τινός, ευρι
σκομένου πρό τών μαθητών.

Αί άρχαΐ έφ’ ών στηρίζεται ή μορφή αυτη εινε τέσσαρες.
Α '. «Λέν πρέπει νά αδιάφορή τις διά τήν άσκησιν τοϋ τροφίμου 

είς τό νά τόνκαταστήοη ικανόν νά άντλή έκ τών πηγώ ν». (Ζ ίΠ θΓ ).
θ ά  προβάλλϊ] τις τήν άντίρρησιν, δτι δέν έχουσιν οί μαθητα ί 

τήν ίχανότητα αύτοβούλο)* voc ακετικοντΛΐ x a l να oixoiojiomovtcii 
τό περιεχόμενον μιας κατ’ ιδίαν αναγνώσεως, και ομως τούτο είνε 
έκεινο τό όποιον πρέπει νά άποκτήσωσι και θ ά  έπιτευχθή τή βοή
θεια  τοΰ διδασκάλου. Ε ντό ς  δέ βραχέος χρονικού οιαστήματο, επι
τυγχάνεται τοΰτο, "εάν ούδεμία αλλη διεςοδος έναπολειπηται τοις 
μαθηταΐς, έν ώ απεναντίας Ιάν ουδέποτε απαιτείται παρ αυτών 
τοιαύτη τις εργασία, δέν θ ά  γίνωσιν ικανοί νά προσκτώνται κάτι 
νέον έκ τής αναγνώσεως τών συγγραμμάτων. Ο r h r a n d o i ' t  
γράφει- «.τοΰτο έχει δΰναμιν αξιώματος· εύθυς ως ό μαθητής εινε 
είς θέσιν νά άντλή έκ τών πηγών, δέν έπιτρεπεται επ ουδενί νά 
φειδώμεθα τής έργασίας ταύτης, πολυ μάλλον όφείλομεν νά κατα- 
βάλλωμεν πάσαν προσπάθειαν, ϊνα  έκπαιδεύωμεν τοΰτον καθοδη- 
γοΰντες είς μίαν αύτενεργόν έςερεύνησιν τών συγγραμμάτοιν». Η 
διά τής διηγήσεως προσφορά τής ιστορικής ΰλης καθιστά τους μα
θη τά ς τελείως έςηρτημένους παρά τοΰ διδασκάλου, καί άφαιρει τή ν



πιστιν αυτών έπϊ τών ίδίων των δυνάμεων έπί τοσούτον ώστε άχριβώς 
προξενεί έντύπωσιν τό πράγμα, έάν κατ’ έξαίρεσιν ήθελεν ά π α ι- 
τηθή  ποτε προσοικείωσις σκέψεώς τίνος διά τής [§ιαιτέρας άναγνώ - 
σεως. ΙΙόθ-εν δέ μετά τήν πάροδον τών σχολικών έτών· θά  απόκτησή 
τό θάρρος 6 μ α θ η τή : πρός μίαν τοιαύτην αύτενεργόν άνάγνωσιν, 
έάν κατά τό διάστημα της μαθητείας δεν καθω δηγήθη  πρός τούτο 
καί .δεν ήσκήθη έν αύτώ ; «Ό φείλομεν νά διδάξωμεν τόν τρόφιμον 
νά άναγινώσκη, καθοδηγούντε; αύτόν πρός τό αγαθόν καί ώραΐον, 
ί'να οδτω έν τώ μέλλοντι παν ανούσιον καί άνήθικον άπω θήται άφ’ 
εαυτού.» ( H e r b a t J .

Β ) Λέγουσί τινες, οτι μία εκφραστική διήγησις τοϋ διδασκάλου 
διεγείρει ίσχυρώτερα συναισθήματα, προκαλεΐ πολύ βαθυτέραν έν- 
τύπωσιν, ή ή έλλιπή ς άνάγνωσις έκ μέρους τοΰ μαθητοΰ. ’Απαιτεί
ται, ϊνα πεισθή τις νά προβλέπη τούς δφθαλμούς τών μαθητών 
κατά τό διάστημα τής διηγήσεως. Δεδομένου δτι τούτο δύναται νά 
συμβαινη, δεν επιτρέπεται δμως νά λησμονή τις οτι τοιαΰται διεγέρ
σεις συναισθηματοιν, ο>ν αι προκαλούμεναι έκ μιας μετά τέχνης 
διηγήσεως, είνε έντελώς παροδικής φύσεως καϊ διά τοΰτο άρκούντως 
άναςιαι προς οιαπλασιν τοΰ τροφίμου Ημείς έχοντες τήν αύτήν 
μετά τοΰ T h r a n d o r f  γνώμην, φρονοΰμεν, οτι τοιαΰτα συναισθή
ματα πρέπει νά καλλιεργώντας νά όποια μόνα των νά είνε είς θέσιν 
νά προσφέρωσι τό αντικείμενο ν τής διδασκαλίας.’Α λλά τοΰτο έπιτυγ- 
χάνεται μονον, έάν ύποβοηθή τις τόν μαθητήν, δπως σχηματίση 
σαφή παραστασιν έκεινου, όπερ 6 συγγραφεύς θέλει νά παραστήση. 
Δέν προάγεται ή μόρφωσις τής θελήσεως, τοΰ χαρακτήρος, τών 
φρονημάτων διά τής πα θη τική ς έκκλήσεως πρός τό συναίσθημα τού 
μαθητου , αλλα οια τής μεταοοσεως τών ιστορικών συμβάντων καϊ 
σχέσεων έν σαφεΐ έποπτεία. Κατά τούς ψυχολογικούς νόμους εάν αΐ 
παραστάσεις προσκομίζονται ούχι άποτόμως, άλλα διά βαθμιαΰον 
βημάτων και πλήρεις σαφήνειας, εινε τοϋτο μία εύνοϊκωτάτη διάθε- 
σις διά τήν προσοικείωσιν ένός πνευματικοΰ περιεχομένου. Ή  άφο- 
μοιούσα προσοχή ευρίσκει οδτω σπουδαιότατον στήριγμα, τό δέ 
διαφέρον διατελεϊ λίαν έξεγειγερμένον. Κατά ταΰτα είνε τελείως 
έσφαλμενον, τό· νά φροντι^η προκαταβολικώς ί  άνάγινώσκοιν νά

έμποιή βα9·υτάτην έντύπωσιν. Τούτο οφείλει νά είνε τό άποτέλεσμα 
τής δλης πνευματικής έργασίας.

Έ ά ν  δέ τέλος φρονή τις, δτι ή έκ τών προτέρων διήγησις τού 
διδασκάλου είνε ένεκα τούτου αναγκαία, έπειδή παρέχει αυτη κάλ- 
λιστα τήν εύκαιρίαν νά έκδηλώνη τάς προσωπικας του πεποιθήσεις, 
τό διαφέρον του, τήν θερμότητά του διά τήν δίδαχθησομένην ύλην, 
ήμεΐς άπαντώμεν, δτι ή διδακτική ένέργεια τού οιδασκαλου κατα 
■τά τυπικά στάδια τής διδασκαλίας παρέχει πολύ καλλιτέρας εύκαι- 
ρίας έν α!ς ή προσωπικότης του καϊ αί πρός τήν ύλην διαθέσεις 
του τελείως δύνανται νά έκδηλωθώσι. 'Γπενθυμίζομεν μόνον τό 2ον 
βήμα τοΰ II  σταδίου, τήν έμβάθυνσιν δηλ. εις -τό ήθικο-θρησκευτι- 
κόν περιεχόμενον τοΰ άναγνωσθέντος.

Γ ')  Θέσιν σταθεροΰ αξιώματος κατέχει τό οτι οφείλει τις έκ 
παντός τρόπου τήν έλευθέραν αυτενέργειαν τού μαθητοΰ νά υπο- 
βοηθή. "Ο ,τι οί παίδες δυνανται μόνοι των νά πράττωσιν, ουδέποτε 
πρέπει νά πράττηται τοΰτο υπό τοΰ διδασκάλου. Έ ά ν  ούτοι εϊνε είς 
θέσιν άντλοΰντες τήν ύλην άπό τάς συγγραφικάς πηγάς, νά συν- 
θέτωσι καϊ νά άποδίδωσι τήν διήγησιν είς τήν ίοιάζουσαν αύτοΐς έκ- 
φρασιν, δέν χρειάζεται νά προσφέρηται ή έργασία αΰτη παρά τού 
διδασκάλου έτοιμη. Ά ν ευ  αμφιβολίας απαιτεί ή άνά/νω σις τών π η 
γών τήν καταβολήν μεγάλων προσπαθειών έκ μέρους τού μαθητοΰ, 
άλλά τοΰτο είνε ακριβώς εκείνο, τό όποιον ήμεΐς έπιδιώκομεν.

Δ') ΙΙο /λ ά κ ις  ή συγγραφική πηγή εινε μάλλον εκφραστική και 
διεξοδική ή ό διδάσκαλος, όταν αΰτη περιέχη εικόνας πλήρεις ζωής 
καϊ πολλάς συγκεκριμένας λεπτομερείας. Τοιούτων δέ συγγραμμά
των υπάρχει πληθώρα καϊ χρειάζεται μόνον προσοχή είς τό νά 
έκλέξη τις τό κατάλληλον μέρος δι’ έκαστον σχολεΐον.

Υ πολείπεται ήδη νά έξεταθή ή άλλη μορφή δι’ ής ή ιστο
ρική ύλη προσκταται διά τής καλουμένης παραστατικής διδασκα
λίας. Αυτη είνε βεβαίοις ή νεωτάτη καϊ ζωηροτάτη, άλλά δυσκολω- 
τάτη,ώς απαιτούσα νάκαταβάλλη ό διδάσκαλος τήνδληντέχνην αυτού.

Ό  κ α θη γη τή ς Z llle l*  έμιλεΐ περί τής μορφής ταύτης ώς έξής· 
« Έ ν  τή διδασκαλία τής Ιστορίας ή παραστατική μορφή άντιτίθεται 
πρός τήν δ ιη γη μ α πκή ν μορφήν, ώς καϊ πρός τήν τής άναγνώσεως 
τού ιστορικού κειμένου. Κ α τ ά  τήν παραστατικήν μορφήν ή διοασκα



λ ία  λαμβάνει ως αφετηρίαν εκείνα; τάς γνώσεις τού μαθητοΰ, αί 
όποίαι είνε σχετικά! πρός τό διδακτέον, ή δημιουργεί μίαν σειράν 
πράξεο;ν εξ Ολης, ήτις δέν είνε μέν Εγκυκλοπαιδική, μεταθέτει ομως 
τον μαθ-ητήν είς τάς ίστορικάς σχέσεις, ώς συμβαίνει μέ έν ποίημα, 
μέ ένα μΰί)·ον, μέ έν δράμα ή καί μέ περιγραφήν είλημμένην έκ 
τής κλασικής ΰλης. Έ κ  μιας τοιαύτης παραστάσεως προσκτάται ό 
μαθητής ύπό τήν όδηγίαν τοΰ διδασκάλου ιστορικά; τινας γνώσεις 
καί έξ αύτών ώς έκ γνωστών ήδη σ ^ π ε ρ α ίν ε ι περί άλλων ιστορικών 
πράξεων. Έ ν  τή έργασία δέ ταύτη διορθοΰται το μέ δρθόν συμπέ
ρασμα, καθίσταται ώρισμένον τό Αόριστον καί έντοπίζεται ή ιστορική 
πράξις έντός τών ορίων μιάς ώρισμένης χρονολογίας. Κ ατ’ αύτόν 
τόν τρόπον έκ τών μεμονωμένων χαρακτηριστικών συντίθεται μία 
ολόκληρος σειρά ιστορικής ΰλης, έξ ής πρέπει ό παΐς, συνάπτων τάς 
λεπτομερείας, νά διαπλάσση μίαν συνεχή διήγησιν. Ά λ λ ά  δι’ έμέ 
έχει πολλήν σπουδαιότητα τό νά περιορίζηται ή συνεχής διήγησις ή 
ούτωσί προσκτηθεΐσα είς τά ούσιωδέστερα κατά τήν λίαν ορθήν ρή- 
ρ ιν  «ΙΙάν δ,τι δέν έγκατέλειπε άξιόλογόν τι διά τήν ζωήν τοΰ λαοΰ 
ή διά τήν φιλολογίαν είνε ανάξιον πρός εισαγωγήν είς τό σχολείον».

Κατά τήν παραστατικήν μορφήν τής διδασκαλίας δέν έπιτρέπεται 
νά προκαλώμεν τούς μαθητάς νά μαντεύωσι πράξεις καί σκέψεις, α ΐ
τινες δέν είνε δυνατόν νά καθορισθ-ώσι έκ τών προτέρων μετά τοσαύ- 
της βεβαιότητος, ώστε νά άποδοθώσι ώς μία μοναδική άπάντησις. Έ ν  
έναντία περιπτώσει άναμιγνύεται πάρα πολύ τό έσφαλμένον καί τό 
αναρμόδιον είς τήν πορείαν τών σκέψεων, πράγμα τό όποιον ταράσσει 
μάλλον ή προάγει τήν ένέργειαν τής φαντασίας καί εμποδίζει τήν 
άσφαλή έντύπωσιν τής παραστατικής σειράς.

Λέν έπιτυγχάνομεν λοιπόν τόν σκοπόν μας, νά διαδράμωμεν δηλ. 
λογικώς τήν ΰλην καί νά διατηρήσωμεν αύτήν. Έ ν θ α  δέ τοΰτο δέν 
λαμβάνεται ύπ’ δψει αποτυγχάνει έκεί ή παραστατική διδασκαλία. 
Κατά ταΰτα «τόσον μόνον έπιτρέπεται νά παρέχητα ι έτοιμον είς τόν 
τρόφιμον, ώστε νά δύναται ούτος αύτενεργών νά έποικοδομή τήν συ
νέχειαν τής σκέψεως καί περαιτέρω μία τοιαύτη διάταξις τών νοη - 
μάτων νά λαμβάνη χώραν, ίόστε νά φθάνη είς τήν θέσιν ό τρόφιμος 
νά ίπαναλαμβάνη είς άρμόζουσαν διηγηματικήν μορφήν τό δ ι- 
δαχθ-έν».

Περαιτέρω άκόμη λέγει. «Παρά πάση παραστατική διδασκαλία 
πρέπει νά γίνεται χρήσις τής διαλεκτικής μορφής· τοΰτο έχει μέγα 
κΰρος». «Ούδεμία άλλη μορφή τής προσφοράς τής ιστορικής ΰλης 
είνε προτιμοτέρα τής παραστατικής διδασκαλίας, εφόσον δέν προ- 
σφέρεται αΰτη διά τής αναγνώσεως τών κλασικών συγγραμμάτων ή 
διά τής κατ’ αίσθησιν έποπτείας.»Έ ν τή μορφή δέ ταύτη το μορφοΰν 
στοιχεΐον συνίσταται είς τό δτι έξεγείρεται τά μέγιστα ή αύτενέργεια 
τών μαθητών. Ύ πό τήν όδηγίαν δέ τοΰ διδασκάλου πορίζεται ό μ α 
θη τή ς τά ιστορικά γεγονότα και συναρμολογεί ταΰτα εις μίαν γ ε 
νικήν εικόνα. Τό νέον συντίθεται έκ τών στοιχείων, άτινα χρεωστεί 
δ μαθητής είς τήν πείράν του, τήν συναναστροφήν του, τάς μελέ
τα ; του καί είς τήν μέχρι τοΰδε διδασκαλίαν του. Έ κ  τούτων προ- 
σκτα ό μαθητής νέας σειράς σκέψεων καί νέους συλλογισμούς. 'Ο 
διδάσκαλος έξεγείρει μόνον καί καθοδηγή τήν δημιουργικήν φαντα- 

■ σίαν τοΰ μαθητου. Ύ πό τήν όδηγίαν τούτου δέ διαπραγματεύονται 
κατά μέρος διάφορα ιστορικά γεγονότα καί έξάγονται έκ τούτων νέα 
συμπεράσματα.Έκεΐνο τό όποΐονδένείνε όρθόνάπωθεΐται,είς τήνθέσιν 
δέ τοΰ αορίστου έντίθεται τό ώρισμένον.Έν τή έργασία ταύτη οφείλει 
ό διδάσκαλος νά προφυλάσσηται μήπω ς δι’έρωτήσεων γενικοΰπεριεχο- 
μένουκαίδιά πολυ βημάτων υπαινιγμών παραπλανήσητόν μαθητήν.Τ ά 
στοιχεία τά δποΐα άπαιτοΰνται διά τήν ποόσκτησιν τοΰ νέου πρέπει νά 
είνε διαυγή καί αρκούντως κατάδηλα, ι να έπακολουθή ό συλλογισμός 
μέ ακρίβειαν. Έ ά ν  κατά τήν διαμόρφωσιν τοΰ νέου παρεισάγωνται 
σφάλματα καί έπισωρεύηται τό αναποφάσιστον καί άμφιρρέπον, τα- 
ρά3σεται τότε ή πορεία τώνσκέψεων κωλύεταιήένέργεια τήςφαντασία; 
Πρό παντο; κανέν πήδημα ! Βήμα πρό; βήμα πρέπει νά έξάγηται 
άναγκαστικώ; τό έν έκ τοΰ άλλου. Τοΰτο βεβαίω; απαιτεί έξάπαντος 
έκ μέρους τοΰ διδασκάλου μεγάλην πνευματικήν έντασή, τελείαν 
γνώσιν τών παίδων, τής πνευματικής των δυνάμεως καί τοΰ γλω σ
σικού των πλούτου, συνετήν έκμετάλλευσιν τής άπαντήσεως, παρου
σίαν πνεύματος καί έτοιμολογίαν, ινα μή ή ζωηρά διαλεκτική μορφή 
δι’ ής διεξάγεται ή διδασκαλία, μεταδώση καί εν άνωφελές παίγνιον 
νοημάτων. Πρός τοΰτο απαιτείται μεγάλη άσκησις. "Οταν δμως 
κατορθώση δικάσκαλό; τις νά κυριάρχηση τής άναπτυοσούσης τα ύ
της ένεργείας, ούδέποτε δέ άποσπασΟ·ή ταύτης, διότι έξεγείρη αΰτη



αυτόν τοΰτον εις ΰψιστον - βαθμόν, παρουσιάζει είς αυτόν άκριβώς 
τήν πνευματικήν κατάστασιν τών μαθητών, και καθιστά τήν δλην 
τοιαύτην, ώστε νά παρουσιάζηται πάντοτε έν νέω φωτί.

(Έ κ  τοΰ Γερμανικού) (’Ακολουθεί)
Πάτραι H .  Γ. Τ β * * ;ρ » ) ς

Δναοοιδόσχαλος

  "

JU L E S  Γ Α Υ Ο Τ

Ο Α ΓΡΟ ΤΙΚ Ο Σ  ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

(Πρό 3 περίπου ετών έξεδόθη περισπούδαστον βιβλίον ύπό τόν 
τίτλον «Ζ7ρός τους Δημοδιδάσκαλους και / ίημοδιδασκαλίοοας» ύπό τοϋ- 
διακεκριμένου Παιδαγωγού κ. l u l e s  P & y o t, πρυτανείο; τή ; ’Ακα
δημίας τοΰ Α ΪΧ , έν τφ  όποίω αναγράφονται μετά πολλή; παρατηρη- 
τικότητο; συμβουλαί καί πρακτικχί οδηγία', πρό; τοΰ; κ. κ. δημοδι
δασκάλου;. Έ νόμισα λοιπόν ούχί άσκοπον καί πάρεργον, όπιο; τό 
έφ’ ήμίν μεταφράσωμεν κεφάλαιά τινα έκ τοϋ πολυτίμου τούτου 
'Οδηγού /άριν τών φίλων κ. κ. Συναδέλφων, οΐτινε; είμαι βέβαιο;, 
ότι Θά έκτιμήσωσι τό ύψηλόφρον καί διδακτικόν αΰτών. ”1 Ιδη άρχό- 
μεθα έκ τού Κεφαλαίου «ό Δημοδιδάσκαλο; έν τώ χωρίω» Β. Γ . I I .)

Ό  Σεπτέμβριος εφθασε καί μετ’ αΰτοϋ τό τέλος τών διακοπών. 
Ό  Δημοδιδάσκαλος καί ή δημοδιδάσκαλο; άρτι έξελθόντε; τού Δ ι
δασκαλείου όίπτουσιν έπανειλημμένω; βλέμματα εί; τόν χάρτην τού 
Νομοϋ. Έκλεγουσιν έκεϊ, χωρί; νά γνωρίζωσι «αί αΰτοί καλώ; τό- 
διατί, ^ωρία τή ; άρεσκεία; των, ένθα έλπίζουσι νά δίορισθώσι. Γνωρί- 
ζυυσιν άβεβαίω; οτι αί προτιμώμεναι θέσει; είναι κεναί... άλλ’ ο διο
ρισμός φθάνει, καί, μολονότι ή διοίκησις λαμβάνει ύπ’ δψει της κατά 
το δυνατόν τάς δίκαια; καί λογικά; άπαιτήσεις τών ύποψηφίων, ΐσχύ- 
ουσιν αί άνάγκαι τή ; ύπηρεσία; καί ή προσφερομένη θέσις δέν είναι 
συνήθως καί ή ονειροποληθεΐσα...

"II πρώτη αυτη στενοχώρια, ήν πάντες οί δημόσιοι υπάλληλοι 
ΐδοκίμασαν, δεν διαρκεί έπί πολύ. Είνε ό διορισθ^ί; τόσω ν^ος, πλ/, 
ρης έλπίδος καί θάρρους ! Είνε τόσω εΰτυχής άναγιγνώσκων καί έπα- 

■ vav iyvwc'/.wv τον “ ρώτον ?5ιοοι<Τ|Λ0ν.
Έ κ  ποιων φορτίων καί ανησυχιών απαλλάσσει τοΰ; γονει; του ! 

Πόσον ικανοποιεί τόν γηραιόν πατέρα καί μητέρα, άμφοτερου; τόσω 
..εΰτυ/εί; καί τόσω ύπερηφάνου;, διότι βλεπουσι πραγματοποιούμε- 
νον τό όνειρον τών δέκα τελευταίων έτών . . . .  Οποια ευχάριστο; 
ύπερηφάνεια έςογκώνει την καρδίκν του νεου καί τή ; ,νεας, πpOipχo- 
μένη έκ τ.ή; απαλλαγή; και ανεξαρτησία;, έκ τού άποκτηθεντος μέλ

λοντος καί τής ιδέας ότι ή περιουσία του τώ άνήκει καί ήν θα προαγα- 
κατά την αρέσκειάν του καί τέλος έκ τού πρώτου κερδισθ=.ντος χρό* 

ματος, όπερ θά διζΟίστ, καί οΰτινος απολαύει ήδη την χαράν, διότι 

■Ηχ δυνηθ? νά ,βοηθήση, τοΰς γηραιοΰ; γονείς του.
Ό  πρώτος ούτος διορισμός όποιον πλήθος αισθημάτων καί ιδεών 

π-οκαλεί ! Ό π ο ια  σχέδια, τών όποί<ον την βραδύτητα τής έκτελεσεω; 
δέν δύναται νά ύπολογίσν) ! 'Ολόκληρον μέλλον φωτίζεται ώς ύπό άνα- 
τέλλοντος ήλιου, θέλγετα ι τ ι;  τοσούτω έκ τού μέλλοντος τούτου, 
•ώστε τήν ημέραν τή ; αναχωρήσει»; άναβαίνει σχεδόν πλήρη; χ^ρα; 
είς τ ή ν  άμαςαν. Ε π ιπ λ ή ττε ι μάλιστα τρυφερώς τήν μητέρα του, τήν 
τόσω όλίγην λογικήν, ήν παρ’ όλζς τά ; ηρωικά; προσπζθεία; πνίγουβ. 
τά  δάκρυα καί τό θάρρος τήν έγκαταλείπει.Κ ζτά τά ; στιγμά; τού χω - 
ρισμοϋ αί μητέρες, έπειδή είναι εΰπαθείς καί άγαπώσι περισσότερον, 

-είναι προβλεπτικαί. Γνωρίζουσιν ότι ή ζωή ύπόσχεται πλείονα παρ 
όσα παρέχει καί τό μητρικόν φίλτρο ν ταϊς είναι πρόσφορον πρός ανη

συχίας . . .
Γείτων τ ι; πρόκειται νά έγκατασταθνί εί; τήν γειτονικήν στάσιν. 

Έπισπεύδουσι τήν άνα/ώρη«'.ν διά νά έπωφελη^ώσι τή; προσφερθείση; 
άμάξη; του καί ιδοΰ ό πρωτόπειρο; μ α ; όδοιπορών διά τήν θέσιν του' 
ό γείτων εφθασεν εί; τό χωρίον κζί ο πρωτόπειρο; εί; τόν σταθμόν δο
κίμαζε; τό πρώτον συναίσθημα τή ; άληθοϋ; άναχωρήσεως... Από τή; 
•στάσεως, εί; ήν κατέβη ό γείτων, μέχρι; ό'του φθάσγ, εις τήν θεσιν
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του ό πρωτόπειρος μας έ'χει μακράν διάστημα νά διανύση έφ’ ά μ α 
χης καί μόλις κατά την εσπέραν φθάνει εις τό σχολείον κουρασμένος,, 
με τόν εγκεφαλον βεβαρυμένον άττό τών συγκεχυμένων σχεδίων, τών- 
εικόνων τών αισθημάτων, άτινικ άπό τινων Ημερών τόν βασανίζουν...

H νεα πρό πάντων αισθάνεται αύςουσαν την ανησυχίαν της. 
Κ ατά τά τελευταία χιλιόμετρα πόσον σκέπτεται την μητέρα της Γ 
Ό ποια  μόνωσις !

ΙΙώς άρά γε θά την ύποδεχθώσιν ; είναι προσηλο»μένη είς την 
σκέψιν ταυτην. Οί χωρικοί επιστρεφουσιν έκ τών άγρών καί ό κρότος 
τής άμάςης τους ελκύει πρός τήν θύραν χύτης. Τότε γνωρίζουσι τήν 
Νεαν Δεσποινίδα καί προθυμοποιούνται νά zf. παράσχωσιν υπηρεσίας» 
Ευχαριστεί λίαν συγκεκινημένη καί ή συγκίνησις αύτη συντείνει πολύ-
είς τό νά προσέλκυση τάς καρδίας__

'II  νύς φθάνει καί δ πρωτόπειρος μας, ώς ό Ναπολέων τήν παρα
μονήν τής μάχης, κοιμαται βαθέως έπι τοΰ πεδίου τοϋ άγώνος...

Ή  πρώτη έπίσκεψις οφείλεται είς τόν διδάσκαλον λ την διδασκά- 
λισσαν τοϋ ίδιου χωρίου, έάν τό σχολείον δεν είναι μικτόν. Ό  πρωτό
πειρος θά λάβ·/) επίσης όλας τάς έπιθυμητάς πληροφορίας περί τών αρ
χών τών κατοίκων, τών συνηθειών των.’Αλλ’είς τό πλεονέκτημα τούτο 
τών πληροφοριών υπάρχει και έναντία γνώμη. ^ υ ν ί.  τον νά συμβή. 
ώστε αί διδόμεναι πληροφορία·, νά μη είναι απροσωπόληπτοι καί 
άπό τής πρώτης στιγμής ό πρωτόπειρος μας καί ή διδασκάλισσά μας 
θά άποφασίσωσι νά κρίνωσι μόνοι των. Δεν θά δεχθώσι ταύτας, αίτι- 
νες δίδονται μέ ψευδές συμφέρον, άλλά Οά τάς έξετάσωσιν έπισταμένως.

Τό μικτόν σχολείον είναι πολύ προ-.ιμότερον δι’ ένα πρωτόπει- 
ρον, διότι έκεί ή νέα είνα> έλευθέρα νά έοαρμόσνι τάς γενικάς της αντι
λήψεις. Τό εναντίον συμβαίνε· έάν είς τήν αύτήν κωμόπόλιν ύπάρνη. 
διδάσκαλος καί μάλιστα μή νέος, οστις νά εχν] πεπαλαιωμένα; συνή
θειας Ί Ι  πρωτοβουλία τής νεάνιδος Οά ύφίσταται διαρκή κρίσιν έ’νεκα 
τών έ'ξεων καί τής άδρανείας τοϋ Συναδέλφου. Ί Ι  κατάστασι; αύτη 
είναι πάντοτε άνιαρά' πολ.ύ συχνά εις όλα τά  στάδια οί παλαιότεροι 
άρέσκονται νά γελοιοποιώσι καί τάς μ?.λλον γενναίας δοκιμάς τών·

νεωτέρων’ δυστυχώς δέ φθάνουσι μέχρι τού σημείου, ώστε ό πρωτό
πειρος, έπειδή φέρει νέας μεθόδους καί νέας βλέψεις, νά μή ϊ χ γ  άλ
λον άσφαλέστερον εχθρόν άπό τόν άνευ πρωτοβουλίας καί ζωηρότητος 
συνάδελφόν του. Προςενοΰσι δέ διά τής οκνηρίας των καί τής άδρα- 
νεία; το»ν τοιαύτην κκτάστζσιν, ήτις άδύνατον νά τερματισθ/ί άνευ 
προσωπικών μεταξύ των έ/θαπραξιών.

Η ανθρώπινη φύσι; παρά τοΐς μή δυναμένοις νά καταστείλωσι 
τά  κατώτερα αισθήματα των, τήν οκνηρίαν των, τόν κακόβουλον 
φθόνον των, είναι οϋτω πεπλασμένη, ώστε καί ολίγον τολμηρά πρω · 
τοβουλία τούς ένοχλεϊ. Μή προσπαθήτε νά βελτιυίσητε τά  μέτρια 
ταΰτα συναισθήματα, διότι θά άπολέσητε τόν καιρόν καί τόν κόπον 
σας. Νά σκέπτησθε πριν ή ένεργήσητε- άλλ’ άπαξ ληρθείσης τής άπο- 
φάσεως πράξατε ήσύχως έκείνο, όπερ άπεφασίσατε. θ ά  άποδείξητε 
βραδύτερον μεθ’ ό-οίας ύπερτάτης δυνάμεως θέλησι; ήρεμο;, κυρία 
έαυτής καί μεθοδική, Οά έπιβληθή καί εί; τήν έπαναστατικωτέραν 
δημοσίαν γνώμην. ΕίσΟε νεήλυδες είς εν χωρίον ; Δέν πρέπει νά ύπο- 
στήτε τήν επιρροήν ούδενός. Τήν συνείδησίν Σας τήν διαφωτισθείσαν 
κατά τά τριετές διάστημα έν τώ Διδασκαλεία» καί τάς συμβουλά; τού 
Διευθυντού ή τής Διευθυντοίας, ού; έγκαταλείψατε, νά συμβουλεύη- 
σθε κατά τά ; δυσκόλους περιστάσεις.

Έ ν  τή ύποστηρίξει τοϋ τε Νομαρχιακού καί Ακαδημαϊκού Έ π ι-  
θεωρητού σα; θά ευρητε τήν άναγκαίαν ψυχικήν δύναμιν νά ύποστήτε 
άνευ άδυναμίας τάς άστειότητα; εκείνων, οιτινες κατά βάθος σας σέ
βονται, διότι αισθάνονται, ότι είσθε ανώτεροι των.

Ά νευ  προκλήσεως, άνευ κομπορρημοσύνης, μετριοφρόνως ακολου
θείτε τήν ευθείαν οδόν καί συγ/ρόνω; προσέχετε νά θέτητε έκαστον 
είς τήν αληθή του θέσιν. Ό  άνό/;το; φόβος τή ; γνώμης τών Συναδέλ
φων είναι εν έκ τών μαστιζόντων τήν χώραν μας κακών. Σπάνιοι είναι 
έκείνοι, οιτινες τολμώσι διά τών λόγων καί τών πράξεων νά βεβαιώ- 
σωσι τον χαρακτήρά τιον. Σπάνιοι είναι εκείνοι, οιτινες τολμώσι νά 
είναι έλεύθεροι έξαρτώμενοι μόνον έκ τής συνειδήσεώς τω ν.’Οφείλουσι 
νά Ιχοκιι τόλμην νά έκτελώσι τό καθήκον των άνευ αισχύνης.



Μεταξύ τών έζε/όντων περί της διαγωγές κανόνων πρέπει νά 
λάβητε υπ' οψει σα; καί ττ,ν ύποστήριξιν τών συναδέλφων σα; εί; 
άπάσα; τά ; ιδιαιτέρα; περιστάσεις καί όταν αυτοί δέν σά; ύποστηρί- 
ζωσι, διά νά μή διεγείρωνται ούτω άντεγκλήσεις. Ν ά άποτελήτε μέ 
αύτοΰ; 'έν Σώ μα, διότι πάσα άμαύρωσι; της ύπολήψεώ; των αντα
νακλά άναμφιβόλω; καί έφ’ ύμάς. Οί νεαροί μάλιστα διδάσκαλοι 
διαπράττουσι σπουδχϊον αδίκημα έξευτελίζοντε; όσον τό δυνατόν τοΰ; 
προκατόχον; t o j v , έπικρίνοντε; τά ; μεθόδου; καί τά  βιβλία, μέ τά 
όποΕα έφωδίασαν τό Σχολεΐον των. Έ ά ν  δέ ό προηγούμενο; διδάσκα
λο; εμεινεν εί; την θέσιν του πολλά Ιτη απέκτησε συμπαθεί α; σ τα 
θερά; καί θά άποδώσιοσι την σπουδήν τοΰ διαδόχου του εί; τό νά 
μ,εταβάλτ) τά  πάντα εί; α ίτια ; χαμερπεΐς. θ ά  τόν κατηγορήσωσιν 
οτι ωθεί τού; μαθητά; εί; προμήθειας, άφ’ ών ελπίζει ωφέλειαν . . .

Ό  πρωτόπειρος λοιπόν οφείλει νά διατηρώ έι;ί μακράν τό ύπάρ- 
χον καθεστώς καί νά μη άνατρέπτ) ούδέν καί πρό παντός ν’ άποδει- 
κνύη εί; πάσαν περίστασιν σεβασμόν πρό; τόν ήλικιωμένον προκάτο 
χόν του καί νά μη άνέχηται νά όμιλώσι περί αυτοϋ ένώπιόν του καί 
μάλιστα  δημοσία. Ό  μόνος τρόπο; διά νά κακολογήση τις τόν προ* 
κάτο/όν του είναι νά προσενεχθνί καλλίτερον αυτοϋ. ’ Ας άφήσωμεν 
τούς οκνηρούς καί τούς ανικάνου; νά πιστεύωσιν άνοητω; οτι θά ύψο>- 
Οώσιν έξευτελίζοντε; τούς άλλους.

Έ ά ν  είναι ήκιστα τιμητικόν δι’ ένα διδάσκαλον νά δυσφημήση 
την άνάμνησιν τού προκατόχου του, τί νά εί’πωμεν περί τών διδα
σκάλων τού αΰτού δήμ.ου καί ιδίως τού αΰτοϋ σχολικού ομίλου, οΐ- 
τινε; δίδουσι τό γελοΐον θέαμα τών ατομικών παθών των ; Δέν όμι-· 
λούμεν μόνον περί τών λογομαχιών μεταξύ υφιστάμενοί καί διευθυν
τών —  περί ών εί; έτερον Κεφάλαιον —  άλλά περί τών λογομαχιών 
μεταξύ τών γειτόνων διδασκάλων. Εϊδομεν έξαιρέτους διδασκάλους 
νά καρέ/ωσιν ύλην κωμωδίας είς ολον τό χωρίον. Τό πάθος επιφέρει 
συνήθως μόνον του την τιμωρίαν. Ε κείνο ι, οϊτινες παραδίδονται είς 
αύτό, φαίνονται ώς μανιακοί εις πάντα θίγοντα τό πρόσωπον τοϋ 
μίσους τιυν. Εις άτυπης μανιακός καταλαμβανόμενος ύπό της μανίας

της καταδιώξεως είναι τυφλό; πρό; πάσαν καλήν πρό; αύτόν συμ
περιφοράν είναι ώπλισμένο; μέ φακόν καί μικροσκοπιον δια να εξε
τάζει καί μεγαλοποιεί πάν ο ,τι δύναται νά διερμηνεύει ώ; ενδειςις

δυσμενείας«
Τό πάθο; προκαλεΕ παρά τφ  ύγιεϊ άτόμω αληθή μερικήν μανίαν* 

άφαιρεΐ τήν όρθήν κρίσιν καί επιτρέπει εί; χρηστού; νέου; νά συκο
φαντώντας άμοιβαίως. Α ί ελάχιστοι συμπτώσεις σημειούνται καί 
παρερμηνεύονται. Τά ψευδή συμπεράσματα πολλαπλασιάζοντας κα* 
συμπλέκονται ενεκα τοϋ μισητού πάθους· αποβάλλει τ ι;  πάσαν ορθήν 
έκτίμησιν τών πράξεων. Ό σάκι; άπεπειράθημεν νά μεσολαβήσωμεν 
πρό; κατευνασμόν παρομοίων παθών έμείναμεν ’έκθαμβοι, βεβαιωθεν- 
τες περί τής εκτάκτου ηλιθιότητας τών καλλιτέρων πνευμάτων, όταν 
άμοιβαίως έρεθίζωνται δι’ ένός μακροΟ καί πειρακτικού πολέμου. 
Ό τ α ν  τό /ωρίον μάθτι τόν πόλεμον τών διδασκάλων, παρέχεται είς 
τό κοινόν τό στερούμενον ψυχαγωγική; εΰκαιρία; θέαμα πολύ διασκε- 
δαστικώτερον ή ή τρέλλα τών δύο αντιπάλων, ών^ τήν θέσιν φθονεί 
τ ι;  ολίγον, άλλ’ οϊτινε; κατηγορούνται ιδιαιτέρως δια των πλέον με
λανών κατηγοριών. Οί καλοί γείτονε; ύποδαυλίζουσι τα  παθη, (ίοη- 
θοϋσιν εί; τήν τρελλήν ερμηνείαν τών άπλουστερων διαβημάτων, ευ
τυχεί; νά βλέπωσι τήν κωμωδίαν προχωρούσαν μέχρι τοϋ τελικού 
δράματος, όπερ είναι ή μετάθεσι; καί τών δύο διδασκάλων χάριν τών

συμφερόντων τού Σχολείου. ^ ^
ΓΙαρετηρήσαμεν συχνά ότι ή άρχή τής συγκρούσεω; ι/,εταςυ διδα

σκάλων καί διδασκαλισσών οφείλεται εί; τήν ζηλοτυπίαν rfa  συζυ- 
γου τοϋ διδασκάλου. Έ ά ν  ό διδάσκαλος συνεζεύχθη μετά νέας μή 
διδασκαλίσσης καί άλλος συνεζεύχθη μετά διδασκαλίσσης, τό οίκοκυ- 
ρΐόν τούτου μέ τούς δύο συνηνωμένου; μισθούς φαίνεται εΰπροσωπό- 
τερον τού πρώτου. Δυνατόν νά γείνωσι μερικά ταξειδια είς τήν πόλιν
πρός συμπλήρωσή τής επιπλώ σεω ς..............έξ οΰ μικραί ζηλοτυπιαι,
-αΐτινες συντελοϋσιν είς τό νά άρχίστρ τό σύμπλεγμα τούτο των **κω; 
εκλαμβανόμενων λόγων, τών κακώ; διερμηνευομένων πράξεων. Κ ατ 
άρχά; επέρχεται απλή δυσαρέσκεια' αί δυσαρέσκειαι διαδέχονται ά λ -



λήλκς· οί γλυκόξινοι λόγοι γίνονται ολίγον κατ’ ολίγον ξινοί κ α ί. . . .  
ό πόλεμος άρχεται. Ε π ίσ η ς συχνά αναπτύσσεται ζηλοτυπία μεταξύ 
τής ολιγώτερον περιποιητικής, ολιγώτερον οικονόμου συζύγου τοϋ δι
δασκάλου καί τ·?,; μικρά: νύμφης, ήτις κάμνει π2ν ο ,τι θέλει διά τών 
δακτύλων της καί ήτις χάοιν τοΰ συζύγου της στολίζει χαριέστερον 
καί εύπροσωπότερον οικοκυράν. Υ πάρχει έπίσης ζηλοτυπία τής γυ* 
ναικος τοΰ διδασκάλου πρό; τήν νεαράν διδασκάλισσαν, την έλευθε- 
ριωτέραν, τήν έχουβαν ορέξεις χαριεστέρα; καί μείζονκ έπιρροήν είς 
τό χωρίον.

Γό μόνον συμπέρασμα, δπερ δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ τών 
παρατηρήσεων τούτων είναι δτι οί σύζυγοι οφείλουσι νά είναι λογι- 
κώτεροι τών συζύγων τω ν  οφείλου®; νά ταϊς άπαγορεύωσι νά κά- 
μνωσι συνεχείς σκηνάς ζηλοτυπίας, αΐτινες έξογκούμεναι Οά καταλή- 
ξωσιν είς μίσος, δπερ Οά νομισθ?, εύλογον. Ό  σύζυγος όφείλει νά άν- 
τιτάς/, εις το σύμπλεγμα τοΰτο ερμηνείαν τών πράξεων έμπνεομέ- 
νων ύπό εύρέος πνεύματος ανοχής καί καλωσύνης. Αύτός πρό παντός 
οφείλει νά μή ^νδίδτ, εί; τήν άδιάκοπον προσπάθειαν πρός παρε:μη- 
νείαν γυναικός έμπαθοΰς, ώς συνήθως αί γυναίκες πράττουσι.' Έ ά ν  
ένδώσγ, τις Οά είνα; πολύ δυστυχής καί Οά διακινδυνεύσω τό μέλλον 
του. Πρεπει διά νά όιαφύγτ, τόν κίνδυνον τοΰτον νά θέση ώς άοχήν, 
α π α ; δια παντός, δτι ούδέν είναι τέλειον- δτι οφείλει ν’ άνέχηται 
παραπτώ ματά τινα τών συναδέλφων του, δτι μ ετ’ εύΟυμίας καί κα 
λοσύνης αφοπλίζει τις τάς άρτιφυείς κατηγορίας- ότι παν άλλο είναι 
προτιμότερον π α ,ά  ό αδιάκοπος πόλεμος, οστις εχει σπουδαιότητα 
μόνον διά τούς ένδιαφερομένους καί δστις προξενεί δορεάν τήν κωμω
δίαν είς τό χωρίον.

Επειδή αί υπο την επιρροήν κακοΰ αισθήματος παράλογοι αΰται 
πραςεις είναι δυναταί μόνον είς πνεύματα άεργα, τό ύπέρτατον άν- 
τιδοτον είναι ν’ άνα.γκάζωμεν τήν προσοχήν μας νά προσηλωθ? είς 
σκιφεις σοβαράς καί σπουδαίας καί νά έργαζώμεΟα.

Εις τον μισητόν τοΰτον πόλεμον είναι τις ευτυχής δταν άντι- 
τασσγ, το ευτυχώς συχνόν θέαμα Διδασκάλων ηνωμένων διά τών

-στερεών δεσμών τής αλληλεγγύης, πάντοτε ετοίμων νά άλληλοβοη- 
Οώνται, νά άλληλοπληροφορώντα, καί νά άλληλοϋπερασπίζωνται.

Ό  διδάσκαλος ιδίως επέχει θέσιν τοΰ μυστικού προστάτου ενώ
πιον της νεαοάς πρωτοπείρου διδασκαλίσσης, τήν όποιαν δύναται νά 
βοηΟήσ·{ΐ πρός τακτοποίησιν τοϋ Σχολείου καί εύόδωσιν τού Εργου.

"Ολοι ζώσιν έπι τ·/5 βάσει της ιδέας της συναδελφότητος. Πρός 
άνταπόδοσιν ή πρωτόπειρος μανθάνει τήν σύζυγον τοΰ διδασκάλου 
νά κόπτη τά  ενδύματα τών τέκνων της, τήν βοηθεί μυστικώς νά 
κεντρί λεπτά  αντικείμενα προορισμένα νά στολίσωσι τήν οικίαν. 
*0 υφιστάμενος διδάσκαλος περιποιείται τόν κήπον τή ; πρωτόπει

ρου. Είναι τοΰτο μία άνταλλαγγι καλών καί εύγενών ύπηρεσιών, 
αΐτινες μοναδικώς συντελοΰσιν είς τήν ευτυχίαν της ζωής

Βραχνέϊχα— Παιρέων Ιϊ*αί.λ. Γ .  Ι Ι α π α γ ε ω ρ γ ίο υ  
  —

Λ  II  Λ  i t  2Ϊ I  Si
Γίνεται γνωστόν εις τά απανταχού μέλη τοΰ Συνδέσμου δτι, συμ- 

φώνως τοΐς άρθ-ροις 10, 11 καί 12 τοΰ Κατασταστικοΰ, αί άρχαιρε- 
σίαι γενήσονται κατά τό τελευταΐον δεκαήμερον τοΰ Δεκεμβρίου έ.έ.

Δικαίωμα τοϋ έκλέγειν εχουσι πάντα τά μέλη άμφοτέρων τών φυ
λούν τά Εγγεγραμμένα πρό μηνός τούλάχιστον καί έκπληρώσαντα 
τάς πρδς τόν Σύνδεσμον υποχρεώσεις των διά καταβολής της συν
δρομής των μέχρι της παραμονής τών αρχαιρεσιών (ή έτησία συν
δρομή είνε διά μέν τούς έν ’Αθήναις έν δημοσία υπηρεσία δρ. 4 διά 
δέ τούς λοιπούς δρ. 2).

Δικαίωμα δέ τοϋ έκλέγεσθαι εχουσι μόνον τά έν ’Αθήναις καί 
ΙΙειραιεΐ μονίμως διαμένοντα τακτικά μέλη, έφ’ οσον καί ταΰτακα- 
τέβαλον τήν συνδρομήν αύτών.

Έ  έκλογή τοΰ έννεαμελοϋς Διοικ. Συμβουλίου γενήσεται διά μυ
στικής καί διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας* άλλά τά μέν έν ’Αθ·ήναι; 
καί Πειραιεϊ μέλη οφείλουσιν αυτοπροσώπως νά παραδώσωσι τό 
ψηφοδέλτιόν των κατά τήν ημέραν τών αρχαιρεσιών είς τήν έπί 
τούτω Εφορευτικήν έπιτροπείαν, τά δέ λοιπά δύνανται νά άποστεί- 
λωσι δι’ επιστολής τά ψηφοδέλτιά των πρός τό προεδρείο ν οΰτ(·>: 

«κ. Πρόεδρον τοΰ Συνδέσμου τών Έλλ. Δημοδιδασκάλων 
Πλατεία Ελευθερίας 

«*Ι* φ ο  Π ε λ τ ι ο  ν»
Είς Αθήνας*

Έ  ή μέρα καί ή ώρα τών αρχαιρεσιών προσδιορισ&ήσεται ύπό 
τοϋ Προεδρείου καί κοινοποιηθήσεται Εγκαίρως καί καταλλήλως.

(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Συνδέσμου).



Κανονισμ-ος  συνεργασίας χαε συμ-μετοχ^ς έν τ»?ς άρ*  
χαιρεακαις τ ο ΰ  Χ υ ν Π έ σ μ ο υ  τών έν τώ α ρ θ ρ ω  *2*® 
τ ο ΰ  χαταστατιχοΰ  άναφερομ,ένων Χ υ λ λ ό γ ω ν .
Αρθρ. 1. 'Οσοι εκ τών έν ταΐς έπαρχίαις καί έν τώ έξωτερικώ 

ιδρυμένων δημοδιδασκαλικών Συλλόγων έπιθυμοΰσι νά συνεργά- 
ζωνται μετά τοΰ Συνδέσμου τών Ελλήνων Δημοδιδασκάλων, δη- 
λοΰσι τοΰτο πρός το προεδρειον τοΰ Συνδέσμου διά τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου των καί άποτελοΰσιν έ’νωσιν μετ’ αύτοΰ.

Αρθρ. 2. Ό  Σύνδεσμος διά πάν γενικόν ζήτημα  ύποχρεοΰται 
νά άποστέλλη ερώτημα είς τούς άποτελοΰντας έ'νωσιν Συλλόγους,· 
οί'τινες συνερχόμενοι είς συνεδρίασιν έκφέρουσι τήν γνώμην των 
άνακοινουμένου καί τοΰ άριθμοΰ τών λαβόντων μέρος είς τήν συ- 
^ητησιν, καί άποστέλλουσι ταύτην, έντός ώρισμένου χρονικοΰ δια
στήματος, διά τοΰ ΙΙροεδρείου αύτών είς τόν Σύνδεσμον, δστις, άφοΰ 
συγκεντρώσω τάς αποφάσεις τών διαφόρων Συλλόγων, καλεϊ είς 
συνέλευσιν τά Ιν ’Αττική μέλη τοΰ Συνδέσμου, τά όποια άποφα- 
σι^ουσι κατά πλειοψηφίαν έπί τοΰ αύτοΰ θέματος Τό ΙΙροεδρεϊον 
τοΰ Συνδέσμου λαμβάνον ύπ’ οψιν τον αριθμόν τών μελών τών έν 
τή αποφασει τών ειρημένων Συλλόγων άναφερομένων, ώς καί τόν 
αριθμόν τών μελών τών λαβόντων μέρος κατά τήν συνέλευσιν ταύ^ 
την, καταρτίζει τήν κατά πλειοψηφίαν άπόφασιν πάντων καί αναγ
γέλλει ταύτην αμέσως είς τήν Συνέλευσιν καί είς τούς ανωτέρω 
Συλλόγους, ένεργει οέ συμφώνως πρός αύτήν, ύποχρεουμένων πάν
των νά παραδεχθώσι ταύτην.

Άρ!)·ρ. Πας σύλλογος, ώς καί πάν μέλος έχει τό δικαίωμα 
νά προκαλέση συζήτησιν καί άπόφασιν τής κατά τά ανωτέρω πλει- 
οψηφίας έπί γενικοΰ τίνος ζητήματος.

Αρθρ. 4. 1 ήν κατα τό αρθρον 2 προκλησιν είς έκδήλωσιν τής 
γνώμης τής πλειοψηφίας ο Σύνδεσμος δύναται νά άποστέλλη καί 
πρός τά εκτός τής ’Α ττικής διαμένοντα καί άπ’ εύθείας μέλη 
αύτοΰ, άτινα υποβαλλουσιν έγγράφως εντός τοΰ ώρισμένου χρονικοΰ 
^ια,ί^ημα.ο^ .a s γνωμας των εις τό ΙΙροεορεΐον τοΰ Συνδέσμου, 
οπερ λαμβάνει ταύτας ύπ’ όψιν κατά τόν καταρτισμόν τής διά 
πλειοψηφίας άποφάσεως.

Άρθρ. ό. Κατά τάς αρχαιρεσίας τοΰ Συνδέσμου καί έντός τώ>

κεκανονισμένων προθεσμιών, λαμβάνουσι μέρος προσκαλούμενο^ 
εγκαίρως καί οί έπαρχιακοί Σύλλογοι, συγκαλοϋντες πρός τοΰτο είς 
συνεδρίαν τά εαυτών μέλη έντός τοΰ \Υ. δεκαημέρου τοΰ μηνός 
Δεκεμβρίου καί ύποβάλλουσι τώ προεόρείω τοΰ Συνδέσμου έσφρα- 
γισμένα τά ψηφοδέλτια έκάστου τών λαβόντων μέρος είς τήν περι 
ού πρόκειται συνεδρίαν, κατά τό άρθρον 4 τοΰ περίκανονισμοΰ τών 
άρ/κιρεσιών κανονισμού, διαβιβάζοντες ταΰτα διά συστημένη,

επιστολής. # ,
Ά ρ θ ρ . 6. Είς εκτάκτους καί 'επείγουσας περιστάσεις, προκειμε-

νου περί γενικοΰ έπίσης ένδιαφέροντος ζητήματος, προβαίνει 6 Σύν
δεσμος είς τάς απαραιτήτους πρός τοΰτο ένεργειας και αποφάσεις, 
άνευ τής γνώμης τών Έ π α ρ χ . Συλλόγων, επιφυλάσσεται ομως εν · 
καιρώ νά ζητήση τήν εγκρισιν τών ανωτέρω Συλλόγων και μελών

αύτοΰ.
Ά ρ θ ρ . 7. Ή  συνεργασία τοΰ Συνδέσμου μετ’ άλλων -υλλόγω ν 

ή Σωματείων, μή φερόντων έκπαιδευτικόν χαρακτήρα, άλλα ανα- 
γνωριζόντων τήν ανάγκην τής Λ αϊκής έκπαιδεύσεως καί έπ^ζη- 
τούντων τήν βελτίωσιν ταύτης, συνίσταται είς τήν άπό κοινοΰ ενέρ
γειαν παρά τοΐς «ρμοδίοις πρός ένίσχυσιν καί άνύψωσιν τής Δημοτ. 
Έ κπαιδεύσεως, έπιτυγχανομένων τούτων διά καταλλήλων υπομνη
μάτων ύποβαλλομένων δπου δει, διά δημοσιευμάτων καί διαλέςεων.

Ό  παρών κανονισμός συζητηθείς ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου και 
έγκριθείς τή 19 βίαιου 1911 υπεβλήθη είς τήν Συνέλευσιν πρό;

iy/.ototv χλΙ ένεχριθ’Ύ].
Έ ν  Ά θ ή ν α ις  τή 19 Μαίου 1911.

Ό  ΐΐοόεδρος ‘Ο Α ν .  Ι 'ρ α μ μ α ιε^
I .  ΊΓζίβας ■*- Χ δ ά ρ ν α ς

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 31 Μ Α ΙΟΥ 1911
(77ερί προσωρινών Πατάξεων τοϋ 16 ο υ  ίρ # ρ ο ν  τοϋ 

Συντάγματος).
«Μέχρι τής ψηφίσεως νόμου οικονομικού είς έςυπηρέτησιν των 

δαπανών τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως συμφώνως πρός τό άναθεω- 
θέν άρθρον 16 τοΰ Συντάγματος ίσχύουσιν οί έπί τή βάσει τοΰ προ
γενεστέρου άρθρου τοΰ Συντάγματος υφιστάμενοι έπί τούτου νόμοι»-
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Β. Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Ι Ι ε ρ Ι  τ ο ϋ  ϋ ε ν τ ρ ε κ ο Ο  Έ π ο π τ κ χ ο ΰ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  

Λ / , μ ο τ ι κ ή ς  Έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς .

ΓΕΏ ΡΓΙΟ Σ Α '
Β Α ΣίΑ Ε ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έ χ ο ν τ ε ; ύπ’ δψει τά άρθρα 3, 4, ο, 7, 8, ί) καί 10 τοΰ ,ΓΩΚΗ' 
νόμου τδ α', η ' καί τήν α' καί τό η § τοΰ 10 άρθρου καί τ ί  1 I τοΰ 
,Γ Χ ^ Β ' τοΰ νόμου.

Προτάσει τοΰ Ημετέρου έπι τών Ε κκλησιαστικώ ν καί τής Δ η 
μοσία; Εκπαιδεύσεως Ιπουργοΰ, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν 
τάδε·

Ά ρθρον  Ιον. Έ ρ γ α  τοΰ Κεντρικού Ε ποπτικού  Συμβουλίου τή ; 
Δημοτικής Έπαιδεύσεως εινε τά εξής :

a j  Ε π ιβ λ έπ ε ι τήν έν τοΐς Διδασκαλείοις άρρένων καί θηλέων 
τής δημοτικής έκπαιοεύσεως καί τοΐς προσηρτημένοις έκάατω τού
των προτύποις δημοτικοΐς σχολείοις γινομένην εργασίαν καί προ
τείνει είς τό Ί.πουργεΤον τών Ε κκλησιαστικώ ν καί τής Δημοσία; 
Έκπαιδεύσεως^ δσα έκάστοτε νομίζει αναγκαία πρός άρτιωτέραν δρ- 
γανωσιν και εύστοχωτέραν λειτουργίαν αύτών μέτρα.

ρ ) ΙΙροτεινει είς τό Ιπουργεΐον τών Ε κκλησιαστικώ ν καί τή ; 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εντός οκτώ ημερών άπό τής κενώσεως τή ; 
J-έσεως τόν διορισμόν διευθυντού τοΰ έν Α θ ή ν α ις  Διδασκαλείου 
τή ς δημοτικής έκπαιδεύσεως, καθηγητώ ν καί διδασκάλων αύτοΰ 
και δημοδιδασκάλων τών προσηρτημένων αύτώ προτύπων δημοτι
κών σχολείων.

γ ) Προτείνει είς τό Ιπουργεΐον τών Εκκλησιαστικώ ν καί τή ; 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως τήν άπόλυσιν τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Δ ιδα
σκαλείου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, αν ύπάρχη κατ’ αύτοΰ έκ- 
θεσις τοΰ έν τφ  Καποδιστρείω ΙΙανεπιστημίω καθηγητού τής Ι Ια ι-

δαγωγικής καί τήν άπόλυσιν καθηγητών καί διδασκάλων ύπηρε- 
τούντων έν τφ Διδασκαλείο) τής δημοτικής έκπαιδεύσεως ή έν τοΐς 
προσηρτημένοις τούτω προτύποις δημοτικοΐς σχολείοις, άν υπάρχη 
εκθεσις τοΰ Διευθυντού τοΰ Διδασκαλείου δικαιολογούσα τήν άπό- 
λυσιν.

Ά ν  τό Κεντρικόν Εποπτικόν Συμβούλιον άσκοΰν τήν έν τώ Α' 
εδαφίω τοΰ 8ου άρθρου τοΰ ΓΩΚΗ' νόμου έποπτείαν πεισθή περί 
τής άνάγκης τής άντικαταστάσεώς τίνος τών έν τφ Διδασκαλείο) τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως Εργαζομένων, προκαλεΐ αύτό τόν έν τφ 
Καποδιστρείφ Πανεπιστημίω καθηγητήν τής Παιδαγωγικής ή τόν 
Διευθυντήν τοΰ Διδασκαλείου νά ύποβάλλη τήν άναγκαίαν εκθεσιν.

δ') Κανονίζει τόν τρόπον τής άπό τάξεο^ς εις τάξιν προαγωγής 
τών μαθητών καί μαθητριών τών Διδασκαλείων τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως, τήν διεξαγωγήν τών έττί πτυχίο) δημοδιδασκάλου καί 
διδασκαλίσσης έξετάσεων, τήν διεξαγωγήν τών Διευθυντικών καί 
τών ί κ ΐ  προβιβασμφ έξετάσεων τών δημοδιδασκάλων, τών διδασκα- 
λισσών καί τών ύποδιδασκάλων καί τήν διεξαγωγήν τής έπι πτυχίο) 
καλλιγράφου καί ίχνογράφου δοκιμασίας. Τό Κεντρικόν τοΰτο Συμ
βούλιον ώσαύτως κανονίζει τόν τρόπον τής άπό τάξεο>ς εις τάξιν 
προαγωγής καί τής άπολύσεως τών μαθητών καί τών μαθητριών 
πάσης κατηγορίας σχολείων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως περι- 
λαμβανομένων καί τών Άνωτέρων Παρθεναγωγείων. Περί τών δια
φόρων τούτων έξετάσεων προκαλεΐ τό Συμβούλιον Βασιλικά δια
τάγματα διά τοΰ Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών.

ε') Έχον ύπ’ δψει τούς σχετικούς πρό: τήν δημοτικήν έκπαί- 
δευσιν νόμους καταρτίζει καί υποβάλλει πρός κύρωσιν είς τό Ύπουρ- 
γεΐον τών Εκκλησιαστικών τόν γενικόν οργανισμόν τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως, προγράμματα τών μαθημάτων σχολείου διαφόρων 
βαθιιών καί κανονισμούς αύτών.

στ') Ααμβάνον ύπ’ οψει τόν άριθμόν τών έκασταχού τής χώρας 
σχολείων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, τήν άπ’ άλλήλων άπό- 
στασιν τούτων καί τήν κατά τόπου: εύκολωτέραν ή δυσκολωτέραν 
συγκοινωνίαν, διαιρεί τό Κράτος είς έκπαιδευτικάς περιφερεια: 
τόσας, ώστε νά είνε δυνατή ή πραγματική καί καρποφόρος τών εν 
εκάστη τούτων λειτουργούντων σχολείων έπιθεώρησις παρά τοΰ



τοπικού έπιθεωρητοΰ, δρίζον (τδ Συμβούλιον) και τόν τόπον, έν ον 
θά έδρεύη δ εχων τήν έποπτείαν τών έν έκάστη εκπαιδευτική πε- 
ριφερεία λειτουργούντων σχολείων επιθεωρητής.

ζ') Προτείνει είς το Υπουργεϊον τών Εκκλησιαστικών καί της 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως τήν μετάθεσιν παντός έπιθεωρητοΰ δημο
τικής έκπαιδεύσεως έγκατεστημένου Ιν τινι έκπαιδευτική περιφε- 
ρεια από τριετίας, δρίζον καί τήν έκπαιδευτικήν περιφέρειαν, είς ήν 
πρέπει νά μετατεθή ούτος.

η') Ά ν  εύρίσκη άναγκαίαν τήν μετάίεσιν έπιθεωρητοΰ τίνος 
καί πρίν ή συμπλήρωσή ούτος τριετίαν έν τή περιφερεία, έν ή υπη
ρετεί, προτείνει τό Συμβούλιον είς τό Υπουργεϊον τών Εκκλησια
στικών τήν μετάθεσιν αύτοΰ, δρίζον και τήν περιφέρειαν, είς ήν- 
πρέπει νά μετατεθή, καί άναπτύσσον τούς λίγους δι’ ούς κρίνει 
άναγκαίαν τήν μετάθεσιν.

0·) Προτείνει εις τό I πουργεΐον τών Εκκλησιαστικών τήν 
άπο τής υπηρεσίας απο/υσιν παντός έπιθεωρητοΰ δημοτικής 
έκπαιοευσεως, ον κρίνει άπολυτεον οι ανικανότητα ή έπανει- 
λημμενην παραβασιν τών καθηκόντων αυτοΰ, ή ot’ απιστίαν 
περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων ή διά διαγωγήν αναξιοπρεπή 
λειτουργφ τής Εκπαιδεύσεως. Είς τοιαύτην πρότασιν προβαίνει τό 
Συμβούλιον έπί τή βάσει έγγράφου έκ3·έσεως τοΰ αρμοδίου μέλους 
αύτοΰ, ή προτάσει τοΰ παρ’ ω υπηρετεί δ κατηγορούμενος έπιθεω- 
ρητης τοπικοΰ έποπτικοΰ συμβουλίου, καί άφοΰ, έχον έπαρκεΐς πεοί 
τής αλήθειας τών άποοιοομενων τώ έπιθεωρητή κατηγοριών άπο- 
δείξεις, μελετήση τήν έγγραφον απολογίαν αύτοΰ κληθέντος ν’ άπο- 
λογηθή έντός ώρισμένης προθεσμίας, ή άκούση αύτοΰ απολογού
μενου αύτοπροσώπως ή οι’ αντιπροσώπου έν δημοσία συνεδριάσει.

ι') Προτείνει είς τό Υπουργεϊον τών Εκκλησιαστικών τήν άπό 
τής υπηρεσίας απαλλαγήν παντός έπιθεωρητοΰ τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως, πάσχοντος χρονιάν νόσον, κωλύουσαν αυτόν άπό τή; 
έκτελέσεως τών καθηκόντων τής έπιΟεο,ρήσεο,ς. Ή  τοιαύτη πρό- 
τασις γίνεται έπί τή βάσει ένόρκου μαρτυρίας τοΰ σχολικοΰ ίατροΰ,. 
ΰποχρεουμένου νά έξετάση τόν ασθενή κατά πρόσκλησιν αύτοΰ τοΰ 
άσθενοΰς ή τοΰ Συμβουλίου καί νά συντάξη Ικθεσιν περί τής κα- 
ταστάσεο^ς τοΰ πάσχοντος έπιθεωρητοΰ.

Τό Συμβούλιον δύναται έν ανάγκη ν’ άναθέση καί αλλο» ίατρφ
τήν έξέτασιν τοΰ άσ9·ενοΰς έπιθεωρητοΰ. . ^

ια ) Τιμωρεί διά προστίμου άπό δρ. 25 μέχρι 200 τούς επιθεω- 
ρητά; τών κατ' έκπαιδευτικάς περιφερείας δημοτικών σχολείων κα- 
τοΰ; έν τώ Διδασκαλείο» τής δημοτικής έκπαιδεύσεως καί έν τοΐς 
προτύποις δημοτικοΐς σχολείοις τοΐς προσηρτημένοις τούτο,, έργα,ο- 
μένους. Εί; τοιαύτας άποφάσεις προβαίνει τό Συμβούλιον επι τη 
'βάσει έγγράφου έκθέσεως τοΰ αρμοδίου μέλους αύτοΰ η καταγγε
λίας ένυπογράφοj οίουδήποτε πολίτου, άλλά μετ’ άπολογιαν έ γ 
γραφον ή προφορικήν τοΰ κατηγορουμένου, όφείλοντος ν’ απολο-

γηθή έντός ώρισμένης προθεσμίας.
ιβ') Έκδικάζει τάς έφέσεις τών παρά τών τοπικών έποπτικον

συμβουλίων έκδιδομένων καί είς τό Κεντρικόν Συμβούλιον έκκαλου-
μένων αποφάσεων περί άπολύσεως, μεταθέσεως ή τιμο,ρια* οιοα-
σκάλων καί διδασκαλισσών.

ιγ') Προτείνει τήν σύσιασιν, προαγωγήν, τόν υποβιβασμόν και 
τήν κατάργησιν δημοτικών σχολείων κατά τάς διατάςεις του άρθρου

2 τοΰ JTliH' νόμου.
ιδ’ ) Λαμβάνον ύπ’ δψει τόν αριθμόν τών άρρένων μαθητών σχο

λείου λειτουργοΰντος έν κωμοπόλει καί τόν τών μαθητριών τών 'εγ
γεγραμμένων είς τό έν τή αύτή κωμοπόλει λειτουργοΰν σχολεΐον 
τών θηλέων, ώς καί τόν βαθμόν τής ίκανότητος τοΰ διδασκάλου 
καί τής διδασκαλίσσης, προκαλεΐ άπόφασιν τοΰ Υπουργείου τών 
Εκκλησιαστικών περί συνδιδασκαλίας άρρένων καί θηλέων τών 
κατωτέρων τάξεων έν τώ παρθεναγωγείο» ύπό τής διδασκαλίσσης 
καί συνδιδασκαλίας μαθητών καί μαθητριών τών άνωτέρων τάξεων 
εν τώ άρρεναγωγείο» ύπό τοΰ διοασκάλου.

ιε') Κανονίζει διά Η. διαταγμάτων προκαλουμένων υπο του 
Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών τά τής λειτουργίας τών σχο
λείων τών τόπων, έν οίς δ άριθμός τών κατοίκων μεταβάλλεται 
ούσιωδώς κατά τάς διαφόρους ώρας τοΰ έτους διά τά; ε: αίτια* λ  > 
κλίματος ή χάριν άγροτικών καί κτηνοτροφικών άσχολιών γινομέ-

νας μεταναστεύσεις τών κατοίκων.
ιστ') Ζητούν τίνα τά έν έκάστω τόπο» συνηθέστατα καί κυριώ- 

χ χ τα αίτια τής άτάκτου φοιτήσεως τών παίδων είς τά σχολεία, ευ



ρίσκει καί προτείνει τά πρός άρσιν τούτων προσφορώτατα έκαστα- 
χοϋ μέΐρα.

&ζ ) Προτείνει είς τδ Υπουργείον τών Εκκλησιαστικώ ν τήν βρά- 
βευσιν διδασκάλων διακρινομένων διά τόν ζήλον αυτών πρός διά- 
δοσιν γεωπονικών ή ζφοτεχνικών γνώσεων, πρός προφύλαξιν δασών 
προς άποξηρανσιν μικρών τελμάτων καί καταπολέμησιν τών ανω
φελών λεγομένων κωνώπων, άλλά καί μαθητών ασχολούμενων μετά 
ζήλου είς τήν ανθοκομίαν, τήν δενδροκομίαν καί τήν μελισσοκο
μίαν προτείνει τήν βράβευα ιν είς τό Ύ πουργείον τών Ε κ κ λ η σ ια 
στικών.

ιη ) Έ χ ο ν ύ π ’ οψει εκθέσεις καί αναφοράς Επιθεωρητών δημο
τικών σχολείων, δημοδιδασκάλων, μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, δη - 
μάρχων και ιδιωτών περί τών οικημάτων α προσφέρουσιν οί ίδιο- 
κτήται πρός μίσθωσιν ίνα χρησιμεύσωσιν ώς δημοτικά σχολεία, φρον- 
-ίΰ,ον δέ νά έχη  και σχέδια τούτων δηλοΰντα τάς διαστάσεις τών α ι
θουσών, τών αυλών και τών οικορόμα>ν, τάς διαστάσεις τών παρα
θύρων καί τήν θέσιν έκάστου τούτων, έγκρίνει ή Απορρίπτει τάς 
περί μισθώσεως διδακτηρίων προτάσεις τών Επιθεωρητών.

ιθ '; Κανονίζει τήν διεξαγωγήν τής δοκιμασίας τών θελόντων νά 
διορισθώσιν ώς έπιθεωρητοΊ δημοτικών σχολείων, τής μνημονευο- 
μένης έν τώ 1 άρθρω τοΰ Β Ί ΛΑ' νόμου.

"Αρθρον 2. Έ ρ γ α  τοΰ Προέδρου τοΰ Κεντρικού Συμβουλίου τής 
Δημοτικής Έ κπαιδεύσεω ς είνε τά έ ξ ή ς :

%) Καλεΐ τό Συμβούλιον είς συνεδριάσεις τακτικάς καί Εκτάκτους 
πέμπων πρός τά μέλη τοΰ Συμβουλίου προσκλήσεις είς Εκτάκτους 
συνεδρίας πρό τριών ήμερών.

Η ) Κηρύττει τήν έναρξιν τών συνεδριάσεων, είσηγεΐται τά έκά
στοτε συζητητέα θέματα, διευθύνει τήν συζήτησιν, διατυποΐ τάς 
ψηφιστέας προτάσεις, προκαλεΐ είς ψηφοφορίαν τούς Συμβούλους καί 
λύει τάς συνεδριάσεις.

7 ') 'Ορίζει τίς τών συμβούλων Επί τίνος έκάστοτε τών διδασκαλείων 
άρρένων καί θηλέω ν θ ’ άσκή τήν έν τή α' παραγράφω τοΰ 8ου άρ
θρου τοΰ ΓΩΚΗ' νόμου μνημονευομένην έποπτείαν.
^ δ’) 'Ο ρίζει τίς ή τίνες τών συμβούλων έκάστοτε θά  παρασκευά- 
ζωσι καί θά  ύποβάλλωσιν είς τήν ολομέλειαν τοΰ Συμβουλίου πρός

συζήτησιν τάς Εν τφ  [5* τφ γ ' καί τώ ι' Εδαριφ τοΰ <Soυ άρθρου τοΰ 
ΓΩΚΗ' νόμου μνημονευομένας έργασίας.

ε') Προτείνει έκάστοτε τίς τών συμβούλων σταλήσεται είς ταύτην 
ή Εκείνην τήν Εκπαιδευτικήν περιφέρειαν πρός έπιθεώρησιν ή Ινέρ- 
γειαν ανακρίσεων καί τίνι τών λειτουργών τής μέσης έκπαιοεύσεως 
είνε προτιμότερον ν’ άναθέση τό συμβούλιον τήν ί.νεργειαν Επιτό
πιων ανακρίσεων.

στ') 'Ορίζει τίνων υπαλλήλων, άλλοις κλαοοις τής οημοσιαςυπη- 
ρεσίας άνηκόντων, τήν συνεργασίαν πρέπει νά ζητηση τό Συμβού
λιον κατά τό τελευταΐον έδάφιον τοΰ Του άρθρου τοΰ ,ΓΩΚΗ νόμου.

ζ ') Λαμβάνει πρώτος γνώσιν τών πρός τό Συμβουλιον πεμπομε- 
νων έγγράφων καί διεξάγει τήν πρός τάς άλλας άρχάς τοΰ Κράτους 
αλληλογραφίαν τοΰ Συμβουλίου.

η ') Φροντίζει περί συντάξεως τών έν τή ια' έδαφίφ τοΰ 8ου άρ
θρου τού (ΓΩΚΗ' νόμου μνημονευομένων μητρώων, φύλλων ποιό- 
τητος καί καταλόγων καί περί τής προμήθειας τής αναγκαίας τφ  
Συμβουλίφ γραφικής ΰλης.

θ ')  Φροντίζει νά περισυλλέγωνται πάντα τά στοιχεία τά π ρ ο ς-ε 
φαρμογήν τοΰ ε', τοϋ ι' καί τοΰ ιγ ' Εδαφίου τοϋ 8ου άρθρου τοϋ 
ΓΩ Κ Η ' νόμου άναγκαΐα.

ι') Π αρέχει όδηγίας τώ γραμματεΐ τοϋ Συμβουλίου συντάξεως τών 
πρακτικών έκάστης στνεδριάσεως καί κανονίζει τήν Εργασίαν του- 
του καί τών γραφέων.

ια') Ά ν  πλείονα τού ένός μέλη τοΰ Συμβουλίου ζητήσωσιν άοειαν 
άπουσίας, γνωματεύει τίνι τούτων πρέπει κατά προτίμησιν νά χο - 
ρ η γη θή  ή άδεια.

Ά ρ θ ρ ο ν  3. Τό Κεντρικόν Ε π ο π τικ ό ν  Συμβούλιον συνεδριάζει έν 
τφ Ύ πουργείφ τών Έ κκλησιαστ. καί τής Δημοσ. Έκπαιδεύσεως.

Ά ρ θρ ο ν  4. Οί μισθοί τοΰ Προεορου τοϋ Κεντρικοΰ Κποπτικοϋ 
Συμβουλίου^τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, τών μελών τοϋ Σ υ μ 
βουλίου, τοϋ Γραμματέως, τών γραφέων καί τοΰ κλητήρος αύτοΰ ώς 
καί τά πρός άγοράν γραφικής ΰλης δαπανώμενα χρήματα κ α τα 
βάλλονται έκ τοΰ έν τή Ε θ ν ικ ή  Τραπέζι;} κατατεθειμένου καί -/ατά 
τό ·4ον άρθρον τοϋ περί Εκπαιδευτικών τελών νόμου προωρισμένου 
εις βελτίωσιν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως είοικοΰ κεφαλαίου, διά



■χρηματικών ένταλμάτων τοΰ έπί τών Ε κκλησιαστικώ ν καί τή ; Δ η 
μοσίας Έ κπαιδεύσεω ς Υπουργείου, έκδιδομένων έπί τή βάσει κατα
στάσεων υπογεγραμμένων ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Συμβουλίου ή τοΰ 
νομίμου αυτοϋ άναπληρωτοΰ επ’ όνόματι τών δικαιούχων καί πρό; 
-ή ν  Τράπεζαν έν ή εύρίσκεται κατατεθ-ειμένον τό ανωτέρω μνημο- 
νευόμενον κεφάλαιον.

Τά οδοιπορικά τών πρός Ιπι&εώρησιν σχολείων ή ένέργειαν ανα
κρίσεων έξερχομένων τών Άθ-ηνών Συμβούλων καταβάλλονται έκ 
τοϋ Δημοσίου Ταμείου δι’ έντάλματοςτοΰ Υπουργείου τών Ε κ κ λ η 
σιαστικών έπ'ι τή βάσει καταστάσεων τεθ-εωρημένων ύπό τοΰ Προέ
δρου τοΰ Συμβουλίου.

Άρθ-ρον δ. Τό Ε πο π τικ ό ν  Συμβούλιον έκάστης έκπαιδευτική; 
περιφερείας συγκαλεΐται είς συνεδρίασή ύπό τοΰ Προέδρου αύτοΰ 
είς τό γραφεΐον τοΰ γυμνασιάρχου τακτικώς μέν άπας τοΰ μηνό; 
κατά τό πρώτον δεκαήμερον αύτοΰ, πλήν τοΰ μηνός Αύγούστου, 
έκτάκτως δ’ όσάκις καλείται ύπό τοΰ Προέδρου αύτεπαγγέλτως ή 
κατ’ αΐτησιν τοΰ έτέρου τών ύπολειπομένων μελών.

Ε ίς τόν αύτόν Ή μέτερον Υ πουργόν άνατί&εμεν τήν δημοσίευσιν 
καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος διατάγματος.

Έ ν  Ά θ ή ν α ις  τή 20 ’Ιουλίου 1911.

Έ ν  ο ν ό μ , α η  τ ο ϋ  Ι ϊνσ ιλέ ιυ ;

Ό  Ά ντιβασιλεΰ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ό  'Γπουργό;
A ll. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔ1ΉΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΤΤΑΗΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒίΒΑΗΜΕΚΟΗ ΦΡ. 8,000,000

ΙΔ Ρ ΪΘ Η  ΤΗ' 1 9 9 1

Άνεγνω ρϊυΟ κ) διά. Ι ϊ ϊ ο ι λ ι χ ο ΰ  Α ΐ ϊ χ ά γ μ α ΐ ο ς

Κ Α ΤΑ Σ ΤΗ Μ Α ΤΑ  ΚΑΙ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ : έν Μιτυλήνϊ], Κων)πόλει,
Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Ά θ ή να ις , Α λ εξά ν 
δρειά, ΓΙέρα και Π όλει, (Κων)πόλεως), Να- 
ζλή, Δικελή, ΣοκίοΐΓ, Ά γ ίφ  Ό ρ ε ι, ’Α ϊβ α 
λή, Χ ίφ , Ιίειραιεϊ, Ά γιά σσ ω κ α ι Π λωμαρίφ.

—  Έ κτελεϊται π ά σ α  τραπεζιτική εργασία.
—  Δίδονται δάνεια  έπί ένεχε ίρ ψ  Λαχειοφόρων Ό μ ο λ ο -  

γΐ(Ι)ν έπί μικριο τόκψ έϊ,οφλητέα τμηματικιΒς.
—  Π ροεξοφλοϋνται τοκομερίδια καί εμπορικά γραμμάτια.
— ’Ε νοικιάζονται χρηματοκιβώτια ’Α γ γ λ ικ ή ς  κατασκευής 

έπί μικρψ ένοικ ίψ .
—  Διά καταθέσεις άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν 

γίνο ν τα ι  συμφιυνίαι συμφέρουσαι δια τόν καταθέτην, 
ά ναλόγ  ως τοϋ ποσοϋ καί τοΰ χρόνου τής καταθέσεως.

-— Γίνονται δεκτοί καταθέσεις εις τό Ίαμιευτήριον άπό δρ. 
5 μέχρι 3 ι ° 0 °  άποδοτέαι τμηματικ&ς ή όλικώς είς πρώ
την ϊ,ήτησιν καί δίδεται τόκος 4 Ο 2 °)°·

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α  Τ  Η X Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ

Έ ν  Ά ϋή να ις , όδός Σοφοχλίονς άριϋ. 3.
» Πειραιεΐ, έναντι στα&μον Ή λεκ τρ . Σιδηροδρόμου.



ΒΙΒΑΙΟΜΑΕΙΟΝ ΤΗΣ “ ΕΣΤΙΑΣ,. Ε Ι  ΑΘΗΗΜΣ
Ι Ω Α Ν Ν Ο Γ  Α. Κ Ο Λ Α Α Ρ Ο Γ  όδός Σταδίου 44

Κ Ο Ν  Ρ Α Δ Ο Τ - Γ Ε Ω Ρ Γ  Α Κ Α Κ Ι
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Η Θ Ι Κ Η Σ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΝΟΜΙΑ .
(■Κυβερνητική χαι κυρίως α γ ω γ ή ) .

Μετά πολλών έν πχραρττ,ματι υποδειγματικών διδασκαλιών τοΰ
τε συγγραφέιος καί τοΰ μεταφραστού σελ. 5 0 0 . Δρ. 7 .— 0 .—

Κ Ο Ν ΡΑ ΔΟ Υ -ΖΑ ΓΓΟ ΓΙΑ Ν Ν Η . Ψυχολογία μ ετ’ έφαρμογών 
είς ττν διδασκαλίαν καί ττ,ν αγωγήν καθόλου. Έκδοσις Β ' 
συμπλκ-ρωθεϊσα κατά την Β ' Ι ’ερμανικτν έκδοσιν ·χ.εΟ’ υπο
δειγματικών διδασκαλιών ύπό Δημ. Γεωργακάκι χαθτ,γιη- 
τοΰ τών παιδαγωγικών. Ά6·?}ναι 1910 σ. 574 Δρ. 7 .— 6 .— 

BAAAKH ΙΙΑΥΛΟΥ. 'Π  άηό τον αναγνωστικόν βιβλίου δι- 
δισκαλία τής Μ ητρικής γλώσσης έ'ν τε τί) χατωτάτγ) καί 
τί, μέαν) ’Εκπαιδίυσ=ι. Αθ. 1909 8ον σελ. 426 Δρ 4 .— 3 .2 0  

ΓΡΑ Τ Σ1Α Τ Ο Τ  Γ Εισαγωγή εις την σύγχρονον Ψ υχολογίαν.Έ ά

τοΰ Ί τ α λ  τοϋ G u i d o  V i l l a .  19U8 Σελ 500 . Δρ. 9 — . 8 . — 
II EL  Π Α Σ . Ή  γυμναστική καί αί παιδιαι τοΰ Δηιχοτικού καί

'Ελληνικού σχολείου άμηοτέρων τών φύλων. Δρ. 3 .2 5  2 50· 
Π ΕΙ1Ι1Α — 1 N O R L A N D E R . Συνηδική Παιδαγωγική Γυμνα

στική πρός χ&·7,σιν τών Δτ,μοτικών και Ελληνικώ ν Σ χο 
λείων, τών Γυμνασίων καί Διδασκαλείων, τών άνωτέρων 
λυκείων καί σχολών, τοϋ στρατού καί τού ναυτικού μετά
πολλών εικόνων Ίαί πινάκων. 1 9 0 1 ....................Δρ. 3 .5 0 . 2 .8 0

ΓΙΟΤΛΙΟΤ X . Τό βιβλίον τών γονέων, νίτο: πρακτικές οδηγός 
περί άνατροφίς τών παίδων άμφοτέ;ων τών φύλων άπό τίίς 
πρώτν,ς ηλικίας μέχρι τ·7,ς ένηλικότητος αυτών. Μετάφρ.
έκ τοΰ γερμανικού τοϋ Καρόλου Ό π π ελ  .......  Δρ. 5 .—  4 .—

Χ ΡΥ ΣΑ Φ Ι! 1L2AN. Ή  Γυμναστική κατά το Σουηδικόν σύστη
μ α , μετά πολλών εικόνων καί σ/ηματων καί έπι άοίστου
χάρτου. Α θ . 1909 . Σελ. 432 ....................... Δρ. 6 .— 5 .5 0

ΜΠ ΑΚΑΝΑΚΗ  Κ.  Θεωρία τής άγω γής κατά τάς άρχάς τού
‘Ε π α ίτ ο υ . Μεταφρ. έκ τού Γαλλικού   Δρ. 2 .—  0 9 0

Κ α τ ά λ ο γ ο ι  άποατέλλο>ται «αντί τω αιτοΰντι δωρεάν»
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ς. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ' ΤΕΤΡΑΑΙΕΝ “ ΑΙΤΕΡΟΣ,, ΚΑΙ Β ΙΜ Μ Ε ΐΕ ΙΟ Ν  

Α Η π η τ ρ ι ο τ  Α η η η τ ρ / ι κ ο τ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, Σ Τ Ο Α  ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 3

Κ ύ ρ ιο ι Δ ιδά α κ α λο ι ,

’Επιθυμούντις. νά διευκολύνωμεν τό εργον σας μετα τον περιο
ρισμόν τών διδακτικών βιβλίων, είστγάγομεν τό παρ’̂ απασι τοΐς 
πεπολιτισμένοις Κράτεσι κρατούν ο ύ ο τ η μ α  τ ε τ ρ α δ ί ω ν  Καλλι 
γοαφίας, Γραφής , 'Ιχνογραφίας καί Χαρτογραφίας  μετά υποδειγμά

των καί εικόνων.
1) Κατεσκευάσαμεν όθεν Καλλιγραφίας 3 τεύχη  τετραδίων. Τά δυο

πρώτα τεύχη περ.έχουσι μεθοδικώς την διδασκαλίαν τ /ς  
γραφνίς τών μικρών γραμμάτων. Γό γ τεύχος περιέχει 
τά Κεφαλαία. Τιμή, έκάστου τετραδίου έκ φύλ. 1 2  λεπ. 6

2) Γραφής 1 τεύχος περιέχον δυο είδη γραφεί, τ·7,ς μεν λε-

πτοτερας τνίς δέ εκ φυλ. 12 .................................................
3) ’Ιχνογραφίας 4 τεύχη έκαστον φύλλα 6 έκαστον ................ ν
4) Χαρτογραφίας 1 τετραδιον σελίδων 2 0 . Το έσωτερικόν τού

έξωφυλλου περιέχει τόν χάρτην τΫίς ’Ελλάδος τετραχρω-
μον μέ 16 Νομούς, χαραχθέντα μετά πολλές έπιμελειας
καί άκριβείας, μέ λίαν καταφαν* την όρεογραφίαν, καί
περι=χοντα τά άπαοαίτητα διά ττ,ν διδασκαλίαν diy-
ρημένον δε είς τετραγωνίδια. Τά φύλλα τού τετραδίου
τ ις  χαρτογραφίας είναι έπίσης διτ,ρτμένα εις τετράγωνά

. . . .  ® 8ως καί ο χαρττ.ς.................................................................. .

« Ό  Ά ο τ ή ρ » ,  Παιδικόν καί οικογενειακόν «εριοδικον εκδι- 

δόμενο, κατά !5θν,μερον μετά εικόνων έγχρωμων καί κεντημάτων.



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
‘ - Δ . · 3 Γ Χ Ί ϊ . 2  - ^ - Θ Ι Ξ 2 Τ £ 2 £ Τ ,  

ΘΕΟΔ. ΛΠΟΣΤΟΛΟΓΓΟΥΛΟΥ
(Μ εταφερθέντα είς τό έπί τούτω κτισθέν μέγαρον) 

Α ' . - Β Ι Β Α Ι Α  Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Α
Τ Α Η ,Χ  Α '— ΑΔΦΑ^ ΗΤΑΡΙΟΝ, χεΰχ. Α'. τετράκις Ιγχρ^έν.

T A E l r  B ' - r p ^ ^ K MAf AS f e i r ^ ar v fiW  έγκ°ιθέν·
Τ Α ί ι τ  Γ ' - 'Ο .Υ Ρ Τ ίν  η η ν  Α Μ η ο ο π ί,ύ  γκΙριθεισαι «λευταϊον. 

έγ κ ρ ιθ έν—ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΚΗ rJa Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Ι», αναγνωστικήν εσχάτως 
π *  Λ «τα'-ρ  Η ’ τελβυ '“ ΐον εγκριίΚ-Ισα.—ΙΕ ΡΑ  1ΣΤΟΡΤΑ TRY
Γ Ρ Α Φ Ι Α  J " ‘ e e iH I - .B T O P U  Τ Η Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  ΓΕ0

ΛΙΓΡΑΦΙΑ, ν έ α > Υ̂ η .1 ΐΧ ™ Ρ Α Φ Ι Α ΚΗχ 5 ο ς  ί  π° ° β^ ατα-  ΚΑΛ' 
T O lT ir * ' Σ · ^  ^  ΕΛΛΗΝΠΟΛΙΤΗΣ,εθνικόν αναγνωστικόν.— ΗΡΟΔΟ-

Τ εωΪ ρΤ φ^ Τ μ ΓγΓ λ , Κ Ϊ  Κ κ ο η ί Γ " 0-· - Γ1; ΑΜΜίΤ1 Κ « '
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Κ Α Ι Ν Ή Σ  Λ ί Λ β ί ϊ κ Η ™  Χ Ρ ? “ ΐ Α “ ι ? ΗΊ β π ί ™ τ ί 5Ρ '*  

£ 9 ?  Ν Ε Ω Γ Ε Ρ Α Σ  ΕΛ Λ Α Δ Ο Σ ΑΡΙΘΑί Η Τ ΙΚ Α  Π Ρ Ο Β \ Η μ δ τ δ

2 ( ί γ ων *_ EA^HNI KH' ^^EPSOi i  HV

, , , Τ Α Ε ,  ε  Ε καί =Γ.-ΞΚΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ANARAVTV ν -  ν  
χελλη. _  ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ, Σίμ. Χ,ωτέλλη ΓΕΩΓΡΑΦτ¥  Π ν -· ί ΐω'
ΓΡΑφΤΑλ“Α ~  ΕΧΑΓΓ? ΛΙΚΑΙ Π Ε Ρ ΙΚΟIIAI\ποστυΓοποΙ^ου  — ΙΧΝΟΙΡΑΦΙΑ, Ατοστολοπουλου. — ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ ά  ι ^ Ν Ο 
Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ, ν .  Αποστολίδου. -  Ο ΡΥ Κ Τ Ο Λ Ο ΓΙΑ l a l Γ^ΩΛΟγΤα0" ^  
Παπανικολαου. -  Φ Υ ΣΙΚ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  λ  ν  ? * ^ ,ΑΥ* Σπ.
στολίδου, έγκβ*οιμενη - Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν W £ '  ‘Α π° · 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ Ελλη ν. Σχοϊείων X i L f i f - k l p T M ^  
λου, Ελλάδος, Έλλην. Χερσονήσου, Παλαιστίνης," £  ' 1 " ^ “ '

a  s s s r ^ s r a
ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΤΤΗΓΙΛ ΛΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ

7α ατμοκίνητα  * τ ο ιχ£10χυ τή ρ ια  ’ΑλοατολοΛούλου, ν ,ω » ά  ,U τη 
Π ανελλήνιον ως τα τβλ,ιό ιατα  καί πλουσ ,ώ τα τα  el- η ά>τ, τΛ Μ -

s r - r a s a . ' a T i  s ? s  s & r z  :ί ~ ζ

*™λον κ ά ° Ζ 7 * Ι α Γ έ * :' πα νΐα  C a “"h  Ζώ>' ° τ 0 ίχ ί ! 'ων· ^ μ β ά ν ο Ζ 7 τ 1 7 φ ! λ ό !
ονγ ΐβ αμ μ ά -

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  Α'» Β ' .  Γ ' ,  Κ Α Ι & ΤΟΜΟΥ
ΤΟ Υ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Υ  «ΤΟ Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ε ΪΟ Ν ?

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α  Α '  τ ό μ ο υ .  1) Ό  διδακτικός >»άλογος ύ»ό 
Δ . Λαμψα διευθυντοΰ τοΰ έν Ά θηναι; διδασκαλείου, 2 ) Τό χάννον 
τοαΰυια ϊ*7ίό Ά ϊ .  Κουρτίδου. 3) Τελειοποίησις τ?.; μορφώσεως τοϋ 
AruoUetewcXou ύπό ‘ν .  Έξαρχοπούλου επιθεωρητικοΰ τής Μέσν»ς 
Έκπαιδεύσεως, 4) Ύ ποδειγματικα ί διδασκαλίαι ύπό Δ . Λ ά μ γα .,υ )  
Σουηδική Γυμναστική ύπό Σ π . ’Αρβανίτου διευθυντοΰ του Ά καΛ η-
ααίκοΰ Γυαναστηριου κ. ά . ^ _

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α  1* ' τ ό μ ο υ .  1) Ή  πορεία τ·7,; διδασκαλίας 
ή τά  ειδολογικά στάδια * ύ τ *  ύπό Δ . Αάμψα. 2) Ή  επιστημονική 
αποστολή τοΰ δημοδιδασκάλου ύπό Β. I. Στάμ,αΐελλου έπιθεωρητοΰ 
της Δημοτ. Έκπαιδεύσεως. 3) Συλλογισμοί έπί^προβλημάτων ύπό 
1. Βα/αβιόλον έπιθεωρητοΰ τη; Δημοτ. Εκπαιόεύσεω;. 4) Π ίνα , 
ΣουηδικνΊς Γ υμ να σ τι^ς ΰ~ό Σ , ’Αρβανίτου. 5) Άγόρευσι; θ .  «1>αρ- 
αακοπούλου έν νϋ Βουλ·^ ^ατά ττ,ν βυζϊ,ττ.βιν τ·7,; περί διαβαθ(Αί®εως 
τών σχολείων έγκυκλίου.* 6) Ζτ,τν,ματα τ·7,ς Δτ,αοτ. Έχπαιδεύσεο^ 
υπό 1. Βαχαβιολου. 7) Τό πλϊίρι; μονοτάξιον Δ τμοτ σχολεΐον ΰζο  
I. Τσότρα δημοδιδασκάλου. 8) *0 Δτ,ι/οδιδάσκαλο; καί * κοινωνιο-
λογία ύπό Β. Σταματέλλου κ. ά.

t t z r j iC · ' /ό μ ε ν ν .  1 ν  “ ό μ Ο Μ . 1) Η πορεία τ·?,; διδασκαλίας 
■?, τά  ειδολογικά στάδια αΰτ·7,ς ΰπο Δ . Λ άυψα. 2) ιΊ παίδ^υσις τώ / 
/.αθ’ νιμας Ελλήνων II. Π . Οικονόμου, κατά t/ε-.άφρασιν έκ τοΰ 
Γερμανικού υπρ Γ . Γρ 3) Τό πρόγραμμα τοΰ ν-,νωμένου σχολείου 
ΰπό Π . Α ιβαδα. 4) α '.  Ό  μισθό; τών δημοδιδάσκαλων έν Ρρωασία, 
Βαυαρία καί Αυστρία· β '.  Ό  ψιττακισμός- γ ' .  Τό πρόγραμμα'^ μ ε 
ταφράσει: υπό I . Βαχαβιολου. 5) Ή  ίξέλίξις τ ί ς  Δ χμ  Έκπαιδεύσεως 
έν Έ λ λ ά δ ι άπό τ·7,« συστάσεω; τού Έ λ λ η ν . Κράτους μέχρι σήμερον 
ύπό Ί Ιλ .  Γοντζέ. 6) Τ ά  αναλυτικά προγράμματα ύπό X. Οικονόμου. 
7) Ή  έν Κρήτη Δ . Έκπαιδευσις κατά τό σχ.ετος 1908 1 9 0 9 * .4 ., 

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α  Α '  τ ό μ - ο υ .  1) Ή  παίδευος τών καθ ήμα; 
Ε λλήνω ν ύπό 11. 11. Οικονομου κατά μετάφρασιν έκ τοΰ ί ερμανι- 
κοΰ. 2) Πρόγραμμα αναλυτικόν καί ώρολόγιον ηνωμένου πλήρους 
Λ τμ . Σ/ολείθυ ύπό II. Λ '.β ίδα. 3) Έ κ  τ?,; ψυχολογίας D R . Μ . 
.) A H W  ,κατά μετα^ρασιν Έ π . Π απαμ ιχαηλ. 4) Αί έκθέσει; κατά τόν 
K o h l·  κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Γερμανικού II . I . Γσακίρη. ·->.* Η 
καλή διηγησι; καί οί όροι τη ; έπιτεύςεως αΰτ^ς ύπό Δ .Λ α μψ α .6) Πώ; 
κατεσκεΰασα τό σ/ολικόν μου μουσεϊον, μετχΏρασι; I. Βαχαοιολου.



/) 11 οικογένεια, τό βχό̂ είον καί τό έ’γκλϊμα ύπό Ε. Σωτνρακο- 
πουλου. 8) Προβλήματα άνευ άριΟμών, μετάφρασις 1. Βαχαβιόλου.

{  ϋ ι  π ?όν ονοί ‘ψ ώ ν  έγένοντο Ιπιφανέστεροι ev τοίς πολέμοις ·?, Ιν 
τοΐς γράμμα®ιν ^πραγμ ατεία  βραβευθεϊσα 1’.- Άνδρουλιδάχι. 10) Ή  
μορφωσς δια τοϋ ωραίου, μετάφρασις I. Βαχαβιόλου. 11) *Η άνα-
T oT ir· iv a "*.ca'7‘Ea':tity' φ*ντασία, μεταφρασις I. Βαχαβιόλου. 
1Λ) ί  υχολογικαι π α ρ α τ ά σ ε ις  «ό φόβος παρά τοΓς παισίν» ύπό Β 
Παπαγεωργίου. 13) ’Εγκύκλιος τού Έπιθίωρτ,τοϋ ’Λχαίας κ, Γ 
Βούλγαρι περι διδασκαλίας τών φ:ονγ.ματιστικών μ α γ μ ά τ ω ν . 14) 
Καταστατικόν τοϋ Συνδέσμου τών Έ λ λ . Δτ,μοδιδασκαλων. 15) Θε- 
ομολύγ,ον  α ')  ό ισχύων νομος περί συντάξεως τών πολιτ^ώ ν ύπαλ- 
λ·/)λων καί Β. Δ ιαταγμα  περι έκτελέσεως αυτού, β ')  Β Δ ιάταγμα 
περι δοκιμασίας τών θελόντων νά διορισ&ώσιν έπιδεωρτ,ταί τών δ™, 
σχολείων κ. ά . , 1

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

_βΑΛ 1* π“.σ“ν άποοηολήν χρημάτων καί iv γέν.ι ίιά r.aaav δοσοληψίαν 
: '  4"*“»»ντίον πΡ4ς τόν ταμίαν τοΰ Συνίέομοο μέ τήν 3ξί)ς

«χ. Β α ο . Κ α μ π ά ν η ν
Ταμίαν τοϋ Συνδέσμου 

Ό ϊό ς  Ν ικηφόρου θιοτόκη .s, ή

-Όν αχολ*ϊον Πλάκας 656; ΆίριανοΟ

Ε ίς Α θήνας»

fI I  σ υ ν δ ρ ο μ ή  τ ο ΰ  π ερ ιοδικοί»  ώρίσΟη :
όιά τα ιιιι ιιελη τον  εσωτερικόν καί Κρήτης είς Δ ο .  2 .  

» » » » » ε’ξωτερικον » λ 2 .5 0
Είς τά «έλη τοΰ Συνδέσιιόν άποστέλλεται δωρεάν.

Ε υ ρ ίσ κ ο ντ α ι  καί π ω λ ο ΰ ν τ α ι  αντίτυπα τ ο ΰ  Λ'. It'. 
I '  . κ * ι  Α ' .  τ ό μ ο υ  τ ο ΰ  π ε ρ ιο δ ικ ο ύ  τ ο ύ τ ο υ  π α ρ ά  τώ  
βιβλιοπω λείο»  τής '« σ τ ι^ ς  κ^ΐ π α ρ ά  τώ Χ α μ ία τ ο ΰ  
Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  αντί δ ρ α / .  V  έκαστος τ ό μ ο ς .


