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ΠΕΡΙ ΤΙΜΩΡΙΩΝ ΕΝ ΤΩι ΣΧΟΛΕΙΩι
(Συνέχεια χαΐ τέλος ίδέ φύλλ. 16 καί 17)

Φανταζόμεθα τά σχολεϊον ώς μίαν μικράν πολι
τείαν, έν ή βιοΰσι μικροί άνθρωποι, οί μέλλοντες 
έλεύθεροι πολϊται τοϋ έθνους, έν άθωότητι και δι
καιοσύνη καί αγάπη ασκούμενοι είς τήν πρόθυμον 
τήρησιν τών σχολικών νόμων, είς τήν άποτριβήν 
πάσης αγροικίας καί άκοσμίας, είς τήν πρόθυμον 
έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος, είς τήν φιλοπονίαν, είς 
τήν άγάπην τών, άλλων, εις τΟν σεβασμόν τοΰ δι
καίου αύτών, είς τήν αποστροφήν καί καταπολέμη- 
σιν τής κακίας. Έν τή μικρφ ταύτη πολιτεί^, ής 
Κυβερνήτης έλέφ θεοΰ είναι ό διδάσκαλος, δέν είναι 
ούδέ πρέπει νά είναι πολίτευμα τυραννικόν, ένθα οί 
νόμοι ισχύουσι μόνον διά τούς ύπηκόους, διά δέ τόν 
διδάσκαλον ούδείς- ένθα ώς νόμος πολλάκις έμφανί- 
ζεται ή αύθαίρετος τόΰ διδασκάλου θέλησις, ή προ- 
νοοΰσα περί έαυτοϋ καί ύπέρ έαυτοϋ μόνον, εις δέ 
τούς μαθητάς μή άναγνωρίζουσα ούδέν δικαίωμα 
αθώας καί άκάκου άπολαύσεως, χαράς, έλευθερίας, 
άλλά μεταχειριζομένη αύτούς ώς άνθρώπους ξένους, 
ώς δούλους, ώς αιχμαλώτους παραδεδομένους είς 
τήν αύθαιρεσίαν τοϋ διδασκάλου άνευ όρων καί άνευ 
όρίών. Τόιοΰτο σχολεϊον μέ τοεοΰτο πολίτευμα δέν 
είναι έκπαιδευτήριον, άλλ*  ή άποβαρβάρωσις τών 
άνθρώπων. Καί τινα πολιτισμόν δυνάμεθα νά προσ- 
μενωμεν παρά σχολείου, ού δ διδάσκαλος έρχεται 
είς το σχολεϊον, όταν θέλη, καί ήμίσειαν καί μίαν 
ώραν βραδύτερου τοΰ κεκάνονισμένόυ, όταν δέν ά- 
κολΟυθή τό πρόγραμμα τών μαθημάτων πιστώς, 
όταν διδάσκη ίκεϊνα μόνον τά μαθήματα, τά όποϊα 

έγκρίνει, παραλείπει δέ όσα δέν έγκρίνεε ή δέν ή- 
ξεύρει, όταν σχολάζη πρό τοΰ κεκανονισμε'νου χρό
νου, όταν όρίζη ήμέρας έορτής ή άργίας δσας ούτος 
θέλει παρά τούς κειμένους νόμους, όταν κάμνη χρή
σιν τιμωριών μαλακών ή αύστηρών κατά τήν συμ
πάθειαν ή άντιπάθειαν, ήν έχει πρός τούς μαθη
τάς, δταν άλλους μέν άμνηστεύη εντελώς, διότι 
ουτω θέλει, άλλους δέ τιμωρή σκληρώς, διότι οΰτω 
θέλει- όταν άπαιτή νά λέγωσιν οί μαθηταί άπό 
στήθους κρατών βιβλίον εις χεϊρας καί βλεπων εντός, 
όσα αύτός δέν ήξεύρει, δταν άπαιτή παρά τών μα
θητών δώρα, όταν πωλή αύτοϊς βιβλία καί πέννας 
καί χάρτην, όσον βαστάξη ή ψυχή του, καί μυρία 
άλλα δεικνύη παρόμοια αισθήματα καί τυραννικά 
πράγματα ; Δέν ήξεύρω κατά τί διαφέρει τοιαύτης 
συμπεριφοράςτό πολίτευμα τοΰ ήγεμόνος τής Δαχόμης 
τής έν τή άνω Γουινέες τής ’Αφρικής, καί άν τοιοδτος 
διδάσκαλος δέν παρασκευάζη δια τοιούτου δεσποτικοΰ 
πολιτεύματος δουλοπρεπεϊς ύπηκόους αρμόζοντας 
είς τό Κράτος τής Δαχόμης μάλλον ή είς συνταγ
ματικόν βασίλειον ή άν δέν προετοιμάζη άντάρτας 
έχοντας άπόφασιν μετά τήν έκ τοΰ σχολείου έξοδον 
αύτών, όταν δέν θά διατελώσι πλέον ύπό τό κράτος 
τοΰ δεσπότου, νά παραδοθώσι καί αύτοί είς παντός 
είδους αύθαιρεσίας ύπόδειγμα έχοντες τόν διδάσκα
λόν των ;

"Όχι, προς Θεοΰ, τοιαϋτα σχολεία. ‘Αν σκοπός 
τής άνατροφής είναι ή άσκησις τοΰ μαθητοΰ πρός 
Ορθήν χρήσιν τής έλευθερίας του, πρός ύποταγήν 
έκούσιον αύτοΰ είς τάς ύπαγορεύσεις τής συνειδήσεώς 
του, είς τούς νόμους τής πολιτείας, πρέπει ήδη άπό 
τής πρώτης ήμέρας, καθ’ ήν έρχεται είς το σχολεϊον 
μέχρι τής τελευταίας στιγμής, καθ’ ήν έγκαταλεί- 
πει αύτό, τοιοϋτο ιδεώδες νά βλέπη έν τω σχολείφ 
διέπον πάντων καί μαθητών καί διδασκάλου τάς
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σκέψεις καΐ πράξεις, Τί όρθή χρνΐσις τής ελευθερίας 
τοΰ άνθρώπου, δηλ. ό ήθικός αύτοΰ χαρακτήρ, δέν 
είναι πράγμα ούτως άπλοΰν καί εόκολον, ώστε περί 
αύτοΰ, τού τελικού σκοποΰ τής άνατροφής, νά μή 
φροντίζη παντάπασιν ό διδάσκαλος, νά νομίζη δέ 
ότι συντελεϊται τοΰτο μόνον, άνευ έπιτηρήσεως καί 
περιθάλψεως, άνευ οδηγίας, άνευ ιδίας προς τοΰτο 
άσκήσεως καί διορθώσεως καί συμπληρώσεως. “Ηδη 
ό 'Ησίοδος είπε’

«Τοΐς 8’ αρετής ιδρώτα θεοί προπάροιίεν έβηχαν 
αθάνατοι· μικρός δέ χαί όρθιος οίμο: επ’ αύτήν, 
χαί τρη/ύ: τό πρώτον έπήν δ’ εις άχρον ϊκηται, 
ρηϊδίη δ’ ήχειτα πέλει, χαλεπή περ έοΰσα.»

Ό νέος βλαστός, όστις μέλλει νά άποβή δένδρον 
καρποφόρον άντέχον είς τάς θύελλας τοΰ βίου, βε
βαίως πρέπει νά στηριχθή κατά τον χρόνον τής νεό- 
τητος, άλλ’ άμα πρέπει νά τρέφηται καί αύξάνηται, 
ϊνα προϊόντος τοΰ χρόνου δύναται νά ζή καΐ άνευ 
στηριγμάτων καί άπολαύη τής ζωής, θέτων τόν 
σκοπΟν αυτής είς τήν εκούσιον ενέργειαν και πάλην 
ύπέρ τής άληθείας, ύπέρ τής δικαιοσύνης, ύπέρ τής 
έλευθερίας, καθόλου δέ ύπέρ τών αιωνίων ιδεών τοΰ 
άληθοΰς τοΰ καλοΰ καί άγαθοΰ. Τοιαΰται διαθέσεις 
άρετής πρέπει έκ μικράς ηλικίας νά έξεγερθώσι καί 
καλλιεργηθώσιν έν τφ άνθρώπφ. Καί οί μαθηταί οί 
μικροί πρέπιΐ νά αίσθάνωνται έν τή καρδία αύτών 
την ούράνιον άπόλαυσιν, ήν γεννιγ είς τόν άνθρω
πον ή άφιλοκερδής έκτέλεσες τοΰ καθήκοντος, νά 
βλέπωσιν είς το λάμπον ύπο χαράς πρόσωπον τοϋ 
διδασκάλου των τήν έπιδοκιμασίαν αύτοΰ, νά ζφο- 
γονώνται ύπό τής τιμής, ήν όμολογοΰσιν οί συμμα- 
θηταί των διά τήν άρετήν αύτών, άλλά καί τής 
λύπης, ήν διεγείρει έν τή ψυχή αύτών καί πάντων 
τών έν τφ σχολείφ εύρισκομένων ή ολιγωρία τοΰ 
καθήκοντος ή ή παράβασις αύτοΰ. Ό δέ διδάσκα
λος, ώς είναι μεγαλείτερος κατά τήν ήλικίαν, σο- 
φώτερος κατά τάς γνώσεις, οΰτω πρέπει νά είναι καί 
άνώτερος αύτών κατά τον χαρακτήρα. Άν ή αύτα- 
πάρνησις είναι ή άρετή ή μεγαλουργούσα έν τω κό- 
•μφ, ή άναδείξασα ήρωας καί άγιους, ό διδάσκαλος 
άς κύψη ταπεινώς πρό τής ιδέας ταύτης τήν κεφα
λήν καί άς ταχθή πρόθυμος ύπηρέτης αύτής. Αύτό, 
τό οποίον είπεν δ Κάντιος περί τοϋ άνθρώπου καθό
λου «Πράττε οϋτω, ώστε έκ τών πράξεών σου νά 
δύνανται νά σχηματισθώσι νόμοι διά πάντα άνθρω
πον > ισχύει κατά μέγιστον λόγον περί τοΰ διδασκά
λου λεγόμενον. Διά τοΰτο ό διδάσκαλος δέν πρέπει 
νά είναι άδικος, βίαιος, άμελής, ύβριστής, ψεύστης, 
πλεονέκτης, χαρτοπαίκτης, άσπλαγχνος, ρυπαρός, 
άτιμος κλπ. Όπου τοιοΰτόν τι ύπάρχει, έκεϊ συμ
βαίνει ό περ ό Πλάτων λέγει περί τών γερόντων 
«Όπου γέροντες άναισχυντοΰσιν, έκεϊ δει καί τούς 
νέους άναιδεστάτους είναι»

Έν τώ σχολείφ άποκρούομεν πάση δυνάμει τό 
τυραννικόν πολίτευμα, άλλά πάλιν δέν εϊμεθα καί 
φίλοι τής ψευδοδημοκρατίας έκείνης, καθ’ ήν άνα-
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γνωρίζονται ώς πολϊται έλεύθεροΓ καί αύτεξούσιοε 
οί μικροί παϊδες, είς οΰς επιτρέπεται νά λέγωσι καί 
νά πράττωσι μωρά καί παιδαριώδη πράγματα, διότι 
άκόμη είναι μικροί καί άκαταλόγεστοι, οΰς δέν στε- 
νοχωροϋμεν μέ μαθήματα, ϊνα μή πάθη ή ύγεία 
των, οΰς άφίνομεν νά διασκεδάζουν, διότι ούτως απ
αιτεί δήθεν παιδική αύτών φύσις, οΰς έπιμελώς 
προσέχομεν νά μή έπιπλήξωμεν, νά μή άπειλήσω- 
μεν, νά μή δείρωμεν έν άνάγκη, διότι φοβο*ύμεθα  
μή λυπήσωμεν αύτούς, καί οΰτω παραδίδομεν ήμάς 
αύτούς καί τό σχολειον ήμών είς τάς όρμάς καί είς 
τήν άκοσμίαν καί αύθαιρεσιαν τών μαθητών, οΐτινες 
ένταϋθα παίζουσι τό πρόσωπον τοΰ τυράννου, έν ώ 
ήμεϊς εϊμεθα τό παίγνιον αύτών.

Διά τοΰτο τά σχολεία πρέπει νά είναι άπηλλαγ- 
μένα καί τών δύο άκροτήτων καί τής τυραννίας 
καί τής δημοκρατίας. Τό κάλλιστον δέ δι*  αύτά πο
λίτευμα είναι ή πατρική μοναρχία, ήτες στηριζομέ- 
νη είς τήν δύναμιν τοΰ σεβασμοΰ καί τής άγάπης 
όδηγεϊ τούς μαθητάς είς τό πρέπον διά στιβαράς 
χειρός μή παραλυομένης ύπό ψευδοΰς άγάπης, μηδέ 
κλονιζομένης ύπό φόβου ή άλλων πλαγίων σκέψεων. 
Άφ’ ού τό σχολειον είναι οίονεί παράρτημα τής 
οικογένειας κ«ί τής πολιτείας, δίκαιον είναι τό όρ- 
θον οικογενειακόν καί πολιτικόν πνεΰμα νά βασιλεύη 
έν αύτφ, καί ένθεν μέν ή στοργή τής οικογένειας, 
ένθεν δέ ή αύστηρότης καί τό άκαμπτον τής πολι
τείας νά διαπνέωσι τόν βίον τών μαθητών έν τώ σχο
λείφ, ένθα θά μάθωσεν ότι ή φιλοπονία καί ή ύποτα- 
γή είς τούς νόμους είναι άναγκαιότατοι όροι τής ευ
δαιμονίας τοΰ άνθρώπου. Είναι δυνατόν νά έχωμεν 
έν τοΐς σχολείοις τοιοΰτο πολίτευμα ;

Οί διδάσκαλοι, οΐτινες έχουσι τήν γνώμην ότι εί{ 
τά σχολεία φοιτώσιν άνάγωγα παιδία, ζωηρά, μέ 
κακάς έξεις καί διαθέσεις, μέ τάσεις άνυποταξίας 
καί άπειθείας πρός τόν διδάσκαλον, βεβαιότατα δέν 
θά στέρξωσι νά είσαχθή έν τφ σχολείφ των καί πνεΰ
μα ολίγον φιλελεύθερον, καί πνεΰμα πατρικής διοική- 
σεως’ διότι φοβούνται μήπως οί μαθηταί μή όντες 
είς κατάστασιν νά έκτιμήσωσι τήν φιλοφροσύνην έκ- 
λάβωσιν ταύτην ώς άδυναμίαν τοΰ διδασκάλου καί 
θρασυνθέντες ύπερβώσι τά έσκαμμένα. Οί μαθηταί, 
φρονοΰσιν, ώς καί οί στρατιώται διοικοΰνται διά 
τοΰ φοβου. Γινώσκω ότι τοιοΰτοι διδάσκαλοι ύπάρ
χουσι παρ’ ήμΐν ούκ ολίγοι ούχί μόνον έν τοΐς δη- 
μοτικοϊς σχολείοις, άλίά καί έν τοΐς έλληνικοϊς καί 
έν τοΐς γυμνασίοις. Άλλά μήπως δέν έπεκράτουν 
καί πρότερον παρ’ήμΐν παρόμοιαι δοξασίαι περί τής 
άντιλήψεως τών παίδων, περί ών έφρόνουν ότι, έη 
πειδή δέν δύνανται νά κατανοώσι τά διδασκόμενα, 
οφείλουσι νά μανθάνωσι ταΰτα μηχανικώς άπό στή
θους ; Καί δμως σήμερον πάντες καί οι γραμματο
διδάσκαλοι άκόμη ήξεύρουσιν ότι τοΰτο είναι πλημ- 
μιλέστατον, ότι οί μαθηταί δύνανται νά άντιλαμβά- 
νωνται παντός μαθήματος, άρκεϊ νά χρησιμοποιήται 
αύτών πρός τοΰτο ή πείρά των καί νά μεταδίδων- 

ται αί γνώσεις συμφώνως πρός τούς ψυχολογικούς 
νόμους τής άναπτύξεώς των. Καί ώς ή άνάπτυξις 
τοΰ κεφαλαίου τής ψυχολογίας περί τοΰ γνωστικού 
τοΰ άνθρώπου άπεμάκρυνε τήν πλάνην περί τής άν- 
τιλήψεως τώε παιδιών, ούτω καί ή άνάπτυξις τοΰ 
κεφαλαίου τής ψυχολογίας περί τοΰ βουλητικού έπι- 
βάλλει ήμΐν τό καθήκον νά άποκρούσωμεν τάς ά- 
βασίμους θεωρίας περί τθΰ χαρακτήρος τοΰ άνθρώ
που καί νά σκεφθώμεν περί μεθοδικωτέρας τών παι
διών ηθικής μορφώσεως. Ή μηχανική άποστήθισις 
τών μαθημάτων καί ή καταπολέμησις δι’ άθλιου 
σχολικοΰ βίου πάσης ίδιας τών μαθητών θελήσεως 
άνεξαρτήτώς τθΰ ποιοΰ αύτής πρέπει νά έξορισθώ- 
σιν έκ τών νέων σχολείων. Δέν είναι άληθές ότι οι 
μαθηταί είναι φύσει κακοί, διεστραμμένοι, ανυπό
στατοι, αμελείς, ψεΰσται καί τά παρόμοια. Άν έν 
τοΐς σχολείοις έπικρατώσι τοιοΰτοι χαρακτήρες,τοΰτο 
μαρτυρεί ότι τά σχολεία γεννώσιν ή τούλάχιστον 
ύποτρέφουσι τοιαύτας κακίας διά βίου σχολικοΰ άη- 
δοΰς, τυραννικού, αύθαιρέτου. «Είναι περίεργον, λέ - 
ό Rousseau, ότι οί άνθρωποι, ίν ω ίμφυτεύουσιν 
αύτοί είς τά παιδία τόν φθόνον, τήν ζηλοτυπίαν, 
τήν άμιλλαν νά μανθάνωσιν, έπειτα ξενίζονται διά 
τάς κακίας αύτάς, άς θεωροΰσιν έμφύτους είς τόν 
άνθρωπον. Αύται δέν είναι έμφυτοι, ώ άνθρωποι, 
άλλ’ έφυτεύθησαν άπό σας.»

Τά παιδία θέλουσι νά κινώνται, νά πράττωσι 
πράξεις, νά έργάζωνται, αύτά είναι όντως σύμφυτα 
τή άνθρωπίνη φύσει. Τό δέ έργον ήμών τών διδα
σκάλων δέν είναι νά άντιστρατευθώμεν είς τήν φύ- 
σιν, νά σταματήσωμεν τήν μηχανήν, άλλά νά τήν 
χρησιμοποιήσωμεν πρός μέγαν καί ήθικόν σκοπόν, 
πρός μόρφωσιν ήθικοΰ χαρακτήρος. Άλλ’ ό χαρα
κτήρ ύποθέτει δύο τινά πρώτον άρχάς ήθικάς, καί 
δεύτερον θέλησιν είς πράξιν πάντοτε σύμφωνον πρός 
τάς άρχάς αύτάς. Έκ τών δύο δέ τούτων, τών άρ- 
χών καί τής μερικής βουλήσεως, τό σπουδαώτερον έν 
τφ χαρακτήρι είναι αί άρχαί’ οιότι άν αύται κυριαρ- 
χώσιν ίν τώ άτόμφ, άν είναι άρχαί ζώσαι συνυ- 
φασμέναι μέ τόν όλον βίον τοΰ άνθρώπου καί σχη 
ματισθεΐσαι διά σειράς όλης σκέψεων καί πράξεων 
χαί παθημάτων, τότε τοιαΰται άρχαί προδιαθέτουσι 
τόν άνθρωπον καΐ όρίζουσιν αύτοΰ τάς μερικάς βου
λήσεις. Διά τοΰτο, άν ένδιαφερώμεθα διά τόν ήθικόν 
βίον τοΰ άνθρώπου,πρέπει νά έπιατήσωμεν ιδιαίτατα 
τήν προσοχήν ήμών είς τήν μεθοδικήν τοϋ χαρακτή
ρος γίνεσιν καί ένίσχυσιν καί σύμπηξιν.

Μισοΰμεν τόν θύρυβον, τήν άταξίαν, τήν άπειρο- 
καλίαν, άλλά προτιμώμεν αύτά τής σιγής νεκροτα
φείου. Είς τά παιδία ή κίνησις, ή αγάπη πρός τήν 
έργασίαν, ή χαρά πρός τήν ζωήν ένεχαράχθησαν 
σκοπίμως ύπό τοΰ πλάστου βαθέως έν τή φύσει αύ
τών, ϊνα δι’ αύτών ώς άπό σπέρματος άναπτυχθή 
ό μέλλων άνθρωπος καί συμπηχθή έν αύτώ ηθικός 
χαρακτήρ. Καί ώς τά παιδία κατ’ άρχάς δέν έμφα- 
νίζουσι κρίσιν βαθεΐαν καί λογικόν, οΰτω δέν έμφα- 

νίζουσι καί βαθμόν ήθικής τέλειον. 'Ως αί πρώται 
αύτών άντιλήψεις είναι άτελεΐς, ακανόνιστοι, άσυν- 
άρτητοι, οΰτω καί αί πράξεις αύτών είναι εκδηλώ
σεις σφοδοαί τής ζωής των, κινήσεις άπλαί, φωναί, 
θόρυβος, άνευ περαιτέρω σκοπού. Άλλ’ούτε έκ τοΰ 
πρώτου δικαιούμεθα νά είκάσωμεν άλογίαν ή άκρι- 
σίαν τοΰ ανθρώπου ούτε έκ τοΰ δευτέρου μοχθηρίανκαί 
ήθικήν διαφθοράν. Ό άνθρωπος διά νά άναπτυχθή 
διέρχεται τάς βαθμίδας πάσας τοΰ πολιτισμοΰ άπό 
τής βαρβαρότητος μέχοι τής λογικότητος καί άγιό- 
τητος. Πρός τήν μεταβολήν ταύτην έχομεν καθήκον 
νά συντελέσωμεν καΐ ήμεϊς οί διδάσκαλοι διά τοΰ 
καταλλήλου σχολικοΰ βίου, διά καταλλήλου πολι
τεύματος έν τφ σχολείφ. Τά μικρά παιδία, τά όποια 
έκδηλοΰσι τήν ζωήν των διά φωνών, διά θορύβων, 
διά διαπληκτισμών δέν είναι άνήθικα ή μοχθηρά 
παιδία, είναι παιδία απλώς πολιτευόμενα κατά βίον 
φυσιμόν, είναι παιδία ίσως άνήμερα, άλλ’ ούχί άν
ήθικα. Καί τό πρώτον ήμών έργον είναι νά διοχε- 
τεύσωμεν τήν έν αύτοϊς ύπάρχουσαν δύναμιν είς έρ
γασίας σκόπιμους, είς πράξεις κανονικάς καί καλάς. 
Έξ αύτών βεβαίως δέν θ’ άπαετήσωμεν εύθύς έξ 
άρχής νά ίδωμεν Σωκράτας ή Καντίους ώς κανόνας 
τών πράξεών των έχοντας τάς ιδέας καί τήν ήθικήν 
προσταγήν «der Kategorische Imperative καί μή 
θέλοντας άλλο ή έκεΐνο, όπερ τό καθήκον ίπετάσσ’ει. 
Ό Herbert Spencer, ό έπιφανής τών ζώντων Άγ
γλων φιλοσόφων λέγει’ «Μή προσδόκα άπό τόν μι
κρόν μέγαν βαθμόν ήθικής. Κατά τά πρώτα ε'τη δι
έρχεται τήν κατάστασιν τής βαρβαρότητος. Καί 
όπως ομοιάζει κατά τό πρόσωπον πρός τούς άγριους, 
οΰτω καί κατά τάς όρμάς. Τά παιδία δέν έχουσι 
κακούς σκοπούς, έχουσιν όμως κακάς κλίσεις. Έν 
τώ σχολείφ μόνα άφιέμενα, δεικνύουσιν άγριότητα. 
Καί όσφ μικρότερα, τόσφ χειρότερα». Διά τοΰτο αί 
άπαιτήσεις ήμών πρός τήν ήθικήν, προς τον χαρα
κτήρα αύτών τόν ήθικόν, πρέπει νά είναι κατά τήν 
ήλικίαν καί άνάπτυξιν αύτών διάφοροι. Διά τοΰτο 
καί σφάλματα πρέπει νά καταλογίζωνται κατά διά
φορον βαθμόν είς τούς μαθητάς άναλόγως τής πνευ
ματικής καί ήθικής αύτών άναπτύξεώς καί μορφώ
σεως καί ή τιμωρία αύτών πρέπει νά είναι διάφορος.

Ένδιαφερόμεθα πολύ περί ήθικοϋ χαρακτήρος, 
περί άνθρώπων ζώντων κατά τάς ήθικάς αύτών πε
ποιθήσεις καί άγωνιζομένων νά έπικρατήση έν τφ 
κόσμφ ή αλήθεια, ή δικαιοσύνη, ή φιλανθρωπία, ή 
άγιότης. Τοιούτους άνθρώπους δέν μορφώνει ή αιώ
νια κηδεμονία, ή αιώνια ρυμούλκησες, άλλά μόνον 
ή ελευθερία. Διά τοΰτο είς τά παιδία πρέπει νά 
δίδεται εύκαιρία νά δοκιμάζωσι τήν δύναμιν των, 
νά τοποθετώνται μάλιστα ένίοτε καί κάτω τοΰ δέν
δρου τής γνώσεως τοΰ κακοΰ καί πονηροΰ, άνευ ού- 
δεμιάς άλλης προφυλάξεως ή μέ τήν εντολήν τοΰ 
θεοΰ έν τώ στήθει καί μέ τόν τρόμον τής πύρινης 
ρομφαίας, διά νά ίδωμεν πόσον είναι τό κράτος τών 
ήθικών ίδιών μέγα ίν τώ άνθρώπφ. Μόνον, δταν ή
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δύναμις τοΰ άνθρώπου ίπιρρωννύηται διά σειράς 
προσπαθειών πρός πράξεις κατ’ ιδίαν θέλησιν, ώστε 
νά απόχτηση αύτεξουσιότητα χαΐ αύτάρχειαν, μόνον 
τότε δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι έμορφώσαμεν ήθικόν 
χαρακτήρα. Μόνον οί ανάπηροι Εχουσι άνάγκην βα
κτηρίων διά νά περιπατώσι, οί ύγιεΐς πρέπει νά βα- 
δίζωσι άνευ στηριγμάτων

Διά τοΰτο πρέπει νά δοθή ευκαιρία είς τούς μαθη
τάς νά έκτελώσι ζαΐ ιδίας έργασίας κατ’ οίκον.Όταν 
τό παιδίον ίν τΐ5 άμμω συσσωρεύη όρη καΐ σκα
πτή σπήλαια, όταν κάμνη προχώματα είς τό ρέον 
αύλάκιον, όταν παραμονεύη τά πτηνά καΐ άνευρί- 
σκη τάς φωλιάς αύτών, όταν τρέχη νά συλλάβη 
τόν βομβοΰντα κάνθαρον ή τήν ποικιλόχρουν ψυχήν, 
όταν κτίζη διά κεραμιδιών καί καταστρέφη πάλιν, 
όταν κόπτη διά μαχαιριών, σκαλίζη, πριονίζη,όταν 
κατασκευάζη τόξα καΐ άκόντια, όταν ύφαίνη σφεν- 
δόνας καΐ βάλη μακράν λίθους, όταν ύπεισέρχηται 
είς τούς άνθρώπους καί παρατηρή τάς πράξεις αύ
τών, όταν έρχηται είς τό δάσος καί άκροάταε τοΰ 
ψόφου αύτοϋ, καΐ μύρια άλλα πράγματα, ταΰτα 
πάντα δηλοϋσιν δράσιν τοΰ παιδιού, δηλοΰσι σκέψιν, 
συλλογήν, ίπίνοιαν, πείραν, δημιουργίαν, ήν δέν δύ
ναται ούδέν βιβλίον νά διδάξη καΐ ούδέν σχολικόν 
πρόγραμμα νά περιλάβη. Αύται είναι πράξεις καΐ 
σχέδια ούχί κακά ούδ’ άξια τιμωρίας, τούναντίον 
πράξεις μορφωτικαί άξιαι ίπαίνου. Καΐ διά τοΰτο 
εϊμεθα τής γνώμης ότι ή σχολική έργασία δέν πρέ
πει νά καταπνίξη πάσαν ίδιαν τοΰ μαθητου έργα
σίαν. Καΐ έν τφ σχολείφ άκόμη ό μαθητής πρέπει 
νά έχη είς πράγματα μή βλαβερά τήν άνεξαρτη- 
σίαν του. Έάν ίτελείωσε τήν έργασίαν του πρό
τερον τών άλλων, διά τί νά μή έπιτρέπηται αύτώ 
νά κάμη καΐ άλλην έργασίαν κατ’ ιδίαν έκλογήν, 
παρά νά διατάσσεται νά άργή, άφοΰ ή φύσις ώθεϊ 
αύτόν είς ένέργειαν ; Άφοΰ έκάθισεν έπί μίαν ώραν 
πνευματικώς άσχολούμενος έν τφ σχολείφ, διά τί 
νά μή έπιτρέπηται αύτφ νά τρέξη, νά πηδήση, νά 
γελάση κατά τά διαλείμματα έπί 10 ή 15 λεπτά 
τής ώρας, άφ’ ού ή φύσις ή σκοπίμως ύπό τοΰ 
πλάστου τφ άνθοώπφ έμφυτευθεΐσα παρορμά αύτόν 
πρός τοιαύτας έργασίας.Άφ’ ού ή φαιδρότης είναι ή 
ζωογονούσα καί σώμα καΐ ψυχήν, διά τί νά είναι 
άπηγορευμένα άπό τό σχολεΐον ή χαρά, ό γέλως, 
τό άσμα, αί παιδιαί ; Βεβαίως πολλά σφάλματα 
θά γίνωνται, δταν παύση τό τυραννικόν πολίτευμα, 
όταν είσαχθή είς τό σχολεΐον ή πατρική διοίκησις, 
όταν δίδεται είς τούς μαθητάς έλευθερία τις είς πρά
ξεις παιδικάς, άθώας, φυσικάς. Τά μικρά παιδία 
τά φερόμενα έν ταΐς άγκάλαις τής τροφού πάντοτε, 
δέν πίπτουσι,άλλ’ούδέ μανθάνουσι καΐ νά περιπατώσι. 
Τά παιδία πρέπει νά πίπτωσι, ίνα μάθωσι νά ϊσταν- 
ται όρθια. Ή ζωή ή ύπάρχουσα είς τούς παϊδας 
θά παραφέρη αύτούς ένίοτε έκτός τών ορίων τοΰ πρέ
ποντος, έκτός τών ορίων τοΰ καθήκοντος. Τοΰτο δέν 
είναι μοχθηρία τών Φαίδων, είναι μόνον πλάνη,όπως 

δέν είναι ήλιθιότης,διότι παϊς τις έξ άπροσεξίας είπε 
μίαν γνώμην πλημμελή, είπε μίαν άκρεσίαν. Καΐ είς 
τήν μίαν περίπτωσιν καί είς τήν άλλην ό διδάσκα
λος οφείλει νά ίπανορθώση τό πράγμα πρΟκαλών 
τήν προσοχήν τοΰ μαθητοΰ είς τήν πράξιν, είς τήν 
γνώμην αύτοϋ καΐ καθοδηγών αύτόν είς τήν όρθήν 
αύτής άντίληψιν καΐ έκτίμησιν. Ή αιτία τοΰ κακοϋ 
δεν είνε ή πράξις, δέν είνε ή γνώμη, αύτή έγκειται 
βαθύτεοον είς τήν κρίσιν καί είς τήν έκτίμησιν τοΰ 
μαθητοΰ καί έκεΐ έν τή πηγή πρέπει νά φροντίσω- 
μεν νά μή προέρχηται θολόν ύδωρ. Οι μαστιγοΰντες· 
πολλάκις τόν μαθητήν πλήμμελοΰντα είτε κατά 
τήν πραξιν είτε κατά τήν κρίσιν όμοιάζουσι προς 
τόν Ξέρξην, όστις ε’δερε τόν Ελλήσποντον, διότι 
άνεμοι ίξήγειραν τά μεγάλα αύτοϋ κύματα καΐ διέ
λυσαν τάς γεφύρας τοΰ βασιλέως. Ή αιτία τοΰ κα
κού ένταΰθα δέν ήτο ό Ελλήσποντος, άλλ’ Οί άνε
μοι καί αύτοί έπρεπε νά τιμωρηθώσι. - · ·<;

Έν τώ σχολείφ άποκρούομεν πάση δυνάμει καΐ τό 
τυραννικόν πολίτευμα, καΐ τό οχλοκρατικόν χαί μό
νον έν τή πατρική μοναρχί^ φρονοΰμεν ότι δύ
νανται νά διαπλασθώσι καλοί χαρακτήρες. Τό 
σχολεΐον θέλομεν ώς τύπον σώφρονος πολιτείας, 
ώστε πάν ότι γίνεται έν αύτφ είτε παρά τοϋ 
διδασκάλου είτε παρά τών μαθητών νά ύπαγορεύη- 
ται ύπό τής φρονήσεως καί'τοΰ όρθοΰ λόγου. Έπι- 
θυμοϋμεν έν αύτφ νά έπικρατή ή άγάπη πρός τήν 
έργασίαν, πρός τήν κοσμιότητα, πρός τήν τιμιότητα, 
ό νοΰς τών μαθητών νά στρέφεται πρός τό παρελθόν, 
πρός τό μέλλον τής πατρίδος καΐ νά άντλώσι έκ 
τής θερμής διδασκαλίας δυνάμεις πρός βίον φρό
νιμον και πρόθυμον εις συνεργασίαν ύπέρ τοΰ όλου. 
Άλλά καΐ έν ταΐς τιμωρίαις θέλομεν τδ σχολεΐον νά 
τηρή αύστηρώς τόν τύπον τής σωφροσύνής, νά μή 
είναι οεχος τρόμ,ου ή βασανεσπήριον τών 
πνευμ.άτεον, άλλ’ άληθές έργαστήριον τής μορ
φώσεως τόΰ άνθρώπου, έν αύτώ νά προάγηται τών 
μαθητών ή κοσμιότης, ή τιμιότης, ή πειθαρχία, ή 
εύταξία, ή σωφροσύνη.

Ό διδάσκαλος πρέπει, όταν έχη πρό αύτόΰ νά 
έκτιμήση πράξεις τών μαθητών καί νά έξεύρη αύ
τών τήν θεραπείαν, νά κάμη διάκρισιν σφαλμάτων 
ή άτακτημάτων απλών καΐ σφαλμάτων ηθικών. 
Όταν ό μαθητής δέν βαδιζη κανονικώς, δέν κάθη- 
ται εύπρεπώς, δέν όμιλή κανονικώς, δέν σιωπά όταν 
πρέπη, δέν έχη τά φορέματά του, τά' ύποδήμάτά 
του έν τάξει, δέν τηρή έν καθαρώτητι τά φορέματά 
του, τά βιβλία του καΐ τά τοιαΰτα, αύτά βεβαίως 
είναι σφάλματα καΐ πρέπει πάντα νά διορθωθώσι, 
άλλά δέν πρέπει νά θεωρώνται καί ώς κακουργή
ματα, εναντίον τών όποιων ό διδάσκαλος νά έκχύση 
όλην τήν άγανάκτησιν του, τήν οργήν του, ώς νά 
μή είναι άλλα πλέον σφάλματα τούτων μεγαλιίτερα 
καΐ έπιφοβώτερα. Ή νομοθεσία τοΰ Δράκοντος ή 
μή κάμνουσα διάκρισιν τών έγκλημάτων καί τιμω
ρούσα αδιακρίτως πάν έγκλημα διά τών βαρυτάτων 

ποινών υπήρξε άθλιωτάτη νομοθεσία. Είς πάν σφάλ
μα, όπερ έχει ό διδάσκαλος πρό αύτοϋ, πρέπει νά 
κάμη διάγνωσιν τής αιτίας τοΰ σφάλματος, ήτις δύ
ναται νά ΰπάρχη εις κακήν συνήθειαν τοΰ μαθητοΰ, 
είς έπιπολαιότητα ή κουφότητα αύτοϋ, είς τό κακόν 
παράδειγμα,. δπερ άπιπλάνησε αύτόν, είς διαστραμ- 
μενας τοϋ μαθητοΰ άρχάς ή είς διαστραμμίνην αύ- 
τοΰ θέλησιν. Καΐ πρώτον ώς πρός τάς κακάς συνή
θειας ισχύει ό κανών ότι ή θεραπεία είναι δυσκο- 
λωτέρα τής διδασκαλίας αύτών. Διά τοΰτο καΐ οί 
γονείς καΐ οι διδάσκαλοι πρέπει, εύθύς έξ άρχής νά 
έργασθώσι φιλοτ.ίμως, όπως.τά παιδία των έχωσι 
συνήθειας καλάς, νά μή παραβλέπωσι δέ αύτών τάς 
έλλείψεις, έπί τφ λόγφ ότι είναι μικρά καΐ ότι,όταν 
θά γίνωσι μεγαλείτερα, τότε θά μεταχιιρισθώσι αύ 
στηρότερα μέτρα προς θεραπείαν. Εθτυχής ό άν
θρωπος όστις καθ’ έξιν πράττει, ότι τό λογικόν κη
ρύττει ώς πρέπον. Διά τοΰτο κατά τήν πρώτην 
ήλικίαν απαιτείται προσοχή μεγάλη καΐ έπιμονή 
ένδελεχής, ίνα οί μαθηταί προσοικειωθώσι είς τάς 
καλάς έξεις τής φιλεργίας, τής, καθαριότητας, τής 
τάξεως, τής ακρίβειας, τής εύσεβείας, τής φιλαλή
θειας, τής φαιδρότητος, τής άγάπης, τής άφοβίας 
καΐ τών τοιούτών. Οί μαθηταί όφείλουσι νά. ΰπα- 
κούωσι εις τά προστάγματα τοϋ διδασκάλου καΐ νά 
έκτελώσιν αύτά άπροφασίστως. Πάσα παράλιιψις 
συνεπάγεται τιμωρίαν. Ώστε τιμωρία-μόνον ,είς 
έκεΐνας τάς περιπτώσεις έπιβάλλεται, ένθα είναι άν- 
αμφισβήτητον ότι ό μαθητής έγίνωσκε τί έμελλε να 
πράξη καΐ παρέλειπε τήν έκτέλεσιν διά λόγους, ούς 
οφείλει νά έξετάση ό διδάσκαλος. Καθόλου δέ ούδέν 
είναι τιμωρητέον, όπερ ό μαθητής δέν αναγνωρίζει ώ; 
παράπτωμα,. ούδέ πρέπει ή τιμωρία νά είναι μεγα- 
λειτέρα τής παρά τοΰ μαθητου έκτιμήσεως τοΰ πα
ραπτώματος. Είναι δέ ή τιμωρία κλονισμός τής ψυ
χής τοΰ μαθητοΰ, λύπη γινόμενη είς αύτόν, δι’ ής 
ούτος καθίσταται προσεκτικός είς τά γινόμενα, ά 
αναγνωρίζει ότι δέν έπρεπε νά γίνωσι*  “Ωστε ή συλ
λογή τής ψυχής τοΰ τιμωρουμένου καί ή διόρθωσις 
αύτοϋ είναι ό. σκοπός πάσης τιμωρίας τόΰ σχολείου 
Ή τιμωρία είναι ψυχολογικόν βοήθημα πρός σωφρο
νισμόν τού μαθητοΰ, καί δέν πρέπει νά είναι είς αύτόν 
μέσον άδιάφορον ή σύνηθες ούδέ πρέπει νά έπιβάλλη- 
ται ώς έκρηξις οργής ή άγανακτήσεως ή βίας, ώστε ό 
τιμωρούμενος, νά όργίζηται κατά τοϋτιμωροΰντος είτε 
διότι νομίζει τήν τιμωρίαν άδικον καί υπερβολικήν, 
είτε διότι ή τιμωρία συνοδεύεται μέ λόγους όνειδι- 
στικούς προκαλοΰντας τήν άγανάκτησιν τοΰ μαθη- 
τΟυ. Τό μέγεθος δέ τής τιμωρίας δέν δύναται νά 
ρρισθή απολύτως- διότι έξαρτάται άπό τήν εύαισθη
σίαν τοΰ μαθητοΰ. Ώς κανών δέ κατά τάς τιμω
ρίας πρέπει νά έπικρατή ό έξής Όταν διά μικράς 
τ,ιαωρίας έκπληροΰται ό σκοπός τοΰ σωφρονισμοΰ 
τοΰ μαθητοΰ, νά μή κάμνωμεν χρήσιν μεγαλειτέρας, 
καθόλου δέ νά εϊμεθα φειδωλοί είς τάς τιμωρίας καΐ 

νά έκλέγωμεν έκείνας έξ αύτών, αϊτινες είναι αί 
προσφορώτατχι πρός τόν σκοπόν.

Κατά τήν τιμωρίαν δύο στάδια πρέπει αύστηρώς, 
άπ.’ άλλήλων νά διακρίνωνται πρώτον τό διαγνωστι
κόν καΐ δεύτερον τό θεραπευτικόν. Άν σκοπός τής 
τιμωρίας είναι ή ιατρεία τοΰ μαθητοΰ έκ σφαλμά-. 
των ψυχικών κατά τα μάλλον ή ητΐον σπουδαίων 
ή δυναμένων χά άποβώσ·. τοιαΰτα,· ή έξέύρεσις τής 
αίτιας τών σφαλμάτων αύτών ;ςίναι· τό. ών οΰκ.άνευ 
τής θεραπείας. Πολλάκις συμβαίνει νά έμφαχίζηταί 
εν καΐ τό αύτό σύμπτωμα, νά ύπάρχωσιν ,όμφς τόΰ 
συμπτώματος τούτου ποιχίλαι αίτίαι καΐ έν. τφ .αύ
τφ άνθρώμφ .κατά τάς διαφόρους ..περςστάσ.ειςί 
πολλφ δέ μάλλον (ν διαφάροις άνθρώποις. Ώς 
παράδειγμα τούτου φέρομε,ν τήν.ψευδολογίαν. .’Ενδέ
χεται νά ώθησε πρός τοΰτο τόν μαθητήν ό φόβος 
τής τιμωρίας ή ή επιθυμία νά απαλλαγή μιάς. κατ
αισχύνης ή ένδέχεται ή συμπάθεια ή ή φιλία, ή τό 
κοινωνικόν πνεΰμα, . όπερ συνδέει αύτόν πρός τούς 
συμμαθητάς του,.καί όπερ είναι συγγενές πολύ ηρός 
τήν ήθ κήν προαίρεσιν, . νά ύπηγόρευσεν αύτφ τήν 
άπόζρυ.ψιν τής άληθείας καί τήή παραπλάνησαν ,?ής 
άνακοίσεως πρός σωτηρίαν τοΰ φίλου. Άλλά καί 
πλεονεξία, ματαιοδοξία, κουφόνοια, μοχθηρία δύναν
ται νά είναι πηγή ψευδολογίας, 'Έπειτα ύπάρχει 
διαφορά, άν τό ψεΰδος λέγεται έκ προμελέτης καί 
είναι τεχνικώς παρεσκευασμένον, ή είναι πρόχειρον 
μέσον πρός απολογίαν έν τή ταραχή τής ψυχής - άν 
λέγεται παρά μαθητοΰ φλυάρου ή παρά μαθητοΰ 
κρυψίνου’ άν γίνεται τούτου κατόπιν ειλικρινής έξί 
ομολόγησις καί άνακαλεϊται ή ύποστηρίζεται ίσχυρο- 
γνωμόνως παρ’ αύτοϋ. Επίσης είναι διαφορά, άν 
είναι τό πρώτον, τό δεύτερον ή ςίναι ψεΰδος σύνηθες 
είς τόν μαθητήν, άν είναι μία αναλήθεια άνευ τινός 
όπισθοβουλίας, άνευ τινός συμφέροντος ύλικοΰ ή ήθι· 
κοΰ, ή άν έρρήθη πρός ώρισμένον κέρδος, άν έρρήθη 
πρός όμοιόν του μαθητήν ή άν έρρήθη έν έπισήμφ 
τόπω πρός πρόσωπογ, πρός δ ώφειλε νά εΐπη τήν 
άλήθειαν, άν ό μαθητής έχη άρκοΰσαν μόρφωσιν, 
ώστε νά διαγινώσκη τήν ρυπαρότητα τοΰ ψεύδους 
ή είναι άμόρφωτος καί ψεύδεται άσυστόλως, διότι 
δέν θεωρεί τό ψεΰδος έγκλημα. Ταΰτα πάντα πρέ
πει ό καλός διδάσκαλος νά έξετάση, ίνα πρός τήν 
διάγνωσιν αύτήν ποοσαρμόση τήν θεραπείαν καίάπαλ- 
λάξη tqv μαθητήν τοΰ ψυχικού τούτου νοσήματος·

Μετά τήν διάγνωσιν πρέπει νά έλθη ή θεραπεία, 
ή τιμωρία, ήτις πρέπει νά κανονίζηται κατά τήν 
εύαισθησίαν καΐ τήν μόρφωσιν τών παίδων, ούχί 
κατά τό διαπραχθέν σφάλμα, καί νά εΰρίσκητα,ι είς 
έσωτερικήν τινα σχέσιν πρός αύτό· Διά τοΰτο, έπει? 
δή αί τιμωρίαι κανονίζονται κατά τήν εύαισθησίαν 
καί μόρφωσιν των μαθητών, δέν είναι δυνατόν ούδέ 
πρέπει νά όρισθφσι έκ των προτέρων. Α-

Έάν κρίνωμεν καί τάς σχολικής τιμωρίας κατά 
τό σύστημα τών ποινών τής πολιτείας, οίον έξεθέ- 
σαμε αύτό έχ φύλλφ 26 τήςΈκπαιδεύσεως, τότε λέ- 
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γομεν ότι ό μεν λόγο; τής ποινή; είναι τό γινόμε
νον παράπτωμα τοϋ μαθητοΰ, ό δέ σκοπό; αύτη; 
είναι μόνον πρό; διόρθωσιν καί βελτίωσιν τοϋ άμαρ- 
τήσαντος,καί πρό; παραδειγματισμόν τών άλλων ίνα 
προσέχωσι καί μή περιπίπτωσιν είς πχρα πτώματα, 
ά φέρουσι κατ’ ανάγκην είς τοιαϋτα δυσάρεστα απο
τελέσματα. Ώ; πρός δέ τό μέγεθος τή; τιμωρία;, 
τοΰτο όοίζεάαι ύπό τή; εύαισθησία; καί τή; δια
νοητικής καί ηθική; καταστάσεώς τοΰ τιμωρούμενου. 
Καθόλου δέ φευκτέαι αί άγαν σκληραί τιμωρίαι, 
αΐτινες καί τόν άμαρτήσαντα σκληρύνουσι καί έξα- 
γριώνουσι καί εί; τού; συμμαθητή; του διεγείρουσι 
έλεον πρό; τόν πάσχοντα άντί τή; ηθική; άγανα- 
κτήσεω; δια τό παράπτωμα καί οΰτω ποιοΰσιν αυ
τού; βοηθούς καί συνηγόρου; τών παραπτωμάτων. 
Άλλ’ ούδέ άγαν έπιεική; πρέπει νά είναι ή τιμω
ρία, διότι τότε δέν φέρει συντριβήν, έσωτεοικήν κρί
σιν είς τόν άμαρτήσαντα. Άλλά καί τού; άλλους 
μαθητάς δέν φοβίζει, τούναντίον μάλιστα δύναται 
νά χρησιμεύση ώς δέλεαρ εί; άτακτήματα καί άμαρ- 
τήματα. Ώ; πρός δέ τό είδος τών τιμωριών κα- 
τατάσσομεν αύτάς είς τέσσαρα; κατηγορίας εις τι
μωρίας σωματικά;, εις τιμωρίας τή; ελευθερία;, εί; 
τιμωρία; χρηματικά;, εί; τιμωρία; τή; τιμή;.

Καί αί μέν σωματικαι τιμωρίαι, μάλιστα αί διά 
ραβδισμών, ώ; παραβλάπτουσαι τήν ύγείαν τοΰ μα
θητοΰ, άλλά καί ώ; έζευτελίζουσαι αύτόν είναι γε
νικώς άπηγορευμέναι. Μόνον εί; άδαμάστους φύσεις 
κατά τήν μικράν ήλικίαν, όπου ούδέν μέσον άλλο 
δείκνυται τελεσφόρον πρός ύποταγήν τοΰ μαθητοΰ 
είς τήν θέλησιν τοΰ διδασκάλου, δυνάμεθα νά κά
μωμεν μιτριωτάτην χρήσιν καί σπανιωτάτην. Καί 
ένταϋθα ή τύψις διά λεπτοϋ ραβδίου έπί τή; παλά
μης τοΰ άριστεροΰ χειρος πρέπει νά είναι μάλλον 
ώ; φόβητρον ή ώ; τιμωρία. Ή δύναμις τή; σω
ματικής τιμωρίας υπεριτιμήθη άνέκαθ-ν καί ΰπερτι- 
μάται άκόμη ύπό τών διδασκάλων καί γίνεται αύτής 
συχνοτάτη χρήσις, έν ω είναι παιδαγωγικώ; τό χει
ρότερον καί βαναυσότερον καί κτηνωδέστιρον μέσον, 
όπερ κάμνει κακόν,χωρίς νά φέρή καί καλόν, διότι οί 
σκληρώς τιμωρούμενοι γίνονται καίαύτοί σκληροί πρός 
τούς άλλους. Καταφεύγουσι δέ συνήθως εί; τοΰτο οί 
διδάσκαλοι,διότι είναι μέσον πρόχειρον,σύντομον,δρα
στικόν καί δηλωτικόν τή; ισχύος καί τή; αύθαιρεσία; 
αύτών πρός μαθητάς μικρούς καί άδυνάτους.Τί; ή ά
νάγκη νά σκέπτηταίτις πώ; νά μεταχειρίζεται παιδί
ον τι;Άοπάζει τήν ράβδον καί εί; δύο λεπτά έτελείω- 
σεν ή υπόθεσες. Μοί φαίνεται ότν είναι καιρό; νά εΐσα- 
γάγωμιν είς τόν βίον ήμών ήθη μαλακό τέρα καί 
εύγενέστερα, ή δέ άποφυγή βίαιων μέτρων σκληρών 
είναι σπουδαϊον πρός τοΰτο βήμα. Οί διδάσκαλοι 
άς άποβάλωσι τήν ιδέαν ότι δέν είναι δυνατόν' νά 
διοικηθώσι τά παιδία άλλως ή μόνον διά τοΰ ξύλου 
καί άς πεισθώσι ότι τό ξύλον κατέστησε καί τόν 
νοΰν τών μαθητών ξύλινον καί τόν χαρακτήρα αύ- 

,-γών ΰπουλον. Ό Μονταίγνιος λέγει" « ’Αποδοκιμάζω

πάν είδος βίας έν τή άνατροφή τρυφερών ψυχών, ά; 
θέλομεν νά μορφώσωμεν τίμιας καί έλευθέρας. Έν 
τή αύστηοότητι, έν τή βία ύπάρχει τι λίαν δουλικόν 
και νομίζω ότι έκεϊνο, τό όποιον δέν δυνάμεθα νά 
κατορθώσωμεν διά τής φοονήσεως καί τής συνέσεω; 
καί τής δεξιότητος ήμών, ήκιστα θά δυνηθώμεν νά 
κατορθώσωμεν διά τής βίας................ Τοΰ ξύλου ού
δέν άλλο είδον άποτέλεσμα ή ότι κάμνει τάς ψρχάς 
άλλα; μέν περιδεείς καί άτολμους, άλλα; δέ ύπού- 
λου; καί μοχθηρά;.» Είς τάς σωματικά; τιμωρία; 
ύπάγέται καί ή στέρησις τής τροφής,' ή νηστεία, 
ήτις ώς παραβλάπτουσα τήν ύγείαν τοΰ μαθητοΰ 
είναι άπηγορευμένη.

Ώ; πρός δέ τάς τιμωρίας τής έλευθερίας, τόν 
! περιορισμόν δηλ. έν τώ σχολείω, τήν άπομόνωσιν 

τοΰ μαθητοΰ, τήν κράτησιν αύτοΰ έν καιρφ τών 
διαλειμμάτων, αΰτη αρμόζει είς φύσεις φιλοπαίγ- 
μονας. κοινωνικά; καί είναι κατάλληλος τιμωρία 
διά τούς άσυμβιβάστους, τούς φιλέριδας, τούς άμε- 
λεΐ; μαθητάς. Άλλ’ άνάγκη νά ύπάρχη αύστηρά 
ύπό τοΰ διδασκάλου αύτοΰ έπιτήρησις, καί εργα
σία πρός έκμάθησιν τοΰ μή μιμαθημένου, νά μή 
συσσωρεύώνται δέ οί τιμωρούμενοι, διότι τότε ό πε
ριορισμό; δέν είναι τιμωρία άλλά διασκέδασις. Ή 
δέ φυλάκισις τών μαθητών έν δωματίφ σκοτεινώ ή 
έν ΰπογείφ πλήρει άκαθάρσιών ή ό έγκλεισμός αυ
τών έν τω σχολείφ άνιπιτηρήτων με'ίιόντων, πρέπει 
νά θιωρήται ώ; παριλθούσης έποχή; βασανιστή
ρια καί φόβητρα καί ή έπιστήμη ή παιδαγωγική 
συμβουλεύει νά μή γίνεται αύτοΰ ούδέποτε χρήσις.

Ώ; πρός δέ τάς τεμωρίας τής τιμή; αύται πρέ
πει νά είναι τοιαΰται, ώστε νά αύξάνηται ή εύαι- 
σθησία τή; τιμής τοΰ μαθητοΰ, ούχί δέ νά άπαμ— 
βλύνηται, καί πρέπει μετά προσοχής καί μετά με
γίστης φειδοϋς νά γίνηται αύτών χρήσις, διότι έν- 
δέχεται μάλλον νά βλάψωσι ή νά ώφελήσωσι. Συν- 
ίστανται δέ αύταε είς τήν στέρησιν προνομίων 
τινών τοΰ μαθητοΰ ή είς τήν τοποθέτησή αύτοΰ 
είς μέρος, δπερ είναι προσβλητικόν π. χ. νά ιστα- 
ται ό βραδέως έλθών ορθός έκτος τών θρανίων, νά 
λαμβάνη θέσιν ό όμιλών καί μή προσέχων πρό τής 
καθέδρας μεμονωμένο; κτλ. Ή άτίμωσις τοΰ μαθητοΰ 
διά βαρβάρων καί άπανθρώπων μέσων, οία είναι τά 
μουτσουρώματα, οί πίνακες τής ατιμίας, τά πα
ράσημα τής καταισχύνης καί τά άλλα, όσα ή 
άγροικία καί ή άπαιδευσία καί ή άπανθρωπία έτε- 
νόησαν, είναι κακουργήματα άποτρόπαια, ά πρέπει, 
άν ύπάρχουν άκόμη, νά λείψουν.

'Ω; πρός δέ τάς χρηματικά; τιμωρίας δι’ αύ
τών μάλλον τιμωρούνται οί γονείς ή οί μαθηταί καί 
δύναται νά γίνη χρήσις αύτών, όταν πρόκηται περί 
ζημίας γενομένης έν τώ σχολείφ παρά τοΰ μαθητοΰ 
είς πράγματα τοΰ σχολείου ή τών συμμαθητών του.

Άνακεφαλαιοΰντες τά περί τών τιμωριών έν γέ- 
νει διατυποΰμεν τήν γνώμην ήμών διά τών έξής 
κανόνων*

1. Ή διοίκησις τοΰ σχολείου πρέπει νά εινε τοι
αύτη, ώστε νά μή παρουσιάζηται άνάγκη πολλών 
τιμωριών. "Οσφ περισσότεραι τιμωρίαι, τόσφ άθλιώ- 
τερον σχολεϊον. Πολλάκις είς τάς τιμωρίας τών μα
θητών τιμωροΰνται τά σφάλματα τοΰ διδασκάλου.

2. Ούδέποτε πρέπει νά όρίζωμεν έκ τών προτέ- 
ρων τήν τιμωρίαν δι’ώρισμένα σφάλματα*  διότι πολύ 
πιθανόν μαθηταί τένις νά κάμνωσι τούς υπολογισμούς 
των καί νά προτιμώσι τάς άπηγορευμένας πράξεις, 
άν εύρίσκωσιν ότι αύται παρέχουσι μείζονα άπό- 
λαυσιν τής λύπης, ήν θά φέρη αύτοϊς ή τιμωρία.

3. Ούδέποτε πρέπει νά μεταχειριζώμεθα προς τι
μωρίαν πράγματα, άπερ αύτά καθ’ έαυτά είναι καλά 
καί έπαινέτά. Τοιαϋτα δέ είναι αί γραφικαί έργα
σίαι. ή άποστήθισις ποιημάτων ή λόγου πεζοΰ καί 
τά παρόμοια. Διότι οΰτω διεγείρεταε τών μαθητών 
ή άποστροφή πρός πράγματα, ά πρέπει ν’άγαπώσι.

4. Τά τιμωρούμενα παιδία ούδέποτε πρέπει νά 
παραγνωριζωσε τήν άγάπην τοΰ διδασκάλου τήν έμ- 
φαινομένην καί έν τή τιμωρίφ αύτή, ήν πρέπει νά 
θεωρώσιν ώς άναγκαϊον έπακολούθημα τής κακής πρά- 
ξεώς τών καί ώς δικαίαν.

5. "Οταν διά μικρά; τιμωρία; δυνάμεθα νά διορ- 
θώσωμεν τόν μαθητήν, άς άποφεύγωμεν τάς μεγα- 
λειτέρας.

6. ‘ Ή τιμωρία ούδέποτε πρέπιι νά εινε σκληρά*
διότι εξεγείρει τήν άγανάκτησιν τοΰ μαθητοΰ καί 
έξασθενιϊ τόν σεβασμόν καί τήν άγάπην αύτοΰ πρός 
τόν διδάσκαλον,· όπερ είναι πρόχωμα εί; τάς παρεκ- 
τροπάς. 1 . · >

7. Τιμωρίαι έξευτελίζουσαι τόν μαθητήν ή παρα
βλάπτουσαι τήν υγείαν αύτοΰ οΐαι είναι αί. ύβρεις, 
τό μουντσούρωμα, τό κρέμασμα τής όνείου κεφαλής, 
ή έγγραφή είς τόν πίνακα τή; άτιμίας, τόγονάτεσμα, 
ή ραβδισμός, οί κόνδυλοι, τό άπό τών ώτων καί 
τής κόμη; ΐλκειν, είναι αύστηρώ; άπηγορευμέναι ώς 
καθιστώσαι τούς μαθητάς άφιλοτίμους καί άναισχύν- 
τους, ώς αΐρουσαι τάς καλάς σχέσεις, αΐτινες πρέπει 
νά ύπάρχωστ μεταζύ διδασκάλου καί μαθητών καί 
ώς τρανά μαρτύρια τής βαρβαρότητο; καί άπαιδευ- 
σίας καί ,ποάαπότητος τών διδασκάλων.

8. Είς τούς μαθητάς πρέπει νά δίδηται έλευθερία 
πρός παιδιά; παιδικά; καί άκάκους. Ή ύφαρπαζο- 
μένη έλευθερία περιέχει έν έαυτή τήν έννοιαν τής 
καταχρήσεως.

9. Ούδεμία πράξις τοΰ μαθητοΰ είναι άξιόποινος, 
ήτις έξετελέσθη έν άγνοια τοΰ άτοπου αύτής.

10. Πάσα τιμωρία νά εύρίσκηται όσον είναι δυ
νατόν είς έσωτερικήν τινα σχέσιν πρός τό αμάρτημα, 
Ό άμελής νά μάθη τό μάθημά του, ό κατάχρησιν 
ποιησάμενος τής έλευθερίας του νά στερηθή αύτής, 
ό άσυμβίβαστος νά άπομονωθή, ό ψεύστης νά μή 
έχιρ πίστιν, είς τόν άσυνειδάτω; διαχειριζόμϊνον τό 
άξίωμ,ά του νά άφαιρώμεν αύτό, ήκιστα δέ νά έμπι- 
στευώμεθα εί; αύτόν περισσότερα πράγματα.

1 I. Κατά τήν έπιβολήν τών τιμωριών δέν πρέπει 
νά λαμβάνηται ύπ’ όψει τόσον ή έξωτερική πράζις 
όσον ή προαίρεσι; τοΰ μαθητοΰ.

12. Αί τιμωρίαι-πρέπει νά είναι δσον τό δυνατόν 
ήθική; φύσεως, νά μή εΐνε στερήσεις ή άλγηδόνε; 
σωματικαι, άλλά μέσον πρός διέγερσιν καί άνάπτυ- 
ξιν τής φιλοτιμία; τοΰ μαθητοΰ.

13. Τιμωρίαι τότε μόνον νά έπιβάλλωνται, όταν 
τά άλλα μέτρα τής άνατροφή; είναι άτελεσφόρητα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΪΟΝ
ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΚΑΘΙΔΡΓΜΑ

ΤΠΟ Χ 7

Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
Διευθυντού τοΰ Διδασκαλείου Επτάνησου

Ή μόρφωσες τοΰ χαρακτήρος είναι ό τελικός σκο
πός τής άγωγής. Ή έπιτυχία τοΰ σκοποΰ τούτου 
δέν έξαρτάται μόνον έκ τής έσκ-μμένης τοΰ παιδα
γωγού ένεργείας, άλλά καί έκ τής άπροαιρέτου έπι- 
δράσεως τριών άλλων παραγόντων ιής κοινωνίας δηλ. 
έν ή συμπεριλαμβάνετε ή εκκλησία, ή πολιτεία καί 
ή οίκογένεια, τής φύσεως έπιδρώσης είς τό έργον τής 
άγωγής διά τε τών έσωτερικών προδιαθέσεων καί.τών 
έξωτερικών έντυπώσεων, καί τής τύχης, δΓ ής δη- 
λοΰμεν τό σύνολον τών ,εύνοϊκών ή δυσμενών περιστά
σεων, ύφ’ ά; ή άγωγή τελείται. Πάντες ούτοι οί 
παράγοντες άσκοΰσιν είς το εργον τής άγωγής, μεγί- 
στην έπιρροήν, ιδίως όμως αισθητή αποβαίνει τής 
οικογένειας ή έπίδρασις ένεκα τοϋ στενοΰ δεσμού τοΰ 
συνδέοντος ,τά μέλη αύτής καί τοΰ μεταξύ αύτών 
ύπάρχοντος διηνεκούς συγχρωτισμού. Άλλως ή οι
κογένεια δέν ένεργεϊ μόνον ώς τυφλός παράγων, άλλά 
μετέχει καί τής έσκεμμένη; ένεργείας τής άγωγή; 
καί μερίζεται πρό; τό σχολεϊ.ον τήν εύθύνην τής 
έπιτυχία; αύτής. Ή άμεσος μάλιστα άγωγή άνήκει 
ιδίως είς τήν οικογένειαν, όπως ή έμμεσος άγωγή, ή 
διδασκαλία, .άνήκει ιδίως είς τό σχολεϊον. Άνήκει δέ 
είς τήν οικογένειαν ιδίως ή άμεσος άγωγή, διότι έν 
αύτώ πάντα τά παιδαγωγικά μέσ.α διά τούς άνωτέ- 
ρω δειχθέντας λόγους άποκτώσι μείζονα ίσχύν καί 
διότι έν αύτή δύναται καλλίτερον νά μελετηθή τοΰ 
άνατρεφομένου ή προσωπικότης, ής ή γνώσις κρίνεται 
άναπόφευκτος προς τήν , έπιτυχίαν τής άγωγής, Ό 
διδάσκαλος όμως δέν δύναται νά μελετήση καλώς 
τήν προσωπικότητα τόσων μαθητών, ούς βλέπει 
πάντας συγχρόνως έπί τινας μόνον ώρας, κατά τάς 
ώρας μάλιστα τής διδασκαλίας, αΐτινε; είναι ήκιστα 
κατάλληλοι πρός τοϊαύτας παρατηρήσεις. Ούδέν ήτ
τον ό διδάσκαλο; δέν πρέπει νά λησμονήση ότι είναι 
καί παιδαγωγός, ότι καθήκον έχει όχι μόνον νά πα
ράσχω είς τούς μαθητάς αύτοΰ γνώσεις, άλλά καί 
νά ήθικοποιήση αύτούς καί έπομένως δέν πρέπει 
νά άποθαρρυνθή ύπό τών δυσκολιών τοΰ έργου, ούδέ
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νά φεισθη κόπων, όπως έπιτελέση τό ΰψιστον τοΰτο 
καθήκον.

Πριν ή δέ είσέ\6ω{Ζεν είς τήν έξέτασιν τών μέσων, 
δι’ ών τό δημοτικόν σχολειον δύναται νά έπιτελέση 

•τΟάαθήκον τοΰτο, πρέπει νά παρατηρήσωμεν δτι τά 
μέσα ταΰτα δεν είναι πάντοτε καΐ διά πάντας του; 
μαθητάς τά αύτά, άλλά καθορίζονται άναλόγώς πρός 
την ατομικότητα, τό φΰλον καί τήν ήλικίαν αύτών.

Ή ;άτομικότης τοΰ μαθητοΰ, ήτις μορφοΰται 
κατά τάς φυσικάς αύτοΰ προδιαθέσεις καΐ τάς ιδιαι
τέρας περιστάσεις, ύφ άς ηυξησεν, έχει μεγίστην ση
μασίαν διά τόν προσδιορισμόν τών παιδαγωγικών 
μέσων. Διά . τοΰτο άνάγκη ό διδάσκαλος όχι μόνον 
τά ψυχικά έν γένει φαινόμενα έπιμελώς νά μελετ$, 
άλλά καΐ τόν χαρακτήρα έκάστου τών μαθητών 
προσεκτικώς νά παρατηρή. Ή παρατήρησις αΰτη 
είναι λίάν ένδιαφέρουσα, διότι δεικνύει τάς ποικιλίας 
τής άνθρωπίνης φύσεως και καθίσταται πλούσια πη
γή ορθών ψυχολογικών γνώσεων καΐ άσφαλοΰς διδα
σκαλικής πείρας. Μόνον τοιουτοτρόπως δύναται ό 
διδάσκαλος νά γνωρίση τά όρια τής ένεργείας αύτοΰ 
καΐ νά έκλέζη τά άσφαλέστερα παιδαγωγικά μέσα. 
Όπως έν τή διδασκαλία πρέπει νά ίξετάζηται ό 
κύκλος τών παραστάσεων τοΰ μαθητοΰ καΐ εις αύτόν 
νά προσαρμόζηται τό νέον, οΰτω πρέπει καί έν τή 
κυρίως άγωγή νά έξετάζωνται αΐ θυμικαΐ ιδιότητες 
τοΰ μαθητοΰ καί συμφώνως πρός αύτάς νά έκλέγων- 
ται τά παιδαγωγικά μέσα. Αΐ τοιαΰται παρατηρή
σεις, ώς εΐπομεν, διά τήν πληθύν τών μαθητών είναι 
είς τον. διδάσκαλον δύσκολοι, διά τΟΰτο συμφέρει ό 
άριθμό, αύτών νά είναι όσον τό δυνατόν μικρότερος, 
ούοέποτε δέ πρέπει καΐ έν τώ δημοτικώ σχολείφ εί; 
διδάσκαίλΟς νά έχει πλείονας τών 60-70 μαθητών. 
Σχετικώς δέ καλλίτερον δύναται νά μελετήση ό δι
δάσκαλος τήν ατομικότητα τών μαθητών κατά τά 
διαλείμματα καί τούς περιπάτους, δτε έχουσιν ούτοι 
μείζονα έλευθερίαν καΐ δύνανται έπομένως σαφέστερον 
νά έξωτερικεύωσι τάς έσωτερικάς αύτών διαθέσεις, 
τάς άρετάς ή τάς κακίας. Έν τούτοις ό διδάσκαλος 
έξ ιδίας άντιλήψεως μόνον ατελή γνώσιν τής ατομι
κό τητος τών μαθητών θά λάβη καΐ διά τοΰτο άπαιτεϊ 
ται νά εΰρΐσκηται είς συννενόησεν μετά τής οικογένειας, 
παρ’ ής δύναται νά λαβή πολυτίμους πληροφορίας. 
Έκ τών παρατηρήσεων τούτο θέλει προκύψη δτι 
πάντες οί μαθηταί δέν έχουσι τά αύτά πνευματικά 
προσόντα καΐ τάς αύτάς ήθικάς ιδιότητας, άλλ’ ό 
διδάσκαλος δέν πρέπει νά σπεύδη είς τάς κρίσεις του 
περί τών καλών, ούδέ νά άπελπίζηται ταχέως περί 
τών κακών, άλλά νά άποβλέπη μετά συμπάθειας είς 
τάς άτελείας αύτών καί νά έπιδιώκη μετά στοργής 
τήν θεραπείαν αύτών. Διά τής θερμότητος τής άγά
πης τοϋ διδασκάλου είναι δυνατόν νά βλάστηση τοϋ 
άγαθοΰ ό σπόρος έπί έδάφους γέρσου. Άλλ’ ή έπιτυ- 
χία δέν θά στέψη πάντοτε τούς κόπους αύτοΰ, ού; 

πολλάκις οΐ άλλοι παράγοντες' θέλουσι ματαίωση· 
εις τόν διδάσκαλον άρκει τότε ή συναίσθησής ότι 
αύτός δέν έγένετο αίτια τοΰ κακοΰ. Έν τούτοις είς 
τήν τοεαύτην εύγενή τοΰ διδασκάλου προσπάθειαν 
τίθενται καί τινα όρια, διότι ύπάρχουσι δυστυχή 
όντα, άτινα ένεκα σωματικών ή πνευματικών έλλεί- 
ψεων δέν είναι δυνατόν νά τύχωσι τών εύεργεσιών 
τοΰ δημοτικού σχολείου, άλλ’ εΰρίσκουσιν άσυλον είς 
ιδιαίτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Εκτός τής διαφοράς τής άτομικότητος ή άγωγή 
πρέπει νά λαμβάνη ύπ’όψιν καί τάς διαφοράς τοΰ φύ
λου Αί διαφοραΐ τοΰ φύλου είναι τόσον ούσιώδεις,ώστε 
όχι μόνον τά μέσα, άτινα ή άγωγή έκατέρου φύλου 
μετ%χειρίζεται, είναι διάφορα, άλλά καΐ αύτοί οί 
μερικώτεροι σκοποί. Διά τοΰτο κατά τήν αγωγήν 
συμφέρει όσον τό δυνατόν ταχύτερον νά χωρίζωνται 
τά φύλα, οΰτώ δέ άποφεύγομεν καί πολλούς κινδύνους, 
οΐτινες έκ τοΰ συγχρωτισμού τούτου δύνανται νά 
προκύψωσιν. Έν τούτοις, έπειδή καΐ τά κοράσια 
πρέπει νά τύχωσι τών άγαθών τής δημοτικής τουλά
χιστον έκπαιδεύσεως, άδύνατον οέ είναι δι οικονομι
κούς λόγους έν έκάστφ χωρίω νά ύπάρχη σχολειον 
άρρένων καΐ παρθεναγωγεΐον. άναγκαζόμεθα νά δε- 
χθώμεν ώ; μέτρον τής άνάγκης^τήν άπό κοινού 
φοίτησιν τών αρρενων και θηλέων. Οί κίνδυνοι της 
τοιαύτης κοινής άγωγής μετριάζονται όυσιωδώς καί 
σχεδόν άποσοβοΰνται, άν ύπάρχωσιν έν τω σχολείφ 
δύο θύραι καί δύο αύλαί, ών μία διά τά αρρενα καί 
μία διά τά κοράσια, άν πάντα τά κοράσια κάθηνται 
όμοϋ είς τά τελευταία θρανία καΐ τέλος αν είναι 
άγρυπνος ή έπίβλεψις τοΰ διδασκάλου, όστις ουδέ 
έπί στιγμήν πρέπει νά έγκαταλιίπη τήν θέσιν. του. 
Ότι ό ^διδάσκαλος έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει 
νά είναι χρηστοτάτων ήθών,. περιττόν νά άναγρ.αφή 
ώ; συνθήκη ιδιαιτέρα' τοιοΰτος πρέπει νά] είναι ό 
διδάσκαλος καΐ άν είς τό σχολειον αύτοΰ δέν φοιτώσι 
κοράσια Συνήθως ύποδεικνύεται ώς άναγκαΐον ό δι
δάσκαλος νά είναι έγγαμος, άλλά προφυλακτι?ιόν 
τοΰτο μέτρον δέν μοί φαίνεται πολύ, ασφαλές, αφ .ου 
ή πείρα κατέδειξεν ότι ύπάρχουσι καί έγγαμοι ύπο
πτων ήθών καΐ άγαμοι ανώτεροι πάσης ύπονοίας.

Ή άγωγή τέλος πρέπει νά λαμβάνη ύπ οψει τάς 
διαφοράς τής ηλικίας καί κατ’ αύτάς νά έκλέγη τά 
παιδαγωγικά μέσα, άτινα οφείλει νά μεταβάλλη 
άναλόγως πρός τήν ωριμότητα τών μαθητών. Οΰτω 
π. χ κατ' άρχάς ή. άγωγή στηρίζεται κυρίως είς 
τήν παιδονομίαν, μεθ’ ή; συμπίπτει η οδηγία, 
βραδύτερου όμως ή παιδονομία ύποχωρει είς τήν 
οδηγίαν, οΰτω δέ κατ’ όλίγον’παρέχει είς τόν μαθη
τήν μεγαλητέραν έλευθερίαν, ή επιτήρησες γίνεται 
άσθενεστέρκ, ή προσταγή μεταβάλλεται είς συμβου
λήν, κτλ (Έπεται συνέχειμ).
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