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Εί'με&α είς άκρον βυγκεκινημένοι εκ τής εν
θουσιώδους τής Έκπαιδεύσεως υποδοχής. Τοΰτο 
δηλοϊ δτι ό διδασκαλικός κλάδος είνε άξιος κρείτ- 
τονος τύχης, Πιά τοΰτο παρακαλοϋμεν πάντας νά 
στείλωσι τήν συνδρομήν των, ινα τδ φύλλον έκ- 
δίδεται καθ’εβδομάδα. Πρέπει νά εΐπωμεν τί φρο- 
νοΰμεν, νά γίνωσι δέ ταχέως τά δέοντα γενέσθαι. 
Οί καιροί ον μενετοί.

Και έν άλλο ακόμη. ’Επειδή πυρετωδώς πλεΐ- 
Οται έγιναν κατά τούς τελευταίους μήνας μετα- 
βολαί, ώστε ούδέ αύτοϊ τοϋ υπουργείου οί ύπάλ- 
ληλοι δύνανται νά παρακολουθήσωσι τά ίχνη των 
κατά ΰπαυργικήν διαταγήν περιπλανωμέν'ων δι
δασκάλων, παρακαλοϋμεν τού? συνδρομητάς τής 
Εκπαιδεύσεως νά γνωστοποιώσιν ήμΐν τήν νέαν 

των διαμονήν, ινα λαμβάνωβιν ασφαλώς τό φύλ
λον.ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Έν τη ’Εκπαιδεύσει θά προβάλλωνται κα\ 
πρακτικά σχολικά ζητήματα, περί ών έπιθν- 
μοϋμεν νά άκούωμεν και τήν γνώμην τών 
διδασκάλων. Τ,οιοϋτον ζήτημα θέτομεν σή
μερον τό έξης.

1. Έκ τών αναγνωστικών βιβλίων πρός 
χρησιν τών δημοτικών σχολείων τίνα είναι 
τά καλλίτερα τά λεγόμενα αναγνωσματάριά, 
έν οίς περιέχονται τεμάχια παντοδαπΰς ύλης, 
άσχετα πρός άλληλα, ή τά άπό τινων έτών 
είσαχθέντα παρ’ήμΐν βιβλία τά έκθέτοντα 
έν συνεχεϊ λόγω διήγησιν ένιαίαν, πλουσίαν 
παντοδαπών σχέσεων καί χαρακτήρων καί 
διά τί;

Καλάς πραγματείας περί τού ζητήματος 
τούτου θέλομεν προθύμως καταχωρίζει έν 
τη ’Εκπαιδεύσει άναφέροντες και τό. όνομα 
τοϋ σνγγραφέως.

ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΡΧΑΙ
W ΝΕΟΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ TUJ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ02;
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Τό νέον σύστημα λαμβάνει εξίσου πρόνοιαν καί; 
περί μορφώσεως τόΰ πνεύματος καί περί διατηρησεως 
καί προαγωγής της ύγιείας τοΰ ανθρώπου. Έν άλ- 
λαις λέξεσιν επιμελείται έξ ’ίσου καί τόΰ , σώματος 
καί τοϋ πνεύματος. ,'Γπηρξεν έποχη,.καθ’ ην olrav- 
θρωποι προσεΐχον μόνον εις την άνάπτύξιν-.τοΰ πνεύ
ματος, καθ’ ην ή άπόκτησις γνώσεων.· έθεωρεϊτο ώς
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τό μόνον σπουδαΐον, ούδόλως δέ έμελεν αύτοϊς,άν οί 
μαθηταί ταλαιπωρούμενοι δι’ άκαταλήπτων μαθη
μάτων, δι’ υπερβολικής ψυχικής έντάσεως έμαραί- 
νοντο καί έφθενον. Σήμερον όμως έπικρατοΰσιν άλ- 
λαι ίδε'αι. Διά νά δυνηθή τις νά ζήση έν τώ κόσμφ 
πρέπει νά έχη μεγάλα; σωματικά; δυνάμεις. Καί ό 
κάλλιστος έγκέφαλος έλάχιστον ωφελεί ήμας, όταν 
δέν ΰπάρχη αρκετή ζωική δύναμις, δι’ ής νά δύ- 
ναται ούτος νά έργασθή. Καί διά τοΰτο τό νά θέλη 
τις νά διατηρή τό εν θυσιάζων τό άλλο θεωρείται 
μωρία. Τήν σήμερον, όπου τό πνεύμα τοΰ πολιτι
σμού καί τής παιδαγωγικής επιστήμης είσεχώοησαν, 
δέν φροντίζουσιν οί άνθρωποι μόνον περί παιδαγωγι
κού διδασκάλου, όσον τό δυνατόν τελείου, άλλά καί 
περί ύγιεινοΰ σχολείου, περί θρανίων υγιεινών, περί 
φωτισμού, θερμάνσεως, αερισμού τοΰ σχολείου, περί 
αυλής εΰρυχώρου χάριν τών διαλειμμάτων καί τών 
σωματικών άσκήσεων. Λοιπόν καί τό σώμα είναι 
σπουδαϊον καί τό πνεύμα καί περί τού ενός καί περί 
τοΰ έτε'ρου είναι ανάγκη μετά σπουδαιότητος νά 
φροντίσωμεν. Νοΰς ύγιής έν σώματι ύγιεΐ είναι ή 
αρχή τής νέας παιδαγωγικής καί ταύτην πρέπει νά 
έχωμεν έν νώ έν τφ σχολείφ κατά πάσαν εργασίαν.

Δευτέρα αρετή τοΰ νέου συστήματος είναι ότι 
ή παίδευσις κανονίζεται κατά τού; φυσικούς νόμους 
τής άναπτύζεως τοΰ πνεύματος. “Οσφ περισσότερον 
ή έπιστήμη γινώσκει τά πράγματα καί τάς ιδιό
τητας αύτών, τοσούτφ καί σαφέστερον γίνεται ότι 
έν τοϊς ούσιν ένοικεϊ ή αΰτάρκεια, καθ’ ήν ταΰτα 
δύνανται καί μόνα νά συντηρώνται. Βαθύτερα γνώσις 
τείνει διηνεκώς νά έμποδίση τήν άνάμιξιν ήμών είς 
τάς λειτουργίας τής ζωής.Καί καθώς έν τή ιατρική ή 
χαλεπή θεραπεία ύπεχώρησεν είς τήν ήπιωτέραν, ώστε 
πολλάκις αντί πάσης, άλλης θεραπείας διατάσσεται 
κανονική δίαετα’ καθώς άπεδείχθη ότι είναι περιττόν 
νά σπαργανώμεν τά βρέφη συσφίγγοντες αυτά καί 
περιδένοντες’ καθώς έν ταΐς φυλακαϊς ούδέν μέσον 
έφάνη άποτελεσματικώτερον πρός βελτίωσιν τών κα
ταδίκων ή τά φυσεκόν μέσον νά έργάζωνται καί τρέ- 
φουσιν ίαυτούς, οΰτω καί έν τή ανατροφή ή καλλίστη 
καί άποτελεσματικωτάτη μέθοδος είναι νά καθιστώμεν 
τον τρόφιμον Ικανόν αύτός εαυτόν νά διόάσκη. Μόνον 
τότε κατορθοΰμέν τι, όταν τά μέτρα ήμών προσαρμό- 
ζωνται εις τήν έκουσίαν καί πρόθυμον αύτανάπτυξιν, 
ήν πάντα τά πνεύματα μέχρι τής ώριμάνσεως αύτών 
διατρέχουσι. Διά τοΰτο ούδέν βήμα πρός τά πρόσω 
δυνάμεθα νά κάμωμεν έν τή παιδαγωγική, άν δέν 

γινώσκωμεν ψυχολογίαν. Αύτή είναι η μεγάϊη αρχή, 
ήν διετύπωσεν ό ΓΙεσταλότζη καί έζ ή; άπέρρευσαν 
πάσαι αί μέθοδοι τής διδασκαλίας, οίον ή εποπτική 
διδασκαλία, ή συγκεκριμένη διδασκαλία, ή κατάργη- 
σις τής άποστηθίσεως, ή προφορική διδασκαλία κλπ.

Διά τοΰτο απαραίτητον έφόδιον παντός διδασκά
λου είναι ή σπουδή τής ψυχολογίας καί ή κατά τήν 
πορείαν τοΰ πνεύματος προσαρμογή τής διδασκα
λίας. Όστις δέν τηρεί τούτο, ούδέν επιτυγχάνει. 
Ούτος δέν μορφώνει, δέν αναπτύσσει φυσικώς τόν 
άνθρωπον καί αί γνώσεις, αΐτινες ήθελον παρά τούς 
ψυχολογικούς νόμους μεταδοθή, ταχέως θά μα- 
ρανθώσι καί θά άφανισθώσι’ διότι δέν έχουσι ριζο- 
βολήση είς το έδαφος τής ψυχής, άλλά πλανώνται 
μετέωροι μέχρις δτου ό έλάχιστος άνεμος διασκορ- 
πίση αύτάς.

Τρίτη άρετή τοΰ νέου συστήματος είναι δτε κα- 
τήργησε τήν μηχανικήν άποστήθισιν τών μαθημάτων 
καί είσήγαγεν άντ’ αύτής τήν προφορικήν καί πραγ
ματικήν διδασκαλίαν, ήτις στηρίζεται έπί τής φυ
σικής οδού τής αύτενεργείας τού μαθητοΰ. Τό σύ- 

I στημα τής μηχανικής άποστηθίσεως έζετΐμα μάλλον 
τόν τύπον καί τά σύμβολα ή τά πράγματα, ών 
ήσαν αύτά σύμβολα. Νά έπαναλέγη ό μαθητής τάς 
λέζεις, τοΰτο ήτο το παν. Άν δέ δέν ένόει έν τούτφ 
τίποτε, τοΰτο έθεωρεΐτο άσήμαντον. Καί ούτως έθυ- 
σιάζετο τό πνεύμα είς τό γράμμα. Διότι όσφ πε
ρισσότερον προσέχομεν είς τό σημεΐον, τοσούτφ άπρο- 
σεκτότεροι γινόμεθα είς τό σημαινόμενον. Ήδη ό 
Montaigne (1533 — 1592) είπε- «Savoir par 
Coeur n’ est pas savoir» ή άποστήθισις δέν είναι 
γνώσις.

Τετάρτη άρετή τοΰ νέου συστήματος είναι ότι 
άποφεύγει τήν πρόωρον καί βεβιασμένην άνάπτυζιν. 
Καθώς τό σώμα, ΐνα λάβη τήν τελείαν αύτοΰ άνά- 
πτυζιν, χρειάζεται χρόνον Ικανόν, οΰτω καί τό πνεύ
μα, ού αί λειτουργίαι είναι έν πολλοΐς όμοιόταται 
πρός τάς λειτουργίας τοΰ σώματος, έχει άνάγκην 
ώσαύτως μακροΰ χρόνου πρός τελείαν αύτοΰ άνά- 
πτυζιν. Τήν σήμερον ούδένα πλέον έκπλήττει ό σω
ρός γνώσεων, άς λέγουσιν οί μαθηταί, τούναντίον 
μάλιστα κατακρίνουσι καί δικαίως τούς διδασκάλους 
τού; έπιβαρύνοντας τούς μαθητάς μέ γνώσεις ύπερ- 
τέρας τής άντιλήψεώς των καί τής ήλεκίας των. 
Έκάστη ήλικία έχει τούς πόθους της καί τήν άντί- 
ληψίν της καί ή σωφρονοΰσα άνατροφή πρέπει νά 
έργασθή έντος τών ορίων, ά προδιεχάραζεν ή φύσις.

Διά τοΰτο βλέπομεν ότι ή έν έκάστη τάξις τοΰ σχο
λείου προσφερομένη ύλη τών μαθημάτων είναι καί 
κατά τό είδος καί κατά τό ποσόν σύμφωνος πρός 
τήν φύσιν τοΰ παιδός. Παρήλθεν ή έποχή καί εύχο
μαι νά παρήλθεν άνεπιστρεπτεί, καθ’ ήν είς τάς χεϊ- 
ρας εξαετών καί έπταετών μαθητών έδίδοντο βιβλία, 
έν οί; άνεγράφοντο ότι «ψυχή τής πολιτείας είναι 
οί νόμοι και στήριγμα τών νόμων είναι ή καλή 
άνατροφή τών πολιτών. » Τήν σήμερον άντί τών 
υψηλών τούτων διδαγμάτων, ά κατανοούνται έν 
ώριμωτέρη ήλικία, διηγούμεθα τοϊς μαθηταϊς 
παιδαγωγικά παραμύθια, όδηγοΰμεν αύτούς νά πα- 
ρατηρώσι τόν ρέοντα πρό ήμών ποταμόν, τά κυ
κλοτερή μιας λίμνης κύματα, ά διεγείρομεν διά τής 
βολής είς αύτήν λίθου, νά άκούωσι τον ψόφον τής 
άνεμουμένης έλάτης, καί νά διακρίνωσιν αύτόν άπό 
τοΰ ψόφου άλλου δένδρου, νά άφίνωμεν αύτούς νά 
παίζωσι μετ’ άλλων ομηλίκων τήν γάταν καί τόν 
ποντικόν καί άλλα παρόμοια. Καί ή άνατροφή αύτη, 
ήτις συμμορφοΰται πρός τήν ψυχολογικήν κατάστα- 
βιν τοΰ μαθητοΰ καί προσφέρει μαθήματα άνάλογα 
πρός τήν κατάστασιν τούτων, αύτή είναι ή άληθής 

καί τελεσφόρος.
Πέμπτη άρετή τοΰ νέου έκπαιδευτικοΰ συστήμα

τος είναι ότι άπέρριψε τήν διά κανόνων διδασκαλίαν 
καί είσήγαγε τήν έκ τών μερικών είς τά γενικά. Ή 
μέθοδος τών κανόνων άπορρίπτεται' διότι δίδει γνώ
σεις άσυναοτήτους, δέν εισάγει είς τό βάθος, άλλά 
περιορίζεται είς τήν επιφάνειαν. Τό νά δίδεται κα
θαρόν τό έζαγόμενον μιας έρεύνης, χωρίς νά δεικνύη- 
ται καί ό τρόπος τής έρεύνης αύτής θεωρείται ώς 
έξασθενοϋν τόν νοΰν καί μάταιον. Αί γενικαί άλή- 
θειαι, ΐνα άνατρέφωσι τόν μαθητήν, δέν πρέπει νά 
δίδων ται έτοιμοι, άλλά νά εύρίσκωνται, νά άπο- 
κτωνται παρ’ αύτοΰ. Ή παροιμία «άνεμομαζώμα- 
τα διαβολοσκορπίσματα » άποδεικνύεται ού μόνον 
έπί τοΰ πλούτου, άλλά καί έπί τών γνώσεων άλη
θής. Έν τή παιδαγωγική διδασκαλία ούδέποτε πρέ
πει νά δίδηται ό κανών πρώτον καί έπειτα τό πράγμα’ 
διότι ό κανών μή εφαρμοζόμενος πανταχοϋ διευκο
λύνει τόν άνθρωπον μόνον έκεϊ, ένθα ούτος ισχύει, 
πέρα δέ τών κανόνων ίσταται ό μαθητής έγκαταλε- 
λειμμένος καί άμήχανος, έν φ ό σχηματίσας μόνον 
αρχάς έκ τών μερικών περιπτώσεων καί άν ήθελον 
εις αυτόν παρουσιασθή διάφορα πράγματα θά σκε- 
φθή νά έξεύρη καί μόνο; τάς άρχάς, είς άς ταΰτα 
υπάγονται. Μεταξύ δέ ένός πνεύματος κανόνων καί 

ένός πνεύματος άρχών ύπάρχει ή αύτή διαφορά 
ήτις ύπάρχει μεταξύ ένός άτάκτως έρριμμένου σωροΰ> 
πραγμάτων καί τών αύτών πραγμάτων οργανικώς 
διατεταγμένων. Κατά τήν δευτέραν περίπτωσιν ού 
μόνον συγκρατοΰνται τά μέρη καί δέν άπόλλυται 
τίποτε, άλλ’ έχει καί τοΰτο τό καλόν ότι αί τοιαΰται 
γνώσεις γίνονται καί κέντρον πρός έλευθέραν έρευ
ναν, πρός άπροκατάληπτον παρατήρησιν τών πραγ
μάτων, πρός άνακάλυψιν τών άγνώστων, όπερ κατά 
τήν πρώτην περίστασιν δέν γίνεται. Ή άναγωγή 
τών γνώσεων είς γενικάς κατηγορίας είναι ή άληθής 
τοΰ πνεύματος διοργάνωσες καί ή ίκανότης καί ή 
μόρφωσις ένός άνθρώπου πρέπει νά μετρήται κατά 
τήν έκτασιν, ήν ή διοργάνωσις αύτη έλαβε.

ακολουθεί

ΟΛΙΓΟΝ ΕΛΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Πάντα τά μ,έτρα, ά λαμβάνομεν πρός βελτίωση» 
τών δημοτικών σχολείων άστοχοΰν, άν δέν παύση 
έν κακόν, όπερ λυμαίνεται τά σχολεία καί όπερ κα
τέστησε τούς δημοδιδασκάλους φυλήν νομαδικήν, 
περί ούδενός άλλου σκεπτομένους καί μεριμνώντας ή 
περί διασώσεως εαυτών έκ τοΰ κινδύνου τής πείνης 
καί τή; καταστροφής. Τό κακόν τοΰτο είναι αί 
συχναί μεταθέσεις τών δημοδιδασκάλων καί άπολύ- 
σει; αύτών διά λόγους άσημάντους πολλάκις.’Τπάρ- 
χουσι δημοδιδάσκαλοι, οΐτινες έν ένί καί τώ αύτφ 
σχολικώ έτει ήλλαξαν 4 καί 5 σχολεία. Έχεε νοΰν 
νά σκεφθή διδάσκαλος τοιοΰτος, έπί τής κεφαλής 
τοΰ οποίου κρέμαται τό ξίφος τοΰ Δαμοκλέους, περί 
βελτιώσεως αύτοΰ ύπό έπιστημονικήν καί παιδαγω
γικήν έποψιν, περί καρποφόρου διδασκαλίας ;

Πολλάκις άκούομεν ότι ή πολιτεία έσχάτως έμε- 
ρίμνησε σπουδαίως περί τών δημοδιδασκάλων αύξή- 
σασα τούς μισθούς αύτών. Τοΰτο θέλομεν έξετάσει 
άλλοτε, άν είναι άληθές δι’ όλους τούς δημοδιδα
σκάλους. Άλλ’ άς δεχθώμεν ότι όντως ή πολιτεία 
έβελτίωσε τούς μισθούς τών δημοδιδασκάλων. Τί 
μέ τοΰτο ; Καλλίτερα νά έλειπεν ή αύξησις αύτη 
καί νά ύπήρχε ή μονιμότης τών διδασκάλων είς τάς 
θέσεις των, μάλιστα νά διωρίζετο έκαστος διδάσκα
λος έν τή πατρίδι του, όπου θά έχη καί κατοικίαν 
ιδίαν, ίσως δέ καί μερικά κτήματα άποφέροντα 
αύτφ μικρόν εισόδημα πρός συντήρησή του άνθρω- 
πίνην καί άξιοπρεπή. Έπεθύμουν νά έβλεπον τούς 
αύτούς διδασκάλους συνεχώς έπί μακρά έτη έν ίνΐ



- 28 - 29 -

καΐ τφ αύτφ τόπω διδάσκοντας, ώστε οί γενόμενοι 
διδάσκαλοι τών πατέρων νά είναι καί διδάσκαλοι 
τών υιών. 'Οποία ευσέβεια πρό; τοιούτους διδασκά
λους I Καΐ όποια επίδρασες αυτών πρός τούς μαθητάς! 
Άλλά τοΰτο ούδέποτε έστοχάσθησαν εκείνοι, εις ούς 
επιβάλλει ή θέσις των νά σκε'πτωνται τοιαΰτα 
πράγματα.

’ Ό έξευτελισμός καΐ ή ταπείνωσες τών δημοδι
δασκάλων άφαιρεϊ παρ’ αύτών σπουδαίαν παιδα
γωγικήν δύναμιν. Ό διδάσκαλος διά νά έχη δύναμιν 
ό λόγος του εις τάς ψυχάς τών μαθητών του, 
πρέπει νά είναι είς τούς μαθητάς του σεβαστός, 
πρέπει νά άγαπαται παρ’ αύτών. Άλλά πώς είναι 
δυνατόν νά είναι σεβαστός εις τούς μαθητάς του, 
όταν ούτοι ήξεύρουν ότι τώρα ήλθε καί αύριον φεύ- 
γει,ι οτι ξένος; ·έν ·; ξένφ τόπω στερείται κατοικίας 
εύπρεποΰς, ότι στερείται τών μέσων τής συντηρή- 
σεώς του, όταν βλέπουν αύτον προσλιπαροΰντα τό 
έλεος τών κομματαρχίσκων, ϊνα διατηρηθή είς τήν 
θέσεντου, όταν βλέπουν τάς άρχάς μετά περεφρο- 
νήσεως συμπεριφερομένας ίσως καί όμιλοϋντας περί 
τοΰ διδασκάλου ; Καί πώς είναι δυνατόν νά αγα
πήσουν διδάσκαλον, όστις γνώρισμα ούσιώδες έχει 
ότι είναι πάντοτε προσωρινός, όταν βλέπουν ότι 
αύτός είναι ξένος, καί ότι είναι πάντοτε έπί ποδός 
νά κινήση δι’ άλλον τόπον; Φαντασθήτε δέ καί τοΰ 
διδασκάλου τήν ψυχικήν διάθεσιν, άν ήμπορεϊ τις 
ύπό τοιαύτας συνθήκας νά διδάξη μέ όρεξιν, μέ 
καρδίαν καί εύθυμίανκ ήν άπαιτεϊ πάντοτε ή διδα
σκαλία μικρών μαθη-ςών, οίοι είναι οί έν τοΐς δημο
τικούς .σχολείοις. Νομίζω ότι ή άρχή τής βελτιώ
σεως τών σχολείων είναι ή μονιμοποίησες τών δημοδι
δασκάλων καί ή κατάργησις τής μεταθέσεως. Άν 
ό διδάσκαλος θέλει νά μετατεθή είς ώρισμένον μέρος, 
νά ληφθή βεβαίως ύπ’ όψιν ή έπιθυμία του, άλλά νά 
γείνη. τοΰτο μόνον κατά τό τέλος τοΰ σχολικού έτους 
έν καιρφ τών διακοπών. Μετατεθείς δέ ή διορισθείς 
άπαξ καί είς ώρισμένα μέρη, έκεϊ νά μένη έπί 
πολλά έτη. Άν δέ ήμάρτησε, νά τιμωρήται διά 
τιμωρίας άλλης, ούδέποτε όμως διά μεταθέσεως 
μάλιστα έν τώ μέσφ τοΰ σχολικού έτους. Διά 
τοΰτο νομίζω ότι εκείνος, όστις ήθελε διά νόμου 
καταστήση μονίμους τούς δημοδιδασκάλους, αύτός 
θά είναι ό άληθής τής δημοτικής έκπαιδεύσεως ιδρυ
τής. Έν όσφ όμως τοΰτο δέν ύπάρχει, ή σκέψις 
περί βελτιώσεως σχολείων καί διδασκάλων είναι κα
θαρός έμπαιγμός τής δημοτ. έκπαιδεύσεως. Ό νό

μος τοΰ 1888 περί μονιμότητος τών δημοδιδασκά
λων ένεκα τών πολλών πλημμελειών του, ένεκα τοΰ 
δυνατοΰ τής καταδολεεύσεως αύτοΰ αντί νά περιό
ρισα) τάς παύσεις καί τάς μεταθέσεις ηύξησεν αύτάς. 
Έν τούτοις δέν άποκρύπτομεν ότι είναι ή πρώτη 
εύγενής άπόπειρα πρός περιστολήν τοΰ κακοΰ, όπερ 

I λυμαίνεται τά σχολεία. Πώς δέ είναι δυνατόν νά διορ- 
θωθή τό κακόν, θά έκθέσωμεν περί τούτου τήν γνώ
μην ήμών άλλοτε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΡΕΝΑΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑΙ
Λόγιος τις έχων τέκνον είς έν τών έν Άθήναις 

λειτουργούντων σχολείων τών άρρένων, έν οίς διδά— 
σκουσιν ώς γνωστόν διδασκάλισσαι, άπηύθυνεν ήμΐν 
τήν εξής έπιστολήν, ήν καταχωρίζομεν, ϊνα γίνη περί 
τοΰ πράγματος τούτου συζήτησις, όπερ θεωροΰμεν έκ 
τών σπουδαιοτάτων.

Πρός τήν σύνταξιν τής ' Εχπαιδεύβιως.
«Έχω υιόν, δν στέλλω είς τό .... σχολειον τών 

άρρένων, έν ω διδάσκουσι διδασκάλισσαι. Έπραξα 
δέ τοΰτο, διότι έπίστευον ότι αί γυναίκες είναι έπι- 
τηδειότεραι είς τήν διαπαιδαγώγησιν τών παιδιών, 
ήκουον δέ καί παρ’ άλλων ότι διά τοΰ μέτρου τούτου 
τής Κυβερνήσεως ού μόνον θά διαπλασθώσι ήθη ήμε- 
ρώτερα, άλλά καί ή διδασκαλία θά έγίνετο έπιμελε- 
στέρα, τών γυναικών φύσει ούσών έπιμονωτέρων καί 
καρτερικωτέρων. Δυστυχώς όμως έκ τών πραγμάτων 
πείθομαι περί τοΰ έναντίου. Περί προόδου έν τοΐς 
μαθήμασιν ούδεΐς δύναται νά γίνη λόγος. Αί διδα- 
σκάλισσαι, εί καί τό Σ. 'Τπουργεϊον έχει έν τω σχο- 
λείω τούτω περί τάς 12 διωρισμένας, ών καί μίαν 
διά τά έργόχειρα πρός Θεοΰ ! διά τά αρρενα, έννο- 
οΰσι νά περνώσιν εύαρέστως τόν χρόνον, χωρίς νά 
πονοκεφαλώσι μέ τά άτίθασσα καί άνάγωγα παλιό
παιδα καί ή πρόοδος καταντά 'ίση καί τό μηδέν . Διά 
τοΰτο ήναγήάσθην νά έπισκεφθώ τό σχολειον καί νά 
ζητήσω τόν λόγον τής τοιαύτης τοΰ παιδιού μου κα- 
ταστάσεώς. Είσελθών δέ είς τό σχολειον έν ώρα έρ- 
γασίμφ καί άναγνούς τί οί μαθηταί έχουσιν έπί τών 
τοίχων , τοΰ σχολείου γράψη διά μολυβδοκονδύλου 
άνεχώρησα τραβών τά μαλλιά μου κυριολεκτικώς. 
Νομίζω ότι σείς, οΐτινες άσχολεϊσθε είδ.ικώς περί τά 
τής παιδαγωγικής μετά πολλής άφοσιώσεως καί μετά 

πολλής όντως έπιτυχίας έχετε καθήκον νά έργασθήτε 
νά ληφθή σύντονος καί σύντομος φροντίς πρός διόρ- 
θωσιν κακοΰ άνυπολογίστων διαστάσεων. 'Η έμή 
γνώμη είναι ότι δέν πρέπει νά διορίζωνται διδασκά- 
λισσαι τών άρρένων. Έγώ άπέσυρα τό τέκνον μου 
έκ τοΰ σχολείου τούτου, προτρέπω δέ καΐ τούς άλ
λους γονείς νά πράξωσι τό αύτό. Φρονώ δέ άδιστά- 
κτώς ότι άν πρόκειται νά άγοράσωμεν τά ολίγα γράμ
ματα τών σχολείων μέ τήν καταστροφήν τών ηθών 
τών τέκνων μας, καλλίτερον είναι νά μένωσιν αγράμ
ματα.

Έν Άθήναις, τή 1 5 Μαίου 1892.

Μετά μεγάλης ύπολήψεως 

Ίω X............

Εύρισκόμεθα είς μίαν έποχήν κινδυνώδη ύπό πολ- 
λάς έπόψεις. Τά ήθη τών νέων έν ταΐς μεγάλαις πό· 
λέσι, μάλιστα δέ έν Άθήναις έγιναν λίαν χαλαρά, 
τερατώδη δέ πράγματα διηγούνται οί ιατροί καί οί 
αστυνόμοι τής πόλεως έμβάλλοντα είς άνησυχίαν 
πάντα φρόνιμον άνθρωπον. Οί μικροί μαθηταί καί 
αί μικραί μαθήτριαι δέν ζώσι πλέον έν τή αγαστή 
άθωότητι, ήν έν παλαιοτέροις χρόνοις είχον οί νέοι καί 
αί νέαι έφηβοι μάλιστα γινόμενοι. Ή πρόωρος αΰτη 
άνάπτυξις γινόμενη καί προαγομένη όσημέραι ύπό 
άνειμένου βίου μέλλει όλεθρίως νά έπιδράση είς τό 
έθνος. Άλλά δέν ήρκει ό βίος ούτος ό άλλος, έπρεπε 
κατά σατανικήν έπίνοιαν νά θέσωμεν τούς παΐδας 
αύτούς τούς πονηρούς ύπό παιδαγωγούς θήλεις. Τήν 
γνώμην τοΰ έπιστολογράφου ότι αί διδασκάλισσαι 
φυγοπονοΰσαι άμελούσι τοΰ καθήκοντος των καί ούδέν 
κατορθοΰσι δέν άσπάζομαι έν όλη αύτής τή γενικό- 
τητι. Πιθανόν νά είναι διδασκάλισσαι όκνηραί, όπως 
είναι καί διδάσκαλοι τοιοΰτοι. Νομίζω δέ ότι άν θέ- 
λωσι, δύνανται καί αύται άποτελεσματικώς νά έργα- 
σθώσι καί ώφελήσωσι. Άλλ’ έν πιστεύω δέν δύναται 
παρ'ούδενός νά τεθή ύπ’άμφισβήτησιν. Τούτο είναι ότι 
έκ τών διδασκαλισσών έλάχισται ή ούδεμία θεωρεί τό 
διδασκαλικόν έργον ώς ϊδιονέπάγγελμα συνδέουσα μετ’ 
αύτοΰ τόν βίον της, ώς θεωρούσε τοΰτο οί διδάσκα
λοι. Καί διά τοΰτο βλέπομεν αύτάς ώς έπί τό πολύ έν 
παρέργω τοΰτο άσκούσας, ούδεμίαν πρόνοιαν λαμβα- 
νούσας περί βελτιώσεως έαυτών διά τής άναγνώσεως 
βιβλίων.Τό σχολειον δέν τάς έμπνέει, δέν τάς ζωογο
νεί. Ο νοΰς των είναι αλλού.Ύπό τοιούτους όρους καί 
ο εύφυέστατος άνθρωπος ναυαγεί.Διά τούτο ήτο μέγα 
τόλμημα ότι έθεωρήθησαν αί διδασκάλισσαι ίκανώτε- 

pat τών διδασκάλων καί προύτιμήθησαν αύτών. Εί
ναι δέ χαρακτηριστικόν, ούχί τής προόδου τών δημο
τικών σχολείων, άλλά τής περικτροπής αύτών, ότι έκ 
τών 14 δημοτικών σχολείων, ά έχουσιν at Άθήναι, 
μόνον 3 διδάσκονται παρά διδασκάλων ! Ή ποό- 
φασις ότι αΐ διδασκάλισσαι διορίζονται δι’ έλλειψιν 
δημοδιδασκάλων είναι κενή πρόφασις καί ούδεΐς δίδει 
είς αύτήν πλέον σημασίαν ούδέ οί ταύτην λέγον- 
τες. Είς όλα τά ατάσθαλα πράγματα, ά έγιναν καί 
γίνονται είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, έπρεπε νά 
γίνη καί τοΰτο, διά νά μή μείνη ούδεμία ιδέα άσα- 
τύριστος έν τώ κλασικώ τούτω βασιλείω. Άλλ’ έν 
όσω τά πράγματα μένουσιν οΰτω, έχουσι καθήκον 
αί διδασκάλισσαι νά έπαγρυπνώσιν είς τήν ηθικήν τών 
παίδων μόρφωσιν προσπαθοΰσαι καί διά τής πεφω
τισμένης διδασκαλίας καί διά τοΰ σώφρονος σχολικού 
βίου νά συνέχωσι τόν νοΰν τών μαθητών ύπεράνω 
τοΰ ταπεινοΰ καί πρόσκαιρου. 'Η τιμή, ήτις έδόθη 
αύταϊς ύπό τής Κυβερνήσεως θεωρησάσης τάς διδα- 
σκαλίσσας άνωτέρας καΐ ίκανωτέρας τών διδασκάλων 
πρός διαπαιδαγώγησιν τών παίδων, είναι όντως ύπερ
βολική τιμή. Όφείλουσι δέ νά φανώσι τής ύψηλής 
αύτής τιμής άξιαε άφοσιούμεναι μετ’ αύταπαρνήσεως 
είς τά έργον των. Τό έθνος δέν ένδιαφέρεται περί τής. 
καινοτρόπου ένδυμασίας ή τοΰ κομψοΰ άναστήματος 
τών διδασκαλισσών ούδέ καταβάλλει πρός τοΰτο τούς 
ύπερόγκους αύτων μισθούς. Ή άξίωσίς του είναι 
άλλη πολλω τούτων σπουδαιοτέρα νά διδάσκωσι κα
λώς καί νά παιδεύωσιν όρθώς τούς μαθητάς των. 
Άν δέ έκ τών πραγμάτων πεισθή οτι ή άπαίτησις 
αΰτη δέν έκπληροΰται, δίκαιον είναι νά έπανέλθωσι 
τά πράγματα είς τό πρώην καθεστώς. Άλλά τοΰτο 
δέν είναι καθόλου συμφέρον είς τάς διδασκαλίσσας. 
’Επειδή δέ ήρξατο κατά τοΰ μέτρου τούτου κατα
κραυγή, νομίζομεν ότι συνηγοροΰμεν ύπέρ τοΰ συμ
φέροντος τών διδασκαλισσών, άν συμβουλεύσωμεν 
αύτάς νά άφοσιωθώσι μετά περισσοτέρας φιλοτιμίας 
είς τό έργον των. Άς μή άμφιβάλλωσι δέ ότι αί 
εύγενεΐς προσπάθειαί των θά διεγείρωσι τόν κοινόν 
έπαινον καί τήν εύγνωμοσύνην τής κοινωνίας.ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΓΤΗΡΙΩΝ

"Οτι ή οικογένεια είναι ό προσφορώτερος τοπος' 
πρός ανατροφήν, τοΰτο δμολογεΐται γενικώς παρά 
πάντων. Καΐ δικαίως· διότι ένταΰθα ύπάρχουσιν οί- 
έξης εύνοϊκοι όροι αναγκαιότατοι εις τήν εύδοκίμη- 
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σιν της ανατροφής. Πρώτον ή αμοιβαία άγάπη 
όλων τών μελών της οικογένειας και ή συναίσθησις 
δτι πάντες άνήκουσιν ώς έκ τής κοινής καταγωγής 
εις εν όλον. Δεύτερον τό συναίσθημα τής ϊξαρτή- 
σεως κα'ι τής εύγνώμονος εύσεβείας πρός τόν αρχη
γόν τής οικογένειας, δν βλέπουσι καθ’ ημέραν προ- 
νοοϋντα και φροντίζοντα περί συντηρήσεως τοΰ όλου. 
Τρίτον ή άκριβής ψυχολογική γνώσις τών ανηλίκων 
μελών, α αναπτύσσονται πρό τών οφθαλμών τών 
γονέων.Τά τρία ταΰτα άγάπη αμοιβαία τών μελών, 
ευσέβεια πρός τούς γονείς, οιάγνωσις ψυχολογική τών 
άνατρεφομένων είναι άναγκαιότατοι δροι τής επι
τυχίας τοΰ έργου τής άνατροφής καί έν τώ οικω 
καί έν τφ σχολείω.Άν δέ είςταΰτα προστεθή καί ΐκα- 
νότης τών γονέων διδακτική ή ευπορία τοιαύτη, ώστε 
νά δύνανται νά προσλαμβάνωσιν οικοδιδασκάλους κα
λούς τών τέκνων των έπί μισθώ, τότε δύναται ή 
άνατροφη νά άρχίση καί νά συμπληρωθώ καθ’ 
δλοκληρίαν έν τη οΐκογενείοε. Άλλά πάντα ταΰτα, 
ά θεωρητικώς καταστρώνονται τόσον εύκόλως έν τώ 
χάρτη, δέν εύρίσκονται δυστυχώς πανταχοΰ έν τή 
πραγματικότητι. Τπάρχουσιν οικογένειας έν αίς 
τά τέκνα άνατρέφονται κακώς διά τής ύπερβολικής 
πρός αύτά άδυναμίας τής μητρός ή τοϋ πατρός ή 
καί άμφοτέρων, οιτινες γίνονται δούλοι τών ιδιοτρο
πιών καί τών τυφλών ορμών καί παθών τών παι
διών. Διά τόν λόγον τούτον ή άπομάκρυνσις τοιού- 
των παίδων έκ τής οικογένειας είναι ευεργέτημα 
αύτών. Έπειτα ύπάρχουσιν οικογένειας έν αίς ή 
άπαιτουμένη πρός τούς γονείς εύσέβεια τών τέκνων 
παρατηρεϊται κεχαλαρωμένη ή έκλείπει διά σφάλ
ματα αύτών τών γονέων. Καί ένταΰθα πρέπει τά 
παιδία νά άπομακρυνθώσι τής οικίας, ινα μή βλέ- 
πωσι τό κακόν παράδειγμα. Έπειτα ένδέχεται οί 
μαθηταί νά έχωσιν έν τή πόλει, ένθα ζώσιν οί γο
νείς των, κακάς συναναστροφάς καί ή άπομάκρυνσις 
αύτών έκ τής νοσηρας άτμοσφαίρας καθίσταται κα
θήκον άπαραίτητον τών γονέων. Πού αλλαχού ήδύ- 
νατό τις νά εΰρη έγγύησιν μείζονα διατροφής καί 
παιδείας ή έν τοις ’ιδιωτικοϊς σχολείοις. Άλλά καί 
ή ε”λλειψις άνωτέρων σχολείων είς μικράς κοινότητας 
άναγκάζει τούς γονείς νά μεριμνήσωσι περί τελειο- 
τέρας άνατροφής τών τέκνων των άποστέλλοντες 
αύτά είς μέρη, ένθα ύπάρχουσι τοιαΰτα σχολεία. 
Άπηρ}θμίσαμεν τούς άμέσως είς τήν άντίληψιν παν
τός άνθρώπου προσπίπτοντας μόνον λόγους, ινα δεί- 
ξωμεν οτι ή ίδρυσες ιδιωτικών σχολείων είναι εύερ- 

γέτημα τής κοινωνίας. Καί ή πολιτεία, ήτις καθή
κον έχει νά μεριμνά περί τής τελειοτέρας τών τέ
κνων τών πολιτών μορφώσεως, πρέπει νά χαιρετδί 
μέ εύφρόσυνον ομμα τήν σύστασιν τοεούτων σχο
λείων καί νά συντελή είς τόν πολλαπλασιασμόν 
αύτών, βραβεύουσα τά σχολεία έκεϊνα, άτινα διά 
τοΰ τελειωτέρου αύτών διοργανισμοΰ καί τής τα
κτικής καί εύμεθόδου έν αύτοις διδασκαλίας καί
άγωγής έπιτυγχάνουσι πληρέστερον τοϋ σκοπού των.

Άλλ ’ όπως τά ιδιωτικά σχολεία άποβώσιν άξια 
τής ύψηλής αύτών άποστολής πρέπει νά γινώσκωσι 
ότι είναι προωρισμένα νά ύπηρετήσωσιν ύπό τήν 
διττήν αύτών άποστολήν ώς οικογένεια καί ώς σχο
λεΐον καί ότι πρέπει νά τείνωσι πάντοτε καί τούς 
δύο τούτους τύπους νά πληρώνωσι καλής οικο
γένειας καί καλού σχολείου. Καί ώς πρός μέν τό πρώ
τον πρέπει τό πνεύμα τής οικογένειας, ή φιλοστοργία 
τοΰ διευθυντοϋ καί τών διδασκάλων πρός τούς μα
θητάς καί ή εύσέβεια τών μαθητών πρός τόν διευ
θυντήν καί τούς διδασκάλους καί ή άμοιβαία άδελ- 
φική άγάπη τών οίκοτρόφων τούτων νά οιήκη δι’ 
όλου τοΰ βίου αύτών. Μόνον όπου ύπάρχει τοιοΰτο 
πνεύμα άποβαίνουσι τά εκπαιδευτήρια αναγκαιό
τατα καθιδρύματα. Ό στρατών ή τό έργοστάσιον 
δέν είναι ό αληθής τύπος οικοτροφείου. Πρδ παντός 
δέ πρέπει νά άπαιτώμεν νά ύπάρχωσιν έν τοϊς έκ- 
παιδευτηρίοις τά έξής τέσσαρα. 1. Δίαιτα κανονική
καί απλή. 2. σωματική άνθηρότης κατορθουμένη 
καί διά τοΰ βίου τοΰ κανονικού καί διά τής γυμνα
στικής 3. Διδασκαλία σπουδαία καί μεθοδική 4 
έξευγενισμος τών μαθητών καί δι’ άλλων μέσων, 
μάλιστα δέ διά τής καλής συμπεριφοράς καί τής 
παιδαγωγικής χρήσεως. Άλλ’ όπως κατορθωθώσι 
ταύτα άπαιτεϊται πρό παντός άλλου δ Διευθυντής 
νά είναι έξοχος άνήρ, έπιστημονικώς καί παιδαγω- 
γικώς μεμορφωμένος, έχων ώρισμένας καί σαφείς ιδέας 
περί τής άποστολής τού οικοτροφείου καί φλέγόμε
νος ύπό τοϋ ζήλου νά άναδείξη τό σχολεΐον εύεργε- 
τικόν είς τήν κοινωνίαν. "Οπου ύπάρχει τοιούτο πρό- 
σωπον, έκεΐ καί άταξίαι τινές καί άνωμαλίαι, αΐτι- 
νες έμφελοχωρούσιν είς τά ιδιωτικά έκπαιδευτήρια 
μάλιστα ύπο τών μαθητών αύτών, ών πολλοί έχουσι 
έλαττώματα πολλά έκ τής προτέρας αύτών άνα
τροφής έκλείπουσι καί άφανίζονται, ώς έκλείπει τό 
σκότος κατά τήν έμφάνισιν τού ήλιου. Διά τούτο 
είναι λίαν εύχάριστον παρ’ ήμΐν ότι πρόσωπα εύδο- 
κιμήσαντα έν τώ διδασκαλικφ των έργφ καί άπο-

\αύοντα ποϊλής τιμής έν τή κοινωνία 'ίδρυσαν καί 
συντηρούσι τοιαύτα καθιδρύματα. “Οχι μόνον δέν 
πρέπει νά παρεμβληθώσε προσκόμματα είς τήν λει
τουργίαν αύτών ύπό τής πολιτείας, άλλά νά άφεθή 
αύτοις καί έλευθερία περί τήν διατύπωσιν νέου προ
γράμματος καί περί τον διοργανισμόν αύτών. Καί τό 
πολύ, όπερ δύναται ή πολιτεία νά πράξη είναι, εις 
τούς έφιεμένους έκ τών μαθητών νά έφοδιασθώσι μέ 
απολυτήριον σχολείου, νά άπαιτήση τάς γνώσεις, 
δσας απαιτεί καί άπό τά δημόσια σχολεία. Περισ
σότερα τούτων νά άπαιτήση δέν είναι δίκαιον. "Οσα 
δέ οί μαθηταί θά μάθωσι περισσότερα έν τοϊς ιδιω- 
τικοΐς έκπαιδευτηρίοες καί κατά τήν άγωγήν καί 
κατά τάς γνώσεις, αύτό θά άποβή καί πρός ώφέ- 

λειαν τής πολιτείας.

Ή Δανεμαρκία ή όπως άλλως λέγεταε ή Δανία 
είναι γνωστή είς πάντας τούς Έλληνας ώς πατρίς 
τοϋ Βασιλέως ήμών Γεωργίου. Είναι δέ βέβαιον 
ότι περισσότερον τούτου πολλοί δέν γνωρίζουσι περί 
Δανίας! Καί άν έλειπε ό σπουδαίος ούτος λόγος τής 
γνωριμίας,ή Δανία ούδέ κατ’ όνομα θά ήτο είς πολ
λούς γνωστή· διότι αί έμπορικαί σχέσεις, αΐτινες συν- 
δέουσι τά έθνη καί καθιστώσι ταΰτα μεταξύ των γνώ
ριμα έλλείπουσι μεταξύ Ελλάδος καί Δανίας ένεκα 
τής μεγάλης τούτων άπ’ άλλήλων άποστάσεως. Καί 
όμως ή Δανία καί ώς πατρίς τοΰ Βασιλέως ήμών 
καί ώς χώρα έχουσα Ιστορίαν καί πολιτισμόν καί 
λαόν φιλόπονον καί ολιγαρκή προοδεύσαντα πολύ καί 
είς τά γράμματα καί είς τήν κτηνοτροφίαν καί είς 
τήν γεωργίαν δέν πρέπει νά μένη άγνωστος είς ημάς 
τούς Έλληνας.

Ή Δανία άλλοτε ήτο έν τών ίσχυροτέρων κρα
τών τής Ευρώπης. Υπήρξε δέ εποχή, καθ’ ήν είχεν 
ΰπό τήν έξουσίαν αύτής πλήν τής Πρωσσίας καί αύ
τήν τήν Αγγλίαν καί Νορβηγίαν. Πλήν όμως ατυ
χείς πόλεμοι άπέσπασαν άπό ταύτης πολλάς χώρας 
καί τέλος ό αιματηρός πόλεμος τοΰ 1864 πρός τήν 
Πρωσσίαν καί Αύστρίαν τή άπέσπασεν όριστικώς τά 
δουκάτα Σλέσβιγ, Όλστάϊν καί Λαουεμβοΰργον, 
άτινα καί ήνώθησαν έκτοτε μετά τής Πρωσσίας. 
Ούτω δεή Δανία πολλαχόθεν άκρωτηριασθεϊσα άπέ- 
μεινε σήμερον ίση μέ τό ήμισυ περίπου τής Ελλά
δος. Διότι έν ώ ή Ελλάς έχει έκτασιν 64000Q χ.μ. 
ή Δανία έχει μόνον 38 χιλ. Εύρίσκεται δέ ή χώρα 

αΰτη πρός βορράν τής Πρωσσίας μεταξύ τής Βαλτι
κής θαλάσσης και τής Γερμανικής καί άποτελεΐται 
άπό τήν Χερσόνησον τής Ίουτλάνδης (Κιμβρική) 
καί άπό 150 περίπου άλλας νήσους, ών αί μεγαλεί- 
τεραι είναι ή Φιονια, ή Λααλάνδη, ή Σηλανδία, ή 
Φαλστέρη καί ή άνατολικωτάτη πασών Βορνχόλμη.

Έάν τις έπισκεφθή τήν Δανιμαρκίαν έκεΐνο, τό 
όποιον πρώτιστα πάντων θέλει κάμει έντύπωσιν είς 
αύτόν, είναι ή έλλειψις όρέων. Φαντασθήτε μίαν 
έκτασιν μεγαλειτέραν κατά τι τοΰ ήμίσεος τής Ελ
λάδος νά μή έχη καθόλου βουνά ούτε ύψηλά ούτε 
χαμηλά άλλά μόνον λόφους τινάς χαμηλοτάτους, ών 
ό υψηλότερος Έγερ-Βαρνεχόϊ έν Ίουτλάνδη είναι 
178 μέτρα. Δέν πρέπει δέ νά παραλίπωμεν καί 
τοΰτο ότι εις τινα μέρη τής Ίουτλάνδης πρός βορράν 
τοΰ Λιμίου κόλπου (Liim fjord) ή έπιφάνεια τής 
ξηράς είναι κατά τι ταπεινότερα τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης. Εύρίσκει δέ τις καί ένταΰθα τά αύτά 
προχώματα, άπερ καί έν ‘Ολλανδία πρός παρακώλυ- 
σιν εισβολής τών θαλασσίων ύδάτων έν καιρφ τρικυ
μίας δεινής. Ή παντελής δέ έλλειψις τών όρέων κα'· 
ή όλιγότης τοΰ έδάφους, μάλιστα δέ ένεκα τοΰ δια- 
μελισμου αύτοϋ είς χερσονήσους καί νήσους είναι αί 
δύο ούσιώδεις αίτίαι, ένεκα’τών όποιων ή Δανία δέν 
έχει μεγάλους ποταμούς. Διότι τά ΰδατα τών πο
ταμών έκτος σπανίων έξαιρέσεων (πηγή έκ λιμνών 
κτλ.) είναι άνάλογα πρός τήν έκτασιν, ής τά ΰδατα 
δέχονται. Διά τοΰτο δέ οί ποταμοί τής Δανίας Γοΰ- 
δεν-αα, Βάρδε-αα, Όμμε-αα είναι μικροί καί άνά- 
ξιοι λόγου ποταμοί.

Είς χώραν λοιπόν τοιαύτην πεδινήν καί άβουνον, 
άληθώς δηλ. γεωργικήν, έπόμενον ητο νά άναπτυχθή 
θαυμασίως ή γεωργία. Είναι δέ τοσοΰτον άνεπτυγμένη 
ένταΰθα ή γεωργία, όσον έν ούδεμιαό άλλη χώρα τής 
Εύρώπης. Καί ινα πεισθή τις περί τούτου άρκεΐ νά 
μάθη ότι τό ήμισυ τοΰ πληθυσμοΰ τής Δανίας ζή 
έκ τής γεωργίας. Ού μόνον δέ έξαρκεΐ είς τάς 
άνάγκας τών κατοίκων όλου τοΰ κράτους ή παρα
γωγή άλλά καί έξαγωγή γίνεται σίτου καί άλεύρου 
ύπέρ τά 120 έκατομ. φράγκων κατ’ έτος.

Δέν είναι δέ ή γεωργία ό μόνος πόρος τοΰ βίου 
τών Δανών καί ή άσχολία όλων τών κατοίκων τοΰ 
Κράτους άλλά καί ή κτηνοτροφία. Ούδεμία άλλη 
χώρα τής Εύρώπης έχει τοσαΰτα κερασφόρα ζώα 
όσα ή Δανία. ‘Τπολογίζουσι δέ ότι μόνον τοΰ βου
τύρου ή έξαγωγή ύπερβαίνει κατ’ έτος τά 30 έκα
τομ. φράγκων. Είναι δέ εύεξήγητος ό λόγος τής



τοιαύτη; άναπτύζεως της κτηνοτροφίας έν Δανιμαρ- 
κία. Διότι ουσα έκτεθειμένη ή χώρα είς τού; ύγρούς 
ώκεανείους άνεμους εύμοιρεϊ υγρασίας δαψιλούς. Ευ
ρισκόμενη δέ καί ύπό την έπίδρασιν τοΰ θερμού θα
λασσίου ρεύματος (Μεξικανικοΰ) έχει ούτως είς τήν 
διάθεσίν της τούς δύο άπαραιτήτου; όρους τή; πα
ραγωγής βλαστήσεως άφθονου, τήν υγρασίαν δήλον 
ότι καί τήν θερμότητα. Ή ύγρασία δέ αύτη καί ή 
προσπέλασες τοΰ ·θερμοΰ θαλασσίου ρεύματος είναι 
αί δύο ούσιώδεις αίτίαι τοΰ νά διατηρείται ή 
θερμοκρασία τής χώρας άνωτέρα ή όσον άλλων χω
ρών έν τώ αύτω Β. πλάτει εύρισκομένων. (Έν 
Κοπενχάγη μέση θερμοκρασία τοϋ έτους + ?, 4).

Διότι έχει άποδειχθή έν τή φυσική ότι οΐ ύπε- 
ράνω μιας χώρας υδρατμοί είναι στέγη τεραστία 
έμποδίζουσα πάσαν νυκτερινήν άκτινοβολίαν θερμό- 
τητος έκ τοΰ; έδάφου; είς τήν άτμόσφαιραν. Ότι 
δέ έλέχθη ύπό τοΰ Tyndal περί τής ’Αγγλίας ότι 
άφαιρουμένων τών ύπεράνω αύτή; ύδρατμών μίαν 
μόνην νύκτα, ό ήλιο; άνατέλλων τήν πρωίαν θά 
εύρη νεκράν πάσαν βλάστησιν έκ τοΰ ψύχους, δύνα- 
ται άκριβώς νά λεχθή καί περί τής Δανίας. Ή ύγρα
σία ού μόνον συντελεί είς τήν γένεσιν τής βλαστή- 
σεως άλλά καί είς τήν διατήρησιν τής ζωή; αύτής.

Κατά ταΰτα τό κλίμα τής Δανία; είναε ύγρόν. 
' Γπολογίζουσι δέ ότι είς πολλά μέρη τής Ίουτλάν- 
δης, ήτις είναι μάλλον έκτεθειμένη τών νήσων είς 
τούς ώκεανείους άνέμους διακόσιαι περίπου ήμέραι κατ 
έτος είναι βροχεραί. Εννοείται δ’ ότι αί βροχαί θά 
ήσαν αφθονώτεοαι, άν έν Ίουτλάνδη ύπήρχον όρη ύ- 
ψηλά άναγκάζοντα διά τοΰ έπ’ αύτών ψύχους τούς 
άτμούς νά συμπυκνωθώσι. Πλήν όμ.ως ούτε όοη 
ύπάρχουσιν ούτε δάση. Οί δέ κάτοικοι άντΐ καυσο- 
ζύλων καίουσι τύρφην,·

Εκτός δέ τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας άλλη 
άσχολία τών κατοίκων εινε ή αλιεία, ή ναυτιλία 
καί ή οινοπνευματοποιία. 'Γπολογίζουσι δ’ δτι ό 
άριθμός τών οίνοπνευματοποιείων έν Δανιμαρκίιγ ύ- 
περβαίνει τά 250, άτινα κατασκευάζουσι κατ’ έτος 
ύπέρ τά 35 έκατ. λίτρα; οινοπνεύματος.

Ό πληθυσμός τής Δανίας εΐνε πολύ πυκνότερος τοΰ 
πληθυσμοΰ τής Ελλάδος (Δανία έχει 52 ψυχά; είς 
έκαστον τετρ. χιλ. Ελλάς 36) καί ύπολογίζεται είς 
δύο περίπου έκατομ.Όλοι δέ οί νέοι Δανοί γνωρίζόυ- 
σιν άνάγνωσιν καί γραφήν. Δημοτικά σχολεία ή 
Δανία έχει 3,000. (ή Ελλάς 1,700). Εΐνε δέ κατά 
τό θρήσκευμα οί Δανοί Διαμαρτυρόμενόι, καί πολί
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τευμα έχουσι βασιλείαν συνταγματικήν μέ δύο βουλάς 
(Landsting et Folkenting). Είναι δέ διοικητικώς 
διηρημένη ή χώρα είς 19 διαμερίσματα (Amt).

Ό πληθυσμός είναι διανεμημένος είς πολλάς πό
λεις καί χωρία. Αϊ μεγαλείτεραι πόλεις είναι ή 
Κοπενχάγη έν Σηλανδία (300 χιλ. κατ.), ή Όδένση 
έν Φιονία (22 χ. κ.) ή Άαρο; (25Jy.) καί ή Ά- 
αλβόργη ( 17. χ.) έν Ίουτλάνδη.

Ή Κοπενχάγη είναι ή πρωτεύουσα τοΰ Κράτους 
καί κεϊται είς τήν άνατολικήν παραλίαν τή; Σηλαν- 
δίας. "Εν μέρος τής πόλεως είναι έκτισμένον έπί 
τής άπέναντι μικράς νήσου Άμαγέρης, ήτις κει- 
μένη πλησίον τής Σηλανδία; σχηματίζει μετ’ αύ
τής τόν άσφαλέστατον καί εύρυχωρότατον λιμένα 
τής Κοπενχάγη;. Είς τόν λιμένα τοΰτον, όστις θεω
ρείται ό κάλλιστος μεταξύ τών λιμένων τής Βαλτι
κής, οφείλει τήν σπουδαιότητα αύτής ή Κοπενχάγη, 
ήτις μέ τού; κήπους της τού; πολλούς, μέ τά άνά- 
κτορά της, μέ τό Πανεπιστήμιου της, μέ τήν ναυ
τικήν της σχολήν, μέ τήν βασιλικήν της βιβλιοθή
κην καί πρό πάντων μέ τά πολλά μουσεία τών έπι- 
στημών καί τεχνών μάλιστα δέ το τοΰ Θόρβαλδσεν 
τό περιέχον όλους τούς θησαυρούς τής τέχνης τοΰ με
γάλου Δανοΰ τούτου γλύπτου,άπέβη έξαίρετο; πόλις.

Ή συγκοινωνία γίνεται διά τών άτμοπλοίων καί 
τοΰ σιδηροδρόμου. Αί σιδηροδρομικαΐ γραμμαί είναι 
ύπερδιπλάσιαι τό μήκος (2 χ. χλμ.) πρός τάς σιδη- 
δρομικάς γραμμάς τής Ελλάδος. Ό Δανικός στρα
τός ανέρχεται έν καιρω ειρήνης είς 36 χιλ. άνδρας, 
έν Έλλάδι είς 27 ,χιλ.

Κτήβεις Λανικαί. Είς τήν Δανίαν άνήκουσι καί 
αί πρός βορράν τής Σκωτίας 22 μικραί νήσοι Φαι- 
ρόαι, ών οί κάτοικοι 11 χιλ. είναι όλοι σχεδόν άλι- 
εϊς.' Είς ταύτην επίσης άνήκει ή μεγάλη νήσος ’Ισ
λανδία, ή χώρα τών πάγων, τών ήφαιστείων (Έκλα) 
καί τών θερμών πηγών. Έν αύτή πϋρ καί παγετός 
εύρίσκονται είς άδιάκοπον πάλην περί τής κυριότητος. 
’Αλλά καϊ τά κύματα τοΰ ώκεανοΰ πολλαχώς διέ
σχισαν τήν άκτήν αύτής καί έσχημάτισαν πληθύν 
λιμένων καί όρμων. Οί κάτοικοι τής νήσου 72 μόνον 
χιλιάδες ζώσιν έκ τής προβατοτροφίας, τής όρνιθο- 
θηρίας καί τής αλιείας. Έχουσι είδός τι αύτονομίάς 
καί φημίζονται διά τήν άκαθαρσίαν των. Τέλος είς 
τήν Δανίαν άνήκει ή Γροιλανδία (10 χ. κ.) καί αί 
μικραί νήσοι τών Άντιλλών "Αγιος ’Ιωάννης Άγιος 
Θωμάς καί "Αγιο; Σταυρός (34 χ. κ.).
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