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Ή προκήρνξις περί δίαγωιηβμον βιβλίων τοΰ 
δημοτ. βχολείων δι εαντης κρινομένη.

. Έν τψ κλασσικώ τούτω βασιλείω δέν υπήρξε κατά 
τςύς τελευταίους χρόνους σχολική ιδέα παράδοξος, 
ήτις νά μή άνεπέτασε την σημαίαν της προόδου ή 
τής έπιστήμης ή τής διαρρυθμίσεως ή άλλων πα
ραπλήσιων εύηχων λέξεων καί ήτις νά μή ε’τυχε 
παραδόξως ένθερμου ύποδοχής καί ύποστηρίξεως παρά 
τών άρχόντων προθυμοποιησαμένων μάλιστα νά 
περιβάλωσιν αύτήν καί μέ τήν δύναμιν τοϋ νόμου, 
"ν,α δ όλεθρος άποβή γενικός καί ταχύς.Οΰτω δέ βλέ
πομεν έν τή δημοτική εκπαιδεύσει παράδοξα πράγ
ματα γινόμενα διά νόμων ε’ισαγομένων εις τήν βου
λήν ύπό ύπ,ουργων. ‘Ελλήνων, ψηφιζομένων δέ έπ’ 
ίσης ύπό βουλευτών Ελλήνων, άπεσταλμένων ύπό 
τοϋ λαοϋ,ϊνα προασπίζωσι καί προάγωσι τήν εύημε- 
ρίαν του καί τήν .παιδείαν του.Πού ήκούσθη πρός Θεοϋ 
κςιτά τούς σημερινούς μάλιστα χρόνους νά κηρύσσε
ται οΰτωςέπισήμως ή διίλυσις πάντων τών διδασκα
λείων καί ή άντ’αύτών καθίδρυσις γραμμαγοδιδασκα- 
λείων ; πού ήκούσθη ή κατάργησες δημοτικών σχο
λείων λειτουργούν;ων άπό τής συστάσεως.τοϋ βασι
λείου; ή παϋσις καθ ’ εκατοντάδας τών καλλιτέρων έκ 
τών παρ’ήμϊν δημοδιδασκάλων ώς πλεοναζόντων, έν 
ω ταύτοχρόνως κατακλύζει τήν Ελλάδα τό γένος, τών 
γραμματοδιδασκάλων, οΐτινες παρ ’ δλων καί μικρών 
καί μεγάλων θεωρούνται ώς κατάργησες τοϋ χρόνου 
καίδιασπάθησις τώνδημ. χρημάτων ;Τί δένά εΐπωμεν 
περί τής συγκεντρώσεως τής σχολικής διοικήσεως, 
δι’ής κατωρθώθη τά μέν σχολικά κτίρια άλλα μέν νά 

κρημνίζων,ται. δι’ ελλειψιν έπισκευής, άλλα- δέ νά 
μένωσι κλειστά δι’ ελλέιψιν διδασκάλων, έν άλλοις 
δέ άντί δημοδιδασκάλων' νά ύπηρετώσι γραμματο- 
διδάσκαλοι,οί δέ δήμοι έν τούτοϊςνά ύποχρίώνται,εϊτε- 
ι’χουσι είτε δέν έχουσι σχόλιϊα,νά καταβάλωσιν άνελ- 
λεπώςκαί έμπροθέσμως τάς δαπανάς τής τοιαύτης Υών 
σχολείων των άθλιότητος ;Δέν ηξ'εύρομεν κάτ ά τίΐδια- 
φέρει ή διοίκησις αΰτη τών σχολείων τής έν δεςνοϊς 
χρόνοις γινομένης άλλοτε ύπό. έπιδρόμίω» '. στρατιω 
τών άκολασίας, καθ’ ήν, άφ’ όύ ετρωγον τάς όρνιθας 
καί ε’πινον τόν οίνον τών χωρικών, έξήτοΰό έπειτα 
καί τόν κόπον τής κραιπάλης αύτών ,.disch-'piirasi, 
νά πληρωθώσι έν άργυρίοις !

Άλλ’ ώς νά μή ήρκουν τά .άλλα-,ε’πρίπε κάί· διά 
τής νέας προκηρύξεως περί, άναγνώστικών βιβλίων J 
τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως νά καίΐνεχθή καί τό 
τελευταϊον καίριον -καί αντεθνικόν κτύπημα κατ’ 
αύτής καί νά έπισφραγισθή ή καταστροφή καί 
νά έξχλειφθή άπό προσώπου τής γής καί. τό 
τελευταϊον ίχνος 1 δετούς έργασίας ένδελεχοϋς , ■ 
πολυμόχθου , πρός. θεμελίωσιν καί καταρτισμόν 
έθνικής παρ’ ήμϊν δημοτικής έκπαιδεύσεως, ήν 
προσέφερον εύγενή τοο λαόϋ τέκνα. "Οτι ή μεταβο
λή ή γενομένη διά τής προκηρύξεως είναι ή,άπαι 
σιωτέρα και ή καταστρίπτικώτέρα πασών,τοΰτο μέλ 
λομεν έν τοϊς έξής νά άνα,πτύξωμεν. Καί πρός τοΰτο 
έπικαλούμεθκ τήν προσοχήν τοϋ κ. Υπουργού τής· 
Έκπαιδεύσεως, όστις φέρει καί τήν μεγαλεετέραν 
εύθύνην τής τοιαύτης μεταβολής.’. λ

Έν τώ παραρτήματι τοϋ φύλλου ,τήςΚυβερνήσεως 
άπό ημερομηνίας 25 Φεβρουάριου έδημοσιεύθη προ- 
κήρυξις πρός συγγραφήν βιβλίων διά τήν δημοτικήν 
έκπαίδευσιν, ής τό άρθρον 2 αύταϊς λίξε'σιν ΐγτι τ γ» ωοε·

«’Αναγνωστικά βιβλία διά τούς μαθητάς άμφο-
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τέρων τών φύλλ^»., x4ei> έόκόνων· περιίχ^τα * 

Αΐσωπείους μύθους,-περιγραφάς καΐ βίους ζώων καί 
φυτών, περιγραφας τής φύσεως,παροιμίας, γνωμικά, 
ποιήματα καί διηγήματα διά γλώσσης απλής καΐ' 
γνήσιας Ελληνικής κμλλύνοντα τάς ψυχάς τών μα- 
θητευόντων παίδων .ΚΑΤΑ TfQ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 
ΤΩΝ Είΐΐ' ζζΩΝ, ΤΕΛΕχΤΑΐρΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ 
ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟΥ Ι1ΕΠΟΛΙ1ΊΣΜΕΝΟΓ ΚΟ
ΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ,»

Ή'προκήρυξις μας παραπέμπει είς τό παράδειγμα 
τοϋ. πεπολιτισμένου κόσμου, διά νά μάθωμεν δποία' 
πρέπει νά είναι τά άναγνωστικά βιβλία τών μαν
τών τοϋ δημοτικού τχαλείου. Άς άκολουθήσωμεν τήν 
συμβουλήν αύτήν τής άνωτάτης σχολικής άρχής, 
άφ’ ού ούτε αύτή ε'χει ή θέλει νά έχηίδιας περί -οϋ 
πράγματος πεποιθήσεις, ώς εινε δίκαιον καΐ πρέπο··, 
ούτε Λις/τ.ά επιστημονικά παρ’ ήμΐν κκθιδρύματα, 
οία ijx&tio. έθνικ^,,ήμών ΙΙανεπιστήμιον καί τά Δι
δασκαλεία τοϋ Κράτους, είς τήν δικαιοδοσίαν τών 
δποίων ύπάγεταιδ καθορισμό; τών διδακτέων ϊν τοΐς 
σχολείοις μαθημάτων ώς καΐ ήμέθοδοςτής διδασκαλίας 
αύτών,; έπιτρεπεννά-έχωσι ιδίας περί τοϋ πράγμα-' 
τος,γνώμαςκαΓ.πεποιθήσεις. Καί πρώτον άς ίπϊσκε- 
φθώμεν. τάήξέχον σήμερον μάλιστα έπί παιδείφ’καί 
τελειότηπι.,τών σχολείων πάντων’τών π’επολιτισμέ- 
νων-Κρατών, τήν. Γερμανίαν; ήν μάλιστα λέγουσιν' 
δτίΛχουσενώςύπόδειγμα οί τάττής δημοτικής ήμών 
’Εκπαιδεύσεων δαυθύνοντες. Έν έπισήμω τεύχει 
τοϋ. ΪΡπουργείομ.,τής; Παιδείας τής Ιϊρωσσίας καλου-’ 
^^qirAllgemeiaevBestimnHingen» εύρίσκομέν έν 
ά.μθριμ-26 τά εξής. περΐ.άναγνωσματαρίοΰ γεγράμ- 
μένα,. , . . >■-· ο. ·. ... > ··· </> ·.·.· ν'

«Τό άναγνωσματάριον δέν είναι μόνον πρός-ίκμά- 
θησίν . τής. άναγνώσεως,· άλλά καί πρός κκτανόησιν 
τών περιεχομένων έν αύτώ εκλεκτών τεμαχίων, έξ ών 
κατ’ έτος «τρέπει νά ίξηγώνται περί τά-ΌΟ.—Πρέ
πει ,δέ τό άναγνωσματάριον νά έχη λαϊκόν χα
ρακτήρα; κπί· τό περιεχόμενρν αύτοΰ νά συντελή 
είς τήν μόρφωσιν. τών, μαθητών, δπερ έ’ναι καί δ 
σκοπος τοϋ .'σχολείου. «Μάλιστα- δέ προτιμητέα είναι 
εκείνα τά αναγνωσματάρια, ά έχουσι καλήν γλώσ
σαν καί οέν περιέχουσιν ούδέ< έν τοΐς ίστορικοΐς καί' 
φυσοαεγνωστοκο?^ τεμιαχΐοις ίδίχς τού έκ
δοτου έργασίας, αλλ’ άπ«»σπχσμ.ατκ έκ 
τών. άρόσπωνπαρ' ήμ,ϊν λαϊκών συγγρχμ,τ 
μ,άτων -τών·ήμ.βτάρων κλασσικών ^συγγρα
φέων.-» *. ι ·ι >, :■:< ··. ..' r .·. · - ·<: ;’·πχ<ν<

’Ακούετε, κ. 'Υπουργέ τής Παιδείας, τί λέγεΓδ 
πεπολετισμένος κόσμος, πρός δν παραπέμπετε ήμας 
διά. νά ϊδωμεν.δποΐκ τινχ πρέπει νά ώσι τά άναγνω- 
σματάρια; Νά μή είναι περιγρκφκί καίβ-Οι ζώων καί ’ 
φυτών άνθρώπων,οΐτινες πρώτην φοράν λαμβάνουσϊν 
άνά χεϊρας γραφίδα καί στερούνται τής διανοητική; 
ε’κείνης δυνάμεως καί έμπνεύσεως, ήτις καθιστα τά 
έργα δημοτικά καί διδακτικά, ώς δύνασθε νά ίδητε

. . * \ A r$X ί'<

% Άναγ§ιμσμα·Λ.ρίοΐ’ς άνθρίίπων ποφά τον ύπουργί- 
κον ήμών θρόνον καθημένων καί άπολαυόντων τής 
ύπουργικής ήμών έκτιμήσεως καί άγάπης, άλλά νά 
είναι τεμάχια κατάλληλα έξ έθνικών συγγραφέων 
κλασσικών, νά μή ε’χη δέ δ έκδοτης τών άναγνω- 
σματμρίων, εί δυνατόν^ ούδέ έν ΐδικόν τοιί-μδιότι οί 
Γερμανοί διά τών ’Αναγνωσματαρίων ζητούσε.νά 
γνωρίσωσι τούς κλασσικούς αύτών συγγραφείς, καί 
ποιητάς εις τόν λαόν καί δι,’ αύτών νά μορφώσώσιν 
αύτον θαυμαστήν τής Γερμανίας και φίλον έτοιμον 
ύπέρ αύτής τά πάντα έν έκάστη στιγμή νά θυσιάζη. 
Διά τούτο βλέπομεν καί είς τό τέλος έκάστης περι
κοπής καΐ τό όνομα τοϋ συγγραφέως, έξ ού λαμβά- 
νων δ διδάσκαλος άφορμήν αναπτύσσει είς τούς μα
θητάς έκτενώς τόν βίον αύτού. Άλλά καί άλλο τι 
βλέπομεν ήμεΐς είς τάς_ πεηολιτισμένας χώρας γινό
μενον, δπερ τό Σ_ 'Υπουργεΐον παρεϊδε καί, οπερ. άς 
έπιτραπή ήμΐν νά έξάρωμεν, διότι είναι, τό σπουδαι
ότατον συστατικόν, ή ούσία αύτή τού Αναγνωσμα
ταρίου, νά είναι δηλ. έθνοκόν β’.€λόον ήτοι νά 
περιέχη πράγματα άναφερόμενα εις τό Γερμανικόν 
έθνος, έξαίροντα τάς καλάς αύτού ιδιότητας., ίπάι- 
νοϋντα τόν βίον του, τήν χώραν του, τά ήθη του, 
τά έθιμά του,τήν έκκλησίαν του κ.τ.λ κ.τ.λ. Διατί 
λοιπόν δέν ζητείτε, και υμείς, Κύριε 'Υπουργέ, τοι- 
οϋτο Άναγνωσματάριον ; Δέν σάς άρέσκει νά' βλέ- 
πητε τόν 'Ελληνικόν λαόν έχοντα έθνικον φρόνημα 
καί διά τούτο άφαιρεΐτε άπό τάς χεϊρας αύτού τόν 
"Ομηρον κάί τόν Ηρόδοτον', άφαοραϊτα τήν 
ιστορίαν τήν ιθνι'κήν αύτοΟ σύμπχσαν, καί 
επιτρέπετε άκώλυτον κύκλοφορίαν βιβλίων,ών ή'μόνη 
άρετή είναι νά άπομωραίνουσι τούς άνθρώπους ; Τό 
πράγμα τούτο, κ; Υπουργέ, είνε'λίάν σποϋδάϊον, ϊσώς 
τό σπουδαιότατον πάντων τών ζητημάτων τής' δη
μοτικής ήμών έκπαιδεύσεως κάί έπιτρέψάτε Ύμϊν 
έπ’ολίγον νά Σάς άπασχ'ολήσωμέν.Διότι έπιθυμοϋμέν 
νά πέισθήτε δτι ήμέΐς οί δάπανώντες χρήματά, στε
ρούμενοι τού άρτου μας, ΐνα έπικρίνω'μεν ολέθρια 
καί άκατάστατα έργα πάντα ήείνΟνάα νά βλάψω- 
σιν τήν πάίδευσίν καί -τήν'ευημερίαν ίού έθνους η
μών', πράττομεν'τούτο ύπό ειλικρινούς αγάπης πρΟς 
τόν τόπον, έν ω έγεννήθήμεν καΐ ' έν ώ θά άποθά- 
νωμε’ν καΐ παρρησία δμολογοϋμέν δάι θλεβόμεθα λίαν 
βλέποντές Υπουργούς τής Πατρίδος ήμών, ών τήν 
φιλοπατρίαν ούδεΐς’ δύναται νά αμφισβήτηση’, πα- 
ραπλανωμένοϋς καί γινομένούς άάοντάς όργανα κά- 
ταστροφής'τής’πατρίδος αύτών, ήνΊτοθόϋσϊ δίακάώς 
νά ώφελήσωσΐν Λ' "Ιδού δε τί λέγει ώς πρός τό πρό- 
κείμενον ζήτημά δ μέγας τής Γερμανίάς παιδαγω
γός, δ Diesterweg, AVegweiser τομ. 2 σελ . 161.

ό Τό ’Λναγιωοματάριον τών οχολ'είων ήμ'ών 
π^πει νά είναι Γερμανικόν βιβλίοί' βήλ. νά εΐνάι 
βιβλίον ηατρίώτοχσν (daS LeggbucH soli ein 
deutsches Buch sfein, frill sagen, es mu'ss ein 
patriotisches Buch stein). Τά έν άύ¥ώ έκτιθέμεάά 
πρέπει νά καθιστώσιν εις τούς μαθητάς γνωότά κάί’ 

εξο/ήν εθνικά, πράγμ,ατα, δ δέ τρόπος τής πα- 
ραστάσεως αύτών είτε έν πεζώ ,είτε έν·-ποιητικώ λόγω 
γίνεται, νά είναι έπίχαρις καί θελκτικός. Βεβαίως 
άποδοκιμάζω τά προσποιητά πάθη καί τήν άλαζο'νίαν 
καί τά ψεύδη,άλλ’ή δόξα τής πατρίδος ήμών, τά ά- 
ληθή τ.ών μεγάλων άνδρών αύτής κατορθώματα,ή χώ
ρα ήμών κάί οί κάτοικοι αύτής πρεαει νά ηαραςα^ά>- 
οι είξ τάς ψύχάδ.τών παίδων κατά τον έπίχαριν τρό
πον της κντιλήψεως αυτών ύπό τών ποιητών αυ
τής και όύγγράφεων. Τό διά τούς παϊδας προωρι- 
σμέν.ον άναγνωσματάριον πρέπιι άπροκαλύπτως^αηζ 
entbhieden) νά φέρη τόν έ&νικόν χαρακτήρα καί 
νά φάίνηται έν αύτώ άριδήλως τό αίσθημα τής ένό- 
τητος’εις πράγματα εθνικά. Ό αύξχνόμ.ενος 
Γερμ.χνός πρέπει νά άνχτρχφί) κχε μ.ορ- 
φωθή( Γερμ.χνοκώς. (Der heranwachsende 
deutsche Mensch soli deutsch erzogen und 
gebildet werden). Τό πρώτον άναμένομεν παρά 
τής οικογένειας, τό δεύτερον παρά τών σχολείων 
ούχί διά λέξεων καί φράσεων, άλλά δεά πα- 
ραστάσεως τών πραγμάτων καί κατορθωμάτων τής 
ήμετέρας πατρίδος, οία άπεεκονίζονται βεβαίως καί 
έν τή ίστορίαι άλλά πολύ περισσότερον έν τοΐς συγ- 
γραφεύσι τού έθνους ήμών, έν τή κρήνη ταύτη τή 
άφθόνω καί άενάω, έν ή εύρίσκεται ύψηλή,. έξευγε- 
νίζονσα πρκγματικότης καί ένθουσιάζουσα ιδανικό- 
της. Έκ τής κρήνης ταύτης πρέπει νά ποτισθώσι 
καί τραφώσι καί οί μικροί καί οί μεγάλοι Γερμανό- 
παιδες άμφοτέρων τών φύλων. Αύτό είναι μία τών 
μεγίστων άρετών τού άναγνωσματαρίου, άν μή ή 
μεγίστη πασών, είς δ άναγνωρίζομεν-ήμεϊς μεγάλην 
αποστολήν. Θέλομεν ίν αύτώ συλλογήν άριστων τε
μαχίων καί έμμετρου καί πεζού λόγου προς παν- 
τοίους σκοπού; άποβλεπόντων διατεταγμένων καταλ
λήλως κατά τάς τάξεις καί κατά τά γένη τών μα
θητών.»

Ήξεύρετε, Κύριε -Υπουργέ, τίς εινε. δ Diester- 
weg, δ γραφών ταύτα : δ ήρως 'τής δημοτ. Έκ- 
παιδεύσεως έν Γερμανία, δ άδυσωπήτως διά τού λό
γου καί τής γραχρίδος άγωνισθείς ύπέρ τελειοτέρας 
τών δημοτ. σχολείων λειτουργίας, δ έμψυχώσας καΐ 
άναδείξας αυτοτελείς τούς διδασκάλους, δ προμα- 
χήσας ύπέρ τελειοτέρας τών δημοδιδασκάλων μορ
φώσεως ίν Διδασκαλείοις, δ άνήρ, πρός-δν άπεδόθη 
δ τιμητικός τίτλος -Pruecaeptor Germanise καί 
πρός δν ή πατρίς-του εύγνωμονοϋσα άνήγειρέν έν 
Mors άνδριάντα Γ-Τί-λέγει περί πάντων τούτων δ 
ίν Έλλάδι σύμ.βουλος τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως, 
δστιςίμάς παραπέμπει είς τό παράδειγμα τών πε
πολιτισμένων Κρατών, ένθα εύοισκομεν πράγματα 
όλως άντίθετα -πρός -δσα αύτός ■ συμβουλεύει καί 
πράτ-τει, πράγματα κηρύττοντα, .μεγαλοφώνως .την 
καταδίκην,του ; ■

Άλλ’ άς πρρσαγάγωμεν καί δεύτερον μάρτυρα 
άξιόπιστον τόν Ghr. Schumann, ; δν δ κ. τμήμα- 
.τάρχης μανθάνομεν τιμά ύπερ πάντα «λλον, νά 

είπη καί αύτός- τί γίνεται ίν Γερμανίά πρίς τδ 
ζήτημα τών άναγάωσματάρίων. Θύτος' ίν -τή·''Παι
δαγωγική του'τομ.' 2 σελ. 261, ήν 'έχουσι άά Δι
δασκαλεία τής Γερμανίας ώς Οδηγόν κατά' σύττάσίν 
τοϋ Υπουργείου τής Πάιδείας, 'λέγει τά έ-ξής '

«Τό άναγνώσματάριον είναι ' πάρά; τήυ’ άγίαν 
Γραφήν, τό σπούδχΐότάτον βιβλίον ’ τοϋ'δημ'ο'πκόύ 
σχολείου. Περοέχεο’ δέ τηϋτό καί’ 
τά άριβΐα μ.έρή τόΰ nveuji.a*lxv>O  Οησάυ- 
ροΰ τοΔ έθνίεΐίϊ; ήμ,Λν και οΰτώς άποβαίνελ γνή
σιον τού λαού βιβλίον καί πυρήν τής · γλώσσίκής 
αύτού μορφώσεως. Έν αύτώ πρέπει νά' περιέχηταρ 
ώ; λέγει δ Voss «πάν δτι δ παϊζ άναγινώσκέΐ μέ" 
τέρψιν καί δ γέρων μέ κατάνυξιν-,» ΤοϊοΰτΌ βιβλίον 
άγαπήτόν είς τούς παΐ·δ.άς'·γινόμ.ενον, δπερ δέν είάαν 
δύσκόλον, έάν γίνηται άύτόϋ όρθή χρήσις, θά πάρα- 
μείνή τοιοΰτο καί θά άνάγινώσκήτ*άι  παρ ’ αυτών 
εύχαρίστως κάί κατ’ έπάνάλήψιν καί-δταν ούτοι ά- 
ποτελέσωσι κατόπιν ιδίαν οικογένειαν. Διά τόΰ πνεύ- 
ματος τοΰ Χριστιανικού καί ίθνίκοϋ ά'αί κλάσσικόύ, 
δπερ πνέει δι’ αύτόϋ; θά έξάπλώτάϊ άνυπολόγί^ 
στος ευλογιά είς τό έθνος. Ήμεϊς οί Γερμανόί 
τέχομεν άπαράμελλον θησαυρόν κλασσικών σίΓγ·*·  
γραμμάτων κατά τά διάφορα τού λόγου είδη καί ίκ 
τού θησαυρού τούτου πρέπει νά τρίφηταί πάσα καρ- 
δία έπιδιώκουσα έλευθερίαν .μόρφωσιν. Διότι τό- νά 
άποφεύγη τις τό χυδάΐον και νά τρέπηται είς το- 
εύγενές καί καλόν μαρτυρεί νοϋν κάί παλλαισθησίαν.. 
Τό άναγνωσματάριον δέ τοϋτδ πρέπει' όύ ~μό9ον· 
ποιήματα τών κορυφαίων πάρ’ ήμΐν--ποιητών νά 
περιέχη, άλλά καί έν πεζφ λόγφ(καί το μέρος μά-’ 
λίστα τούτο πρέπει νά ήναι τό έπίκρατέ'στ'ίρόν) νά ' 
περιέχη τά άριστα μέρη έίί τών' μεγάλων ήμών 
συγγραφέων, ίν όίς νά απεικονίζεται μείά ζωής καί 
χάριτος ή Γερμανική χώρα καί δ-Γερμανικός -βίος. 
Ένταϋθα δέ άνήκουσί καί πραγματέΐαι μεγάλων 
άνδρών άναφερόμεναι είς τήν φυσιογνωσίαν',· είς· τήν 
γεωγραφίαν καί είς τήν 'Ιβτορίαύ κάί είς τά άλ
λα θετικά- καλούμενα μαθήματα’». ” s

Αύτά λέγουσιν ήμΐν τά”έπίσημα κείμενα τδδ' 
'Υπουργείου τής Παιδείας τής Πρώσσίας, ώς καΐ *¥&  
βιβλία τά ύφήγούμενά έν Γερμανία τήν έφάρμόγήν 
τού παιδαγωγικού συστήματος έν τοΐς δημοτικοΐς 
σχολείοις τής- χώρας?’ Ήουνάμεθα δέ κάί- άλλων 
επιστημόνων γνώμας τά άύτά ότερι τών αύτώό 
λεγόντων νά κάταλέξωμεν 'Αλλά -νομίζομεν θίε 
ούσένός: άλλου μάρτυρος 1 έχομΐν- άνάγκην. Άί’δέ 
βλίψωμεν καΐ είς τά άναγνωματάρια τά έν’χρή- 
σει ίή τοΐς σχολέίοις τών διαφόρων^χώρών τής Γερ
μανίας ύπάρχοντα, ευθύς πέίθόμεθα δτι ταύτα” είνε 
έφαρμογή ακριβής τώύ ’γενικών αύτών άρχών;· Δή-. 
λον δτε ταύτα όύδέν άλλο είνατ ή συλλογή- διαφ’ίΐ 
ρων άποσπασμάτων καί πεζού' καί έμμέτρου λογού 
τών δοκίμων τής Γερμανίάς συγγραφέων. Τοιαυτά 
άναγνωσματάρια εχουτές πρόχειρα δυνάμεθα νά έ- 
πίδείξωμεν είς πάντα θέλοντα καί έξ άύτοψίας νά
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σχηματίση γνώμην περί τών άληθώς έν Γερμανίφ ' 
συμβαινόντων. Ούτω το αναγνωσματάριο*  τοΰ 
Luben άριθμεΐ αποσπάσματα έξ 16 καί πλειόνων 
συγγραφέων, τό τοΰ Kehr έξ 80, τό τοΰ Seltsan 
έκ 200 καΐ πλέον καΐ άλλα άλλων έκ περισσοτέρων 
ή όλιγωτέρων συγγραφέων ειλημμένα.

Τούτων ούτως έχόνΤων, άναγκαζόμεθα έκ της 
.προκηρύξεως δύο τινά νά ύποθέσωμεν η οτι οί συν- 
τάξαντες αύτήν άγνοοΰσι καθ' Ολοκληρίαν τά γι
νόμενα έν ταΐς πβηολετοβμ,έναος χώρκις, -δίδουσι 
όμως τοιαύτην διατύπωσιν, ϊνα προσποιηθώσι πο- 
λυμάθειαν καΐ ίκπλήξωσι καί άπατήσωσι τούς μη 
καταγινομένους μέ παιδαγωγικά ζητήματα, ους 
θεωροΰσιν εύπτοητους καί εύαπατήτους ύπο τοίαύ- 
■της μεγαλορρημοσύνης· η γινώσκουσι μέν τά τοι- 
αΰτα, έν γνώσει όμως διαστρέφουσι την άλήθειαν, 
ϊνα δικαιολογήσωσί τινα άπό τίνος χρόνου κυκλοφο- 
ρρΰντα άναγνωσματάρια καΐ ούτως έξασφαλίσωσιν 
αύτοις την λήψιν τοΰ βραβείου προκαταλαμβάνον
τας την κοινήν γνώμην δτι τά βιβλία αύτά είναι 
κατά τάς άρχάς τών άναγνωσματαρίων τών πε- 

χωρών γεγραμμένα καΐ άξια της 
άποκλειστικής κυκλοφορίας καθ’ άπαν τό Έλληνι- 
νικόν. ’Αλλ’ είτε τό ίν είτε τό άλλο άληθεύει, τό 
πράγμα δέν συμβιβάζεται καθόλου μέ την σοβαρό
τητα τής θέσεως τής ύψηλής τοΰ Υπουργείου.

Ή πολεμική, ήν έφηρμόσαμεν έν τώ προκειμένφ 
ζητήματι, είναι δτι είσήλθομεν είς τό ίδιον τών 
άντιπάλων ήμών τό χαράκωμα, ού αύτοί έκ κου- 
φότητος ύπίδειξαν ήμΐν τάς πύλας καί διά τών έν 
αύτφ εύρισκομένων δπλων, ά αύτοί ύπ’ άμαθείας 
έθεώρουν αύλούς πρός εύθυμίαν καΐ χρηματεσμόν, 
έξεδίώξαμεν παραχρήμα. ’Αλλ’ήμεϊς ύπέρ τοΰ συ
στήματος τοΰ έφαρμοσθέντος έν Έλλάδι κατέχομεν 
όπλα τελειότατα τής παιδαγωγικής έπιστήμης, 
πρό τών όποιων άφανίζονται αί τρακατρούκες τοΰ 
•κ.-Παπαμάρκου αί έκβάλλουσαι μόνον κρότον καΐ 
καπνόν και δυσωδίαν. ,

Έν Έλλάδι διετυπώθη σύστημα εκπαιδευτικόν 
διά τόν λαόν έθνικόν παρ’ όλων τών παιδαγωγικών 
άνδρών τής χώρας πάντων συμφώνων, οίον Χρίστου 
Παπαδοπούλου, καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας καΐ παι 
δαγωγικής έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ, Μιχαήλ 
Χα,κελλαροπούλου, Γ· Παπασωτηρίου, Θ. Μιχαλο- 
πούλου, πάντων Διευθυντών Διδασκαλείων έν Έλ
λάδι, Βλ. Σκορδέλη, Μ. Βρατσάνου, Στ. Ρώση, 
Δημ. ’Ολυμπίου, Γεωργίου Άποστολίδου, Κ. Τσι- 
ούλκα, Π. ΓΙ. Οικονόμου καί έφηρμόσθη,έκδοθέντων 
πάντων τών πρός τοΰτο χρησίμων βιβλίων καΐ πρός 
χρήσιν τών διδασκάλων καΐ πρός χρήσιν τών μαθη
τών έπί 15 έτη μέχρ,ι τοΰ 1893, γινόμενον παντα- 
χοΰ μετ ’ ένθουσιασμοΰ άποδεκτόν παρ ’ άπασι τοϊς 
άνθρώποις, δπου λαλεϊται ή 'Ελληνική γλώσσα. Τό 
σύστημα τοΰτο επιδιώκει έθνικήν καί- τελείαν μόρ- 
φωσιν διά κλασσικών άρχαίων συγγραφέων, μάλι- 
τκ δέ πάντων τοΰ Όμηρου και 'Ηροδότου. Πρός 

τόν σκοπόν-τοΰτον παρεσκευάσθησαν έκ τών συγ*  
γραφέων τούτων αναγνωσματάρια καΐ παρά τών δι
δασκάλων και παρά τής πολιτείας άναγνωρισθέντα 
ώς κατάλληλα και βραβευθέντα. Περίεργον σέ δτι 
τά βιβλία αύτά θεωρούνται καί έν Γερμανίφ παρά 
διάσημων παιδαγωγών οίον τοΰ Herbart, Ziller, 
Willmann,Kern κλπ.ώ; τά μόνα κατάλληλα πρός 
άνθρωπιστικήν μόρφωσιν καί προτρίπουσι καΐ εργά
ζονται νά άποτελέσωσι τά άναγνωσματάρια ταΰτα 
τόν πυρήνα τής μορφώβιως τοϋ Γερμιανοποΰ 
λαοΰ. «Ούδέν άλλο βιβλίον πληρούν πάντας τούς 
δρους μορφωτικού βιβλίου τών παίδων, εΐπεν δ Her
bart, γινώσκω πλήν τής ’Οδύσσειας τοΰ Όμηρου.» 
Κατά τήν πεποίθησιν δέ ήμών πάντων τών άσπα- 
ζομένων τό σύστημα τούτο, τήν σχηματισθεϊσαν έκ 
τής θεωρητικής τοΰ ζητήματος έξετάσεως καΐ έκ 
τής πείρας, ήν έλάβομεν έν τή έφαρμογή άύτόΰ έν 
τοϊς δημοτικοϊς σχολείοις τής Ελλάδος, επιτυγχά
νεται άκριβώς καί έν μείζονι μέτρφ έκεΐνο, δπερ οί 
Γερμανοί έπιδιώκουσι διά τών άναγνωσματαρίων τών 
περιεχόντων συλλογήν άποσπασμάτων έκ πολλών 
συγγραφέων. Διατί νΰν δέν θέλει τοΰτο τό σύστημα 
τό Ύπουργειον ; Διότι, λέγει, τοιοϋτο σύστημα δέν 
έχουν οί Γερμανοί. Άλλά τότε πώς έπέτρεψε έπί 15 
δλα έτη νά έφαρμοσθή παρ’ ήμΐν τοιοϋτο σύστημα ;

Τά πρόσωπα τά διοικοΰντα τήν Ελλάδα ήσαν 
τά αύτά καί τότε, οία είνε καΐ τώρα, μόνον δ κ. 
Παπαμάρκου προσετέθη. Εινε δέ τρομερόν καί νά 
συλλογισθή τις αύτό δτι άρκεϊ μία άνθρώπου θέλη
σες ούτε ύπο τής έπιστήμης οΰτε ύπό τοΰ συμφέρον
τος τής έκπαιδεύσεως ^υθμιζομένη άλλ’ ούδέ ύπό τοΰ 
όρθοΰ λόγου, νά κατισχύση πάντων καί πρωθυπουρ
γών καΐ υπουργών καί επιστημόνων καΐ τής κοι
νής γνώμης καΐ νά έπιτραπή νά μεταβάλη είς γήν 
καΐ σποδόν τήν . έθνικήν. παίδευσεν! Άλλά μήπως 
έχουσιν καί οί Γερμανοί αύτό, τό δποϊον ζητεί νΰν 
νά είσάγάγη τό ύπουργειον, ε’ισήγαγε δέ μάλιστα 
προκαταβολικώς δ κ. Παπαμάρκου; Οί Γερμανοί, 
ώς έν τοϊς έμπροσθεν δι’ επισήμων κειμένων άπε- 
δείξαμεν, έπιδιώκουσι διά κλασσικών συγγραφέων 
Γερμανών νά δώσωσι έθνικήν παίδευσιν είς τόν 
λαόν των καΐ ήμεϊς τόν αύτόν σκοπόν έπιδιώκομεν 
διά κλασσικών -Ελλήνων συγγραφέων νά δώσωμεν 
είς τόν ήμετερον λαόν έθνικήν παίδευσιν.· Τά-μέσα 
ήμών διαφέρουν, διότι διάφορος.είνε **ί  δ εγγύς σκο
πός ήμών, έκεϊνοι μέν έπιδιώκουσι Γερμανικήν, ή
μεϊς δέ Ελληνικήν μόρφωσιν. Συμφωνοΰμέν δμως 
πληρέστατα πρός τόν τελικόν σκοπόν, δστις εΐνενή 
έθνική ,μόρφωσις τοΰ λαού. Άλλ ’ ή προκήρυξες τοΰ 
ύπουργείου ,τί·. επιδιώκει, παρακαλοϋμεν, ζητούσα 
περιγραφάς κπί βιογραφίας- ζώων καΐ φυτών ; Μή
πως έν τφ ύπουργείφ ύπάρχει τις φρονώ*:  art γίνε
ται άνθρωπος καΐ πατριώτης μάλιστα . μανθάνω/ 
τάς πονηριάς τής άλώπεκος και τό αιμοχαρές τών 
λύκων καΐ τών τίγρεων κάΐ τάς άρπαγάς τών ήρ- 
νέων καί τό Ιταμόν τών όνων καί ταύρων-, Μήπως

υπάρχει τις έν τφ Ύπουργείφ άγανακτών διά τά 
ένδοξα κάτά γήν καί θάλασσαν κατορθώματα τών 
πατέρων ήμών ή θεωρών τά παραδείγματα τής ε
θελοθυσίας καί αύταπαρνήσεως ώς επικίνδυνα μα
θήματα τής σημερινής τών Ελλήνων γενεάς άπε- 
φάσισε νά άναθρέψη αύτούς έν αύστηρώ άποκλει- 
σμώ; ϊνα αί έπερχόμεναι γινεαί έν μακαρίρ: άμα- 
θεία ζώσαι άποβώσιν εύάγωγοι καί άνεκτικαί καί 
πειθήνιοι μηδέν άλλο ποθοΰσαι καΐ εύχόμεναι έκτός 
τοΰ έπιουσίου άρτου καί εύλογοΰσαε τον Θεάν, διότι 
έδωκεν άρχοντας, επιτρέποντας αύτοις έστω και ά- 
θλίως νά ζώσε; Έάν δέ δέν ύπάρχη το,ιοΰτος άνθρωπος 
έν τώ ύπουργείφ, τότε τις είναι έκείνος, δστις έπιμε 
λώς άποκλείιε έκ τών άναγνωσματαρίων τοΰ λαοΰ 
τά ιστορικά μέρη, έκ τοΰ προγράμματος δέ τών δη
μοτικών ήμών σχολείων τήν έθνικήν ήμών ιστο
ρίαν, άφ’ ού δλος δ κόσμος ήξεύρει δτι ήμεϊς οΰ- 
δέν άλλο έχομεν, εις δ δυνάμεθα νά καυχηθώμεν, 
ή μόνον τήν ιστορίαν ήμών ; Καί τήν Ιστορίαν 
ταύτην τήν ένδοξον άνεγίνωσκε πάντοτε τό έθνος 
ήμών καί έν τή μελέτη αύτής άνήβα καί άνεκτά- 
το δυνάμεις καί ελπίδας, ώς δ Ανταίος άπό τής 
γής, ούδεμία δέ χρονική περίοδος άναφέρεται έν τή 
ιστορία, δσον θλιβερά καί άν είναι, καθ’ ήν νά ά- 
πηγορεύθη έν τοϊς σχολείοις του ή μελέτη τών έρ
γων τών προγόνων του. Αύτά δέν είνε πλέον σφάλ
ματα, άλλά κακουργήματα έναντίον λαοΰ ολοκλή
ρου, είς αμοιβήν φαίνεται τών 110 έκατομμυρίων 
δραχμών, ά κατ’ έτος τακτικώς καί άνελλιπώς ο
φείλει νά συνεισφίρη. . .

Είς ήμάς δέν ύπάρχει ούδέ ή έλαχίστη άμφιβο- 
λία δτι είς τόν κι ύπουργόν παρεστάθησαν άλλοΐα 
τά πράγματα, ούχί ώς άληθώς ύπάρχουοι, και άπέ- 
κρυψαν έπιμελώς δτι διά τοΰ μέτρου τούτου άπο- 
βάλλεται έκ τών σχολείων δ Όμηρος καί δ Ήρό 
δοτος, οΰς δέν ύπάρχει άνθρωπος έν τφ κόσμφ, πολ- 
λώ δέ μάλλον Έλλην, δστις νά μή άγαπ^ καί γε- 
ραίρη. Ή προκήρυξις τοΰ διαγωνισμού τών βιβλίων 
τών δημοτικών σχολείων άνευ άπάτης καΐ πονηριάς 
γραφομένη θά είχεν ώς έξής·

«Είς τό’ έξής άπαγορεύομεν ε’ις τούς μαθητάς τών 
δημοτ. ήμών σχολείων νά άναγινώσκωσι καί διδά 
σκονται τήν πάτριον αύτών ιστορίαν, άπαγορεύομεν 
μάλιστα νά άναγινώσκωσι τόν 'Όμηρον, τόν Ηρό
δοτον, τά κατορθώματα τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου 
έν Εύρώπη καΐ Άσία, ώς και τούς άλλους ήμών 
ενδόξους συγγραφείς και ποιητής. Αύτούς έξορίζομεν 
έκ τών σχολείων, ήμών άδυσωπήτως καί έγκαθιορύ- 
ομεν έν αύτοϊς δύο νέους κλασσικούς συγγραφείς τόν 
κ. Φίλιππόν Γεωργαντάν καί τόν κ. Χαρίσιον Πα- 
παμαρκου. . Αύτών τήν σοφίαν θά συμβουλεύηται 
τοΰ λοιπού τό έθνος ήμών άπό τών ύπωρειών τοΰ 
Αίμου μέχρι τής Λιβύης καΐ Καππαδοκίας. "Οσοι 
δέ έχουσι διαφόρους τούτων Ιδέας ή πρέπει νά άρ- 
νηθώσιν αύτάς ή νά έγκαταλίπωσι τήν σςαότρεον αύ- 
ϊτών χώράν»·/ x

Έρωτώμεν εύσεβάστως τόν κ. Ύπουργόν τής 
ΙΙαιδείας νά μάς εΐπη είλικρινώς, άν δύναται νά θέ
ση τήν ύπογραφήν του κάτωθεν τοιαύτης προκηρυ- 
ξεως. Ήμεϊς, οϊτινες ούδένα λόγον έχομεν νά συμ- 
παθώμεν πρός τόν κ. Ύπουργόν, δέν δυνάμεθα ή νά 
διαμαρτυρηθώμεν έξ όνόματός του κατά τοιαύτης 
άντεθνικής καί έπιβούλου προκηρύξεως. Καί δμως ή 
δημοσιευθεΐσα προκήρυξις κεκαλυμμένως αύτά λέγει.

Διά ταΰτα νομίζομεν δτι έχει καθήκον δ κ. Υ
πουργός έπιβαλλόμενον εις αύτόν καί ύπο τοΰ ονό
ματος του καί ύπό τής χώρας, έξ ής κατάγεται καΐ 
ύπό τοΰ άξιώματος, δ νΰν κατέχει, νά καλέση τον 
συντάκτην τής προκηρύξεως τών βιβλίων διά τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν καί νά ζητήση λόγον παρ’ 
αύτού πώς γράφει πράγματα γινόμενα δήθεν είς τά 
πεπολιτισμένα Κράτη, έν ω τοιαΰτα έκεΐ δέν γίνον
ται ; διατί εξορίζει έκ τοΰ σχολείου ήμών τόν Ο
μηρον καί τόν Ηρόδοτον, τά αιώνια ύποδείγματα 
τελειότητος άνθρωπίνης ; διά τί τέλος άπαγορεύει 
τήν έθνικήν ήμών ιστορίαν καί ούτω καΐ το έθνος 
βλάπτει καί τό Ύπουργειον έκθετε» είς γενικήν δι- 
καίαν κατάκρισιν.

Άλλά καί μίαν άλλην έκ τοΰ γεγονότος τούτου 
δύναται δ κ. ύπουργός νά έξαγάγη, έάν θελη πολύ
τιμον άρχήν, είς τό έξής νά μή πιστεύη ε’ις δσα 
λέγη δ κ. τμηματάρχης, ούδέ νά εκπλήττεται έκ 
τοΰ έπιπλάστου ενθουσιασμού ύπέρ πατρίόος και 
σχολείων ούδ’ έκ τών κενών· λέξεων Solothurnum, 
Vogel, πεπολιτισμέναι χώραι, τά γινόμενα κατά 
τάς τελευταίας δεκαετίας, ά είναι διά τινας τών 
βροτών communi loci καί παγίδες πρό; σαγήνευσιν. 
Ό κ. ύπουργός, άφ ’ ού ένδιαφέρεται νά άφήση ϊχνη 
τής διαβάσεώς του καί ούχί έρείπια, καθήκον έχει 
έν πάση προτεινομένη μεταβολή τών έκπαιδευτϊκών 
ήμών πραγμάτων νά συγκαλή είς συνεδρίαν τούς δυ 
ναμένους νά έχωσι γνώμην άσφαλή περί τοιούτων 
ζητημάτων, ών εύτυχώς έχει ούχί ολίγους ή Ελ
λάς, καΐ άφ’ ού διαφωτίζεται παρ’ αύτών έν κοινή 
συζητήσει είς τό τί δει γενέσθαι, τότε άς έκτελή τά 
κοινή δεδογμένα μετά τής πεποιθήσεως δτι ώφελεϊ 
τόν τόπον. Ούτως έπολιτεύοντο πρό αύτού άλλοι ύ- 
πουργοί εύδοκιμήσαντες, έπί τών όποιων κατηρτίσθη 
νέον σύστημα έκπαιδεύσεως καί έφηρμόσθη, καΐ ών 
σήμερον άναμιμνησκόμεθα εύλογοΰντες το Ονομά των. 

■ Έπί δέ τοΰ ζητήματος· τής-προκηρύξεως νομίζο
μεν δτι επιβάλλεται καθήκον ΰψιστον εις τόν κ. Ύ
πουργόν νά έπανορθώση τά πεπλημμελημένα καΐ- έν 
άναγνωσματαρίοις καΐ έν τή έθνική ήμών' ιστορία, 
Τοΰτο άπαιτεϊ έπιτακτικώς ή έθνική ήμών έκπαί- 
δευσις, ής ύπηρέται πρέπει νά εϊμεθα δλοι άπό τοΰ 
άνωτάτου λειτουργού μέχρι τοΰ τελευταίου γραμμα
τοδιδασκάλου.

Νομίζομεν δέ δτι τό πρόγραμμα τών δύο προη
γουμένων προκηρύξεων είναι καί έπιστημονικώτερον 
καΐ έθνικώτερον καΐ σωφρονέστερον. Είς πολλάς δέ 
περιστάσεις τό βαδίζειν όπίσω δηλοϊ βαδίζειν έμπρ,ός.
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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Έάν έν τοϊ; αχοΧείοις τοϋ έθνους ήμών έκτος 
τής Ελλάδος άπηγορεύετο ύπό άρχής τίνος ή ί- 
θνική ήμών ιστορία, νομίζομεν δτι ήθελον πάντες 
καί μικροί καί μεγάλοι αίσθανθή παλμόν καί ίεοάν 
άγανάκτησιν καί άπογοήτευσιν. έν τή καρδία αύτών 
διότι ήμεϊς ούδέν άλλο άπολύτω; έχομεν παρηγο
ρούν καί θεομαϊνον καί άνδρίζον ήμά; ή αόνον τήν 
ιστορίαν ή ιών. Οί Βούλγαροι ζηλοτύπο»; πρός τήν 
ιστορίαν ήμών έχοντε; σφετερίζονται τό? μέγαν Α
λέξανδρον καί τόν Άρεστοτέλην καί διά τής έκθέσεω; 
τών έργων αύτών ζητοϋσι νά έμβάλωσιν αύτοϊ; φρό
νημα δεικνύοντες όποιων προγόνων είναι τε'κνα, τό 
Ύπουργεϊον δμως τή; Έλλάδο;, χωρίς νά φοβηθή 
Θεόν ούδέ νά έντραπή καθόλου, κατήργησε τό μά
θημα τής Ιστορία; άπό τά δημοτικά σχολεϊα, δηλ. 
τήν βασιλίδα τών μαθημάτων, τήν ψυχήν τής έθνι— 
λής ήμών παιδεύσεως. Ό άμφιβάλλων άς άναγνώ- 
ση τήν προκήρνξιν τοϋ Ύπουργείου περί διαγωνισμού 
τών βιβλίων, έν ή ούδέν, απολύτως ούδέν, 
ζητείται βιβλίον Ιστορίας. Εΐχομεν πρό τίνος χρόνου 
πληροφορηθή ότι τό μάθημα τής Ελληνικής Ιστο
ρίας δέν είχε συμπεριληφθή έν τοϊς προγράμμασι τών 
σχολείων ’Αθηνών καί Πειραιώς κατά διαταγήν τοϋ 
κ. τμηματώρχου τή; δημοτική; Έκπαιδεύσεως, ούδέ 
έν τω προτύπφ σχολείφ τώ ποοσηρτημένφ είς τό έν 
Άθήναις Διδασκαλεϊον, ού μάλιστα, ώ; έμάθομεν,ό 
Διευθυντή; κ. Φ. Γεωργαντά; είπε πρός τού; διδα
σκάλους έκπλαγέντας διά τοΰτο καί ζητοΰντά; νά 
μάθωσι τήν αιτίαν δτι ή ιστορία δέν δύναται νά κα- 
τανοηθή παρά τών μαθητών, άλλ’ ήλπίζομεν ότι ό 
κ. Υπουργός τή; Έκπαιδεύσεως, εύθύς ώς έπληρο- 
ρεϊτο περί τούτου θά έδίδασκε τούς αύθάδεις τών 
νόμων παραβάτας, ότι έν τφ σχολικφ νόμφ άνα- 
γράφεται έν τοϊς σπουδαιοτάτοις τό μάθημα τής έ
θνικής ιστορίας καί ότι δέν έπιτρέπεται αύτοϊς νά 
άσχημονώσι, νά έκτελεσθή δέ τάχιστα ό νόμος.Πλήν 
παρά προσδοκίαν βλέπομεν ότι, ού μ.όνον τό έν τοϊ; 
σχολείοις γινόμενον άτόπημα άκόμη δέν έπηνωρθώ- 
θη, άλλά καί έν τή προκηρύξει διά τή; παραλ,εί- 
ψεως τοΰ μαθήματο; τή; ιστορίας τό σκάνδαλον 
λαμβάνει έπίσημον χαρακτήρα. Νομίζομεν ότι έχο
μεν καθήκον νά έπιστήσωμεν ιδιαιτέρως έπί τοΰ ζη
τήματος τούτου τήν προσοχήν τοΰ κ. Ύπουργοΰ 
καί νά παρακαλέσωμεν εύσεβάστως νά διατάξη νά 
ΐφαρμοσθή ό νόμος. *Αν  ό κ. τμηματάρχης διά λό
γους, ούς αύτός γινώσκει, δέν διάκειται φιλικώ; πρός 
τήν έθνικήν ήμών Ιστορίαν ή πρός τόν λαόν τής 
Ελλάδος, άς παραιτηθή καί άς φύγη. Έν όσφ όμως 
είναι ύπάλληλος καί πληρώνεται μέ παχεϊς μισθούς 
μόνον διά νά έκτελή εύσυνειδήτως τούς νόμους, ή ά- 
θέτησις αύτών ή σκόπιμος μάλιστα προκειμένου 
περί σοβαρού ζητήματος, οίον είναι ή διδασκαλία ή 
μή τής έθνικής ιστορίας έν τοϊ; σχολείοις τής Ελλά

δος,γενομένη μάλιστα έν άγνοια τοΰ προϊσταμένου 
ύπουργοΰ, είναι πράξις, ήν δέν δυνάμεθα αρκούντως 
νά χαρακτηρίσωμεν.

Επειδή περί τής σπουδαιότητο; τοΰ μαθήματος 
τής ιστορίας έν τοϊς δημοτ. σχολείοις μάλλομεν έν 
έκτάσει νά πραγματευθώμεν, άρκούμεθζ ένταϋθα νά 
άναφέρωμεν τήν.ρήσιν μεγάλου Άγγλου περί ιστο
ρίας εΐπόντος τά έξής· t

«Διά τών δημοτικών σχολείων ό λαός συνδέεται 
μετά τοΰ Έθνους του. Διότι έν τοϊς σχολείοις τού- 
τοις διδάσκεται ή ιστορία, ή δέ ιστορία καί ή 
γλώσσα είναι ή ουσία τής έθνικότητος. Διά τοΰτο 
πας δημοδιδάσκαλος είναι απόστολος τής έθνικής 
ιδέας.»

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΑΙΑ
ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
' ' ■-' - ' .. · ; ■’ » Γ*.  ’.'V /.*.  '. ·

Πρό δέκα περίπου έτών είχε ψηφισθή ό νόμο; ΑΜΒ' 
περί διδακτικών βιβλίων, όστις καί έφηρμόσθη είς δύο 
διαγωνισμούς, προκηρυχθέντας τφ 1882 καί 1886. 
Πρό δύο δέ μηνών είσήχθη καί έψηφίσθη νέος^νόμος 
ό ΒΡΑ πάλιν περί διδακτικών βιβλίων. Ουσιώδεις 
διαφοραί μεταςύ τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου τούτου 
νόμου ώς καί τών σχετικών ερμηνευτικών Β.Δ. δέν 
ΰπάρχουσι. Μόνον ή τετραετία τοΰ διαγωνισμού τοΰ 
νόμου ΑΜΒ' μεταβάλλεται εις τριετίαν διά τοΰ νέου 
νόμου. Οί δέ κριταί διά τοΰ νέου νόμου διορίζονται 
ύπό τοΰ ύπουργοΰ τής Δημοσ. έκπαιδεύσεως, ένφ 
κατά τόν πρώτον νόμον «Οί κριταί διορίζονται έπί τή 
προτάσει έπιτροπείας συγκειμένης έκ τών τμηματαρ
χών τής μέσης καί κατώτερα; έκπαιδεύσεως, τοΰ κα- 
θηγητοΰ τοΰ διδάσκοντος τήν παιδαγωγικήν έν τφ 
Πανεπιστημίφ, τριών καθηγητών τής φιλοσοφικής 
σχολής, έκλεγομένων ύπ’ αύτής, ένός καθηγητοΰ τής 
θεολογικής σχολής, έκλεγομένόυ ύπ’ αύτής, δύο γυ
μνασιαρχών, ένός διευθυντού διδασκαλείου, έκλεγο
μένων ύπό τοΰ ύπουργείου, καί τοΰ διευθυντού τής 
σχολή; τών τεχνών».

Γνωστόν ότι ή γνώμη πάντων τών πολιτειολόγων 
άρχαίων καί νεωτέρων, είναι ότι ή συχνή τοΰ νόμου 
μεταβολή καταρρίπτει τό ηθικόν κΰρος τών νομοθε
τούν των, χαλαρώνει τό πρός τούς νόμους όφειλόμενον 
σέβας καί παρακωλύει τών έθισμόν τών πολιτών είς 
τήν τήρησιν τοϋ νόμου, όστις είναι ή βάσις τής νομο
ταγούς τάξεως. Ούδέποτε θα δυνηθή τις ν’ άποκτήση 
κήπον καί ν’ άπολαύση καρπούς έξ αύτοΰ. έάν κατ’ 
έτος έκριζόνη τά φυτευόμενα δένδρα καί φυτεύη έν 
αύτφ άλλα δήθεν καλλίτερα. .

Άλλ’ ένφ ό νέος νόμος δέν προτείνει μεταβολάς 
έπί τό βέλτιον, πλήν τών άνω σημειουμένων, έξ ών 
ή δευτέρα βεβαίως δέν δύναται νά θεωρηθή ώ; βελ
τίωσες, ούδέ ώς παρέχουσα μείζονα; έγγυήσεις περί 

αμεροϊήπτ’ου καί αυστηρά; κρίσεως, έν τφ προκη- 
ρυσσομένω διαγωνισμφ παρεισάγονται σπο νδαιόταται 
μεταβολαίζεί; τά νομοθετούμενα διδακτικά βιβλία, 
ιδία τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, μίτατρέπουσαι ού- 
σιωδώς τόν σκοπόν αύτής, δστις όμολογέϊται ότι είναι 
ή θρησκευτική καί εθνική τών παίδων μόρφωσις.

Δέν μεταβάλλονται αί ώραι τοϋ πνευματικού προ
γεύματος καί δείπνου, δέν μεταβάλλονται άλλαι δια
τυπώσεις τής 'πνευματικής'τραπίζης· άλλ’ είσάγονται 
όμως κάινάί τροφάί, δι’ ών’ θά τράφή τό πνεΰμα καί 
θά διαπλασθή ή πνευματική καί ήθική κρίσις τών 
έλληνοπαίδων. Άλλά τοΰτο είναι σπουδαιότατον, 
πολύ σπουδαιότερον, ή έάν μετεβάλλοντο αί ύλικαί 
τροφάί, έάν αντί τοΰ σίτου έίσήγετο ή πατάτα, άντί 
τοϋ γάλακτος καί τοϋ κρέατος ή μάμαλίγκα, άντί ύ- 
δατος διαυγούς θολόν τι ύγρόν τόσον σπουδαιότερον, 
όσον σπουδαιότερος είναι ό έγκέφαλο; τοϋ στομάχου. 
Τό διδακτικόν βιβλίον καί ίδίοο τό άναγνωστικόν άπο- 
τελεί τήν βάσϊν τής πνευματικής άναπτύξιως καί 
ήθ.κής διαπλάσεως τοΰ παιδιού, δέν είναι έντυπος 
χάρτης, έφ ’ ού ό παϊς θά μάθη απλώς άνάγνωσιν, 
έστω μετ’ άπαγγελία; καλής, έστω άνάγνωσιν λογι
κήν. Τό Αναγνωστικόν βιβλίον θ’ Ανάπτύξη τήν κρίσιν 
τοϋ πάιδός, θά εξεγεΐρή αισθήματα εύγενή, θά έμ- 
πνεύση φρόνημα, θά παράσχη τά στοιχεία τοΰ ηθι
κού ήμών χαρακτήρος, θά μορφώση έκ τοΰ μικρού 
παιδό; "Ελληνα- ή Γερμανόν ή Άγγλον, θά έξυπνίση 
τήν όυνείδησιν αύτοΰ ώς Ατόμου καί ώς μέλλοϋς κοι
νωνίας ώρισμένης*  ή δέν θά πράξη ούδέν τούτων καί 
θά κρατήται ύπό ένός φωνασκοΰ Αναγνώστου. Τοΰτο 
έξαρτάται έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ βιβλίου πρώτον 
καί δεύτερον έκ τοΰ διδασκάλου.

Πρός τούτοις δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι τά 
διδακτικά βιβλία τών παίδων άποτελοΰσι συνάμα τό 
μόνον άνάγνωσμα τοΰ ελληνικού λαοΰ έν τοϊς χωρίοις 
ίσως δέ καί έν αύταί; τάϊς πόλεσι. Δίδοντες λοιπόν 
σπουδαία αναγνωστικά καί διδακτικά βιβλία είς τάς 
χεϊρας τών παίδων, παρέχομεν άμα πνευματικήν τρο
φήν καί είς τό πολύ πλήθος τοΰ ελληνικού λαοΰ. Τοΰτο 
δέ δεν είναι τό έλάχιστον έκ τών δημοτικών σχολείων 
κοινωνικόν καί έθνι'κόν όφελος.

’Ιδού τά κατά τόν Αγωνίσμόν τοΰ 1883 προκη- 
ρυχθέντα βιβλία διά τά δημοτικά σχολεϊα.

1·. Κατήχησις.
2. Άλφαβητάριον καί άναγνωόματάριον διά τήν 

α’ τάξιν Ηεριέχόν άπλά παραμύθια καί ποιημάτια,

Ανάγνώσμάτάριον μετ’ εικόνων ή άνευ 
' ν *’ ό 'Ροβινσών.

4. ΆναγνωσματάριΟν διά τήν γ' τάξιν μετ’ είκό-
... λ__Α. .».

5. Αναγνωσματάριων διά τήν δ' τάξιν περιεχον 
έκλογήν έκ τόΰ "Ηροδότου καί διηγήσεις ΐκ τοΰ
Εδνικον ημών άγωνος ώ; καί ποιήματα καί περι- 

γραφάςζάναφερομίνά; έίζ τήν φύσιν καί τάς τέχνας.
6. Άριθμητ. προβλήματα.

ιδίως έν κόϊύή γλώσση.
8. Τ \ ‘ ‘

ταιούτων^διά τήν β τάξιν., ό Ροβινσών.

νων ή άνευ τοιούτων. ’Οδύσσεια.

7. Απάνθισμα παιδαγωγικών ασμάτων.
Ή δέ πρόκήρυξις τοΰ 1886 περιέλάμβάνε, τα?·α 

βιβλία, άντικαταστήσασα μόνον διά τήν β' τάξιν τόν 
'Ροβινσώνα διά διηγημάτων έκ τής αρχαίας έλλην. 
μυθολογίας μετά συντόμου περιγραφής τόπών καί 
φυσικών φαινομένων.

Ίδωμεν τώρα τίνα άναγνωστικά βιβλία εισάγει είς 
τά δημοτικά σχολεϊα τής Ελλάδος ή προκήρυξες 
διαγωνισμού τής 25 Φεβρουάριου 1893.

« ’Αναγνωστικά βιβλία διά τούς μαθητάς Αμφο- 
τε'ρών τών φύλων, ανευ έίκόνών, περιέχούτα αίσω- 
πείους μύθους, πέρνγραφάς καί βίου; ζώώίί καί φυτών, 
περιγραφής τής φύσεως, παροιμίας, γνωμικά, ποιή
ματα καί διηγήματα διά γλώσσης απλώς καί γνησίως 
ελληνικής δι’όλας τάς τάξεις τοϋ δημοτικού σχολείου»

Ό νέος λοιπόνπερί διδακτικών βιβλίωύ νόμος ΒΡΑ 
είσήχθη,ϊνα μεταβληθή ή τετραετία είς τριετίαν, ΐνα 
οί κριταί διορίζωνται κατ’ εύθείαν ύπό τοΰ κ. ύπουρ
γοΰ καί — τό ούΟιωδίστε'ρον—ϊνα ό 'Ρωβινσών, οί 
'Ηρωϊκοί χρόνοι τής ‘Ελλάδος, ή Όδύ’σ’άεια του 
'Ομήρου,αί Έκλογαί έκ τοΰ’Ηροδότου καί αί Σκηνο- 
γραφίαι έκ τοΰ ήρωϊκοΰ ήμών άγώνος Αντικαταστα- 
θώσιν ύπο Αίσωπείων μύθων περιγραφών καί βίων 
ζφ'ών γνωμίκών καί διήγήμάτών (έπί τό μυθίάτορί- 
κώτερον), ήτοι ύπό ύλης άποκλέιΟύσης πάν έλληνικόν 
Αρχαϊον ή νέον πλήν τής γλώσσης. Δηλαδή ό έλλη- 
νόπαις έπί τετραετίαν φοιτών είς τό δημοτικόν σχο
λείου δέν θ’ άναγνώση ούδέν έκ τής ώραία; έλλην. 
μυθολογίας, ούδέν έκ τών μυθολογικών ήρώών τής 
πατρίδος του ούδέν έκ τών μοναδικών κατορθωμάτων, 
τών Μηδικών πολέμων, ούδέν περί τών αθανάτων 
ήρώων τής πατρίδος του, ούδέν περί τών πατέρων 
καί τών πάπΠων των. Άλλά διά τήν ελλειψιν τάύτην 
θ’ ά'ποζήμιοΰτάι άναγίνώσκων περ.ιγράφάς φυτών καί 
ζώων καί τάΰτα 0χε άνεγνωρισμένων τινών συγγρα
φέων τοΰ έθνους του άλλά τοΰ βραβευθέντος αύτο- 
σχεδίου συγγραφέως. Νομίζει τις ότι τό πρόγραμμά 
τοΰτόσυνετάχθή ύάότήν πίεσινάντεθνίκήςλογόκρίσίάς.

Καί μή νομίση τις οτι τήν έθνικήν ιστορίαν ό 
ελληνόπαις θ’ άναγινώσκη καί θά μελετά έν ίδίφ βι- 
βλίφ. Όχι. Ένφ μετά τά αναγνωσματάρια Ανα
γράφονται άλλα διδακτικά βιβλία έν τή προκηρύξει 
τοΰ διαγωνισμού, ήτοι Γραμματική τής νέας Έλλην. 
γλώσσης, Συλλογή άριθμ. προβλημάτων, Έγχειρί- 
διον φυσικής ιστορίας (πάλιν ζφα καί φυτά), Γεω- 
γράφία, Καλλιγραφία, δυστυχώς ή Ελληνική Ιστο
ρία έντέλώς έληομονήθη καί έν τοϊ; διδακτικοί; βι- 
βλίοι;, ώ; ίταρηγκώνίσθη πάν ίδίρ: έλληνικόν έν τοϊ; 
Άναγνωσματαρίοι;.

Ή έθνίκή Ιστορική ύλη έθεωρήθη έν τούτοι; τόσον 
σπουδαία ύπό τών συνταξάντων τά προγράμματα 
τών δύο Προηγουμένων δίάγωύισμών, ώστε καί τά 
Νεοελληνικά αναγνώσματα, τά προορισθέντα διά 
τά Έλλην, σχολεϊα, περιέλαβον σχεδόν Αποκλειστι
κήν ύλην Ιστορικήν έκ τών διαφόρων έϊίόχών τόΰ 
έθνικοΰ βίου.



’βρωτώμεν λοιπύν πάντα αμερόληπτου κριτήν, 
αύτόν τόν άξιότιμον κ. Ύπουργόν. τής Δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως, τίνα άναγνωστικά βιβλία θεωρεί μορφω
τικότερα καί μάλλον άομόζοντα εις Έλληνόπαιδας, 
τά τοϋ πρώτου καΐ δευτέρευ διαγωνισμού ελληνικό
τατα άναγνώσματα, ή τά διά τοϋ νΰν είσαγόμενα 
άχροα καϊ ανούσια ;

Έκεΐνο δέ τό ανευ εικόνων δι’ αντιλογίαν πρός 
τό πρώην μετ’ εικόνων ένθυμίζει πως τούς είκονο- 
μάχους. Δύναται ν’ άπαιτήση καλλιτεχνικής εικόνας, 
ναι- άλλά διά τί άνευ εικόνων, άφοΰ πανταχοϋ τοΰ

Jπεπολιτιβμένου κόβμον μεταχειρίζονται εικόνας 
Β.

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ι "Οσου ό λαός δέν είν/ι, άγρυπνος .φύλαξ τών δικαιωμά

των του, εκεί βαίνουσι κατά κοημνών τά πραγματα Ό 
είς δέν .δύναται νά είναι σοφότερος καί πρακτικότερος τοϋ 
έθνους όλούλήοου "Ηδη δ Ταλλεϋρά.ύδος είπε- «Γινώσκω 
τινά, όστις είναι σοφότερος τοΰ Βαλταίρου, γινόσκω τινά; 
δστις είναι σοφότερος τοϋ Βονοπάρτου, .γινώσκω τινά,όστις 
είναι .σοφότερος πάντων τών Κυβερνητών τοΰ κόσμου, τών 
γενομένων καί γενησρμένων καί 'αυτ'ος είναι η κοιτή γτώ- 

. μη.· Άλλ’ είς τήν έκδήλωσιν τής κοινής γνώμης πρέπει 
νά σύΛελωσιν οί έχοντες καί.μάθησιν καί διάνοιαν όςεΐαν 
καί,ισχυράν καί αυτοί όφειλουσι .νά λαμβάνωσι τήν πρω
τοβουλίαν. Διά νά γίνη δέ γνωστόν, δποία διαφορά υπάρχει 
μεταξύ ήμών καί τών Γερμανών, αναφέρω έν χαρακτηρι
στικόν γεγονός, έξ ού πάς τις β·έπει ότι έκεΐ οί άνθρω
ποί, οιτινες έγΧυπτουσι μελετώντες μετ’ έμβριθείας τά ΰψι - 
στα τής έπιστήμης προβλήματα,· είναι επ’ ίσης καί ά
γρυπνοι φύλακες καί προστάται. τών δικαίων τοΰ λαοΰ των 
καί .αύστηροί επιτιμηταί τών άρχόν-ων των μέχρι στάσεως 
κατ’αύτών. Εις πολλούς είναι γνωστόν ότι τή 2]14 Ία- 
νουρι'ου 1892 εν τή Γερμανική βουλή ύπεβλήθη νομοσχέ- 
δίον περί τών δημοτικών σχολείων τής Πρωσσίας έξ 194 
άρθρων, δι’ ών έμελλον νά ρνθμισθώσι τά τών σχολείων 
τής χώρας δριστικώς πλέον διά νόμου, 8ν μάτην άν.αμέ- 
νουσιν οί διδάσκαλοι τής Πρωσσίας άπό 90 έτών. Ώς δέ 
έγνώσθη τό περιεχόμενον τοΰ νομοσχεδίου, γενική κατή
φεια καί άγανάκτησις κατέλαβεν ού μόνον τούς διδασκά
λους, άλλά καί πάντας τούς είλικρινώς τήν πατρίδα των 
αγαπώντας Γερμανούς. Διά τί; διότι διά-τοΰ νομοσχεδίου 
εΐσήγετο αυστηρά συγκέντρωσις τής σχολικής διοικησεως 
καί παιάχωροΰντο δ καιώματα ε’ις τόν κλήρον, δί ών οί 
διδάσκαλοι έκινδύνευο» νά γείνωσιν αύτοις υποχείριοι. Καί 
πρώτον δ έν Βερολίνω διδασκαλικός σύλλογος διίμαρτυρήθη 
κατά τοΰ νομοσχεδίου, χαρακτηρίσας αύτό ώς παρακωλύον 
τήν έλευθέραν άνάπτυξιν πρός όλεθρον τής Γερμάνιας. Ή 
έφημερις τοΰ Μαγδεμβούργου, κυβερνητική έφημερίς έγρα
ψε· «Τά δημοτ. σχολεία τής Πρωσσίας προορίζονται νΰν 
είς'μεταβολήν, ήτςς δέν ανησυχεί μνόον ήαας. Είς τάς α
παιτήσεις τοΰ κλήρου ήδη παραχωροΰνται περσσότερα δι
καιώματα τοΰ πρέποντος καί τοΰ λυσιτελούς-» 'Η έφημε- 
ρίς «Freisinnige Zeitung» γράφει· «Έντώπροσώπω τοΰ 
κόμητος Ζέϊλιτζ άναγνωρίζομεν τον μακαρίτην Μύλλερ. 
Μάλιστα ε’ις τά μέτρα τοΰ Μύλλερ άποδίδομεν τήν προτί- 
μησιν ώς όλιγώτερον βλαβερά.» Ή έφημερις «Hamburger 
Nachriehten» λέγει· «Έχομεν πεποίθησιν εις τό φρόνημα 
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και εις τήν αξιοπρέπειαν τοΰ Ιίρωσσικου κα! Γερμανικού 
λαοΰ, ότι δέν θά σύμπραξή είς τήν καταστροφήν τής πο
λιτικής καί έθνικής αύτοϋ άναπτύςεως. Τό νομοσχέδιον περί, 
δημοτικών σχολείων δύναται εύκόλως νά διαδραματίσή 
τά πρόσωπον τής σταγόνος, ήτις πίθον πλήρη τον κάμνει 
νά χύνηται έξω.»

Καί άλλαι εφημερίδες έγρόψαν περί τούτου δριμύΐερον 
και πρόεκάλεσαν τήν κοινήν γνώμην είς διαμαρτυρίαν. Τί 
δέ συνέβη ; Τό Πανεπιστήμιον τής Χάλλης υπέβαλε πρώ
τον είς τήν βουλήν υπόμνημα, έκθετον άπροκαλύπτως, τή» 
γνώμην αύτοϋ κατά τοΰ νομοσχεδίου. «Ό πνευματικός 
σύνδεσμος πάντων ήμων ι&ν Γιρμανΐδν κινεί την συμ
πάθειαν και ημών rSJr /ιεάών τον Ιΐανεπιστημίου' δια. 
τους κινδύνους τών δημοτικ,Άν σχολείων. διότι γινύ- 
σκομιχ in ούδεμία άλλη νβμοθετ ικη εργασία εχει τό
σην ροπήν είς. to με'λλον τον έθνους ημών καί εης πο
λιτείας όσον σχολικός νόμος καλός η κακός.· Τό πα
ράδειγμα τοΰτο ήκολούθησαν 70 καθηγηταί τοΰ Πανεπι
στημίου τοΰ Βορολίνου, τό Πανεπιστήμιον τής Βιέννης, 
τής Γοτίγγης, τής Γρειψβάλτης; καί άλλων πόλεων. Τό 
παράδειγμα τών Ιΐανεπιστημίων, ίμιμήθησαν οί σύλλογοι, 
Οιτινες έ» συλλαλητηρίοις έδήλωσαν την γνώμην αύτών 
κατά τοΰ νομοσχέδιου. Έν τή βουλή, συζητουμενου τοΰ 
νομοσχεδίου, έζήτησαν'τόν λογον όΐ βουλευταί, ίνα κάτα- 
κρίνωιιν αύτό. Κατόπιν 'τής τοιαύτης τής Γερμανίας στά
σεως κατά τοΰ νομοσχεδίου, 8 εΐχέν υίοθετήοη καί αύτός 
δ Γερμανός αύιοκράτωρ έ’ιπών τό προπετές έκίΐν'ο λόγιον 
δ μή αποδεχόμενος τό νομοσχέδιον νά έγκαταλίπη τό έδα
φος τής Γερμανίας, τό νομοσχέδιον 'άπεσύρθη καί δ ύπουρ
γός δ ύποβάλών άύτό έπαύθη. Έρωτώμεν ήθη ' τό ήμέτε- 
ρον μονάκ^ιβον καϊ πολυφίλητον έθνικόν Πανεπιστήμιον τί 
έκαμεν δια ίήν κατάργησιν τής εθνικής ήμών ιστορίας καί 
παντός έθνικοΰ έν τοϊς δήμοτικοϊς σχολείοις; Έρωτώμεν 
τήν δημοσιογραφίαν τής ’Ελλάδος, τι έγραψε περί τούτφυ; 
Έρωτώμεν τούς συλλόγους, μάλιστα τους δ,δασκαλικούς, 
πότε προτίθενται νά κάμωσι τάς διαμαρτυρίας των ,· Έρω
τώμεν τά διδασκαλεία τίνα γνώμην έχουσι περί τών τε
λούμενων οργίων; Έρωτώμεν τέλος τόν 'Ελληνικόν;λαόν 
ποιαν έθνικότητα θα έκλέξη, άφ’ ου άφαιροΰσιν άπ’αύτόν 
τή» 'Εκληνικήν ; ΣΓΜΜΙΚΤΑ

Μετά λύπης μανθάνομεν έκ τών εφημερίδων δτε ό έν 
Άσλάναγα εργαζόμενος δημοδιδάσκαλός κ. Γεώργιός· 
Μασουρίδης έτραυματίσβη έξ απροσεξίας διά περιστρό
φου έκπυρσοκροτήσαντος βτφνιϊίως.Ό θέόςώά εύσπλαγ- 
χνισθη κα'ι άποδώση αύτόν ταχέως εις το σχολεΐον του, 
ύπέρ ού μετ’, ενθουσιασμού και τελεσφόρως είργάζέτβ. 
Τοΰτο ε'ναι ή διάπυρος ήμών ευχή. . .. . 1

— Έκ Κορινθίας έστάλη καλή ,γτραγμάτέία 
περί ποινών εύφυοΰς καί φιλοτίμού δημοδιδασκάλου, 
τοΰκ.Π.Δ.Π ήν συνεχωνεύσαμεν έν,τοϊς αρθροες τοϊς ' 
είδικοϊς περί ποιν.ών, ά'δημ.οσιεύομεν έν τή Έκπάι· 
δεύσει. Συγχαίρομεν έκ καρδίας τον,συγγραφέα .τής. 
πραγματείας καί προτρέπομεν νά καταγίνη καί άύ- 
τός καί οί άλλοι διδάσκαλοι ?ΐ’; τήν μελέτην ,ζή,τη-, 
μάτων, καί νά άποστέλλώσι τάς.μελέτας των ,εΐς τήο 
Έκπαίδευσιν, ϊνα αί γνώμαι αύτών εύρίσ.κωσι διάμ; 
δοσιν............ , ?
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