
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ
Τ Ηι Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Ε I

ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΕΛΗ, π. Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου Πελοποννήάου, ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΑΜΑΡΙΟΥ 
Διευθυντοΰ τών Ζαριφείων Διδαύκαλείοιν έν Φιλιππουπόλει, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΙΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Διευθυντοΰ τοΰ 

Διδασκαλείου ΓΪελΛροννήσου, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΡΩΣΗ, Καθηγητοΰ της Παιδαγωγικής έν Άοθακείω κλπ.

/ '/ ' Q '\' \ ΥΠΟ
.·■ r. S
; ; I V·· I Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ηοώην διευθυντήν τοΰ έν Άθήναις Διδασκαλείου.
\ ■ :· ς·* 4 ν 1

τες έπίσημον απάντησή σύμφωνον βεβαίως ’ πρός 
τούς νόμους.

’Ημείς περιοριζόμεθα ν ’ άπαντήσωμεν πρός τούς 
έρωτώντας δημοδιδασκάλους, ύπενθυμίζοντες εις αυ
τούς τά δύο θεσπίσματα τοϋ ύπουργείου τής Παιδείας 
ύπό ήμερομ. 23 Νοεμβρίου 1882 καΐ 31 ’Οκτω
βρίου 1886, έκδοθέντα έπί τή βάσει τοϋ Β. Δ. άπό
4 Σεπτεμβρίου 1882, (ύπό τό δποϊον ύπάρχουσιν 
αί ύπογραφαΐ X. Τρικούπης, Γ. 'Ροϋφος, Δ. 'Ράλ- 
λης. Κ. Λομβάρδος καΐ Π. Καλλιγάς), καΐ τοϋ νό
μου ΑΜΒ’.

Κατά τούς άνωτέρω θεσμούς μόνα αναγνωστικά 
βιβλία διά τά δημοτικά σχολεία είνε: διά μέν τήν 
Α’. τάξιν Άλφαβητάριον καί Άναγνωσματάριον μέ 
παραμύθια, διά τήν Β’. 'Ροβινσών κατά τό πρώ
τον θέσπισμα καΐ Αιηγήματα έκ τής Έλλ. μυθο
λογίας κατά τό δεύτερον, διά τήν Γ’ τάξιν ’Ανα
γνώσματα ex της Όόνσστίας και διά τήν Δ’. 'Α
ναγνώσματα ex τοΰ Ηροδότου. Πάν άλλο ανα
γνωστικόν βιβλίον απαγορεύεται.

Επειδή δέ τά ’Αναγνωσματάρια τοϋ κ. Παπα
μάρκου ώς καΐ τά ’Αλφαβητάρια αύτού είνε μέν 
μοναόιχά εις τό ειδός των κατά τήν κρίσιν καί δια- 
κήρυξιν τούβιβλιοπώλου κ.Κασδόνη,ούδέν δμως κοινόν 
εχουσι πρός τό ύπό τού ύπουργείου έγκεκριμένον, συ- 
νωδά τοΐς άνωτέροις, πρόγραμμα, διά τούτο ή ει
σαγωγή αύτών ώς άντικειμένη εις τούς νόμους άπα-
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΞΗΓΗΣΙΣ

Πλεϊστοι δημοδιδάσκαλοι εκ τε τών επαρχιών καΐ 
της πρωτευούσης άπευθύνθησαν πρός την διεύθυνσιν 
της « Έκπαιδεύσεως» έρωτώντες « ποια θά είνε τά 
αναγνωστικά βιβλία τών τεσσάρων τάξεων τοϋ δη
μοτικών σχολείων κατά τό έπί θύρα,ις σχολικόν ε”τος.»

Αΐ ερωτήσεις αύται τών δημοδιδασκάλων έφάνη- 
σάν πως εις ήμάς παράξενοι. Κατ ’ άρχάς δ ’ ένομί- 
σαμεν δτι έρωτώσιν, άν, μ.ή· τελεσθέντος διαγωνι
σμού, θά έξακολουθήσωσι νά είνε υποχρεωτικά τά 
εγκεκριμένα κατά τόν τελευταϊον διαγωνισμόν ανα
γνωστικά βιβλία, η δύνανται νά είσαγάγωσι άντ ’ 
αύτών άλλα όμοειΛη.

Μία δμως επιστολή μάς έφώτισε περί τίνος κυρίως 
πρόκειται. Ό έν * * * δημοδιδάσκαλος Κ. Μ έρωτά 
ημάς δητώς· « δύναμαι νά εισαγάγω τά 'Αναγνω
σματάρια τοϋ κ. Παπαμάρκου καΐ Γεωργαντά; Έάν 
ναί, έγώ φρονώ δτι καλόν θά ήτο εις μίαν τάξιν νά 
είσάξω τήν Όχτώηχον καΐ ε’ις τήν άνωτέραν τόν 
Άπόστο.Ιον ή τό Ψαλτήριον ... » Αί έρωτήσεις αΰ- 
ται προκληθεϊσαι έκ τών έν ταΐς Έφημερίσιν άλλε- 
παλλήλων αύτοεπαίνων περί τών Αναγνωσματαρίων 
τοϋ κ. Παπαμάρκου γεν. έπιθεωρητοϋ τών δημοτι
κών σχολείων, έπρεπε βεβαίως ν’άποταθώσι πρός τό 
ύπουργ-ιον τής Παιδείας καΐ δη άρμοδιώτερον πρός 
αύτόν τόν κ, Παπαμάρκου, δπως έχουσιν οί έρωτών



γορεύεται, οί δέ παραβάται βεβαίως θά τεμωρηθώσι. 
Πιστεύομεν δτι καί δ κ. ύπουργός της παιδείας δι' 
εγκυκλίου θά διατάξη τούς δημοδιδασκάλους αύστη 
ρώς νά συμμορφωθώσι μέ τούς κειμένους θεσμούς καί 
νά μη είσαγάγωσιν είς τά σχολεϊα παν οτι έκαστος 
συσταίνει είς αύτούς.

Καθιστώμεν δέ προσεκτικούς καί τούς έν ταΐς έπαρ- 
χίαις βιβλιοπώλας νά μη άπατηθώσι καί άγοράσωσι 
βιβλία άπηγορευμένα, ΐνα μη δωρεάν οί άτυχεϊς ζη- 
μιωθώσι. Διότι βεβαίως οί συγγραφείς καί έκδόται 
τών κατά τούς νόμους καί το επίσημον πρόγραμμα 
βιβλίων δέν θά άνεχθώσε τοιαύτην αδικίαν. Οί έκδό
ται διδακτικών βιβλίων γνωρίζοντες ότι ούδεμία 
έπήλθε νομίμως τροποποίησες είς τό πρόγραμμα τών 
δημοτ. σχολείων, έφωδιάσθησαν μέ χιλιάδας τών βι
βλίων εκείνων, τά δποϊα αύτό τό ύπό τοΰ ύπουργείου 
ώρισμένον πρόγραμμα άπαιτεϊ. Δέν έννοοϋσι λοιπόν 
νά πωλησωσι ταΰτα .είς τούς παντοπώλας, δπως 
καταναλωθώσι τά ύπό τοΰκ.Κασδόνη έκδοθέντα ανα
γνωσματάρια τών κκ. Παπαμάρκου καί Γεωργαντζ.

Έν Έλλάδι υπάρχουν νόμοι καί δικαστήρια.

ΟΧΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ! (*)

"Οσον νέα και άν είναι είς την γλώσσαν μας ή 
λέξις άπογοήτευσις, ή ψυχική δμως κατάστασις ή 
δι’ αύτής δηλουμένη είναι αρχαία δσον καί ή άν- 
θρωπότης. Πάντοτε δμως ή άπογοήτευσις ακολου
θεί καί άμα προδίδει άσθένειαν ψυχικήν, άτολμίαν, 
ανανδρίαν, κλίσιν πρός άδράνειαν, πρόφασιν πρός 
απραξίαν καί ροπήν πρός μεμψεμοιρίαν.

Είναι δέ ή άπογοήτευσις άρνησίς τις πρός πάσαν 
σπουδαίαν ενέργειαν ένεκα διαψεύσεως όνεεροπωλή- 
λήσεων ή ελπίδων καί σχεδίων, ών τήν πραγματο
ποίησή, ταχεϊαν μ.άλλον καί άπονον, προσεδόκα δ 
άπογοητευθείς. Έγκαρτε'ρησις καί ψυχικοί' β&ί'ιο? 
καί δραβτηριότης είναι ή αντίθετος τή απογοητεύ
σει άρετή.

Ο δέ άπογοητευμένος είναι τοιοΰτός τις· είς 
πρώτην εναντιότητα τής τύχης, πολλάκις έλαφρο- 
τάτην, αρχίζει νά μεμψίμοιρη ’ καί λέγει δτι τόν 
κατατρέχει ή τύχη, παραδίδεται είς απραξίαν καί 
πολλάκις είς τελείαν οκνηρίαν.

Έάν κατέχη δημοσίαν θέσιν, ένφ μετρίως έκτε-

(’) Διά τά άρθρα, ά δέν φέρουσιν ύπογραφήν, υπεύθυνο; 
εινε ριόνον ή διεύθυνσι; τής ΈκπαιδεύσΙω;.
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λεϊ τό καθήκον του, ενώ προ ολίγου εΐσήλθεν είς την 
υπηρεσίαν καί όχι πολύ έπαξίως, λέγει δτι είναι 
άπογοητευμένος έκ τής δημοσίας ύπηρεσίας- διότι, 
λέγει, δέν έκτιμάται ή ίκανότης, (τήν δποίαν συνή
θως δέν εχει,) καί ούδαμώς διστάζει, διδομένης εύ- 
καιρίας, νά διαπράξη κατάχρησή έπί ίδιωφελεία. 
Σημειώσατε δέ δτι, τό δή λεγόμενον, εφαψε τά 
σίδερα, όπως έπιτύχη τήν θέσιν, διά τήν δποίαν 
λέγει δτι είναι άπογοητευμένος.

Έάν ζητηθή έρανός τις ή σύμπραξις ή οϊα δή
ποτε έργασία ’καί συνδρομή ύπέρ κοινωφελούς τίνος 
έργου ή ύπέρ πατριωτικού σκοπού, κάμνει τόν φι
λόσοφον, πλατύνει τό στόμα αύτού είς τό νά δια- 
τραγωοήση τήν δεινήν θέσιν τών πραγμάτων, 
άπαλλάσσων εαυτόν πάσης οϊας δήποτε ευθύνης, 
κατηγορών δέ πάντας καί λέγων δτι αύτός είναι 
άπογοητευμένος καί ούδέν άγαθόν άπεκδέχεται, 
ύποδηλοι μάλιστα δτι φοβείται μή πρός ίδιοτέλειάν 
τινα τις οίδε ποιαν γίνεται ή ένέργεια καί ζητείται 
ή συνδρομ.ή. Ούτω δέ όχι μόνον αύτός δέν συμβάλ
λεται, άλλά καί άλλους διά τού λόγου έκ τού παρα
δείγματος του άποτρέπει.

Δύναται δέ τις δύο ειδών άπογοητευμένους νά 
διακρίνγ), κατ’ άλή&ειαν άπογοητευμένους και κατά 
προαποίηβιν. Οϊ πρώτοι είναι δυστυχείς καί άξιο- 
λύπητοι, άτε ύποκύψκντες είς τήν άπογοήτευσιν ύπο 
σειράς άποτυχιών καί διαψεύσεως έλπίδων καί μή 
κεκτημένοι το ψυχικόν σθένος, δι’ ού άναδείκνυταί 
τις ύπέρτερος πασών τών δοκιμασιών. Οί δέ κατά 

[ προσποίησή είναι υποκριταί, πολλάκις δέ κακεντρε
χείς καί μοχθηροί, προσποιούμενοι άπογοήτευσιν, 
δπως δικαιολογώσι τήν άδράνειαν ή καί κακοβου
λίαν τινά εαυτών. Ό ομηρικός Θερσίτης π. χ. προσ- 
εποιεΐτο τόν άπογοητευμένον, ΐνα δικαιολογή τήν 
δειλίαν καί άνανδρίαν αύτού. Ό Αισχίνης δ ρήτωρ 
φαίνεται έπίσης ώς άπογοητευμένος έκ τής κατα- 
στάσεως τών 'Αθηναίων, ΐνα δικαιολογή τήν άπέ- 
ναντι τής πατρίδος του πρός τόν Φίλιππον καί τούς 
Μακεδόνας προδοτικήν διαγωγήν του. Ούχ ούτως 
δμως δ Δημοσθένης, δστις έκ τής καταπτώσεως καί 
τών άτυχιών τής πατρίδος του ήρύετο δύναμιν έν- 
θουσιασμοόν, άφοσίωσιν, άκαταπόνητον δραστηριό
τητα. Κολοκοτρώνης δέ καί Καραϊσκάκης, έν δει- 
νοτάτοις κινδύνςις εύρισκομένης τής πατρίδος, ούδέ
ποτε ούδέ τήν έλαχίστην άπογοήτευσιν έφανέ- 
ρωσαν.

Είς τούς σημερινούς καιρούς κοινότατα άκούεται
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καί ύπό μικρών καί μεγάλων λεγομένη ή άπογοή- 

τευσις.
— Καί πώς νά μήν άπογοητευώμεθα ; τί καλόν 

»ΧβΙ«*  ’
Καί είναι άνάγκη είς τά τόσα δεινά νά προστεθή 

καί τό χείριστον, ή άπογοήτευσις, δ άπελπισμος, 
ή άδράνεια, ή έθελοκακία;

’Απογοήτευσές τις φαίνεται οτι είχε καταλάβη 
καί τούς Βυζαντινούς έπί μακρόν χρόνον, άληθής 
ή κατά προσποίησιν, ώς καί νύν πλείστους ήμών. 
Καί εκείνοι μεν άνεχώρουν είς μονάς καί ερημιάς- 
ήμεϊς δέ άναχωρηταί μέν δέν γινόμεθα, πράττομεν 
δμως δμοιον ίκείνοις, άδρανούμεν καί μεμψιμοι- 
οούμεν.

Ύπό τής άπογοητεύσεως, ήτις ώς ινφλουέντσα 
τις ίπέδραμεν είς τήν χώραν ήμών, δέν ε'μειναν 
άπρόσβλητοι ούδέ οί διδάσκαλοι. Καί παραδέχομαι 
μέν δτι πολλαί καί μεγάλαι άφορμαί δίδονται προς 
άθυμίαν καί άγανάκτησιν. Ή ■ άθυμία δμως δέν δι
καιολογεί τήν άπογοήτευσιν καί τάς παρομαρτούσας 
αύτή κακίας.

Ό διδάσκαλος πρέπει νά ε’χη πάντοτε έν τή 
ψυχή αύτού τόν ενθουσιασμόν καί τήν άγάπην προς 
τό ιερόν επάγγελμά του καί τήν ελπίδα περί βελ— 
τιώσεως καί τών πραγμάτων εκείνων, ύπέρ ών ένδια- 
φέρεται, καί τής καταστάσεως εαυτού. Καί γνωρίζω 
μέν δτι τοιαύτα εύκολώτερον μέν λέγονται ή πράτ- 
τονται. Άλλ’ άς μοι εϊπη τις καί τί δύναται νά 
κερδήση έκ τής άπογοητεύσεως ; Ή άπογοήτευσις 
ούδέν έπανορθούσα κάμνει τον άνθρωπον καί κακόν 
καί δυστυχή.

Ή άπογοήτευσις είναι νάρκη τις ψυχική κατά 
τούτο διαφέρουσα τής σωματικής, δτι αύτη μέν 
κατασταίνει τόν ναρκούμενον άναίσθητον, έκείνη δέ 
άποναρκούσα τήν ψυχήν πρός δράσιν, κατατρώγει 
αύτήν.

Μακράν λοιπόν άφ’ ήμών ή άπογοήτευσις! Ή 
πατρίς έχει ανάγκην δλης τής ένεργείας ήμών καί 
προσκαλεϊ πάντας πρός εργασίαν. Ή ελπίς δέ περί 
αίσιωτέρου μέλλοντος προσδοκωμένου έκ τής φιλο- 
πάτριδος εργασίας τών τέκνων της ας έγκαρδιώνη 
πάντας.

Βλάβοος Χχορδέλης.

TINA ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ;

tie φίΧΛον 7.

Τρίτη αρχή είναι τά βιβλία νά ώσιν άπλά μέν 
άλλά κλασσικά. Πρός τοΰτο αί πράξεις, αί καταστά
σεις, τά συναισθήματα, τά ελατήρια τών πράξεων 
πρέπει νά είναι τοιαϋτα, ώστε έν αύτοϊς νά αντικα- 
τοπτρίζωνται άνδρικα συναισθήματα, ευχαί καί τά
σεις τών παίδων. ’Εναντίον τής άρχής ταύτης πράτ- 
τουσι έκεϊνα τά βιβλία, τά οποία διηγούνται ιστο
ρίας περί τών φρονίμων καί άτάκτων παιδιών δηλ. 
παρουσιάζουσιν είς τό παιδίον τήν ιδίαν έαυτοϋ κα- 
τάστασιν νά ϊδη, την όποιαν τοΰτο δεν θελει νά 
βλέπη. «Ό παϊς αισθάνεται έαυτόν μέ δυσαρέσκειαν 
μικρόν. Αύτός επιθυμεί νά είναι άνήρ. Και ή προ
σοχή παιδός μη αφυούς στρέφεται εις πραγματα 
ύπεράνω έαυτοϋ. 'Οκτώ δέ ετών παϊς δέν ένδιαφέ- 
ρεται εις ούδεμίαν παιδικήν ιστορίαν» Herbart.

Τετάρτη άρετή τής διηγήσεως είναι νά μή είναι 
αύτη μονότονος. «Δείξατε είς τά παιδία τό κακόν 
καθαρόν, ούχί δμως ώς άντικείμενον έπιθυμίας καί 
θά εύρωσιν ότι είναι κακόν. Διακόψατε μίαν διήγησιν 
δι’ ήθικολογικών παρατηρήσεων, θά αισθανθώσιν δτι 
ή διήγησίς σας είναι οχληρά. Δείξατε είς αύτά μό
νον καλά, θά εύρωσιν δτι τό πράγμα είναι μονότονον 
καί ή εύχαρίστησις τής ποικιλίας θά κάμη είς αυτά 
τό κακόν άσπαστόν. Δότε δμως εις αυτά διήγησιν 
ένδιαφέρουσαν, ήτις νά περιλαμβάνη πολλά καί γε
γονότα, και σχέσεις καί χαρακτήρας’ είς ήν νά 
ϋπηρετή αύστηρά ψυχολογική αλήθεια μή ύπερβαί- 
νουσα τά Αισθήματα καί τήν άντίληψιν τών παι
διών είς τήν όποιαν νά μή φαίνηται ούδείς σκοπός 
πρός εξαρσιν τοΰ κακοΰ ή τοΰ καλού άλλ’ ύπολαν- 
θάνων παιδαγωγικός ρυθμός νά έκθέτη τό πράγμα 
τοιουτοτρόπως ώστε τό ενδιαφέρον τής πράξεως νά 
κλίνη άπό τοΰ κακοΰ πρός τό καλόν, πρός τό επιει
κές, πρός τό δίκαιον- καί τότε θά ίδητε πώς ριζο- 
βολεϊ έκεϊ ή παιδική προσοχή, πώς ζητεί νά φθάση 
βαθύτερον είς τήν άλήθειαν καί πώς ό τρόφιμος λαμ
βάνει σταθεράν θέσιν, δπως προφυλάξη έαυτόν άπό 
τήν άγροικίαν, ής θεωρεϊ έαυτόν άνώτερον». Ταΰτα 
λέγει περί τών αναγνωστικών βιβλίων ό Έρβαρτος, 
ό μέγας Γερμανός φιλόσοφος, ό ιδρυτής τής επιΰτη- 
μονιχής παιδαγωγική?.

Πέμπτη άρχή τών βιβλίων εΐνε δτι ταΰτα πρέ
πει νά εινε άνάλογα πρός τήν έκάστοτε άντίληψιν 
παιδιών, είς τάς χεϊρας τών όποιων δίδονται των



60 - 61 -

πρός άνάγνωσιν. Σήμερον ή παιδαγωγική στηρι- 
ζομένη είς τήν άκριβεστέραν έξέτασιν καί άντί- 
ληψιν τών γινομένων έν τή άνθρωπίνη ψυχή ώ- 
ρισε δι’ έκάστην βαθμίδα τοΰ πνεύματος καί 
άνάλογον ύλην πρός διδασκαλίαν. Ούτω έν τή 
πρώτη τάξει τόΰ δημοτικού σχολείου, οτε τό πρώ
τον οί μαθηταί προσέρχονται είς τό σχολεΐον έν 
ήλικίιρ 5 ή 6 ετών, έν τή ηλικία τοΰ φανταστικού 
βίου, εύρέθη ότι καλλίτερον βιβλίον πρός άνάγνωσιν 
έίς τούς παϊδας είναι τό περιέχον απλά παραμύ
θια. Καί πάντες, όσοι έδίδαξαν μικρούς μαθητάς 
καί έκαμαν πειράματα μέ διάφορα βιβλία όμολο- 
γοΰσιν έκ συμφώνου ότι τό βιβλίον τών παραμυθιών 
έν αύτή τή ήλικίαρ δεσμεύει περισσότερον παντός 
άλλου τήν προσοχήν τών μαθητών. Καί ούδεμία 
αμφιβολία ότι τά πρώτα άναγνώσματα τών παιδιών 
πρέπει νά είναι παραμύθια. — Άλλ’ή κατάστασις 
αύτη ή φαντασιώδης τοΰ παιδιού πρέπει προϊόντος 
τοΰ χρόνου νά γίνη έπι μάλλον καί μάλλον πρακτική. 
Έκτοΰ φανταστικού βίου ό μαθητής πρέπει νά έλθη 
είς τόν πραγματικόν, άλλ’ ούχί είς τόν σημερινόν' 
διότι ούτος είναι πολύπλοκος καί σύνθετο; καί δέν 
δύναται αύτόν κατά βάθος νά άντιληφθή. Πρέπει πρό 
τούτου νά ένδιατρίψη είς βίον άπλοΰν, άπέριττον, 
πρακτικόν, προσέλκοντα τήν προσοχήν τοΰ παιδός 
είς τήν έξέτασιν τών συμβαινόντων έν τώ κόσμφ. 
Τοιοΰτος βίος καταλληλότατος διά τούς μαθητάς 
τής δευτέρας τάξεως τοΰ σχολείου έκτίθεται έν τώ 
άθανάτω έργω τοΰ Defoe, τοΰ μεγάλου Άγγλου 
οικονομολόγου, όπερ είναι γνωστόν ύπό τό όνομα 
Ροβινσών. Πρέπει νά είναι ό διδάσκαλος’ ή μωρός ή 
άπαιδαγώγητος, ινα μή ήσθάνθη τήν ιδιαιτέραν τών 
μαθητών άγάπην πρός τά δεινοπαθήματα τοΰ Ρο- 
βινσώνος. ’Ολόκληρος βίος άπεικονίζεται έν τώ βι- 
βλίφ μετ' (ξαισίας παιδαγωγικής τέχνης καί χάρι- 
τος καί οί μαθηταί έντρυφώσι καί έπιμελέστατα κα
ταγίνονται περί τήν μελέτην τοΰ βιβλίου. Ούδέν 
βιβλίον δύναται νά διαγωνισθή έν τή τάξει ταύτη 
πρός τόν Ροβινσώνα καί ό άποκλεισμος τοΰ Ροβιν- 
σώνος έκ τοΰ σχολείου είναι στέρησις παιδαγωγικής 
μορφώσεως τών μαθητών άνεπανόρθωτος

Άφ’ ού οί μαθηταί έπί εν έτος κατέγιναν καί 
(γνώρισαν τόν βίον τοΰ πρώτου άνθρώπου τοΰ ζη
τούντο; νά ζήση ώς έμπρέπει είς άνθρωπον παρ’ ού- 
δενός έλπίζοντο; βοήθειαν ή παρ’ εαυτού καί τοΰ 
Θεού, έρχονται κατά τό τρίτον έτος εις βίον πολυ- 
πλοκώτερον οίος είναι ό άπεικονιζόμενος παρά τοΰ 

'Ομήρου. Ώς άναγνωστικόν βιβλίον ήδη έρχεται ή 
’Οδύσσεια καί τά Διηγήματα καθ’ "Ομηρον. Μετά 
15ετή πείραν περί τών βιβλίων τούτων νομίζω ότι 
πάς έπαινος είναι περιττός. Είς τήν μεγχλην έκτί- 
μησιν, ήν ή κοινωνία άπέδωκεν είς τούς διδασκά
λους καί είς τά σχολεία τά άνώτερα, ούχί μικρόν 
μέρος συνεβάλοντο πρός τοΰτο καί τά άναγνωστικά 
βιβλία μάλιστα δέ τά άναγνώσματα έκ τοΰ 'Ομή
ρου. Τά βιβλία ταΰτα κατά τήν ομόφωνον μαρτυ
ρίαν πάντων καί παλαιών καί νέων είναι τά παι- 
δαγωγικώτατα καί μορφωτικώτατα βιβλία πληροΰντα 
πάντας τούς όρους καλοΰ άναγνωστικοϋ βιβλίου. Ό 
Έρβαρτος αύτός λέγει περί τοϋ βιβλίου τούτου' 
« . . Καί μίαν άλλην ιδιότητα πρέπει νά έχη τό βι- 
βλίον, άν θέλωμεν ή έπίδρασις αύτοϋ νά είναι διαρ
κής καί ισχυρά. Πρέπει νά παριστάνη τύπους καθα- 
ρωτάτους καί ίσχυροτάτους άνδρικοΰ μεγαλείου . . . 
Τοιούτους άνδρας, ών είς ποθεί νά γίνη καί ό παις, 
δείξατε είς αύτόν . . . Τοιαύτη διήγησις ήξεύρω ότι 
εύρίσκεται είς μίαν μόνον χώραν, καί είναι ή κλασ
σική παιδική ήλικία τών 'Ελλήνων. Ένταΰθα ευρί
σκω κατά πρώτον λόγον τήν ’Οδύσσειαν.»

Μετά τήν ’Οδύσσειαν καί τά Διηγήματα καθ’ 
Όμηρον έν τή τρίτη τάξει έοχόμεθα είς τού; μάλλον 
άνεπτυγμένους, εί; τούς ένδοξους χρόνους τής Ελ
λάδος, οίου; περιέγραψεν ήμΐν ό μέγας καί έπίχαρις 
τής άρχαιότητος συγγραφεύς ό Ηρόδοτος. Ούδέν 
άλλο βιβλίον είναι καταλληλότερου νά μορφώση έθν.- 
κώ; τούς μαθητά; ή ό φιλόπατρις Ηρόδοτο;. Καί 
νομίζω ότι είναι ιταμόν νά γίνη καν σύγκρισις τοΰ 
κλασσικοΰ τούτου βιβλίου καί τών άναγνωσματαρίων, 
ά καί πρότερον καί νΰν έκδίδονται πρός παρευδοκί- 
μησιν τοΰ λαμπροΰ παιδαγωγικού συστήματος, όπερ 
άπό 15ετία; είσήχθη είς σύμπαν τό Ελληνικόν 
έθνος. Σήμερον ήμεϊς πρό παντός άλλου έχομεν ά
νάγκην έθνική; μορφώσεως. Τά δέ βιβλία, περί ών 
ανωτέρω έπραγματεύθημεν καταλληλότατα πρός 
τοΰτο όντα έχουσι καί τό πλεονέκτημα ώς έκ τής 
ύποθέσεως, περίήν ασχολούνται, νά εύρίσκωσιν άκώ- 
λυτον κυκλοφορίαν πανταχοϋ καί έν τοΐ; έσω καί έξω 
Έλλησι. Καί τόν λόγον τοΰτον δέν πρέπει νά παρί- 
δωσιν οί θέλοντε; τήν προσήκουσαν νά δώσωσιν εί; 
το έθνος παίδευσιν.

Νομίζω ότι τά πράγματα, ώ; έχουσι, βαίνουσι 
καλώς. Θά έξετάσωμεν δέ έν προσεχεϊ φύλλω καί 
τά νέα άναγνωσματάρια Παπαμάρκου καί Γεωρ- 
γαντά, ΐνα πεισθώμεν τ(να σκοπόν (πιδιώκουσι. Ποο· 

λαμβάνω δέ ένταΰθα νά δηλώσω ότι άπορίας άξιον 
φαίνεται πώς τοιαϋτα μωρά καί άνούσια βιβλία (τόλ
μησαν νά προκόψουν έν τώ μέσω τόσων άλλων βι
βλίων καί πώς οί συγγραφείς κατέχοντες τοιαύτην 
έπίσημον θέσιν δέν ήσχύνθησαν νά έμφανισθώσιν εις 
τούς ανθρώπους φωνασκοΰντες ότι ήδη έπήλθε τό 
πλήρωμα τοΰ χρόνου καί νέοι αστέρες τριλαμ- 
πεϊ; καταυγάζουσε τά έρεβος τής νυκτός τή; Ελλά
δος. Τά βιβλία ταΰτα μάς επαναφέρουσι όπίσω 100 
έτη, ώ; καί ή διάλυσε; τών Διδασκαλείων καί ή 
μόρφωσι; γραμματεστών διά δημοδιδασκάλων. Πρός 
πάντα ταΰτα νομίζω ότι οΐ δημοδιδάσκαλοι τής 
Ελλάδος δεικνυόμενοι άξιοι τής περί αύτών άγαθής 
φήμης τής κοινωνίας καί ούχί άξιοι τών ύβρεων τοΰ 
Παπαμάρκου νά λάβωσιν άπέναντι τής τοιαύτης 
συμπεριφοράς καί τοιούτων βιβλίων τήν προσήκου
σαν θέσιν διασώζοντες καί (αυτούς καί τά σχολεία 
άπό τήν ταπείνωσιν καί τήν καταστροφήν. Έν τοϊς 
άγώσι βραβεύονται οί τολμώντες καί παλαίοντες.

Έν . . . . τή 2 ’Ιουνίου 1891

Ό δημοδιδάσκαλος

Κ.. Κ..

Ή άνωτέρω έπιστολή προσφιλούς μοι μαθητοΰ, 
ού τό όνομα θά γνωσθή κατόπιν, άντιπροσωπεύει 
καθ’ ολοκληρίαν τάς περί τών άναγνωστεκών βιβλίων 
(μάς πεποιθήσεις καί είναι άπήχησις τής ΐν έτεζ 
1878 διδασκαλίας μου έν τώ Διδασκαλείο» Αθηνών 
περί άναγνωστικών βιβλίων.Μετ ιδιαιτέρας δε υπερη
φάνειας άναφέρω ότι έν τοϊςμαθηταϊςμου εύρίσκοντα1 
καί διδάσκαλοιάριστοι καί συγγραφείς δόκιμοικαί άξιοι 
καλλιτέρας τύχης ή (κείνης, ήν παρασκευάζει αύτοις 
είς άλόγιστος άνθρωπος. Τήν έπιστολήν αύτήν πρέ
πει νά άναγνώση ό κ. πρωθυπουργός, ίνα ϊδη τί έ- 
πραξαν τά Διδασκαλεία, καθ’ ών τόσον άστόργως 
καί εκφράζεται καί πράττει. Άλλ’ ήμεϊς δέν άπο- 
θαρρυνόμεθα. 'Η άλήθεια έπί τέλους θά θριαμβεύση 
καί θά άποδοθή δικαιοσύνη είς τούς άδικουμένους.Ό 
χαρακτήρ είναι βράχος, είς τον όποιον θραύονται 
πάντα τά μεθ ’ ορμής φεοόμενα, σώζονται δέ μόνον 
τά ήσύχως καί μαλακώς έκεΐ διευθυνόμενα. Μόνον 
μίαν άρχήν έπεθύμουν νά προσθέσω ώς έκτην εί; τήν 
έπιστολήν χαρακτηριστικήν έπ’ ϊσης τών καλών βι
βλίων τής ένότητος έν τή ποικιλία.

Τά βιβλία, ά κατέλεξεν ή άνωτέρω έπιστολή, 
έχουσι καί τοΰτο τό πλεονέκτημα ότι εν ώ παρου- 
Ριάζουσι ποικιλίαν π. χ. ό Ροβινσών εκθέτει γεωγρα

φικά, έθνογραφικά, περί φυτών, ζώων, μετεωρολο
γικά, περί τών σπουδαεοτέρων τεχνών, περί τής τέ
χνης τοΰ ζήν, περί πολιτείας καί περί μυρίων άλλων 
ύπό τόν άπλούστατον καί παιδαγωγικώτατον τύπον, 
τά γεγονότα ταΰτα εύρίσκονται συνδεδεμένα πρός 
άλληλα διά τής αιτίας, ήτις τά προεκάλεσε καί άπο- 
βαίνουσι διά τόν λόγον τοΰτον άριστα διδάγματα' 
διότι τής διδασκαλίας προηγείται ή διέγερσις τοΰ 
Ενδιαφέροντος. Κατά τής άρχής πάντες άμαρτάνουσι 
πάντα τά έγκυκλοπαιδικά άναγνώσματα, ά περιέ- 
χουσι τεμάχια διαφόρων ιστοριών ή περιγραφών όλως 
άσχετα πρός άλληλα. Καί τοιαΰτα άποδοκιμάζει ή 
νεωτέρα παιδαγωγική έπιστήμη φέρουσα πρός τοΰτο 
λόγους έκ τής φύσεως τής ψυχής ειλημμένους, ου- 
μόνον άμάθεια καί μωρία δύναται νά παραγνώριση 
καί καταφρονήση.

-------------- —'—— -----------

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΔΙΑΛΣΚΛΛΟΙ

ΕΝ ΖΝΤΟΓΆΖΕΠ.

Σεβαβτέ μοι κύριε Οικονόμου,

Ό λόγος δι’ δν δέν (πλήρωσα μέχρι τοϋδε τήν 
μικράν συνδρομήν τής « Έκπαιδεύσεως» είναι ή έλ- 
λειψις χρημάτων. Άπό τόν παρελθόντα Φεβρουά
ριον έχω νά λάβω μισθόν. Κατά τό έξάμηνον δέ 
τοΰτο χρονικόν διάστημα πώς τά καταφέρνω περικυ- 
κλούμινος ΰπό 7 μικρών τέκνων άπαιτούντων κατά 
πασαν στιγμήν καΐ ώραν ψωμί παρά τής μητρός 
των, μόνος ό θεός και έγώ μετά τής συζύγου μου 
γνωρίζομεν καί ούδείς άλλος. Έκεΐνο δ’ δπερ μέχρι 
τοϋδε μέ παρεμύθει καί έπέχυνεν εύέλπιδας άκτΐνας 
είς τήν οικονομικήν μοϋ καχεξίαν, ήτο ή προσδοκία, 
ε’ι καί αΰτη ούκ ολίγον οχληρά, δτι ίσως ήμέραν 
τινά δοθή τέλος πάντων πέρας είς τήν άθλίαν ταύ
την κατάστασιν, είς ήν πάντες οί άτυχεϊς δημοδιδά' 
σκαλοι διατελοϋμεν, διά δικαιοτέρας τινός και όρθο- 
τέρας σκέψεως τών αρμοδίων.Άλλά φεϋ ! ήδη βλέπω, 
δτι φροΰδαι άπέβησαν αί προσδοκίαι μοϋ, φροϋδαι 
καί αί καλαί ίδέαι καί ελπίδες μου περί καλλιτέρας 
τινός τύχης μας. Ώς νά μή ήρκουν δλα δσα οί δη- 
μοδιλάσκαλοι ύποφέρομεν , άτινα πάντα πάντες 
γνωρίζετε, εύλαβούμενος δέ τήν θέσιν μας παραλεί
πω νά κατονομάσω, μανθάνω δτι χάριν οικονομίας 
άποκόπτεται πρό τοϊς άλλοις καί τό ένοίκιον τής 
κατοικίας μας. Μά πρός Θεού ! όποια άδικος άπό-
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φασις είνε αυτή ! Ποιος απαίσιος δαίμων ίνέπνευσεν 
«ίς την καρδίαν τοϋ προτείναντος χύτην τοιαύτην 
βζληράν καί απάνθρωπου άπόφασιν ; Πώς τότε θά 
ζησωσιν οί ίν ταϊς πόλεσι θπηρετοϋντις δυστυχείς οΐ- 
κογενειάρχαι δημοδιδάσκαλοι ; Δεν μένει άλλο είς 
αυτούς η νά ζητήσωσιν νά διορισθώσιν έξω είς τά 
χωρία, όπου τά ενοίκια είνε μικρά. Άλλ’ άρά γε θά 
τοΐς ϊπιτραπη τούτο ; εις όλους βέβαια δχι, διότζ 
τότε θά κλεισωσι τά σχολεία τών πόλεων. Καί τότε 
λοιπον τί μέλλει γενέσθαι ; οΰδέν περισσότερον η ό- 
λιγώτιρον παρά νά τ’ άφήσωσιν όλοι συμξυλα και 
ν άπέλθωσιν είς τάς εστίας των. Άλλά καί έκεϊ τ*  
θά κάμωμιν ; έσκέφθη τάχα περί τούτου ό κ. έπί 
τής Παιδείας Υπουργός μετά τών περί αύτόν ;“Ισως 
ειπη τις· θ ’ άπέλθωσιν είς τό εξωτερικόν, καί άλλο1 
θά ζητήσωσιν ιδιωτικά; θέσεις. Παραδέχομαι- καζ 
κατ’ άμφοτέρας όμως τάς περιπτώσεις τό αύτό θά 
ίπέλθη άπβτέλεσμα, διότι τήν ίν ταϊς πόλεσιν άνά- 
πτυξιν καί μόρφωσιν τοϋ λαοΰ τίς θ’ άναλάβη ; Ό 
θεός θά μεριμνήση βεβαίως καί περί τούτου, ίσως 
οί γραμματοδιδάσκαλοι, οΐτινες λαμβάνουσιν ολίγον 
μισθόν. Άλλά τάς γενναίας ταύτας άφαιμάξεις ή 
Σ. Κυβέρνησις διατί δέν ενεργεί είς τά ταχέα ί κείνα 
σώματα, ένθα ύπάρχει πολύ αίμα, άλλά τάς ενεργεί 
είς τά μάλλον ισχνά καί καχεκτικά σώματα ; νά 
διατί, διότι «ς τά νεκρά ζωα καταπίπτουβι τά όρ
νεα πάντοτε και ονδιποτε fig τά ξωντα. Δυστυ
χείς Έλληνες δημοδιδάσκαλοι ! δποία τύχη περιμέ
νει τάς οικογένειας μας, όσοι τούλάχιστον ε”χομεν 
τήν άτυχίαν νά εϊμεθα νυμφευμένοι! ’Έλθετε νά 
παρακαλέσωμεν τήν Σ. τών ’Ελλήνων Βουλήν, όπως 
ίπισταμένως μελετήσασα τά ζητήματα ταΰτα, ά- 
τινα άφορώσιν ήμάς καί τήν δημοτικήν ίκπαίδιυ- 
σιν, ορθότερου άποφασίση ύπέρ τών δικαίων ήμών. 
Άλλως, ας άφήσωμεν τήν πολυστένακτου διδασκα
λικήν καθέδραν καί τόν πνιγηρόν καί κάκοσμον τοϋ 
δημ. σχολείου αέρα, καί άς τραπώμεν είς άλλο έκα
στος ε’ντιμον βιοποριστικόν επάγγελμα, χωρίς νά 
θεωρήσωμεν τούτο ούδαμώς προσβολήν, ενθυμούμε
νοι τόν 'Ησίοδον λέγοντα «ε’ργον δ’ούδέν όνειδος, ά- 
εργείη δέ όνειδος».

Τοιαϋτά τινά θά ε’λεγον πρός τούς άνά τό κράτος 
συναδέλφους μου δημοδιδασκάλους, άν ήτο δυνατόν 
νά'τούς έβλεπον, καί θά προέτρεπον αύτούς, πρό 
τής καταφθάσεως τού ίπαπειλούντος ήμάς κακού, 
νά μή μίνωσιν άργοί καί άδιάφοροι, άλλ’ όπως δύ
ναται έκαστος άς ενεργή πρός άποσόβησιν αύτού.

Μέ τήν διαβεβαίωσιν τής άπειρου πρός ύμάς ύπο- 
λείψεως μου

"Γποσημειοΰμαι εύοεδάστως

Είς δημοόιδάοκαλυς.

Τή 11 'Ιουλίου 1892.

>

ΠΑΠΑΜΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Έξακολουθούμεν διερχόμενοι τά διηγήματα τού 
πρωτοτύπου άνθρώπου κατά σειράν, διότι όλα ίμ- 
πνέονι-at ύπό τής αύτής διανοίας, όλα είναι ομοια 
ώς τό εν αύγόν μέ τό άλλο. Τό δεύτερον διήγημα 
δ μικρός λαγός ύπόθεσιν έχει τήν εξής·

Είχέν ποτέ επί τού όρους πέση άφθονος χιών. Τότε 
ή μήτηρ λέγει πρός τό τέκνον της τόν μικρόν λα
γόν «Καλόν μου παιδίον, σήμερον μή φύγης άπό 
το βουνόν. Χωρίς άλλο σήμερον οί κυνηγοί θά ίξέλ- 
θουν είς τό κυνήγιον. Άλλ’ δ μικρός λαγός δέν ή- 
κουσε, κατέβη καί ίπήγεν είς ένα κήπον, όστις είχε 
πράσινα λάχανα καί ήρχισε νά τρώγγ. Άλλά τότε 
τόν είδεν είς κυνηγός καί τόν έφόνευσε ;»

Τί διδάσκονται οί μαθηταί ίκ τού διηγήμα
τος τούτου ; 1. όταν δ λαγός μένη είς τό βουνόν, 
είναι άσφαλής άπό τούς κυνηγούς. 2. ότι οί λαγοί 
έρχονται είς τούς κήπους, δηλ. είς τά χωρία αύτά' 
διότι έν Έλλάδι οί κήποι ώς έπί τό πλεϊστον είνα1 
εντός τών χωρίων, τά περιβόλια είναι ίκτός. 3. ότι 
οΐ κυνηγοί περιφέρονται περί τούς κήπους καί όχι 
είς τά όρη καί 4. ότι οί λαγοί φυλάττοντες τό δέρ
μα των καλόν είναι νά προτιμώσι τόν διά τής πεί- 
νης θάνατον ή ιά ζητώσι τολμώντες νά ζήσωσι 
καλλίτερον. Καί τά 4 αύτά πορίσματα έκ τών μο
ναδικών όντως τούτων βιβλίων είναι ψευδέστατα. 
Εύτυχεϊς οί λαγοί, οΐτινες μή μανθάνοντες άνάγνω- 
σιν, είναι προφυλαγμένοι άπό μωράς διδασκαλίας, 
αΐτινες θά έτέφερον είς αύτούς άφεύκτως τόν όλε
θρον. Οί λαγοί έχουσι περισσότερον νοϋν τών βιβλίων 
τού κ. Παπαμάρκου καί γινώσκουσιν ότι καί είς τά 
όρη καταδιώκονται παρά τών κυνηγών καί τά χω
ρία έπιμελώς άποφεύγουσι καί είς τήν προσφιλή αύ
τοϊς χλόην έρχονται έκλέγοντες καί τόπον καί χρό
νον. Δέν ήτο δυνατόν άλλο τι νά ρηθή περί λαγού 
είς τούς μαθητάς παρά τοιαύτα πράγματα, δι’ ά 
άναμφιβόλως καί οΐ λαγοί γελώσι ; Καί όμως γράφει 
μέ τήν ύπογραφήν του δλόγραφον δ συγγραφεύς ότι 
«αί μωρολογίαι, αί κενολογίαι, αί τερατολογίαι και 

at μίκρολογίαι τών Γερμανικών άλφαβηταρίων άπε- 
σοβήθησαν ίκ τού 'Ελληνικού άλφαβηταρίου !» Ώ 
άλήθεια, σέ θρηνώ, άπέθανες ίν τώ κλασσικώ τούτω 
τόπω!

ΣΥΜ ΜΙΚΤΑ
Έ< Χαλκίδος εστάλη ήμΐν εκθεσις περί τών δημοσίων 

εξετάσεων τοΰ δημοτικού σχολείου ώς και ό λόγος τοΰ 
γηραιού διδασκάλου x. Ν. Καραπιπέρη, έν ω λάμπει άκρα 
φιλοπατρία καΐ ορθή άντίληψις τής αποστολή; τή; Ελ
λάδος, άλλά καί ενθουσιασμός μέγας ύπέρ τοΰ δηυοδιδα- 
σκαλικοΰ έογου. 'Εκείνο όμως, οπερ συνέκινησεν ημάς 
περισσότερον τών άλλων, είναι δτι ό χ. Καραπιπέρη; τον 
προσεχή 9iptov μέλλει νά έορτάση τήν 5Οήν επέτειον τής 
ένάρξεως τοΰ διδασκαλικού του έργου, ο.τκρ διηννστν καθ' 
υ,Ιοτ αντδ τη μακρδτ διάστημα σννεχες καί αδιάκοπην. 
Τοΰτο φαίνεται ήμΐν παράδοξον, καθ’ όσον γινώτκομεν ότι 
ό κ. Καςαπιπέρης δέν είναι έκ τών έπτοηυένων διδασκά
λων, τούναντίον δέ θεωρείται γενικώς ώς ανήρ εύτολμος 
και εΰπαρρησίαστος. Καί νομίζομεν ότι είναι μοναδικόν 
κατόρθωμα δημοδιδασκάλου νά σωθή εν τω μαχοώ πλώ τώ 
τριχυμιώδει,καθ δν καί χυδερνήται και πλήρωμα ούχί σπα- 
νίως κατεποντίσθησαν,μόνος αύτόςάδιάβροχος.'LIμ»ΐς δέέχο- 
μεν καί ένα λόγον περισσότερον νά χαίρωμεν δια τοΰτο διότι 
χρηματίσαντες μαθηταί τοΰ κ. Καραπιπέρη χαΐ εκτιμών- 
τες τάς ύπηρεσίας αύτοΰ, πρός δέ βλέποντες καί τήν ακα- 
ταπόνητον αύτοΰ δραστηριότητα έν τοιαύτη ήλικία καί 
τόν νεανικόν αύτοΰ ενθουσιασμόν ύπέρ έργου, όπερ έπί 50 
έτη άδιακόπως μετέρχεται, άποκαλύπτομεν τήν κεφαλήν 
ποό τοΰ διδασκάλου και εύχόμεθα νά ζή καί νά είναι πα- 
οάδειγυ,α είς τοΰ; νέους άκαταπονήτου τοΰ καθηκοντο; εκ- 
τελέσεως.

Τά Διδασκαλεία θά έξακολουθήσωσι καί έφέτας λει· 
τουργούντα, τής βουλής μή δυνηθ-ίσης δι’ έλλειψιν χρόνου 
νά ψηφίση τήν διάλυσιν αύτών. Άλλοι δέ λέγουν ότι ό κ. 
πρωθυπουργό; λαβών ύπ’ ό'ψιν τάς παραστάσεις τών κ κ. 
βευλευτών, τάς έχθέσεις τών ειδικών άνδρών, προς δε τό 
μέγα σκάνδαλον, ο θά ήγείρετο έν τή βουλή" διόπ περί 
τούς 15 βουλευτάς εμελ.λον νά πολεμήσωσι τό νομοσχέδιου 
δι' επιχειρημάτων άκαταμαχήτων, άπέσυρε αύτό όριστικώς. 
Άν τοΰτο άληθεύη, τότε πρέπει νά θεωρηθή ώς χαίριον 
ράπισμα κατά τοΰ τμηματάρχου, χαΐ ώς άρχή διαρρήξεως 
τών έναερίων πύργων, ού; κατεσκεύασε διά πομφολύγων 
σάπωνος. Ημείς θά έγελώμεν μέ τά ψηφισθέντα μέτρα 
χαί τά άλλα τά μέλλοντα ίσως νά ψηφισθώσι περί τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως, άν δέν ήσαν ταΰτα ολέθρια εις τό 
έθνος.

— Κατά τήν γνώμην επιφανών νομομαθών ή απόλυσις 
τών δημοδιδασκάλων ή γενομένη τή 8 'Ιουλίου είναι πα
ράνομος χαί οί άπολυθέντες θά διχαιωθώσι, άν προσφύγωσιν 
εις τά δικαστήρια. Έν τώ προυπολογισμώ τοΰ ταμείου 

τής δημοτ. Έκπαιδεύσεως ορίζεται μισθός διά 4900 Μα· 

σκάλους. Άν δέ διωρίσθησαν παρά τοΰ Ύπουργείου πλείο- 
νες, τότε ύπεράριθμοι είναι οί μετά τήν συμπλήοωσιν 
τοΰ άριθμοΰ τούτου διορισθέντες καί τοιοΰτοι βεβαίως είναι 
οΐ τελευταϊον διορισθέντες. Άλλ' δ κ. τμηματάρχης επω- 
ιοεληθε’.ς τήν εύκαιρίαν ταύτην άπέλυσεν διδασκάλους δέκα 
χαί περισσοτέρων έτών έχοντας ύπηρεσίαν άδιάχοπον, μά
λιστα δε Γορτυσιονς. Έξ 176 δηυοδιδασκάλων άπολυ- 
θέντων οί 66 είναι έκ τοΰ νομού ’Αρκαδίας. Άν ή ’Αρ
καδία εύρίσχετο πλησίον τής Τουρκίας ή τής Βουλγαρίας, 
δ κ. Παπαμάρκου δέν θά ώκνει τό κατ’ αύτόν νά άπο- 
σπάση αύτήν χαί παραδυ ση είς ξένον κράτος. Άλλ’ ό 
κύριος ουτος πρέπει νά γινώσχη ότι εν 'Αρκαδία και ιδιαι
τέρως έν Γορτυνίφ κατεσκευάσθησαν και κατασκευάζονται 
αί μάστιγες τών τυχοδιωκτών καί ότι ή χώρα αΰτη προσ- 
ενεγκοΰσα καί προσφέρουσα άδιαλείπτως πολυτίμους ύπη- 
ρεσίας καί εις τήν επιστήμην καί είς τήν διοίκησιν τής 
χώοας δέν θά άνεχθή ποτέ νά μεταχειρίζωνται αύτήν ώ; 
επαρχίαν τινά τοΰ Μαρόκκου οί άνανδροι φυγάδες.

Ή έν Άθήναις έπιστημονική έταιρεία εξεδωκεν έν ίδιω 
τεύχει τάς γνώμας αύτής περί τών εκπαιδευτικών νομο
σχεδίων ώ; καί πρόγραμμα αναλυτικόν δημοτικού σχο
λείου καί γυμνασίου μετά πρακτικού και εμπορικού*  τμή
ματος. Ή έπιτροπεία ή έργασθεΐσα εις την σύνταξιν τών 
προγραμμάτων τούτων κατ εντολήν τής επιστημονικής 
έταιρεία; ήσαν οΐ κχ. Μ. Πχνταζης, I . Παπαδασιλείου, 
Μ. Εύαγγελΐδης καί Π. II. Οικονόμο;. Ώ; πρό; τό δημο
τικόν σχολειον δρίζει επταετή τόν κύκλον τών μαθημάτων 
αύτοΰ συμφώνως πρός τ'ον περί δημοτικών σχολείων νόμον 
τοΰ 1834, έν ώ αναγράφονται αύταΐς /έζεσε τάδε'

«"Ολοι οί είς δήμον έχοντα σχολειον δημοτικόν άνήκον- 
τες παΐδες άπό τοΰ πέμπτου συμπεπληρωμένου μέχρι τού 
δωδεκάτου συμπεπληρωμένου έτους τής ήλικίας των χρεω- 
στοΰν νά φοιτώσιν είς τό σχολειον». Φρονεί δι ότι είναι δί
καιον έν τοΐς δημοτικοΐς σχολε οις. εν οι; παιδεύεται η πο- 
λυπληθεστέρα τοΰ έθνους μερΐς, ή διδασκαλία νά γίνηται 
καΐ έκτενεστίρα καί τελειοτέρα, ϊνα καί τάς είς τόν .βίον 
άναγκαίας. γνώσεις άφθονωτέρας έν αύτοϊς πορίζωνται οί 
μαθηταί καί, δπερ τό σπουδαιότατον, ίνα λαμδάνη το ήθος 
αύτών τήν προσήκουσαν σύστασιν καί στερεότητα καί 
εξέρχωνται ούτως έκ τοΰ σχολείου είς τόν βίον ώριμώτεροι 
κατά τε τήν ήλικίαν καί τάς γνώσεις καί τό ήθος. Πώς 
δέ θά γίνηται δυνατή τής έπταετοΰς δημοτικής παιδεύσεως 
ή εφαρμογή έν άπασι τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις, μάλιστα 
δέ έν τοΐς ένα μόνον διδάσκαλον έχουσι, περί τούτου όφεί- 
λουσι νά φροντϊσωσι τά διδασκαλεία, ών έργον είναι και 
τοΰτο. Άλλα καί ή έπιτροπεία προθύμως θά έξενέγκη τήν 
έαυτής γνώμην δημοσιεύουσα οδηγίας καί προγράμματα 
περί τοΰ τρόπου τής διδασκαλίας τών αύτών μαθημάτων 
ίν τοΐς διάφορον αριθμόν διδασκάλων έχουσι δημοτικοΐς 
σχολείοις.

Τά επταετή δημοτικά σχολεία δύνανται διά τής προσθή
κης δύο έτι ή καί τριών τάξεων νά καταστώσι άνώτέρα 
δημοτικά ή άστικά σχολεία. Τοιαΰτα ιδρύονται εν αΐς πό-
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λίσιν ή επταετή; δημοτική έχπαίδευίις ήθελε θεωρηθή 
ανεπαρκής. Έν τοιούτοι; δέ ανωτέροι; δημοτικοί; σχολείοις 
πρέπει νά διδάσκωνται καί αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς 
ώς και μία τών νεωτέρων γλωσσών.

— Εις. τό πρό μηνάς τεθέν έν τή «’Εκπαιδεύσει » ζή
τημα άπήντησαν πλείστοι διδάσκαλοι εκφέροντε; γνώμας 
τάς αύτά; ή παραπλήσιας πρός τάς έν τώ φύλλω άναπτυσ- 
σομίνας διά τής ειδικής πραγματείας. Μόνον είς τών διδα
σκάλων έξ ’Ηπείρου προτιμά ώς αναγνωστικά βιβλία τά 
ποικίλης ύλης αναγνωσματάρια. Ώ; λόγους δέ ύπέρ τής 
γνώμης του φέρει τοΰ: έξης· «Ή δημοτική σχολή μεταξύ 
τών πολλών καλών, ατινα οφείλει νά μεταοώση ε’ις τούς μα
θητάς είναι και τό νά καταστήση αυτούς τοιούτους, ώστε 
μετά τήν απόλυσίν των από τής δημοτικής σχολής νά 
τείνωσι μόνοι των να προάγωνται. Άλλά ποός τοΰτο ποέ- 
πει οϊ μαθηταί νά έχωσι προσλαμβανούσας παραστάσεις 
δι’ όλα τά μαθήματα καί διά τήν ιστορίαν και διά τήν 
γεωγραφίαν, καί διά τήν φυσικήν ιστορίαν και διά τήν 
φυσικήν κλπ. Καί τούτο κατορθοΰται ούχί διά διδασκαλίας 
δίς τής έβδομάδο; γινομένης, άλλά δΓ αναγνωσματαρίων, 
έν οίς συχνότερου περί πάντων τούτων γίνεται λόγος.» Ό 
φίλος ήμών κ. Χ.Δ. άς άναγνώση τά αναγνωσματάρια καί 
ά; είπη ήμίν είλικρινώ; άν είναι δυνατόν δι' αύτώθ νά 
διεγερθώσιν ούχί πολλά άλλ’ έν καί μόνον ένδ αοέρον Ά- 
πατάται δέ νομίζω/ ότι ό 'Ροβινσών, δ "Ομηρος, δ ’Ηρό
δοτος δέν διεγείρουμε παντοία ενδιαφέροντα. Ό 'Ηρόδοτος 
είναι ούχί μόνον άρίστος ιστορικός, άλλά καί δ άριστος 
γεωγράφος, και άριστος φυσιοδίφης, καί άριστος κοινωνιο
λόγος, καί τύπος ανθρώπου τελειότατος. “Επειτα δέν πρέ
πει νά φρσντίζωμεν τούς μαθητάς να κάμωμεν ρακιοσυλ- 
λεκτάδας διά τών αναγνωσματαρίων, άλλά νά τούς είσα- 
γάγωμεν είς δλόκληρον βίον ανθρώπων νά γνωρίσωσιν αύ
τών τά ήθη καί έθιμα, νά λεπτυνθή ή διάνοιά των καί ή 
καρδία των μέ τάς σκέψεις και τά φρονήματα εκείνων καί 
οΰτω νά έμφανισθώσιν είς τόν κόσμον ώς άνδρες. "Επειτα 
δέν πρέπει δ φίλο; κ. X. Δ. νά λησμονή ότι δ μαθητή; 
δέν πρέπει ευθύ; νά εΐσάγηται εί; τέλειδν βίον, αλλά βαθ
μηδόν. Τοιαύτην ομω; σπουοαιοτάτην απαίτησιν τή; παι
δαγωγικής παραδλέπουσι τά άναγνωσματάρια. Τί δέ νά 
εΐπωμεν περί τής ασυναρτησίας τών διηγημάτων τοΰ ανα
γνωσματαρίου, ά φέρουσι πχρομοίαν ασυναρτησίαν καί είς 
τήν διάνοιαν τοΰ μαθητου ; Ότι ή ένότη; είναι δύναμις 
άποδεικνύετα·. ορθόν οΰ μόνον έν τώ ύλικώ κόσμω, άλλά καί 
έν τώ πνεοματικώ. Έπειτα δι' ήμάς τούς "Ελληνας τά 
έθνικά ήμών βιβλία, δ Όμηρος, δ 'Ηρόδοτος, πρέπει διά 
σπουδαιότατου; λόγου; νά προτιμηθώσι, μάλιστα δέ εν τώ 
έξωτερικώ ώς παιδεύματα κατάλληλα τών Έλληνοπαίδων 
παντός άλλου βιβλίου. Οΐ παραβλέποντε; ταΰτα φέρουσι βα- 
ρειαν ευθύνην.

— Ή «Έκπαίδευσις» άπό τοΰ "βρίου θά έκδίδωται τα- 
χτικώς καί ανελλιπώς. Λυπείται δέ σφοδρά ή Διεύθυνσι; 
αύτής. ότι είναι ήναγκχσμένη διακοπέντων τών μαθημάτων 
τών σχολείων καί τών διδασκάλων μή δντων εί; τά; θέσει; 
των, νά άναμένη τήν τακτικήν λειτουργίαν τών σχο
λείων διά τήν τακτικήν έκδοσιν τοΰ φύλλου. Άλλά διά τού

του ούδεμία βλάβη προσγίνεται είς τού; διδασκάλου}. 
Διότι πάσα τυχόν καθυσιέρησι; θά άναπληρωθή κατόπιν 
δι’ έκδόσεως περισσοτέρων φύλλων. Έλπίζομεν δέ ότι οί 
δημοδιδάσκαλοι, ών τά συμφέροντα έκθύμω; προασπίζει ή 
«Έκπαίδευσις», θά φιλοτιμηθώσι διά τής έγκαιρου κατα
βολής τής συνδρομής των νά συντελέσωσιν, ώστε τό φνΛ- 
Λον τα cxSlSezai καθ’ ίβόοαάδα, οπερ άποτεΛεϊ όιαχαίί 
ή,/ιών πηθιιν. >,ι

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έγχεερεδιον Γεωγραφίας
νπδ Δ. ’ Ιωαννίδου 'Ολυμπίου, 

καθηγητού τοΰ Διίαοασκαλείου ’Αθηνών σελ. 480 
Δραχ. 5.

Ό κ. Δ.’Ολύμπιος γνωστός είς τόν κόσμον τών γραμ
μάτων καί δι' άλλων συγγραφών μάλιστα δέ διά 
τής ψυχολογίας αύτοΰ, παρέχει σήμερον είς τού; διδα
σκάλους, τού; θέλοντας νά έγκύψωσιν εις τήν μελέτην τή; 
σπουδαιοτάτης τών επιστημών τή; γεωγραφίας, πολυτιμό- 
τατον εφόδιον, ογκώδες σύγγραμμα πιριέχον την γεωγρα
φίαν και τών 5 ήπείρων. Τό σύγγραμμα τοΰτο διήλθομεν 
άπ’ άρχή; μέχρι τέλους, δυνάμεθα δέ νά εΐπωμεν 
ότι είναι καί κατά τήν έκλογήν τή; όλης καί κατά 
την μέθοδον τή; εκθέσςω; καί κατά τήν γλώσσαν σύγ
γραμμα άξιον σπουδή; καί συνιστώμεν τοΰτο είς τού; 
δημοδιδασκάλου;, τούς ενδιαφερομένου; νά ανυψώσωσι τήν 
εν τώ δημοτ. σχολείω διδασκαλίαν τη; γεωγραφία; ει; 
την προσήκουσαν περιωπήν. Δι’ ήμάς τό σύγγραμμα 
τοΰτο αποβαίνει ετι πολυτιμότερον, ώ; προερχόμενον έκ 
τοΰ Διδασκαλείου, τό όποιον ώ; άχρηστον έζητησαν νά 
διαλύσωσιν οί πρεστάτας τή; έκπαιδεύσεως. Τά Διδασκα
λεία έγέννησαν καί προήγαγον τήν παιδαγωγικήν έπι- 
στήμην έν Έλλάδι, διετύπωσαν καί έφήρμωσαν σύστημα 
δημοτ. έκπαιδεύσεως, καί άναμφιβόλως θά έπιδράσωσιν 
εις τήν βελτίωσιν καί τή; άλλη; παρ’ ήμίν έκπαιδεύσεως, 
άν αφεβώσς έλεύθερα -καί λειτουργήσωσι. Τοΰτο δεν είναι 
πλέον λόγοι, τά πράγματα αύτά μαρτυροΰσι περί τούτου.

Ό
ΙΙαεδαγωγεκή τοΰ δημ,οτ. βχολεέου 

ύπδ Μ. Σακελλαροπούλου 
διευθυντού τού έν Έπταννήσω Διδασκαλείου. 
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Τό βιολίον τοΰτο, όπερ πρό μηνός προανηγγείλαμεν 
έςεδόβη ήδη. Δι’ αύτοΰ οί δημοδιδάσκαλοι δύνανται να 
ε'ισαχθώσιν εί; τό σύστημα τής παιδαγωγική;, όπως διε- 
τυπώθη ύπό τοΰ Γερμανού φιλοσόφου Herbart, χαΐ νά 
άποκτήσωσιν ένδιαφέρον διά παιδαγωγικά ζητήματα, περί 
ών ήρξατο χαί παρ' ήμίν νά γίνεται λόγο;. Είναι βιβλίον 
σαφέ; χαί μεμετρημένον άποφεΰγον τήν επίδειξιν καί τον 
κόμπον τών λέξεων Ό συγγραφεύ; εμπνέεται ύπό ειλικρινούς 
άγάπης πρό; τό έργον τό διδασκαλικόν καί επιθυμεί οί 
Ελληνόπαιδε; νά τύχωσε ορθή; άνατροφή; εν τδ σχο

λείω. Δι’ αύτόν τόν λόγον αΐ συμβουλαί του καί περί δι
δασκαλία; καί περί πειθαρχίας καί περί άνατροφή; είναι 
πολύτιμοι, καί πρέπει νά έχωσιν αύτά; ύπ' ό’ψιν οί ασχοΰν- 
τε; τό ϋψιστον καί εύγενέστατον άλλά συγχρόνως και 
τό δυσχερέστατου εργον τοΰ δημοδιδασκάλου.Δ ημοδιδάσκα - 
λο; θά είπη φιλόσοφο; και δστις τούτων δέν άναγινώσχει, 
δέν συμβουλεύεται τά ειδικά μάλιστα προ; τό έργον του 
βιβλία, αύτό; είναι χειρώναξ, όχι διδάσκαλο;.

Έν Άθήναις ex τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΈΤΗ ΚΟΝΣΤΛΝ ΤίΝΙΔΟΥ 1892—3039.


