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Τ0_ σχολειον σήμερον είναι καΐ πρέπει νά είνε ό 
Ιερός τόπος,, ό οίκος τοΰ Θεοΰ, ένθα οί μαθηταί ού 
μόνον διά της διδασκαλίας τών διαφόρων μαθημά
των πρέπει νά φωτίζωνται και έξευγενίζωνται, άλλά 
χαΐ εί.ς τούς τρόπους αύτών νά άνθρωπίζωνται καί 
λεπτύνωνται,ώστε πάσα λέξις αύτών καΐ πάσα πρά- 
ξις είτε πρός τούς συμμαθητάς αύτών άναφερομένη 
είτε πρός τόν διδάσκαλον είτε πρός τούς άλλους αν
θρώπους είτε καΐ πρός τήν άψυχον φύσιν νά είναι 
δηλωτική τής ψυχικής αύτών ήμερώσεως καΐ φιλο
φροσύνης. Τούς καλούς δμως τρόπους καί τήν καλήν 
συμπεριφοράν άνάγκη νά προσοικειωθώσι διά τοΰ ήμέ- 
ρου καΐ πεπολιτισμένου σχολικοΰ βίου,μάλιστα δέ διά 
τοΰ παραδείγματος τοΰ διδασκάλου.Είναι βεβαιωμέ- 
νον παρ' δλων τών παιδαγωγών ότι βάναυσοι διδά
σκαλοι εχουσι καί βάναυσους μαθητάς καΐ ότι είς τήν 
συμπεριφοράν τών μεγαλειτέρων μαθητών πρός άλ
λήλους καί πρός τούς μικροτέρους διακρίνει τις τό 
πνεΰμα τοΰ σχολείου, δπερ γεννά ή παρουσία καλοΰ 
ή κακοΰ διδασκάλου. Ύπό τήν εποψιν ταύτην τής 
ήμερώσεως τών μαθητών διά τακτικού καΐ ήμέρΟυ 
σχολικοΰ βίου, διά φιλοφροσύνης τοΰ διδασκάλου 
πρός τούς μαθητάς, τών μαθητών πρός τόν διδά
σκαλον καί πρός άλλήλους, νομίζω δτι πρέπει νά 
ίπιστήσωμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών διδασκά
λων καΐ νά συστήσωμεν αύτοϊς νά άποφεύγωσι μετ’ 
έπιμελείας πάντα τά μέτρα τά έξευτελίζοντα καΐ 
ταπεινοΰντα τόν μαθητήν, τά άπαμβλύνοντα αύτοΰ 
τήν φιλοτιμίαν, οία είναι αΐ ύβρεις, οί ραβδισμοΐ, οί 

όνειδισμοΐ καΐ τά παρόμοια. Έάν έπρόκειτο νά μορ- 
φώσ.ωμεν μαθητάς άγριους, μή συγκινουμένους ύπό 
τής δυστυχίας τών άλλων, περί εαυτών μόνον φρον
τίζοντας καΐ περί ούδενός άλλου, ούδένα δεσμόν φι
λίας ή συγγένειας ή ομοφυλίας αισθανόμενους, περι- 
φρΟνοΰντας δέ καί χλευάζοντας τούς άλλους, βεβαίως 
θά ήτο άριστον προς τοΰτο μέτρον ή έν σχολείοις 
πρός τοιαύτας κακίας προάσκησες τών μαθητών διά 
τοΰ παραδείγματος τοΰ διδασκάλου, καΐ διά τοΰ 
βίου αύτών έντός καί έκτός τοΰ σχολείου τοΰ άνη- 
μέρου καί κακοΰ. Καΐ οί ούτως έν τοΐς σχολείοις 
παιδευόμενοι μαθηταί δέν θά έβράδυνον νά δείξωσι 
τά εφόδια τής σχολικής αύτών άνατροφής άνδρες 
γενόμενοι διά τής άγριότητος καί βαρβαρότητος πρός 
τήν κοινωνίαν καΐ διά τή; ροπής είς τά έγκλήματα, 
ά διασαλεύουσι τά; βάσεις πάσης πολιτείας. Άλλά 
μοί φαίνεται δτι τοιαΰται κακίαι έν τφ πολιτικω βίφ 
τών έθνών είσί φαινόμενα αποτρόπαια καΐ πάντες έ
χομεν καθήκον νά προσβάλωμεν τό κακόν είς τήν 
ρίζαν. Έν τφ δημοτικφ σχολείφ οί μαθηταί είνε έν 
τή μάλλον εύπλάστφ καΐ εύαισθήτφ ήλικίορ καΐ δύ
ναται διδάσκαλος φιλόπατρις καΐ χριστιανός πολύ 
περισσότερα νά κατορθώση ή όσα συνήθως πιστεύουν 
δτι δύνανται νά γίνωσιν έκεϊ. "Εν δέ μέσον εξαγριώ
σεις τών μαθητών θεωροΰμεν καί τάς ύβρεις καΐ τού; 
^αβδισμού; καί τάς άλλας σωματικά; τιμωρίας τάς 
παντοίας,είς ας μάλιστα νευροπαθεΐ; διδάσκαλοι είναι 
ανεξάντλητοι πρός καταισχύνην τοΰ διδασκαλικού 
άξιώματος καΐ πρός άποβαρβάρωσιν τών μαθητών. 
Δέν άρνοΰμαι δτι κατά τούς τελευταίους χρόνους ώς 
πρός τδ είδος τών τιμωριών παρατηρεΐται μεγάλη 
διαφορά έπί τό φιλανθρωπότερον έν τοϊ; δημοτικοί; 
σχολείοις, άλλά νομίζω δτι δυνάμεθα πρός τοΰτο νά



- 203 -
- 202 -

χώρήσωμεν άκόμη περαιτέρω. Ή μαλακή μέθοδος 
είναι χαρακτήρ τών νεωτέρων χρόνων. Καί έν αύ
τοϊς άκόμη τοϊς δεσμωτηρίοις ίφηρμόσθη καί έφε
ρεν ευάρεστα αποτελέσματα. Κατά τόν Rogers 
τόν ίπιστάτην τών φυλακών τοϋ Λονδίνου «ίκ τών 
καταδίκων οί αύστηρότερον τιμωρούμενοι ίν ταΐς φυ- 
λακαϊς μετά τήν άπότισιν τής ποινής των έπιστρέ- 
φουσι πάλιν εις τό δεσμωτήριον άλλα κακουργήματα 
διαπράττοντες.» Ή αλήθεια είναι ότι ή άγριότης 
γεννά αγριότητα καί ή φιλοφροσύνη γεννά φιλοφρο
σύνη. Παϊδες, πρός ούς φέρεται τις άνευ αισθήματος 
γίνονται άναίσθητοι, έν φ ή συμπάθεια είναι Ικανή 
νά άναπτύξη καί ίν αύτοϊς συμπάθειαν. Καί ίν τή 
οίκογενείφ καί έν τφ σχολείω καί ίν τή πολιτεία 
σκληρός δεσποτισμος προκαλεϊ πολλά κακουργήματα. 
Ήδη ό “Αγγλος φιλόσοφος J. Locke ειπεν «Με
γάλη αύστηρότης είς τάς τιμωρίας ολίγον ωφελεί, 
μάλλον δέ βλάπτει. Καί διά τοΰτο βλέπομεν ότι έξ 
έκείνων τών παίδων, οΐτινες πολύ έδάρησαν, σπα
νιότατα προήλθε καλός άνθρωπος.»’Επειδή δέεις τό 
ζήτημα τοΰτο άποδίδομεν μεγάλην σπουδάιότητα 
τόσην, όσην άποδίδομεν καί είς τήν μεθοδικήν διδα
σκαλίαν τών μαθημάτων, διά τοΰτο ίκθέτομεν τήν 
γνώμην ήμών περί τούτου έν εκτάσει ένταϋθα. Γινώ- 
σκοντες δέότι αί ποιναί αί έπιβαλλόμεναι είς τούς ά- 
μαρτάνοντας έν τή πολιτεί^ έπιδρώσιν είς τήν συμπε
ριφοράν τοΰ διδασκάλου έν τφ σχολείφ όπερ θ-ωρεΐται 
ώς μικρά πολιτεία, διά τούτο θά έξετάσωμεν έν- 
ταΰθα πρώτον το σύστημα τών ποινών τής πολιτείας 
καί κατόπιν θά ίδωμεν άν δύναται τοΰτο καθόλου ή 
.ίν μέρει νά εΰρη καί ίν τφ σχολείφ έφαρμογήν.’

ΙΙερο τοϋ βυβτήμ.ατος τών ποινών.
> ■ . . ·

Σκοπός τοΰ συστήματος τούτου είναι νά κολάζη- 
ται πάσα πράξις άξίως αύτής. Ένταϋθα πρέπει είς 
τόν προσδιορισμόν τής ποινής νά ληφθώσι πέντε πρό 
οφθαλμών α'.) ό λόγος τής ποινής β'.) ό σκοπός 
αύτής γ'.) τά όρια αύτής δ.) τίς θά έπιβάλη τήν 
ποινήν ε'.) τό ήθεκρν αύτής.

Καί ό μέν λόγος τής ποινής είναι το αμάρτημα 
τό γινόμενον, τό όποιον καί αύτό ώς τοιοΰτον απα
ρέσκει ώς καί ή ατιμωρησία αύτοΰ. Καί διά τοΰτο 
βλέπομεν όπου ή δέν ύπάρχουσι δικαστήρια ή άρ- 
γοΰσι διά τόν ενα ή διά τόν άλλον λόγον, τήν κοι
νωνίαν συσσωματουμένην καί τιμωροΰσαν το έγκλη
μα. Άλλ’ ό λαός, δστις καί νομικών γνώσεων στε
ρείται καί τήν δικονομίαν αγνοεί καί εύκόλως παρα
φέρεται ύπό παθών καί άψικαρδιών, είναι ήκιστα 
αρμόδιος νά τιμωρή αύτός.

Ώς πρός δέ τόν σκοπόν τής τιμωρίας αί γνώμαι 
διαιρούνται. Οί μέν φρονοΰσιν ότι · σκοπός έγκει
ται ίν αύτή μόνον τή τεμωρίγ, είναι ή άπόδοσις τής 
άλγηδόνος, ήν διήγειρεν ό άμαρτήσας είς άλλον.Άλ
λοι δέ πάλιν λέγουσιν ότι ή τιμωρία δέν είναι οκο- 
nbg άλλά μέσον. Καί ή μέν θεωρία, καθ’ ήν ή

ποινή είναι σκοπός, καλείται απόλυτος ποινική θε
ωρία, ής οπαδοί μεταξύ τών άλλων είναι καί οί 
δύο μεγάλοι τής Γερμανίας φιλόσοφοι ό Κάντιος 
καί ό Έγελος. Ή δέ θεωρία, καθ’ ήν ή ποινή είναι 
μέσον, καλείται οχετική ποινική &ιωρια, ήν «σπά
ζεται καί δ μεγας φιλόσοφος καί παιδαγωγικός 
Έρβαρτος. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην ή ποινή έπε- 
διώκει τρία τενά α’.) τόν διά τής τιμωρία^ίκφο- 
βισμόν τών κακών άνθρώπων καί τήν οΰτω γινομέ- 
νην παρακώλυβιν τής ίκδηλώσεως τής έγκληματι- 
κής βουλήσεως’ β'.) τόν σωφρονισμόν τοΰ άτόμου 
τοΰ άμαρτήσαντος,καθισταμένου νΰν διά τής τιμω
ρίας προσεκτικού είς τήν τήρησιν τών νόμων, γ'. ) 
τήν ήθικήν βελτίωσιν τοΰ άμαρτήσαντος ένθεν μέν 
διά θρησκευτικής καί άλλης διδασκαλίας, δι’ ής 
ζητείται νά πεισθή ό ένοχος ότι ή άληθής καί α
ξιοπρεπής τοΰ πολίτου θέσις εύρίσκεται εις τήν ί- 
κουσίαν ύποταγήν εις τούς νόμους τής πολιτείας, 
ένθιν δέ διά κανονικής εργασίας πρός πορισμόν τών 
πρός τό ζήν άναγκαίωι», ότε καί ό χρόνος καί 
αί άφορμαί πρός τ· έγκλημα συνήθως λείπουσι. Καί 
οί τρεις ούτοι σκοποί τής πολιτείας .πρέπει βεβαίως 
νά έπιδιώκωνται κατά τήν έπιβολήν πάσης ποινής, 
άλλά δέν δύναται τις νά άρνηθή ότι ό κύριος σκοπός 
τής ποινής είναι ή τιμωρία τοΰ ένοχου, ήν προε- 
κάλεσε διά τής αύθαιρίτου τών νόμων παραβάσεις.

Ώς πρός δέ τό ποσόν τής ποινής τοΰτο πρέπει 
νά είναι άνάλογον πρός τό αμάρτημα. Πρέπει όμως 
ίν τούτφ πάντοτε νά έχωμεν ύπ’ όψει καί τόν έκ- 
φοβισμόν τών άλλων ώς καί τόν σωφρονισμόν καί 
τήν ήθικήν βελτίωσιν τοΰ ένοχου. Ή άγαν σκληρά 
τιμωρία καί τόν ένοχον άποσκληρύνει καί ίξαγριώ- 
νει καί είς τον θεατήν διεγείρει έλεον πρός τόν πάτ 
σχοντα άντί τής ηθικής άγανακτήσεως διά το έγ
κλημα καί οΰτω ποιεί αύτόν βοηθόν καί συνήγορον 
τοΰ εγκλήματος. Τούναντίον δέ συμβαίνει είς τήν 
άγαν έπεεική τιμωρίαν. Τοιαύτη δέν συντρίβει τόν 
ένοχον, δέν φέρει ίσωτερικήν ίν αύτφ κρίσιν, δέν 
σωφρονίζει άρα αύτόν. Άλλά καί τούς άλλους δέν 
φοβίζει, τούναντίον δύναται νά χρησιμεύση ώς δέ
λεαρ είς τό κακούργημα. Είς τόν προσδιορισμό» δέ 
τοΰ ποσού τής ποινής, πλήν τών νόμων, οΐτινες γε
νικώς όρίζουσι άναλόγως τοΰ μεγέθους καί διαφό
ρους ποινάς, ό δικαστής πρέπει νά ίξετάσή’ α’.) 
τό άντικειμενικόν, δηλ. τί άκριβώς συνέβη, νά 
έκτιμήση τό άδίκημα, δπερ τροποποιείται κατά τό
πους καί χρόνους. Άλλως πρέπει νά έκτιμηθή ίν 
ειρήνη ή άρπ.αγή καί άλλως έν κάιρώ άναρχίας. 
Κατά τόν μεσαιώνα αί έμπορικαί πολιτεϊαι τής Βε
νετίας καί τής Γενούης ί τιμώρουν τήν κίβδηλο- 
ποιίαν μέ τόν δ.ά πυρός θάνατον διότι ή δυσπιστία 
πρός τό νόμισμα, όπερ είναι τά νεΰρα τοΰ ίμπορίου, 
ήπείλεε νά φερη καταστροφήν τής όλης πολιτείας.

Ώς πρός δέ τό είδος τής ποινής, αΰτη είναι ή 
στέρησις άγαθοΰ ή ίπιβολή κακοΰ κατά τούς κειμέ
νους νόμους. "Οπου δέ ύπάρχει κακή προαίρεσις, ή 

συνεργύς τής δημοσίας δικαιοσύνης, τοΰ άγους, όπερ 
θά έμενεν έπ’ αύτοΰ, άν δέν έπέμενεν είς τήν τιμω
ρίαν τοΰ κακούργου.» Ό δέ Τρενδελεβούργιος θεω
ρεί ψευδοπολιτισμόν τόν διά μαλακών ποινών προ- 
στατεύοντά τό έγκλημα χάριν τών κακούργων. Ή 
ποινή τοΰ θανάτου, λέγει, πρέπει νά είναι σπάνιά, 
άλλά τό νά κατάργηση τις αύτήν ίπισήμως διά νό- 
μΟυ δηλοϊ ότι άναγνωρίζει δικαίωμα ζωής είς τούς 
κακούργους, δπερ δικαίωμα αύτοί δέν ίσεβάσθησαν 
είς άλλους.

Ώς μεγάλη ποινή θεωρείται καί ή εξορία ή ό 
άποικισμός. Καί ή μέν εξορία, άν μέν γίνεται είς 
τόπους έρημους, δεικνύει έλλειψιν πάσης φιλανθρω
πίας’ άν δέ είς άλλα Κράτη, τότε δεικνύει εγωισμόν 
καί ασέβειαν πρός τά Κράτη αύτά. Ό δέ άπ οικι
σμός είναι ή καλλίτερα ποινή καθ' ολας τάς επόψεις 
καί κατά τήν έποψιν τής άνταποδόσεως, διότι άπο- 
χωρίζεται ίκ τής κοινωνίας πάν πονηρόν στοιχεΐον· 
καί κατά τήν τοΰ φοβισμού,διότι βιαίως άποσπάται 
ό εγκληματίας είς τήν ξενην μακράν τών οικείων 
καί κατά τήν έποψιν τής βελτιώσεως’ διότι άπομα- 
κρύνεται τό άτομον τών πειρασμών καί μεταφέρεται 
είς ξένον κοσμ.ον, ένθα έχει νά παλαίση πρός πολλάς 
δυσχιρείας,αΐτινες πάντως θά γεννήσωσι αύτφ λύπην 
καί μετάνοιαν, ήτις είναι ή άρχή τής βελτιώσεως. 
Άλλά καί κατά τήν έποψιν τής ώφελείας ή ποινή 
αύτη είναι προτιμητέα’διότι τά άτομα τά ίξοριζόμενα 
δεικνύονται πολλάκις θάλλουσαι άποικίαι χρήσιμοι 
καί είς ίαυτούς καί είς τήν μητρόπολιν αύτών. Άλλά 
τό μέτρον τοΰτο τότε δύναται νά τελεσφόρηση, όταν 
τό Κράτος τό έφαρμόζον αύτό έχη Ικανήν θαλασσίαν 
δύναμιν, ΐνα προστατεύη τούς άποίκους, έχη δέ καί 
σύνεσιν καί φιλανθρωπίαν καί δραστηριότητα νά 
διοργανώση καί διοίκηση τούς κακούργους. Όπου 
δέ ταΰτα λείπουσι, ό άποικισμός είναι άθλιότης καί 
άπελπισμός. Καί τοσαϋτα μέν περί τών ποινών τοΰ 
θανάτου καί τής έξορίας.

Ώς πρός δέ τήν ποινήν τής έλευθερίας αΰτη ενδέχε
ται νά είναι ή προσωρινή ή διαρκής,νά είναι δηλ.ή πε - 
ριορισμός ή στέρησις αύτής. Έπιβάλλεται δέ είς εκεί
νους τούς άνθρώπους,οΐτινες δέν ποιούνται καλήν χρή
σιν τής έλευθερίας αύτών. Ή τιμωρία αΰτη ώφελεΐ καί 
ώς άνταπόδοσις καί ώς φοβισμός καί ώς σωφρονισμός 
καί βελτίωσις, άν ίν ταϊς φυλακαϊς ίπικρατή τάξις 
καί σύνεσις. Αί φυλακαί πρέπει νά είναι ώς άλλοτε 
τά μοναστήρια τόπος μετάνοιας καί άναγεννήσεως. 
Καί ή καταναγκαστική έργασία είναι είδος φυλακής 
καί αρμόζει είς πρόσωπα έγκληματοΰντα ύπό οκνη
ρίας καί φυγοπονίας. Καί ενταύθα πρέπει παιδαγω
γική διδασκαλία καί συμβουλή νά έργασθώσι πρός 
βελτίωσιν τού άτόμου.

Ώς πρός δέ τήν ποινήν τής ιδιοκτησίας, τό πρό- 
στιμον δηλ. αύτη αρμόζει είς πλεονέκτας π. χ. είς 
τοκογλύφους, παρακρούστας καί είς παντός είδους 
άπατεώνας.Ό δέ διά χρημάτων έξαγορασμός ποινής 
βαρείας είναι άπηγορευμενος.

πράξις είναι άξιόποινος, καί άν περί αύτής σιγώσιν 
οί νόμοι.

Ώς πρός δέ τά ίξ άμελείας αμαρτήματα, περί 
ών δέν ύπάρχουσι νόμοι καί πρός άποφυγήν τών 
όποιων δέν ίξαρκεΐ ό ορθός τοΰ άνθρώπου. λόγος, 
τάΰτ*  δέν είναι άξιόποινα, ίκτός άν προηγήθη ώρι- 
σμένη διαταγή ίκ μέρους «ρχής π. χ. διαταγή τής 
αστυνομίας πρός λήψιν μέτρων ίξασφαλιζόντων τήν 
ύγείαν τών πολιτών, ών ή παράβασις συνεπάγεται 
τιμωρίαν.

Ώς πρός δέ τό ηθικόν ή μή τών ποινών πρέπει 
έκάστη τούτων νά ίξετασθή καί ίκτιμηθή. Πασα δέ 
ποινή είναι τροποποίησις τών δικαιωμάτων τοΰ τι
μωρούμενου, δηλ. ή περιορισμός ή προσωρινή δια
κοπή ή άφαίρεσις αύτών. Επειδή δέ τά δικαιώματα 
τοΰ άνθρώπου πάντα άνάγονται είς τέσσαρας κατη
γορίας,είς τά δικαιώματα τοΰ σώματος καί τής ζωής, 
είς τά δικαιώματα τής προσωπικής έλευθερίας, είς 
τά δικαιώματα τής ιδιοκτησίας καί είς τά δικαιώ
ματα τής τιμής, διά τοΰτο καί τάς ποενάς δυνάμε
θα νά άναγάγωμεν είς τέσσαρα καί αύτάς γίνη είς 
τάς ποινάς τής ζωής, τής έλευθερίας, τής Ιδιοκτη
σίας (πρόστιμον) καί τής τιμής.

Καί περί μέν τής ποινής τής ζωής ή τής κεφαλι- 
κής λεγομίνης ποινής, αύτη θεωρείται ή βαρυτάτη 
πασών καί έπιβάλλεται είς τά μέγιστα ίγκλήματα 
είς τόν φόνον, είς τήν προδοσίαν τής πατρίδος, είς 
τάς ίπαναστάσεις. Περί τής ποινής ταύτης αΐ γνώ- 
μαι είναι διηρημεναι. Καί οί μέν όντες ύπέρ αύτής 
λέγουσιν ότι, άφ’ ού ό φονεύς, ό προδότης, ό αντάρ
της, προσβάλλει τά θεμέλια τής πολιτείας, δίκαιον 
είναι καί πρός ικανοποίησήν τής πολιτείας καί πρός 
φοβισμόν τών άλλων άπό τοιούτων κακουργημάτων 
νά έπιβληθή τιμωρία θανάτου, πρό τής όποιας πασα 
καρδία άνθρωπίνη τρέμει. Οί δέ κατά τής ποινής 
ταύτης όντες φέρουσι πρός δικαιολογίαν ότι διά τής 
ποινής τοΰ θανάτου πάσα βελτίωσις τοΰ άτόμου αί
ρεται. Ό Γερμανός φιλόσοφος Φίκτιος θεωρεί τήν 
θανατικήν ποινήν ούχί βαρυτέραν τής διά παντός 
τοΰ βίου άπομονώσεως, τής τύψεως τής συνειδήσεως, 
άλλά καί άδικαιολόγητον · διότι στερεί τό άτομον 
τής ζωής καί έπομένως καί τής εαυτού βελτιώσεως 
καί στέλλει αύτόν άπροπαράσκευον ε’ις μέλλοντα κό
σμον. Ό Σλαϊερμάχιρ άποκαλιΐ αύτήν άντιχριστια- 
νικήν καί φρονεί ότι ούδείς αληθινός χριστιανός θά 
δεχθή νά γίνη δικαστής ίν πολιτεία, ένθα ύφίσταται 
ή ποινή τοϋ θανάτου. Ό Κάντιος όμως ύπέρ τής 
ποινής ταύτης ών άπαιτεϊ κατ’ αύστηράν δικαιοσύ
νην νά φονεύηται ό φονεύσας άλλον. «Άκόμη καί 
τότε, όπόταν ή πολιτεία ίν συναινέσει όλων τών ίαυ- 
τής μελών ήθελε διαλυθή π. χ. όπόταν λαός έπί 
νήσου οίκών άπεφάσιζε νά μετοικήση καί νά δια- 
σπαρή είς τόν κόσμον, πρέπει καί ό τελευταίος ίν 
τή φυλακή εύρισκόμενος φονεύς νά θανατωθή, ΐνα 
πας τις μάθη τίνος είναι αί πράξεις του άξιαι καί 
ίν« άπαλλαγή ό λαός, όστις πρέπει νά θεωρήται ώς
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Ώς πρός δε την ποινήν τής τιμής, αΰτη είναι ή 
έμμεσος ή άμεσος. Ή πρώτη συνίσταται είς τήν 
στέρησιν,δικαιωμάτων τινών π. χ. τίτλων, προνομίων 
παρασήμων κτλ. Ή δέ δεύτερα είς τήν διαπόαπευ- 
σιν τοϋ κατηγορουμένου οίον-είναι ό έπί όνου-καθι- 
σμ·ς αύτοϋ, ή έκθεσις αύτοϋ εν τφ τόπφ τής ατι
μίας, ό στιγματισμός, δ κίτρινος πίλος είς τούς χριω- 
κόπους. Τοιαΰται όμως ποιναί ώς άποκτείνουσαι πάν 
σπέρμα φιλοτιμίας είς τόν άνθρωπον βλάπτουσι μάλ
λον ή ώφελοΰσι καΐ διά τοΰτο είναι άπηγορευμενα.

Τέλος πρέπει νά κάμωμεν μνείαν καΐ γής μαστι- 
γώσεως. Ή τιμωρία αΰτη εύρίσκεται μάλιστα είς 
λαούς βαρβάρους ή ήμιπολιτίστους καΐ αρμόζει είς 
'άνθοώπους ούδεμίαν φιλοτιμίαν έχοντας, τούναντίον 
κτηνώδη "δεικνύοντας σκληρότητα καΐ αναισθησίαν. 
Κα'ι συντελεί μέν ή ποινή αύτη προς εκφοβισμόν ;καΐ 
προς σωφρονισμ-όν, ούχί όμως και πρός βελτίωσιν 
τοϋ ατόμου. Τούναντίον καΐ τόν παθόντα καταβιβά- 
ζει είς τόν βίον τών ζφων καΐ τόν μαστιγοϋντα 
σκληρύνει.

Τοιαΰτα είναι τά είδη τών ποινών έν τή πολιτεία 
καΐ ή π;ερι έκάστης αύτών θεωρία κατά πόσον ώφε· 
λεϊ ή βλάπτει τόν τιμωρούμενου. Έν έπομένφ άρθρφ 
θά έξετάσωμεν συμφώνως πρός τάςένταΰθα έξενεχθεί- 
σάς άρχάς τό σχολικόν ήμών ποινολόγιον τό κατά 
νόμους και τό κατά παράδοσιν ύφιστάμενον καί λει
τουργούν, ϊνα ίδωμεν τΐ πρέπει νά γίνηται τοΰ λοι- 
ποΰ πρός διαπαιδαγώγησή καΐ ούχί έξαγρίωσιν τών 
μαθητών.

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Ό κ. Βλ. Σκορδελης, εις τών άκαμάτως εργα
ζομένων πρός βελτίωσιν τών σχολείων καΐ τής ήμε- 
τέρας κοινωνίας έδημοσίευσεν έν τή Άναπλάσει πραγ
ματείαν «τό καθήκον» άξίαν έπισταμένης μελέτης. 
Έπειδή δέ ΰποθέτομεν ότι ή ’Ανάπλασες είναι προ
σιτή εις τούς διδασκάλους άρκούμεθα ένταΰθα έκθέ- 
τοντες περίληψιν τής πραγματείας αύτής.

«Ή φύσις ύπόκειται εις νόμους αιωνίους καί 
αμεταβλήτους καΐ διά τοΰτο παρουσιάζει θαυμασίαν 
αρμονίαν καΐ εύταζίαν, ήν οί πρόγονον ήμών έκάλουν 
κόσμον. Ή αρμονία δέ αύτη τοΰ κόσμου προέρχε
ται έκ τής τηρήσεως τών νόμων, ούς ώρισεν ό Δη
μιουργός. ’ Ανευ τούτου τά πάντα θά κατεστρέφοντο 
καΐ ό κόσμος θά μετεβάλλετο είς ακοσμίαν καΐ είς 
κυκεώνα. Τό αύτό ρητέον καί περί τών μηχανικών 
έργων. Καί ένταΰθα βλέπομεν κινήσεις κανονικάς 
καθ’ ώρισμένους νόμους. Έάν δέ παρουσιασθή μι
κρά ανωμαλία, τότε βλέπομεν αταξίαν, καταστρο
φήν.

«Το αΰτο συμβαίνει και έν τφ ήθικφ κόσμφ, δν 
αντιπροσωπεύει έπί γής ό άνθρωπος. Καί ένταΰθα 
ύπάρχουσι ψυχολογικοί νόμοι σταθεροί καί άμετά- 

! βλητοι, εις ούς ύπόκειται τό ανθρώπινον .πνεύμα αΐ- 
σθανόμενον, διανοούμενον, συναισθανόμενον.. Ωσαύ
τως ύπάρχουσι καί ήθικοί νόμοι τοΰ δικαίου καί τοΰ 
άδικου, τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακοΰ αιώνιοι καί αμε
τάβλητοι.. Άλλ.’ ό-άνθρωπος είς τομς νόμους τού
τους δέν υπεβλήθη άλυσίδετος,. άλλ’ ίσταται απέ
ναντι αύτών έλεύθερος, διατηρών τήν άνεξαρτησίαν 
του νά ύπο,ταχθή ή μή είς αύτούς> Ίΐ έλευθερία 
αύτη, ήτις είναι θειότατον δώρον,. συνεπάγεται καί 
τήν ηθικήν εύθύνην, τόν καταλογισμόν. Άνευ τής 
έλευθερίας, δέν ύφίσταται ούτε άρετή, ούτε κακία, 
οίτε έπαινος ούτε ψόγος ούτε αμοιβή ούτε ποινή. 
Ό άνθρωπος έχει τήν έλευθερίαν νά πράξη ή τό κα
λόν ή τό κακόν, όπως θέλη. Άλλ’ ό αληθής έλεύ
θερος άνθρωπος : είναι ό πράττων μόνον τό καλόν, 
ό πράττω» τό κακόν είναι δοΰλος τών συμφερόντων 
του, τών παθών του, τών άψικαρδιών του.».

«Ή άνωτάτη ήθική άρχή, είς ήν ύποτάσσει ό 
άνθρωπος τήν ίδιαν έαυτοΰ ελευθερίαν, είναι τό κα
θήκον. Έν τφ ήθικφ. κόσμφ δέν ύπάρχει ώραιότερον 
φαίνόμενον άνθρώπου έκτελοΰντος πιστώς τό έαυτοΰ 
καθήκον, άτεγκτου καί άλυγίστου άπ.έναντι παντός 
κινδύνου, πάσης άπειλής, πάσης άπωλείας. Τί δέ έν 
πάση πιριστάσει είναι τό καθήκον ήμών τοΰτο διδά
σκει ήμάς ή έν ήμ'ν ύπάρχουρα εσωτερική αίσθησες, 
ή συνείδησις, ήτις μάς άποτρεπει άπό τάκακά- τό δέ 
κακόν είναι τό άντίθετον τοΰ καθήκοντος. Ό ’Ιη
σούς Χριστός διετύπωσε τοΰτο άπλούστατα καί φυ- 
σικώτατα- «δ σύ μισείς, έτέρφ μή ποιήσης» κα,ί «ότι 
άν θέλητε^ ίνα ποιώσιν ύμϊν οΐ άνθρωποι, ποιείτε καί 
ύμεϊς αύτοις ομοίως».

« Έν τφ κοινωνικφ δέ βίφ ό άνθρωπος έχει άπει
ρα καθήκοντα, καί ή πλήρωσις αύτοϋ είναι, ή αλη
θής αύτοϋ εύδαιμονία. Άλλ’ ό. άνθρωπος ύπό τών 
παθών του καί τών συμφερόντων του ένίοτε έπισκο- 
τιζόμενος δέν ύπακούει είς, τήν φωνήν τής συνειδή- 
σεώς του καί δέν έκτελεϊ τά καθήκοΥτά του. Τριοΰ- 
τοι άνθρωποι είναι ήθικά εξαμβλώματα είς τόν κοι
νωνικόν καΐ πολιτικόν βίον τών λαών. Καΐ άν τύχη 
τοιοϋτοι άνθρωποι νά κατεχωσι δημόσια αξιώματα, 
τά ελαττώματα αύτών μεταδίδονται είς τους άλλους 
άνθρώπους ώς επιδημική τις νόσος.

Παρ’ ήμΐν τοϊς νεωτέροις Έλλησι το συναίσθη
μα τοΰ καθήκοντος; φαίνεται πως χαλαρόν. "Ολοι 
νομίζομεν, ότι έχομεν πολλά καΐ μεγάλα δικαιώματα, 
καθήκοντα δέ έλάχιστα. Καΐ τοΰ άσθενοΰς. πρός τό 
καθήκον σεβασμού άπόδειξις είναι πρώτον μέν ή 
μεγάλη άνοχή ήμών πρός τούς παραβάτας αύτοϋ,?να 
παραλίπωμεν τήν ούχί σπανίως προστασίαν τοΰ έγ- 
κλήματος- δεύτερον δέ ή εύκολία, μεθ’ ή,ς δεχόμε,θα 
δημοσίας θέσεις, χωρίς νά εϊμεθα. πρός τοΰτο παρα
σκευασμένοι. ’Εν τή θέσει ούδέν άλλο . βλέπομε» ή 
τον μισθόν καΐ. τάς τιμάς, Τοΰτο . πρέπει νά μετα- 
βληθή. Συντελεστικόν δέ πρός τοΰτο είναι ή καλή 
άνατροφή τών άνθρώπων εξ απαλών ονύχων .έν τοϊς 
σχολείοις καΐ ή διά καλής νομοθεσίας καί αύστηράς

τών νόμων ίφαρμογής διεπαιδαγώγησις αύτών έν τή 
πολιτείβρ. ·τ .··.»·; ·.» ; ν αζ χ

" α’Θ Ελληνικός λαός έχει μεγάλα διανοητικά καί 
ήθικόε κεφάλαια. Φρονώ δέ έν πεποιθήσει ότι είναι 
άδικος ή' άποδιδομένη αύτφ μομφή" ότι είνοα^δυσδι- 
όίκητος. Τοΰτο λέγεται παρ’ έκείνων, οΐτινες είναι 
αίτιοι τής:κακοδιοικήσεως, ή δέ κακοδιοίκησες είναι 
πρώτιστη αίτια τής έξαχρειώσεως ένός λαοΰ. Άλλ’ 
όπως διορθωθώσι τά πράγματα,>δπως μάλιστα εύ- 
δαιμονήση ή πατρίς ήμών< πρέπει καί *τά-όργανα  
τής ύπηρεσίας καΐ-οΐ πολϊται νά άποφασίσωσι -νά 
έκτελώσι-έκαστος τό έαυτοΰ-καθήκον.» <
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ΕΙΔΕΧΘΗΣ ΕΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ή «Παλιγγενεσία» διά σειράς άρθρων έπιγρα- 
φομένων δ «Εγκληματικός απολογισμός έν τή μέ
ση καί κατωτάτη εκπαιδεύσει», άπεκάλυψε τά εγ
κλήματα, ά συνετελέσθησαν έν τή Παιδεία άπό τής 
3 Μαιου καί έφεξής, δι’ ά καί αύτοί οί φίλοι τοϋ 
Ύπουργείου ήγανάκτησαν δμολογήσαντες δτι αύτή 
δέν είναι πλέον διοίκησις, άλλ ’ άκολα.σία άναίσχυν 
τος καί σκανδαλώδης τών νόμων καταπάτησες. ’Ιδού 
δέ περί τούτου τί γράφει έν τώ.φύλλφ τής 24 
Φεβρουάριου-

«Ακούσατε δέ καί τά κατά τόν νόμον ΒΙΊΕ 
διά νά γελάσητε ολίγον μέ τόν γενόμενον έμπαιγμόν 
τών νόμων. Διά τοϋ νόμου τούτου, κυρωθέντος τή 
12 καί δημοσιευθέντος τή 18 Αΰγούστου 1892, καί 
άλλα πολλά βοφά διατάσσονται, ών μία καί ή δη
μεύεις τών^όφειλών τών δήμων πρός άλλους πιστω- 
τάς, καί έν άρθρφ 16 καθορίζεται δ. κατατοπιβμος 
(νέος ορος λεκτικός .πρός διόρθωσιν καί βελτίω- 
σιν τής έκπαιδεύσεως I) τών δημοδιδασκάλων καί 
λέγεται έπί λέξει «τό ύπουργειον κατατοπίζει . . . 
κατά την αρχήν έκάσ.του σχολικού έτους τούς δη
μοδιδασκάλους . . . μετά τήν δμόφωνον γνωμοδότη- 
σιν τοϋ συμβουλίου τής έκπαιδεύσεως, συνισταμένου 
έκ τοϋ γενικού γραμματέως, τοϋ; γενικού έπιθεωρη- 
τοϋ τών δημοτικών σχολείων καί ένός καθηγητοϋ 
τής φιλοσοφικής σχολής.» ’Ιδού τώρα τί έκαμαν α’) 
τή 29 Αύγούστου διώρεσαν τόν τά πάντα τά βάρη 
δυνάμενον νά ,φέρη καθηγητήν τής φιλοσοφικής σχο
λής κ. Ίω Παν,ταζίδην μέλος τοϋ συμβουλίου, άλλ’ 
έκ τυφλής βίας τόν διώρισαν ούχί δυνάμει τοϋ ΒΠΕ' 
άλλά δυνάμει τού ΒΝΕ' περί καπνοκοπτηρίων καί 
καπνοφαντών νόμου (δρα φυλλ. έφημ. Κυβερν. 308), 
ϊνα έξ αμαρτίας δηλωθή το άληθές, καί άμέσως 
μετά μίαν ήμέραν δημοσιεύονται χιλιάδες παύσεων, 
διορισμών και μεταθέσεων δημοδιδασκάλων, ποία 
δέ σύσκεψις καί άπόφασις έν μιφ ήμέρρς έλήφθη πάς 
τις νοεί, οτι δηλαδή τό συμβούλων ήτο κατά τούς 
τύπους καί προς άπάτην, είς μόνος δέ έν τώ ύπουρ·; 
,γείφ έλλοχεύφν τά έμαγείρςυσε καί οί ,άλλο,ι ώς ψευ·

δομάρτυρες ύπέγραψαν. Ιδού νομοθέται, ιδού νομο- 
τελεσταί, ιδού.δίδοντες άβασανίστως τήν ύπογραφήν 
των πρός τέλεσιν ανομημάτων, ιδού ανώτατοι τής 
έκπαιδεύσεως λειτουργοί είς- θέσιν καπνοφαντών κα- 
ταβιβαζόμενοι 1 β’) οί σοφοί κατατοπιβται τήν άνα- 
γραφεϊσαν έν τώ -νόμφ άρχή» τοϋ σχολικού -έτους 
τήν νοοϋσιν. άποτελουμένην άπό μήνας δώδεκα (Π), 
διό καί έξακολουθοϋσι μέ τό ψευδοεκπαιδευτικόν συμ
βούλων νά παύωσι καί δωρίζωσι καί μεταθέτωσι 
καθ’δλον,τό έτος! Άν δύνασθε· νά μή οίκτείρητε τοι
αύτην τών νόμων έρμηνείαν καί έκτέλεσιν ! άν δύ
νασθε, μή έλεεινολογήτε καί έκπαίδευσιν καί διδά
σκοντας, καΐ-μαθητάς.»· - <-?"·

• · ■ ·______— :--------ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩι
Ό βουλευτής Κύπρου κ. A. Κ. Παλαιολόγος, 

ώς άναγιυώσκωμεν έν τή έν Αεμησσώ έάδιδομένη έ- 
φημερίδι «ή Αλήθεια» έξεπόνησε νομοσχέδων περί 
συστάσεως έν Κύπρφ Διδασκαλείου, δπερ θά ύπο- 
βάλη πρός έπιψήφισιν εις τήν προσεχή τής έκεΐ 
βουλής σύνοδον. Εύχόμεθα νά ίδωμεν τήν εύγενή τοϋ 
κ. Παλαωλόγου ιδέαν πραγματοποωυμένην προς 
μέγα καλόν τοϋ τόπου. ’Άν ένδεαφερώμεθα δεά τήν 
πρόοδον τοϋ Κυπριακού λαού, κατ’ άνάγκην πρέπει 
νά ένδιαφερώμεθα διά τά σχολειά τοϋ λαού καί 
κατά πρώτον λόγον διά τήν κατάστασιν τών διδα
σκάλων, είς οΰς θά άνατεθή ή μόρφωσις τής μελ- 
λούσης γενεάς. "Οστις πατήρ άγαπφ τά τέκνα 
του, θά άγαπήση καί τούς καλού; διδασκάλους 
τών τέκνων του. "Οστις πολίτης, ε’ις οίανδήποτε 
θέσιν καί άν εύρίσκεται άγαπφ τήν πατρίδα του, 
θχ άγαπήση καί τούς καλούς, διδασκάλους τής πα
τρώος του. Όπου τούτο δέν' υπάρχει, έκεΐ δέν ■■■<.. 
ύπάρχουσι οΰτε γονείς, οΰτε ποήΐται, οΰτε κυβερνή- 
ΐαι, οΰτε Εκκλησία, οΰτε άλλο ούδέν. Ό λαός 
ύπάρχει συγκρατούμενος δι’ έξώτερίκής μ-ηχανικής 
συνδέσεως τών συμφερόντων, άλλά δέν είναι έν δλον 
οργανικόν έμψυχον, μέ ύψηλούς σκοπούς περί τε τοϋ 
παρόντος καί τοϋ μέλλοντος τής πατρίδος του. Ου
δέ δύναται λαός άδιάφορος είς τά σχολειά του νά 
καυχηθή δτι έχει πατρίδα. Διότι πατρίς δέν είναι δ 
τόπος, άλλ’ δ λαός, δ δέ μή κηοόμενος τοϋ λαού 
προδίδει τήν πατρίδα. Ή δέ ολιγωρία τής ορθής τοϋ 
λαού μορφώσεως διά καλών διδασκάλων πρός τον 
σκοπόν τούτον έν ΔιδασΧάλείοις μορφουμένων μέλ
λει όλεθρίως νά έκδικηθή ήμάς. Τό 'Ελληνικόν έ
θνος έχον τό μειονέκτημα νά είναι όλιγάριθμον έχει 
τό καθήκον νά άναπληρώση τήν έλλειψιν ταύτην 
διά τής αΰξανομένης πάντοτε, ύλικής καί πνευματι
κής. καί ηθικής δυνάμεώς του. Είς πάντα ταύτα 
πρέπει νά συντελέσωσιν οΐ φύσει τε καί μαθήσει πρός 
τούτο κεκλημένοι. Τά δέ καλά Διδασκαλεία πρέπει 
νά θεωρώνται ώς κυριώτερος παράγων. Τούτο πρέ-
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πει καλώς νά συλλογισθώσι μάλιστα «κείνοι, εις 
οΰς είναι έμπεπιστίυμένη ή τύχη τού έΌνους. Συνε
τή πολίτικη κα'ι καλά διδασκαλεία πρέπει νά έρ- 
γασθώσιν έκ παραλλήλου εις τήν πραγματοποίησιν 
τοϋ ιδεώδους τοϋ λαοϋ, άμφότεοα σπουδαία καί άλ- 
ληλένδετα. Ή πολιτική προπαρασκευάζει δημοσίαν 
νόμιμον κατάστασή διά πάν, τό δποϊον πρέπει νά 
πραγματοποίησή· τά δέ Διδασκαλεία διά τών διδα
σκάλων τοϋ λαοϋ, οΰς παιδεύουσι, ποωϋσι τόν λαόν 
άξιον τής καταστάσεως ταύτης. Ή πολιτική πα
ρασκευάζει τούς τύπους, τό δέ πνεΰμα, οπερ μέλλει 
νά πληρώση τούς τύπους, παρέχει ή καλή τοϋ λαοϋ 
έκπαίδευσις. Μόνον διά τής συνυπάρξεως καλής πο
λιτικής καί καλής έκπαιδιύσεως δύναται νά άνυ- 
ψωθή ή συνείδησις τοϋ έθνους καί νά διαπράξη έρ- 
γα άντάξια τοΰ ονόματος του. ‘Αν σήμερον θαυ- 
μάζωμιν τήν ευνομίαν τής Γερμανίας, τό πειθαρ
χικόν τοϋ λαοϋ, τήν πρός τάς έπιστήμας καί τέ
χνας ^οπήν καί προκοπήν, τήν αρμονίαν έν τώ βίω, 
τάς στρατιωτικάς δάφνας, τό άξίωμα έν τη χορεία 
τών έθνών, μή λησμονώμιν δτι πάντα ταΰτα είναι 
καρποί σχολικής έργασίας, ήτις ήρξατο άπό Λουθή
ρου, έπεσπεύσθη έπί Φικτίου καί εσχάτως μόλις συν- 
ετελέσθη. Ό πολιτισμός δέν δμοιάζει πρός τά δέν
δρα, τά δποία άγρίως φυόμενα παράγουσιν «ύχύ- 
μους καρπούς. ’Απαιτεί φυτείαν, καλλιέργειαν, δια
καή περιποίησιν καί έπιστημονικήν περίθαλψιν, άπαι- 
τεί θερμότητα προερχομένην άπό τά σπλάγχνα τοϋ 
λαοϋ, ίνα αύξηση καί καρποφορήση.

Οΰτω σκεπτόμενοι εΰρίσκομεν μεγάλην τήν ιδέαν 
τής συστάσεως καλοϋ έν Κύπρφ Διδασκαλείου. ΔΓ 
αύτοΰ οΰ μόνον αί άνάγκαι τής νήσου αί εκπαιδευ
τικά! θά θεραπευθώσι άλλά καί είς τάς σταρακειμένας 
χώρας θά άποβή εύίργετικόν καθίδρυμα. Είς εν δέ 
μόνον πρέπει οί Κύπριοι νά προσέξωσι πολύ, άν 
κατορθωθή νά γίνη Διδασκαλεΐον, είς τήν έκλογήν 
τοϋ προσωπικού. Οπως έν τφ άλλφ κόσμω, οΰτω 
έν τφ έλληνικώ περεπλανώνται άγύρται καί άμα- 
θεϊς, οϊτινες τόν παιδαγωγικόν έπαγγελλόμενοι σα- 
γηνεύουσι τούς άπλουστέροος καί γίνονται παραίτιοι 
σατυρισμοϋ τής ιδέας καί δαπανών πολλών μάται
ων. Τοιαΰτα παραδείγματα ε’χομεν πολλά έν τή 
καθ’ ήμάς έποχή, δέν πιστεύομεν δέ ποτέ δτι τό έ- 
δαφος τής Κύπρου είναι έπιδίκτικόν τοιούτων μη- 
κύτων.

. ΕΝ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΕΝ ΤΩ. ΔΗΜΟΤΙΚΩ. ΣΧΟΛΕΙΩ.
"Ολοι γνωρίζετε τάς λάμπας. Παλαιότιρα εύρί- 

σκοντο έν τοΐς χωρίοις τά κανδηλέοια καί σήμερον 
άκόμη γίνεται έκεϊ αύτών χρήσις. Ή άρετή αύτών 
είναι νά φέγγουν καλά, άλλά καί νά ίστανται άσφα- 
λδς, ώστς νά μή άνατρέπωνται εύκόλως, Ας ίξε- 

τάσωμεν τώρα πώς πρέπει άά «ινφ», ίνα στέκωνται 
καλά καί ίνα μή άνατρέπωνται ευκόλως.

Έάν θέσωμεν έπί τοΰ δακτύλου ήμών μίαν ρά
βδον όριζοντίως, εύθύς κλίνει αΰτη νά πέση άπό το 
έν μέρος τό βαρύτερον. Έάν δέ κι»ήσωμ«ν αύτήν 
πρός τό άλλο μέρος, θά ίδωμεν ότι |ιά τή^ προσπά
θειας ήμών θά ίπιτύχωμεν έν μέρος τής ράβδου, καθ’ 
δ αΰτη στηριζομένη ΰπό τοΰ δακτύλ'Ου ήμών δέν 
πίπτει,άλλά ΐσταται όριζοντίως,ισορροπεί,δηλ.δένοφλί— 
νει ούτε άπό τό έν ούτε άπό τ· άλλο μέρος. Διότι 
όσον είναι βαρύ άπό τό έν μέρος, άλλο τόσον είναι 
καί άπό τό άλλο. Αύτό τό σημεΐον ονομάζουν κέν- 
τρον βαρύτητος.

Έάν είς έ'να φελλόν έμπήξωμεν μίαν βελόνην, 
ώστε ή μύτη αύτής νά είναι επάνω, «ι’ς δέ τόν φελ
λόν έμπεπηγμένον νά είναι τό άντίθετον άκρον καί θέ
σωμεν όριζοντίως έν φύλλον χάρτου, θά ίδωμεν μετά 
πολλάς δοκιμάς ότι θά εΰρωμεν έν σημεΐον, καθ’ δ 
τό φύλλον τοΰ χάρτου θά ίσταταε όριζοντίως στηρι- 
ζόμενον μόνον εις τό σημεΐον τοΰτο ύπ· τής βελό
νης. Τό σημεΐον αύτό καλείται κέντρον τής βαρύ
τητος.

Καί &ν μέν τά σώματα είναι κανονικά π. χ. 
τετράγωνα, σφαιραι, κύλινδροι, εύκόλως εύρίσκεται 
τό κέντρον τής βαρύτητος. Είς πράγματα ίπιμήκη 
κανονικά ώς είναι λ. χ. τό σύρμα, τό κέντρον τής 
βαρύτητος εύρίσκεται είς τό μέσον. Ωσαύτως καί 
τοΰ κυκλικού δίσκου τό κέντρον τής βαρύτητος είναι 
άκριβώς ίν τώ μέσφ. Τό αύτό ρητέον καί περί τοΰ 
κυλίνδρου, τοΰ κύβου, τοΰ πρήσματος.'

Έκ τίνος φελλοΰ, πώματος βωκαλίου, κόπτο- 
μεν διά μαχαιριού έν μικρόν τεμάχιον, ώστε νά 
προκύψη μικρός δίσκος μέχρι ήμίσεως δακτύλου τό 
πάχος. Ό δίσκος ούτος κυλιόμενος έπί τραπέζης κυ
λιέται εύκόλως, καί όταν σταματήση, δύναται άδια- 
κρίτως νά ΐσταται πότε άπό τοΰτο τό μέρος πότε 
άπό τό άλλο. Έάν δέ διαπεράσωμεν είς έν μέρος μίαν 
βελόνην γίνεται βαρύτερον, καί άν τύχη νά θέσωμιν 
αύτόν,ώστε ή βελόνη νά είναι κάτω πρός τό μέρος τής 
τραπέζης, ένθα ΐσταται, βλέπομεν ότι καί άν κινη- 
θή ήσυχα διά τοΰ δακτύλου, πάλιν θά σταθή «ίς 
τήν ιδίαν θέσιν. Τώρα τό κέντρον τής βαρύτητος, 
άφ’ ού έχομεν τήν βελόνην, είναι κάτω τοΰ μέσου 
πλησίον τής βελόνης. Καί όταν τό κέτρον τής βα
ρύτητος είναι κάτω τοΰ μέσου πλησίον «ίς τό μέρος, 
όπου στηρίζεται, τότε τό σώμα ΐσταται ασφαλώς, 
καΐ ή ισορροπία αΰτη ονομάζεται άβφαλής ισορρο
πία. Μέ άλλους λόγους όταν τό κάτω μέρος τοΰ *
σώματος είναι πολύ βαρύτερον τοΰ άνω, τότ« τό σώ
μα δέν πίπτει εύκόλως. Διά τοΰτο βλ«πομ«ν «ίς τάς 
λάμπας νά θέτουν μόλυβδον κατά τήν βάσιν, ή 
άλλο βαρύ χώμα, ώστε καί τότε άκόμη, άφ’ ού 
ή λάμπα πληρωθή έλαίου, τό κάτω μέρος νά είναι 
βαρύτερον. Τούναντίον δέ συμβαίνει μέ τόν φελλόν, 
ίάν στήσωμιν αύτόν ούτως, ώστ« τό μέρος τό έχο- 
τήν βίλόνην νά εύρίσκιται άνω, τότ« δι’ ίλαφράς

διά τοΰ δακτύλου ώθήσιως, κινείται ό φελλός κκ» 
δέν ίπανέρχεται πλέον «ίς τήν πρώτην θέσιν Τοΰτο 
συμβαίν«ι, διότι ήδη, όπως έθέααμεν τόν φελλόν, 
τό κέντρον τής βαρύτητος εύρίσκεται άνωθεν τοΰ μέ
σου καί ή θέσις τοΰ σώματος είναι τότε άκροσφαίφ.

"Αλλως δέ συμβαίνει τό πράγμα, εάν άφαιρίσω- 
μεν τήν βελόνην. Τότε ό φελλός κινείται καί λαμ
βάνει άδιαφσρως ότέ μέν τήν μίαν, ότε δέ τήν άλ
λην θέσιν. Ή θέσις ήδη τοΰ φύλλου είναι άδιάφορος 
διότι τό κέντρον τής βαρύτητος εύρίσκεται είς τό μέ
σον.

Έκ τών άνωτέρω διδασκόμεθα ότι διά νά είναι 
μία λάμπα άσφαλής, πρέπει τό κέντρον τής βαρύ
τητος νά είναι πλησιέστερον είς τήν βάσιν δηλ. νά 
είναι τό κάτω μέρος πολύ βαρύτερον τοΰ άνω. 
. Άλλά δέν άρκ«ϊ τοΰτο. Βλέπομεν ότι έν,ποτή- 
ριον κενόν, εύκολώτερον πίπτει ή ίν ποτήριον 
πλήρες.—Τά πλοϊα τά μή έχοντα φορτίον, βαρύ- 
νουσι μέ άμμον, διά νά μή άνατρέπωνται ύπό τών 
κυμάτων.—Λοιπόν ίνα ύπάρχη άσφαλής ισορροπία 
πρέπει νά έχη τό σώμα καί ίκανόν βάρος. "Οσφ δέ 
βαρύτερον τοσαύτφ καί άσφαλέστερον.

Άλλ’ ύπάρχιι κφί τρίτος λόγον, καθ’ όν τά σώ
ματα ίστανται άσφαλώς, ό έξης. Ή βάσις, έφ’ ής 
ίστανται τά σώματα, πρέπει νά είναι όσον τό δυνα-. 
τόν μεγαλειτέρα: "Εν βωκάλιον ΐσταται άσφαλίστε - 
ρον ίπί τής βάσεως αί;τοΰ, ήτις είναι πλατεία ή 
ίπί τοϋ λαιμοΰ όστις είναι στενός. Διά τοΰτο καί ή 
βάσις ' τών λαμπών γίνεται μεγάλη. Αύτός είναι ό 
λόγοςίδι’ον ίν τή πάλη άνοίγομεν τούς πόδας· διότι 
ούτω κάμνομιν τήν βάσιν μεγαλειτέραν.

Άλλά καί τέταρτος ύπάρχει λόγος τής άσφαλοΰς 
ισορροπίας. Άπαιτεΐται δηλ. τό κέντρον τής βαρύ
τητος νά πίπτη καθέτως είς τήν επιφάνειαν τής 
βάσεως. Έάν δέν τηρήται ό κανών ούτος, άνατρέ- 
πονται εύκόλως τά σώματα. Ίνα ίννοήσωμεν τοΰτο 
λαμβάνομεν έν δεμένον βιβλίον καί στήνωμ«ν ορ
θόν. Τό κέντρον τής βαρύτητος ήδη «ύρίσκεται είς τό 
μέσον καί πίπτει καθέτως έπί τής βάσεως, ώς δυνά- 
μιθα νά βεβαιωθώμεν διά μιας κλωστής, είς τό ά
κρον τής όποιας έχομεν δέση μόλυβδον άποτελέσαν- 
τις ούτως ϋτά&μην. 'Έάν όμως κλίνωμεν πρός τά 
πλάγια τό βιβλίον, ώστε τό κέντρον τής βαρύτητος 
νά πίπτη έξω τής ίπιφανείας τοΰ βιβλίου τής στη- 
ριζομενης, τότ« τό βιβλίον πίπτει κάτω. Διά τοΰτο 
βλέπωμεν άνθρώπους προγάστορας (κοιλαράδες) νά 
κλίνουν πρός τά όπίσω, ίνα ούτω τό ■ κέντρον τής 
βαρύτητος,όπερ διά τής μεγάλης κοιλίας ίξετοπίσθη 

, πρός τά ίμπρός καί όπ«ρ πίπτει έκτός τής ίπιφα- 
ν«ίας τής βάσεως, ίπαναφέρωσιν ίντός τής έπιφανείας. 
Τό· ίναντίον πράττουσιν οί άχθοφόροι κλίνοντες πρός 
τάίμπρός. Μάτην δοκιμάζομεν νά σταθώμεν ίπί τοϋ 
ένός ποδός, δν ίθέσαμεν πλησίον τοίχου, άνυψοΰντες 
τόν έτερον. Ή βάσις ήδη έγινα μικρά, τό δέ κέν- 
τρον τής βαρύτητος πίπτ«ι έξω τής ίπιφανιίας.-— 
Δένδρα, ών οί κλάδοι αύξάνουν όριζοντίως, διά νά

μή ίκοιζοΰνται, (δίπτουσι ^ίζας κάτά πλάτύς', αϋξά- 
νοντα ούτω τήν βάσιν αύτών. — Όταν καταβαίνω- 
μ«ν τήν κλίμακα, κύπτωμεν πρός τά όπίσω, διά τί;

Διά νά γίνη λοιπόν μία λάμπα άσφαλής πρέ
πει νά έχη βάσιν μεγάλην, τό κέντρον τής βαρύ
τητος αύτής νά είναι πρός τήν βάσιν καί νά πίπτη 
ίπ’ αύτής καθέτως, καί τό ύλικόν,ίξ ου γίνεται, νά 
είναι άρκετά βαρύ, ή τούλάχισνον νά πληροΰτάι 
μέ βαρείας ΰλας, νά είναι βαρύ χώμα ή μόλυβδος.

ΠΕΡΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Όταν λέγωμεν κλίμα, πρε'πίι κυρίως είς δύο νά 
προσέχωμεν πόσην θερμότητα έχει ή άτμοσφαΐοα καί 
πόση βροχή πίπτει. Καί πρώτον ώς προς τήν θερμό- 
τυτα, ίάν ή γή δέν έκαλύπτετο ύπό ύδάτων καθό
λου ή έκαλύπτετο όλη ύπ*  αύτών, τότε ή θερμότης 
θχ ητο κατά τό γεωγραφικόν πλάτος τοϋ τόπου κα
νονική καί άνάλογος, ή μεγαλειτέρα θερμότης θά ήτο 
είς τόν ’Ισημερινόν καί ή έλαχίστη είς τούς πόλους. 
Άλλά τό πράγμα δέν έχει ούτω. Πρώτον μέν ή ίπι- 
φάνεια τής γής καλύπτ«ται κατά τό μέγα μέρος ύπό 
ύδάτων, έπειτα τό βόρειον ήμισφαίριον έχει περισ- 
σοτέραν γήν τοΰ νοτίου. Γινώσκομεν δέ. έκ τής 
φυσικής ότι γή καί ύδωρ δέν θερμαίνονται έξ ίσου. 
Τό ύδωρ θερμαίνεται βραδέως, άλλά διατηρεί τήν 
θερμότητά του μακρότερον χρόνον. Τούναντίον δέ 
συμβαίνει έν τή γή. Αΰτη θερμαίνεται ταχέως καί 
ταχέως άποψύχ«ται. Άλλά πλήν τοΰ λόγου τούτου 
έν τή θαλάσση μεγάλη θερμότης δαπανάται «ίς τήν 
έξάτμησιν, οί δέ άτμοί ούτοι άνέρχονται καί καλύ- 
πτουσι τόν ούρανόν, άρα έλαττοϋσι τήν ήλιακήν θερ
μότητα. Διά τοΰτο ό άήρ ό ίπί τής θαλάσσης είναι 
ψυχρότερος τοΰ ίπί τής ξηράς ίν τφ αύτώ πλάτει 
ιδίως κατά τό θέρος.

Έπειδή δέ τό βόρειον ήμισφαίριον έχει περισσοτέ- 
ραν γήν,διά τοΰτο είναι θερμότερον τοΰ νοτίου κατάί 
βαθμούς. Διότι ή μέν μέση θερμοκρασία τοΰ βορείου 
ήμισφαιρίου ειναε 15,5® ή δέ τοΰ νοτίου μόνον 13.6® 
Ή Εύρώπη λοιπόν κεϊται είς τό θερμότερον ήμισφαί- 
ριον καί ίν αύτή κατέχει τήν εύνοΐκωτέραν πασών 
τών άλλων χωρών θέσιν. Έάν βλέψωμεν είς τόν 
χάρτην τών ίσοθέρμων γραμμών, δν έπίνόησεν ό 
’Αλέξανδρος ό Ούμβόλδιος, έν ώ ένοΰνται πάσαι αί 
χώραι αί έχουσαι τήν αύτήν θερμότητα διά γραμ
μής, βλέπομεν ότι αί ισόθερμοι αύται γραμμαί έν 
Εύρώπη σχηματίζουσι κυρτώσεις μίγάλας πρός τούς 
πόλους, όπερ δηλοΐ σχετικώς εύνοίκήν θερμοκρασίαν. 
Καί πάσα ή Εύρώπη εύρίσκεται ίντός τών ίσοθέρμων 
άπό Ο® μέχρι 20® C. Έντός τοΰ σημείου τής ψύ
ξεως εύρίσκεται μόνον ή Λαπωνία, ή Κόλα, ή Κα« 
νίνη, καΐ ή Τούνδρα ή Σαμογέτειος κατά τόν κάτω 
ροΰν τοΰ Πετσχόρα.

Οΰδαμοϋ δέ τής γής ή ισόθερμος γραμμή τοϋ Ο® 
G άνέρχεται τόσον ύψηλά, όσον ίν Εύρώπη μέχρι
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του ■ 73® Β. πλάτ/Η αιτία τοϋ θαυμάσιου καΐ ένερ- 
γητικοΰ τούτου φαινομένου οφείλεται είς δύο, αίτςας 
α') είς την επιρροήν ■· τοΰ .Μεξικανικοΰ θαλασσίου 
ρεύματος, όπερ παραρρέον .την Εύρόπην καί διευθυ- 
νόμενον πρός τόν βόρειον πόλον μετά δίδει :τήν θερ— 
μότητά του καΐ είς αύτήν κατά τό φθινόπωρον καΐ 
τόν χειμώνα και β ) είς τήν γειτονίαν της Ασίας, 
είς ήν χρεωστοϋμεν τό θερμόν έαρ καΐ θέρος. ,ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (1)·

Είς τον κύριον Χαρίϋιον Παπαμάρκον, ποιή
σεις ύπο Αγ,ελάβτου μονάχον,πρώην δημοδιδα
σκάλου^ νΰν δε μόνάξοντος έν τή εΰα,με,ΐ μονή 
των αγίων Αναργύρων έν,τή νήσω τής Πενίας,, 

Χτοχηρά προβόμ,οοιχ 
νίχος πλ. 6'. Όλην άποθέμενοι.

Βουλήν προαιώνιον άποκαλύπτων σοι τότε; Μά-’' 
νος σός έφέστηκε σέ κάτασπαζόμενός καΐ φθεγγόμε- 
νος — Χαΐρε γή άσπλαγχνε, χαΐρε, άνερ σχέτλιε, 
χαΐρε, άγαν καταχθόνιε—χαΐρε ή γέφυρα πρός τήν 
’Αττικήν ή μετάγουσα—χαΐρε διδασκάλων καθαίρε- 
σις καΐ γραμματιστών ή καθιδρυσις! Χαΐρε μόνε 
στάμνε τοϋ άρτου, χαΐρε ,λύσις τών σχολών—χόεΐρε 
’Αρσάκειου, Ήρόστρατε, μετά’σοΰ'ό Μάνος σου.—'

’■ ' 1 . τ \ . (, . *'  ; - t " ζ- r . ■ '·

Φαίνη μοι ώς άνθρωπος, φήσίν δ άσπλαγχνος 
ούτος, πρός τον επιστήθιου, καΐ πώς φθίγγη ρήματά 
ύπέρ άνθρωπον ; Γέφυρα έφής γάρ γενηθήσομαι'σοί 
καί σκήνώσεις έν τή σκεπή τοϋ παιδευτηρίου μου; 
καΐ γενήσομαι τμηματάρχής, λέγε μοι, Μάνε μου—* 
καΐ τόπος όλοθρεύσεως καΐ Διδασκαλείων κατάργη
σες; Μή με δελεάσης απάτη ού γάρ έγνων τέχνασμα. 
—Νόμων υπάρχω αμύητος—Πώς τι κατορθώνομαι;

Τμηματάρχης βούλεται ; ; ; νικαται φύσεως τά
ξις, φησίν ό έρόμενος καί τά ύπέρ άνθρωπον διοι- 
πράττεται. — Παϋσον — θΰσρν, — δλεσον — α
παντάς μετάστησόν καΐ μισθούς άπόκοψον, τμημα- 
τάρχα ύπερένδοξε. *0  δέ έβόησε, γένοιτό μοι νΰν 
ώς τό ρήμά σου καί παύω νΰν τό άθλιον διδασκά
λων γένος βαρύτλητον, όπως θεωρώ τόν διδάσκα
λον, ώς μόνος δυνατός, είς τήν άρχαιαν κατά1· 
πτωσιν διά τής στερήσεως :

(1). Τάς πράξεις τοΰ κ.Τμηματάρχου άνελύσαμεν ήμεϊς έν 
τή Εκπαιδεύσει καί απεοείξαιιεγ, ώς νομίζομεν, έστερημέ- 
νας κα'ι νοΰ κα'ι βάσεώς τίνος επιστημονικής ή ανθρώπι
νης τουλάχιστον. Τό πράγμα νΰν παρέλαβεν ή σάτυρα, 
ής έκτιμώντες τήν αποστολήν εύχαοίστως παρέχομεν έν 
τή «’Εκπαιδεύσει» Φιλοξενίαν. Πολλά πράγματα διορθόϋν- 
ται διά τής καταδείςεως -τών πλημμελειών, πολλά δέ διά 
τοϋ σατυρισμοΰ αύτών. Τό δέ έργον τής σατύρας είναι 
καΐ συνοπτικόν καΐ τερπνόν, άλλά διά τοΰτο καΐ δραστικό
τατος.

- · ΣΓΜΜΙΚΤΑ . -
Έν Σουηδία ή διάδοσις τής παιδείας παρά τώ λαώ εί

ναι‘θαυμαστή, μέ δλην τήν έλλειψιν τών μέσων τής συγ
κοινωνίας κα'ι τήν υπαρξιν μικρών κωμών μικρόν "άπ ’ άλ- 
ληλων άπεχουσών. ’Αγγέλλεται δτι 97 τοΐς έκατόν έκ 
τών"μαθητών τών έχόντων την σχολικήν ήλικίαν γςνώ— 
σκουσι νά άναγινώσκουιπ καΐ νά γράφωσι. Ή αιτία τοΰ 
έκτακτου τούτου φαινομένου οφείλεται είς τούς έκεΐ έκκλη·1 
σιαστικούς κανόνας, καθ’ ους ό ίερεύς δέν μεταλίμβάνει 
τούς μή δυναμένους νά άναγινώσκωσι καί νά έννοώσι τήν 
αγίαν Γραφήν καΐ τήν Χοιστιανικήν κατήχησιν. ’Αλλ’ 
δστις έκεΐ" δεν έχει μεταλάοη, δέν δύναται καΐ νά νυμφευθή 
ούδέ νά όρκισθή έν τώ δικαστηρίω. Ό λόγος λοιπόν της 
αρνήσεως τής μετάλήψεως καί τής άδειας είς γάμον εκαμεν 
δλους'τούς Σουηδούς έμπειρους τής άναγνώσεως καΐ τής 
γραφής. a· Τ . . ... . Γ. -. . , .

— Μετ’ εύχαριστήσεως μανθάνίμεν ότι τό έν 
Σμύρνη ΠαρθεναγωγεϊΟν τόΰ κ. Γ. Δαλδάκη άνα- 
γνωρισθέν καΐ έκτιμηθέν παρά τής αύτόθι ελληνικής 
κοινωνίας έφέτος μάλιστα παρουσιάζει μεγάλην συρ
ροήν μαθητριών καί έκ Σμύρνης καί έξ άλλων με
ρών τήφ ’Ανατολής. Το τοιοϋτον είς ήμας, οΐτινες 
έκ τοΰ πλησίον έγνωρίσαμεν τήν παιδαγωγικήν Ικα
νότητα τοΰ κ. Δαλδάκη’καί τήν ένθούσιώδη ΐίς τό 
έργον του άφοσίωσιν,'δέν έρχεται όλώς άπροσδόκητον 
καί μαρτυρεί τήν έξάιρετικήν’δύναμιν τοΰ··7ίαΐδα- 
γωγικοΰ ήμών συστήματος, ού οπαδός 'είναι κάΐ ό κ. 
Δαλδάκης/Οπου τό σύστημα τοΰτο έφαρμόσθή καθα- 
ρώς καΐ άνοθεύτως, δέν βραδύνέι νά έξάπλώση εύλο- 
γίαν καΐ είς μαθητάς κάΐ διδάσκάλδυς. Διότι είναι 
σύστημα, δπερ προίκύψεν έκ τής' σπουδής τής' ανθρώ
πινης ψυχής καί άποβλέπει είς τόν έξέυγενισμόν τοΰ 
ανθρώπου, όπερ ύπάρχει δ διακαε'στερος πόθος κάΐ 
γονέων κοί πολιτών καί δεκδοκάλων. "

' - · ■ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ "ΑΝΕΣΤΗ ΚίΙΝΣΤΑΝΤίΝΙΛΟΤ
^Ίνα διευκολύνώμεν τήν εισαγωγήν τών δύο 

κλασσικών βιβλίων,τής ’Οδύσσειας καί, τοΰ Ηροδό
του τοΰ κ. Π. Π. Οικονόμου καί είς τά απορότερα 
σχολεία τής'Ελλάδος ώρίσαμεν τάς τιμάς αύτών τής 
μέν Όδυ σσείας έχούσης σελίδας 160 καί πλήθος 
εικόνων είς λεπτά 60, άντί 120, τοΰ δέ ’Ηροδότου "'' 
έκδοθέντος έν ένί τομφ όγκώδει είς μέγχ όγδοον 
σχήμα, εχοντος δέ σελίδας 192 καί πολλάς εικόνας 
είς λεπτά μόνον 110, άντί -20 πρότερον. Νομίζο
μεν ότι ή πανθομόλογουμένη τών βιβλίων, άξια ώς 
καί τό εΰωνον άύτών θά" διευκολύνη τήν εισαγωγήν 
αύτών είς τα σχολεία πρός έθνικήν μόρφωσιν ;τών 
μαθητών*καί  άναδεχόμεθα νά άποστείλωμεν είς πάν
τα διδάσκαλον δσα αντίτυπα ζητήση ταχέως διά τα- 
χυδρομικοΰ δέματος.


