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ΤΙΝΕΣ ΑΙ ΑΡΕΤΑΙ
TOT SEOr ΣΪΣΤΙΙΜΑΐΟΣ ΤΙΙΣ ΕΚΙΙΗΔΕΤΣΚΙΙΣ

(Συνέχει*  ίοέ ψύλλον 4).

Όγδοη άρετή τοϋ νέου συστήματος τής έκπαι- 
δεύσεως είναι ή εύγενής τών διδασκάλων προσπάθεια, 
οϊ μαθηταί όπως αισθάνονται ευδαιμονίαν έν τώ σχο
λείφ, όπως μανθάνωσι μέ εύχαρίστησιν μάλλον τά 
μαθήματα ή μέ λύπην καί στενοχώριαν, όπως έχωσιν 
ένδιαφέρον προς τά μαθήματα. Ή άρχή αΰτη στη
ρίζεται είς τήν μάλλον ή ήττον σαφή ιδέαν δτι 
πάντοτε ή πνευματική ένέργεια, εις ήν ευρίσκει τό 
παιδίον εύχαρίστησιν, είναι ύγιής ενέργεια καί άν- 
τιστρόφως. Σήμερον ούδεΐς πλέον αμφιβάλλει δτι ή 
έφεσις τών παιδιών πρός τούτο ή έκεϊνο τό μάθημα 
είναι σημεϊον δτι τό άναπτυσσόμενον πνεύμα ωρί
μασε πρός τοιαύτας ιδέας καί έχει τούτων άνάγκην 
πρός άνάπτυξιν. Καί πάλιν έξ άλλου μέρους ή α
ποστροφή τών μαθητών πρός τούτο ή έκεϊνο τό 
μάθημα δηλοϊ δτι τό μάθημα τούτο προσφέρεταε 
προώρως ή προσφέρεται ούχί φυσικώς. ’Εντεύθεν 
ίξηγοϋνται αϊ πολλαί προσπάθειαε τών διδασκάλων 
νά ποιήσωσι τήν διδασκαλίαν ένδιαφέρουσαν, νά 
δρίσωσε τήν ΰλην τήν κατάλληλον διά πάσαν τάξιν 
τοϋ σχολείου, τήν κατάλληλον διά πάσαν ήλικίαν. 
'Εντεύθεν οί πολλοί λόγοι περί τής σημασίας τών

παιγνιδίων, ή υπεράσπισες τών παραμυθιών ώςπαι- 
δαγωγικής ΰλης, τού Ροβισώνος, τού ’Ομήρου, τού 
Ηροδότου. ’Εντεύθεν τά διαλείμματα τών μαθη
μάτων, αί έκδρομαί τών μαθητών, τό άσμα, ή 
γυμναστική. Ή κλίσις πρός τόν ασκητικόν βίον 
βαθμηδόν έκλείπει καί έκ τοΰ βίου καί έκ τού σχο
λείου καί δ,τι χαρακτηρίζει τήν τάσιν τών πολι
τειών νά αύξήσωσι τήν εύδαιμονίαν τών άνθρώπων, 
τούτ’ αύτό παρατηρεϊται καί είς τόν βίον τών σχο
λείων.

Ένατη τού νέου συστήματος άρετή είναι δτι δέν 
δίδει εύθύς έννοιας άπηκριβωμένας, άλλά προβαίνει 
έκ τών ήττον δωρισμένων είς τά μάλλον δωρισμένα.Κα
θώς δ άγύμναστος άκόμη οφθαλμός τού μικρού παιδιού 
κατ’άρχάς διακρίνει μόνον τό μέλαν άπό τό λευκόν, 
προϊόντος δέ τού χρόνου έξασκεϊται νά διακρίνη τά 
διάφορα χρώματα άπ’ άλλήλων ώς καί τά διά
φορα τών άντικειμένων σχήματα μετά πολλής 
άκρεβείας, οΰτω καί τό πνεύμα τοϋ άνθρώπου κατ’ 
άρχάς μέν διακρίνει χονδρεκώς τά πράγματα, κατό- 

! πιν δέ διά τής άσκήσεως έρχεται είς τάς λεπτάς 
I καί διακριτικής τών αντικειμένων διαφοράς. Τήν 
I οδόν αύτήν τής άναπτύξεως τού πνεύματος πρέπει 

νά άκολουθήση καί πρός ταύτην πρέπει νά συμμορ
φωθώ καί ή άνατροφή. Οΰτε ώφέλιμον οΰτε χρήσι- 

| μον είναι νά λέγωμεν εις τό άμόρφωτον πνεύμα 
j έπεξειργασμένας ύψηλάς έννοιας. Βεβαίως τήν λέ-
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ξιν δυνάμεθα νά δώσωμεν καΐ ταύτην νά άπομνημο- 
νεύσωσιν ci μαθηταί. Καΐ άπλοι διδάσκαλοι νομί- 
ζουσιν δτι, δταν οί μαθηταί κατέχωσι την λέξιν, 
κατ’ άνάγκην κατέχουσι καΐ τό πράγμα. Άλλ’ 
άρκει μία ίσως πλαγία έρώτησις νά απόδειξη τό 
εναντίον. Άποδεικνύεται δηλ. δτι αί λέξεις είναι 
άποτεταμιευμέναι ή άνευ ούδεμιάς σημασίας η μετά 
σημασίας άμυδράς καί άσαφούς η καί μετά στρε
βλής. Αί άκριβεϊς εννοιαε μόνον τότε δύνανται νά 
έννοηθώσι, δταν επανειλημμένη πείρα παράσχη ήμΐν 
τό άπαιτούμενον ύλικόν, δταν σύν τώ χρόνω διά 
της γινόμενης παρατηρήσεως άποκαλυφθώσι καί 
αύτά τά ηττον φανερά γνωρίσματα, δι’ ών δια- 
κρίνονται τά όντα καί γινόμενα, δταν γνωσθή έκάστη 
κλάσις τών φαινομένων είτε συγχρόνων είτε κατά 
διαδοχήν διά της άκριβοϋς έξετάσεως τών είς έκά
στην τών κλάσεων τούτων ύπαγομένων μερικών 
περιπτώσεων. Καί διά τούτο εϊμεθα ήναγκασμένοι 
έν τή άνατροφή νά άρχίζωμεν μέ άκατεργάστους 
έννοιας, προϊόντος δέ τού χρόνου νά ποιώμεν αύτάς 
μάλλον και μάλλον καθαρωτέρας, διευκολύνοντες είς 
τούς μαθητάς την άπόκτησιν τοιαύτης πείρας, ήτις 
κατ’ άρχάς μέν διορθοϊ τά μάλλον ψηλαφητά, έπει
τα δέ καί τά ήττον έπαισθητά. Οί δέ έπιστημονι- 
κοΐ τύποι πρέπει νά δίδωνται τότε μόνον, όταν αί 
έν αύτοϊς περιεχόμεναι ivvotat κατενοήθησαν έκάστη 
ιδία.

Δεκάτη άρετή τού νέου έκπαιδευτικού συστήμα
τος είναι ή ιδιαιτέρα έπιμέλεια τού διδασκάλου πρός 
τήν αυτενέργειαν, πρός τήν αύτοβοήθειαν καί αύτο- 
διδασκαλίαν τού μαθητού. Ότι δύνανται μόνοι οί 
μαθηταί νά είπωσι, νά ευρωσι, νά δείζωσι, δέν πρέ
πει νά λέγηται, νά δεικνύηται παρά τού διδασκά
λου. Καθώς ε’ις τήν φυσικήν άνατροφήν ή πρόσλη- 
ψις τών τροφών, ή μάσησις αύτών καί ή έπε- 
ξεργασία πρέπει νά γίνηται ύπό τού οργανισμού 
τού τρεφομένου, ϊνα τραφή καί αύξηθή, οΰτω καΐ 
καΐ είς τήν ψυχικήν άνατροφήν οί μαθηταί δέν πρέ
πει νά είναι δοχεία, είς ά ό διδάσκαλος νά ρίπτη 
παντοίας γνώσεις, άλλά πρόσωπα αύτενεργά άκού- 
οντα μετά προσοχής τά διδασκόμενα καί κατανο- 
ούντα αύτά, έξετάζοντα καί παρατηρούντα μετ’ 
αύτοτελείας καί άνεξαρτησίας τά πράγματα,έκφρα- 
ζόμενα έν Τη ιδία αύτών γλώσση διά τών λέξεων 
τών ιδίων. Ό μαθητής μανθάνει εύχαρίστως, ότι 
μανθάνει μέ τόν διδάσκαλον. Καί τό σπουδαιότα
τον κατά τήν διδασκαλίαν είναι δχι τόσον αί άλή- 

θειαι, άς διδάσκομεν τούς μαθητάς, όσον δ τροπόξ, 
καθ’ δν αύτός μόνος μανθάνεινά εύρίσκη τήν άλή- 
θειαν. Καί διά τούτο ποίν δοθή ή άλήθεια, πρέπει 
νά σκεφθή δι’ αύτήν is μαθητής, νά κοπιάση. Δέν 
έπιδιώκομεν έν τή ά/ατροφή νά είναι ό μαθητής πο
λυμαθής, άλλά φιλομαθής. Τήν αύτενέργειαν έν τή 
διδασκαλία ύποδεικνύει ήμΐν αύτή ή φύσις τού άν- 
θρώπου. Παρατήρήσατε πόσον είναι εύκίνητον καί 
πολυάσχολον τό μικρόν παιδίον. Δέν μισεί τήν έρ
γασίαν, άλλά τήν ζητεί, τήν έπιδιώκει.Έν τώ οίκω 
ούδεμίαν εχει ήσυχίαν, διάφορα τού οίκου πράγματα 
μετακινεί αύτοβούλως, μέ απλά όργανα έργάζεται 
καί κατασκευάζει ό,τι τού άρέσκει, θραύει διάφορα 
πράγματα καί δοκιμάζει τάς ιδιότητας αύτών διά 
διαφόρων αισθητηρίων. Ή αύτενέργεια είναι ή ζωή 
του. ’Ιδού τό έπί τών γονάτων σου καθήμενον παι
δίον πώς κρατεί πρό τών οφθαλμών σου τό άθυρμά- 
τιόν του, ϊνα το ΐδης. Παρατήρησον πώς παράγον 
τόνον τινά έπί τής τραπέζης ή έπί τού πιάτου διά 
τού ύγρού δακτύλου προστριβομένου έπιστρέφει καί 
σέ παρατηρεί καί πάλιν έπαναλαμβάνει τό αύτό 
καί πάλιν σέ παρατηρεί θέλον νά σού είπη διά 
τούτου- άκουσον τόν νέον τόνον. Περιεργάσθητι τό 
μικρόν, πώς προκαλεϊ τήν προσοχήν τής μητρός του 
ποτέ μέν είς τούτο,ποτέ δέ είς έκεΐνο τό πράγμα,δπερ 
θά παρετείνετο έπ’ άπειρον, αν ή άνόητος μήτηρ 
δέν άπηγόρευεν είς αύτο νά μή τήν ένοχλή I Πα
ρατήρησον τό μικρόν πώς έξερχόμενον μετά τής μη
τρός του ή τού πατρός του είς τήν έξοχήν τρέχει 
πρός τό ώραϊον άνθος καί κόπτον αύτό επιστρέφει 
καί δεικνύει τούτο περιχαρές, άναμένον νά άκούση 
παρά τόν γονέων του πόσον τό άνθος είναι ώραΐον. 
Ίδέ μέ πόσον ζήλον καΐ μέ ποιαν ζωηρότητα πάν 
μικρό παληκαράκι περιγράφει ότι νέον ήκουσεν ή 
είδε, άρκει μόνον νά εΰρη ένα, δστις νά δύναται 
μετά συμπάθειας νά άκροάται αύτό. Δέν είναι έκ 
πάντων τούτων καταφανές τί πρέπει νά συμπερά- 
νωμεν ; Δέν έπιβάλλεται ήμΐν ώς καθήκον νά κα- 
νονίσωμεν τήν μέθοδον ήμών κατά τό όρμέμφυτον 
τούτο; Καί τί νά πράττωμεν ; άπλούστατον πράγ
μα, νά άκροώμεθα δτι τό παιδίον μάς διηγείται, νά 
δδηγώμεν αύτό νά λέγη οτι σκέπτεται περί παντός 
άντικειμένου, νά στρέφωμ.εν τήν προσοχήν του εις 
πράγματα, ά δέν άντελήφθη άκόμη,ϊνα γυμνασθή νά 
παρατηρή πάν πράγμα προσπϊπτον είς τάς αισθή
σεις του. Έν άλλαις λέξεσι νά ύποστηρίζωμεν τήν 
αύτενέργειαν καί αύτανάπτυξιν τού μαθητού, όπως 

άπαιτεϊ ή φύσις αύτού. Τό νά λέγη τις πρότερον 
είς τόν μαθητήν τό μάθημα καί έπειτα νά άπαιτή 
νά έπαναλάβη αύτό ό μαθητής δέν σημαίνει ότι 
διδάσκομεν αύτόν νά παρατηρή, άλλ’ απλώς ότι 
ποιούμεν αύτόν δεκτικόν τών παρατηρήσεων τού 
άλλου, δπερ έξασθενοϊ τήν πρός αύτανατροφήν 
καί αύτανάπτυξιν φυσικήν τού άνθρώπου τάσιν, 
στερεί αύτόν τής χαράς, ήτις πηγάζει έκ τής έν- 
τάσεως τής δυνάμεως καί έπιτυχίας, καί χαλα- 
ρούται ή προσοχή του, ήτις ποιεί' τάς έντυπώσεις 
ζωηράς καί πλήρεις καί συνηθίζει τόν άνθρωπον είς 
τήν αύτοβοήθειαν, ήτις είναι τό στήριγμα καί κό
σμημα αύτού ώς καί ή έγγύησις τής έν τώ βίω 
τελεσφόρου αύτού δράσεως.

άκολουθεϊΙΙΕΡΙ ΤΟΪ ΔΙΟΡΓΑΜΣΜΟΓ
TO ΔΙήΑΗΑΗΙΩΝ

Ό μέγας τής Γερμανίας διδάσκαλος Κ. Stoy, ού τδ έπί 
τής ύψίστης κορυφής τοΰ Θυριγγείου όρους μνημιϊον μαρ
τυρεί τήν ευγνωμοσύνην τών έπιγενομένων δι δσα μεγάλα 
επραζεν έπί 40 ετη ώς καθηγητής τής Παιδαγωγικής έν 
τώ Πανεπισπμίω καΐ ώς διευθυντής τοϋ ’Ακαδημαϊκού 
Διδασκαλείου ύπέρ τών σχολε’ων καί τών διδασκάλων, 
εχει έκδώση καΐ ίδιον βιβλίον περί διοργανισμοϋ τών δι
δασκαλείων, έξ ού μεταφράζομεν τά δύο πρώτα κεφάλαια. 
Αί ιδέαι περί διοργανισμοϋ τών Διδασκαλείων τοΰ αοιδίμου 
Stoy εύρον πανταχοΰ τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου ύποδοχήν 
καΐ κατά τάς ιδέας τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός είχε διοργα- 
νωθή καί τ’ο έν Άθήναις Διδασκαλεΐον. “Ηδη, δτε κακίζονται 
παρ’ ήμΐν τά Διδασκαλεία καΐ ό διοργανισμός αύτών, νο- 
μίζομεν δτι θέλει μετά προσοχής άναγνωσθή τί ό Stoy 
λέγει περί τής άποστολής τών διδασκάλων καί τής μορ
φώσεως αύτών καί έκ τών λόγων τούτου θελουσι κριθή οΐ 
ασεβή περί τών Διδασκαλείων λέγοντες καί πράττοντες.

Λ. Περί τής άποΰτολής τωι> διΰαβκάλων.

Έν έτει 1530 δ Λούθηρος έγραψε τόν άξιομνη- 
εόνευτον τούτον λόγον- «Έάν ήμην ήναγκασμένος 
'ά παύσω ών ίεροκήρυξ, ούδέν άλλο έργον ήθελον 
κλέξη ή τό έργον τού διδασκάλου.» Κατά τόν αύ- 
όν περίπου χρόνον καΐ δ μέγα, τής Ελβετίας με
ταρρυθμιστής διεκήρυττε ότι « ή διδασκαλία τής 
ιληθείας είναι διά τάς ψυχάς τών άνθρώπων ο,τι δ 
ήλιος διά τόν κόσμον.» Τά αύτά έσκέπτετο καί δ 
Πεσταλότζη, έν έτει 1767, δτε νεώτατος άκόμη 

ών καΐ οίονεί προαπολαύων τής ύψίστης εύδαιμονίας 
τού διδασκαλικού έργου είπε τούς άποφασιστικούς 
τούτους λόγους- «Επιθυμεί ή ψυχή μου νά γίνω 
δημοδιδάσκαλος». Συμφωνώ περιχαρής πρός τά έγ- 
κώμια ταύτα τού διδασκαλικού έργου.

Άλλά μήπως οί μεγάλοι ούτοι άνδρες άπέδωκαν 
σημασίαν πλέον τού δέοντος είς τά σχολεία, τών 
όποιων ή άποστολή ώς γνωστόν είναι νά διαδώσωσι 
καί νά έπεξεργασθώσι τάς γνώσεις ; Μήπως έλησμό- 
νησαν ό,τι λέξις, γνώσις καί σκέψις έχουσι τήν άξίαν 
των, άλλ’ ότι συχνάκις, ή άρετή, ή βούλησις καί ή 
πράξις βαδίζουσιν ίδιαν δδόν ’λίαν διάφορον ; "Οχι 
βεβαίως. Έν τώ μεγάλω κώδικι τού ψυχικού βίου 
είναι άναγεγραμμένος δ βαρυσήμαντος λόγος ότι αί 
άποφάσεις ήμών καί τάσεις κατ’ άρχάς είναι ε’ν- 
νοιαι καί ότι έκ τής στοιχειώδους ταύτης όλης κατά 
φυσικούς λόγους άναβλαστάνουσε καΐ καρποφορούσιν 
άναλόγως τής ζωής, ήν τά έν αύτοϊς σπέρματα 
έχουσι.

Τοιαύτα έφρόνουν, δτε είργάζοντο μετ’ ένθουσια- 
σμού ύπέρ τών σχολείων εύγενεΐς ήγεμόνες. Καί 
τοιαύτην έννοιαν έχουσι καί οί λόγοι τής μεγάλης 
ήγεμονίδος Μαρίας Θηρεσίας, τής άκαταπονήτου 
αύτής γυναικός έν τή μεταρρυθμίσει τών σχολείων 
της, οϊτινες προτάσσονται τού κανονιστικού Δ.στάγ
ματος τών σχολείων τού έκδοθέντος έν έτει 1774. 
«έκ τής καλής άνατροφής κατα τα πρώτα έτη εξαρ- 
τάται όλος δ βίος τών άνθρώπων καί ή μόρφωσις 
τού πνεύματος ώς καΐ τό ήθος τών έθνών».

Άλλά μή λησμονώμεν τούς όρους, μεθ’ ών συν
δέεται ή τελεσφόρος τών σχολείων ένέργεια. Τά σχο
λεία ϋεν κατορ&οΰβι μεγάλα ύπό οίονόήποτε αυ
τών τύπον. Άθλιον είναι καί τό έργον καί δ διδά
σκαλος δ διδάσκων, δ έντυπών γνώσεις νεκράς, θνη
σιγενείς καΐ φρούδαι αί έλπίδες αύτού τε κα'ι τής 
πολιτείας, ότι*θά  άναζήσωσί ποτέ καί θά καρποφο- 
ρήσωσι τοιαύται γνώσεις. Έν άλλαις λέξεσιν, όταν 
είς τά διδασκόμενα μαθήματα έπικάθηται ή πε- 
λιτνότη; (τό νεκρικόν χρώμα) τής άδιαφορΐας, τότε 
άποθνήσκει πάς ύψηλότερος πνευματικός βίος και 
μάτην άπόλλυται δ πολύτιμος χρόνος καΐ διά τόν 
διδάσκαλον καΐ ίιά τούς μαθητάς. "Οταν δμως είς 
τούς μαθητάς καί κατά τήν παρατήρησιν καί κατά 
τήν έπεξεργασίαν καί κατά τήν άπομνημόνευσιν καί 
κατά τάς άσκήσεις έμφυσάται ή πρός τά τοιαύταςς 
έργασίας άγάπη άκμαία καΐ φυσική, τότε άρχεται 
ή βλάστησις καί έν τή έργασία τού μαθητού είναι
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έξησφαλισμένη ή επεξεργασία καΐ διαμόρφωσις τών 
συναισθημάτων του, τών επιθυμιών του, τών ελπί
δων του, τών τάσεων του, καθόλου σύμπαντος τοϋ 
εσωτερικού άνθρώπου.

Ναί, μεγάλα πράγματα κατορθοϊ ό γνήσιος διδά
σκαλος. Το νά αίσθάνωνται οί μαθηταί ώς άνάγ
κην νά σκέπτωνται περί Θεού και περί θείων πραγ
μάτων, τδ νά είναι εις αύτούς χαρά μεν ή συνανα
στροφή μέ τήν φύσιν, ψυχαγωγία δέ ή κοινωνία μέ 
μεγάλους άνδρας έν τη ιστορία, άπόλαυσις δέ ή κα- 
τανόησις τοϋ καλοϋ καί εύγενοϋς, πόθος δέ διακαής 
τής ψυχής ή συζήτησες και ό άγων ύπέρ τής άλη- 
θείας—ταΰτα τά όντως μεγάλα πράγματα είναι ό 
καρπός καί τά πνευματικά άποτελέσματα τής άθο- 
ρύβου έργασίας τοϋ σχολείου. Καί ποϋ τέλος γίνον
ται φανερά πάντα ταΰτα ; Έν τη οικογένεια, έν τώ 
δήμω, έν τη τά πάντα περιλαμβανούση πολιτείορ,

Κατά ταΰτα φρονώ οτι τό σχολεΐον — καί θά συμ- 
φωνήση μετ’ έμοϋ πάς δστις παρηκολούθησε τήν 
σειράν τών σκέψεών μου — είναι ό διαχειριστής τοϋ 
τιμιωτάτου καί προσφιλεστάτου θησαυρού καί τής 
οικογένειας καί τής κοινότητος καί τής πολιτείας. 
Διά τήν οικογένειαν δ διδάσκαλος είναι δ άπαραίτη- 
τος συνεργάτης, είναι δ πνευματικός πατήρ τών παί- 
δων, καί άς μή άποδίοωται αύτώ έπισήμως δ τίτλος 1 
ούτος, ώς συμβαίνει έν Κίνα. Διά τήν κοινότητα 
είναι έπίσης βοηθός άπαραίτητος, μορφώνων φιλο- 
στόργως τούς μέλλοντας αύτής δημότας· διά τήν 
πολιτείαν είναι ανεκτίμητος δ διδάσκαλος· διότι 
προσφέρει είς αύτήν άδιαλείπτως μαχητάς πεφωτι
σμένους ύπέρ τών αληθών συμφερόντων τής πολι
τείας, είναι δ μέγας σύμμαχος, άλλ’ ούχί σπανίως 
παρεγνωρισμένος καί λησμονημένος.

Διδάσκαλοι καί οί πλησίον καί οί μακρών εργαζό
μενοι, ευχαριστήσατε τόν Θεόν δτι έθεώρησεν ύμάς 
άξιους τής μεγάλης ταύτης άποστολής, νά έμβά- 
λητε είς τούς νέους τήν άγάπη,ν πρός τδ εύαγγέλιον 
καί νά παρασκευάσητε τόν τόπον, ινα αύξηση καί 
εύδοκιμήση ή αληθής έλευθερία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΚ ΤΗΣ
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1 . ΠβρΙ τοΰ σχήματος τής γήφ.
i

Πώς έγεινε ή γή,έπΐ τής όποιας κατοικοϋμεν, ού- 
δείς ήδυνήθη τούτο νά ίδη, διότι τότε, ότε έπλάσθη 
ό πρώτος άνθρωπος, ή γή είχεν ήδη άποτελε- 
σθη. Ομιλούν οΐ άνθρωποι καί σήμερον ώς καί εις 
τούς παλαιούς χρόνους περί τοϋ κάτω κόσμου, όπου 
ύπάρχει ό "'Αδης καί κλείονται αί ψυχαί τών νε
κρών, περί τών περάτων τής οικουμένης, όπου φθά
νουν οί άνθρωποι τών παραμυθιών καί έκτελοΰν δ,τι 
έχει ώς άθλον είς αύτούς ή μοίρα έπιβεβλημενον. 
Τά αύτά άκούομεν καί ήμεϊς καί τά έπαναλαμβά- 
νομεν ώς καί οί άλλοι. Άλλ’ άρά γε ύπάρχει κάτω 
κόσμος ; ύπάρχει άκρα τοϋ κοσμου : Πώς είναι τά 
έντός τής γής ύποκάτω τών ποδών μας άν σκάψωυ.εν 
είς βάθος δίς καί τρις μεγαλείτερον τών όρέων 
μας ; ‘Αν άρχίσωμεν νά ταξειδεύωμεν όλοέν πρός ’έν 
μέρος, δεν θά φθάσωμεν είς μίαν άκραν ; ποΰ τέλος 
θά φθάσωμεν ; πώς θά φαίνηται έκεΐ ; θά είναι καί 
έκεΐ γή ; θά είναι θάλασσα ; θά είναι βράχοι ; Περί 
τών ζητημάτων τούτων καί μυρίων άλλων θά ομι
λήσω είς τά εξής μαθήματα.

Πάς άνθρωπος έχει τήν ιδέαν ότι ή γή είναι επίπε
δος, ώς είναι μία πήττα, μέ υψώματα καί βάθη καί 
διά νά πεισθη τις είς τοΰτο δέν χρειάζεται περισσό
τερον ή νά κυττάξη μέ τούς οφθαλμούς του. Βεβαίως 
όσον μέρος δυνάμεθα νά ίδωμεν μέ τούς οφθαλμούς 
υας είναι έλάχιστον απέναντι τής όλης γής καί είς 
τό μικρόν τοΰτο μέρος δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν 
τό αληθινόν σχήμα τής γής, ώς δέν δύναται νά κα

ί ταλάβη τό σχήμα μεγάλου καρπουζιού ό επ’ αύτοϋ 
περιπατών μικρός μήρμυξ. Άν ήτο δυνατόν νά ά- 
νεβαίνομεν ύψηλά πολύ τής γής, νά άνεβαίνομεν 
είς τήν σελήνην, τότε θά έβλέπομεν θαυμάσιον πράγ
μα, τήν γην μας, περί ής φρονοΰμεν ότι είναι ι'σία 
ώς πήττα, θά έβλέπομεν στρογγύλη*  ώς είναι ή σε
λήνη άλλά πολύ αύτής μεγαλειτέρ«ν. Άλλ’ είς τόν 
ούρανόν δέν δυνάμεθα νά άναβώμεν μέχρι τής σε
λήνης, εί καί έχει έπινοηθη ε*  δργανον άερόστατον 
όνομαζόμενον, δι’ ού άναβαίνομεν ικανά μέτρα είς 
τόν ούρανόν, καί τό όποϊον θά σάς εΐπω πώς κα- 
τεσκευάζεται είς άλλον καιρόν. Έχομεν όμως μίαν 
άλλην μαρτυρίαν είς τόν ούρανόν περί τής στρογγυ- 

λότητος τής γής, τήν όποιαν πάς άνθρωπος βλέπει. 
Ήξεύρομεν ότι, όταν περιπατώμεν τήν ήμέραν, ότε 
είναι ήλιος, ακολουθεί ήμάς ή σκιά μας, ήτις είναι 
όμοια πρός ήμάς. Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί τήν νύ
κτα έν δωματίω φωτιζομένφ υπό λύχνου. Καί ού 
υ.όνον ή ίδική μας σκιά είναι όμοια πρός ήμάς, αλλά 
καί παν άλλο οίονδήποτε πράγμα έχει σκιάν όμοίαν 
πρός έαυτό· Άφ’ ού γνωρίζομεν τοΰτο, εύκόλως θά 
έπειθόμεθα περί τής στρογγυλότητος τής γής, άν 
ήδυνάμεθα νά ϊδωμέν που τή*  σκιάν της. Καί τοΰτο 
δύναται νά γείνη, όταν γείνη έκλειψις τής σελήνης· 
Έκεΐ βλέπομεν ότι ή γή σκεπάζεται άπό τήν σκιάν 
τής γής, ήτις είναι στρογγύλη ώς κύκλος. Επειδή 
δέ στρογγύλην σκιάν ρίπτουσιν έκτός τών σφαιροει
δών σωμάτων καί σώματα έχοντα τό σχήμα ή τοΰ 
δίσκου ή τοΰ κυλίνδρου, όταν ταΰτα κεΐνται είς ώρι- 
σμένην θέσιν προς τό φωτεινόν σώμα, δύναται τις 
νά εΐπη ότι ή γή είναι ούχί σφαίρα, άλλά δίσκος ή 
κύλινδρος. Άλλ’ ή γνώμη αΰτη δέν είναι αληθής, 
διότι ή σκιά τής γής έπί τής σελήνης είναι πάντοτε 
κυκλοτερής καθ’ οίανδήποτε θέσιν καί άν εύρεθη ή 
γή πρός τόν ήλιον, όπερ δέν θά συνέβαινεν, άν ή γή 
δέν ήτο σφαίρα. Τήν στρογγυλότητα τής γής δυνά
μεθα νά ίδωμεν καθαοώς είς τήν θάλασσαν. Πά*  
πλοϊον άναφαινόμενον είς τό πέλαγος δέν βλέπομεν 
έκ τής ξηράς όλον διά μιάς, δηλ. καί τό σκάφος καί 
τον ιστόν, άλλά πρώτον τήν κορυφή*  τοΰ ίστοΰ,έπειτα 
τόν ιστόν καί όταν έλθη πλησιέστιρον, καί τό σκάφος 
αύτό. Τοΰτο τί άλλο δηλοΐ ή οτι ή θάλασσα είναι 
στρογγύλη καί ή στρογγυλότης έπιπροσθεϊ καί καλύ- 
λύπτει τό σκάφος, ό δέ ιστός ώς υψηλότερος υπερέ
χει τής στρογγυλότητος τής θαλάσσης καί διά τοΰτο 
γίνεται φανερός ;

Άλλ’ έάν δέν μάς πείθουσιν αί αποδείξεις αύται, 
δεινάμεθα νά πεισθώμεν καί δι’ ένός ταξειδίου τρι
γύρω είς τον κόσμον. Σήμερον, ότε έχομεν ατμό
πλοια, τά όποια ατρόμητα διασχίζουν τά μεγάλα 
κύματα τών θαλασσών, δέν είναι δύσκολον νά γείνη 
έν τοιοΰτο ταξείδιον καί πολλά τοιαΰτα έχουσι γείνη 
μέχρι τοϋδε. Ό πρώτος δέ, όστις περιέπλευσε τόν 
κόσμον, ήτο ό Μαγελλάνιος έκ Πορτογαλλίας.Ούτος 
κατά τό έτος 1519 μ. X. άνεχώρησε μέ πέντε 
πλοία καί 236 ναύτας άπό τή*  Σεβίλλαν τής 
"Ισπανίας διευθυνθεϊς πρός δυσμάς, τφ δέ 1522 έπέ- 
στρεψεν έν μόνον πλοϊον έκ τών άναχωρησάντων 
πέντε μέ 22 ναύτας ούχι άπό τό μέρος, όπου ύπή- 
γον, άλλ’ άπό τό άντίθετον τό άνατολικόν. Διήρκεσε

δέ τό ταξείδιον τοΰτο 1 124 ήμέρας, εις τό όποιον 
κατεστράφησαν τά 4 πλοία καί τό πλεϊστον μέρος 
τών ναυτών, έν οίς καί ό Μαγελλάνιος τη 26 Απρι
λίου τοΰ 1521 είς μίαν συμπλοκήν είς τάς νήσους 
Φιλιππίνας. Μετά τόν Μαγελλάνιον περιέπλευσαν 
100 έφεξής πλοία τήν γή*  καί δέν έχρειάσθησαν 
τόσον χοόνον, όσον ό Μαγελλάνιος, (τινά δέ μόνον 
600 ήμε'ρας) καί είς τά ταξείδια ταΰτα είδον βαρ
βάρους άνθρώπους, φυτά καί ζώα όλως διάφορα τών 
ίδικών μας.

Ούδεμία λοιπόν είναι άμφιβολία ότι ή γή είναι 
στρογγύλη ώς είναι έν πορτοκάλλιον. Τί έχει αύτή 
ή γή έντός, τοΰτο θά ίδωμεν κατόπιν. Έξωθεν όμως 
βλέπομεν ότι τά πλεϊστον μέρος είναι θάλασσαι κα^ 
πέντε μεγάλαι εκτάσεις ξηράς μεταξύ τών θα) άσσων 
ώς καί πολλαί νήσοι. Αί πέντε αύται έκ'.ασει,τή, 
ξθ άς είναι τρεις μέν άπό τό έν μέρος τής γής καί ο
νομάζονται Εύρώπη, Άσία καί Αφρική καί δύο κάτω 
τών ποδών ήμών άπό τό άλλο μέρος καί ονομάζον
ται Αμερική καί Αύστραλία. Αύτά τά δύο τελευ· 
ταϊα μέρη τής γής, πά όποια χωρίζει άφ’ ήμών με
γάλη θάλασσα, ήσαν άγνωστα μέχρι τοΰ Κολόμβου, 
όστις πρώτος έταξείδευσε μέ πλοία καί άνεκάλυψεν 
αύτός μέν τή*  Αμερικήν τφ 1492, άκριβώς πρό 
100 έτών, άλλοι δέ κατόπιν τήν Αυστραλίαν. Άν 
κατασκευάσωμεν δύο άνθρωπάρια άπό κηρίον καί 
στήσωμεν τό μέν έν έπί τής μιάς έπιφανείας ένός 
ποοτοκαλλίου, τό δέ άλλο έπί τής άλλης θά ίδωμεν 
ότι τό μέν έν άνθρωπάριον ϊσταται μέ τήν κεφαλήν 
έπάνω, τό δέ άλλο μέ τήν κεφαλήν κάτω. Τοΰτο 
συμβαίνει καί έπί τών κατοίκων τής γής, χωρίς *ά  
καταλαμβάνωμεν τίποτε Ή γή, ώς θά άποδείξωμεν 

I άλλοτε, δέν μένει άκίνητος, άλλά στρέφεται περ1 
έαυτή*  ώς στρέφεται ό τροχός τής άμάξης έκ δυσμών 

ι πρός άνατολάς. Ήμεϊς δέ, οί όποιοι τήν ημέραν 
έχομε*  τή*  κεφαλήν έπάνω, περιστρεφομένης τής 

I γής καί ήμών μετ’ αύτής, θά έχωμεν τήν νύκτα 
τή*  κεφαλήν κάτω. Άλλά δέν καταλαμβάνομε*  έκ 
τούτου τίποτε, μάλιστα δέ δυσκολευόμεθα καί νά τό 
πιστεύσωμεν, όταν άλλοι μάς τό λέγουν· διότι ήμεϊς 
έπάνω λέγοντες έννοοΰμεν ότι είναι ύπεράνω τής 
κεφαλής ήμών καί είς τό άντίθετον μέρος τής γής 
ευρισκόμενοι πάλιν θά πατώμεν έπί τής γής καί θά 

! έχωμεν καί έκεΐύπεράνω τής κεφαλής ήμών ούρανόν, 
ώς έχομεν κα'ι έδώ.“Ωστε δέν ύπάρχει τι, τό όποϊον 
νά μάς καθίστα προσεκτικούς ώς πρός τήν θέσιν ήμών 

! αύτή(ν. Μόνον τοΰτο είναι άξιον έξετάσεως πώς δ$ν



71

πίπτουσιν τά κεραρ.είδια. τών οέκιών μας, πώς δέν 
άποσπώαεθα καί ά)(*εΐς  έκ της γης καί νά ριφθώριεν 
εις το χάος του κόσμου. Τοΰτο δέν γίνεται, διότι ή 
γη έλκει τά σώματα καί συγκρατεϊ αύτά ώς έλκει 
τήν βελόνην ό μαγνήτης. Τήν δύναμιν ταύτην τής 
γης όνομάζουσιν έλξιν. 'Έχουσι δέ έ'λξιν ού μόνον ή 
γή, άλλά καί ό ήλιος καί ή σελήνη καί πάντες οί 
αστέρες. Ή δέ έλξις αΰτη είναι μεγάλη ή μικρά 
κατά τό μέγεθος τών σωμάτων. “Ωστε μεταξύ τή; 
γής καί τοϋ ήλιου μεγαλειτέραν έλξιν έχει ό ήλιος. 
'Υπολογίζουν δέοί σοφοί ότι ή έλξις τοϋ ήλιου είναι 28 
περίπου φοράς μεγαλειτέρα τής έλξεως τής γής.“Ωστε 
άν τις καλός πηδητής έπί τής γής κατορθώνει νά ύψω- 
θή δύο μέτρα, έπί τοΰ ήλιου διά τής αύτής δυνάμεως 
θά κατορθώση νά ύψωθή μόνον 7 δακτύλους. "Οστις 
έπί τής γής δύναται νά σηκώση βάρος 84 οκάδων, 
είς τόν ήλιον θά δύναται νά σηκώση μόνον τρεις 
όκάδας. Λίθος, όν θά έβάλλομεν διά τής χειρός έπί 
τοΰ ήλιου ευρισκόμενοι, θά είχε 28κκις μείζων ορ
μήν, ή όσην έχει έπί τής γής, δηλ. ορμήν σφαίρας 
πυροβόλου.

ΠΑΠΑΜΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΑ

(Συνέχεια)

Χαριτωμένου διήγημα είναι ώσαύτως <ιή άλώπηξ 
και τδ κρέας Σ τοϋ /5οσκοϋ»,όπερ έχει έν περιλήψει 
οΰτω’ «Είς βοσκός έξήλθε νά βόσκηση τά πρόβατά 
του, άφήσας εις τήν καλύβην του τό σακκούλιον 
κρεμασμένου εις τόν τοίχον, έν ώ είχε τό κρέας του 
καί τό ψωμίον του. Διά τίνος τρύπας εΐσήλθεν εις τήν 
καλύβην μία άλώπηξ, ήτις φαγοΰσα δλον τό ψωυ.ζ 
καί τό κρέας έφούσκωσεν είς τοιοΰτον βαθυ.όν, ώστε 
δέν ήδύνατο πάλιν νά έξέλθη έκ τής τούπας. Τότε 
έπανήλθεν ό βοσκός καί ευρών τήν άλώπεκα έτόνευ- 
σεν αύτήν».

Τί μ,ανθάνουσιν οί παϊδες έκ τοΰ διηγήματος τού
του ; 1) ότι οι βοσκοί δέν λαμβάνουσι τροφήν μεθ’ 
εαυτών άγοντες τό ποίμνιόν των είς τήν νομήν 
καί ότι έπανέρχονται είς τήν καλύβην διά νά φάγω- 
σι. 2) ότι ή άλώπηξ δύναται νά νά άναροιχηθή 
είς τον τοίχον τής οικίας, ένθα είναι κρεμασμένου 
σακκοϋλι, υά άποσπάσγ αύτό καί νά φάγη ό,τι εύρη. 
3) τό μόνον σφάλμα ποΰ έκαμεν ή άλώπηξ ήτο νά 
μή φάγη όλιγώτερον. Τό νά σφετερισθή τοϋ άλλου
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τό ψωμί ή τό κρέας, δέν είναι έγκλημα, έγκλημα 
είναι νά τό σφετερισθή όλον, καί τοΰτο διότι έφού
σκωσεν ή κοιλία της καί δέν ήδύνατο νά έξέλθη έκ 
τής τρύπας τής στενής. “Ωστε, άν ή τρύπα ήτο με- 
γαλειτέρα, ή άλώπηξ θά έφευγε σώα καί αβλαβής 
καί τότε ή άφαίρεσις τοΰ ξένου πράγματος δεν ιίνα1 
έγκλημα ούδέ τιμωρείται.

Τά πάντα έχουσι πλημμελώς έν τφ διηγήματι. 
Όστις είδε τών ποιμένων καλύβην ήξεύρει ότι ούτοι 
ούδέποτε άφίνουσιν είς αύτήν τρύπαν, άλλά μόνον 
μίαν θύραν καί τό πολύ άκόμη καί έν παράθυρου. 
“Ωστε άν ή άλώπηξ εΐσήλθεν άπό τό παοάθυοον 
ήδύνατο καί μέ τήν γαστέραν φουσκωμένην κατά 
τήν άβράν τοΰ συγγραφέως έκφρασιν εύκόλως νά 
έξέλθη. 'Ωσαύτως πλημμελές είναι οτι ή άλώπηξ 
άναρριχάται είς τούς τοίχους καί είναι έπιτηδεία νά 
ξεκρεμά σακκούλια καί νά τρώγη ό,τι εύρη έν αύ- 
τοϊς. Ανήθικος δέ είναι και άξια κατακοίσεως δρι- 
μείας ή είσαγομένη διά τοιούτων διηγημάτων δι
δασκαλία ότι τάς κακάς πράξεις πρέπει νά άποφεύ- 
γωμεν- διότι ένδέχεταινά έχωσι κακά αποτελέσματα’ 
διότι οΰτω διδάσκεται ό μαθητής νά μή άποδοκι- 
μάζη τήν κακήν πραξιν, άλλά μόνον τά άποτελέ
σματα καί οΰτω νά στρέφη τήν προσοχήν του είς 
τήν άποφυγήν τών δυσαρέστων άποτελεσμάτων. Τό 
διήγημα τοΰτο δίδει είς τούς μαθητάς τήν έξής δι
δασκαλίαν Κλέπτετε, άλλα με τέχνην, προ πάντων 
δέ προβέχετε μη βνλληφ&ήτε.Παράδειγμα δέ έχετε 
την άλώπεκα,ήτις άντι νά άρπάαη τδ κρέας και νά 
φνγη μακράν της οικίας, έν&α ήδύνατο άνέτως και 
άκινδννως νά φάγη αυτό, έφαγεν ή άνόητη αύτδ 
έντδς τής καλύβης και τοΰτο έφερεν είς αυτήν τδν 
δλε&ρον. Ένταϋθα δέ πρέπει ίδίε>ε νά έξάρωμεν 
καί τήν τάσιν τοΰ συγγραφέως νά παριστάνη τά 
πάντα μωρά καί ζώα καί άνθρώπους, νά μή φεισθή 
δέ ούδέ τής άλώπεκος, ήν πάντες οί μυθογράφοι 
τοΰ κόσμου παρέστησαν ώς τό πανουργότατον τών 
ζώων. Έλησμόνησεν άρά γε ό κ. Παπαμάρκου ότι 
άλώπηξ ήτο ή είποΰσα’ «ώ οϊα κεφαλή καί εγκέ
φαλον ούκ έχει !» Δέν πιστεύω νά ύπάρχη λόγος νά 
τιμωρηθή διά τήν παρρησίαν της ταύτην.

Καί έτερον διήγημα ούχί κατώτερον τοΰ πρώτου 
κατά τήν άντίληψιν τών πραγμάτων καί κατά την 
ήθικήν,αό μύρμηξ καί ή περιστερά» είναι τό έν σελ. 
78 όπερ παραθέτομεν ενθάδε όλον διότι τοιαϋτα διη- 
δήματα άπολαμβάνει τι; άκούων μέ τάς λέξεις του 
συγγραφέως.

και Περιστερά.

Μίαν φοοάν είς μύρμηξ έδίψησε. Κατέβη λοιπόν εις τόν 
ποταμόν, όστις έρρεεν έχει πλησίον χαι ήρχισε νά πίνη- 
Αλλά τό ρεϋμα τοϋ ποταμού ήτο ισχυρόν χαΐ παρέσυρε τον 

μύρμηχα. 'Ο δυστυχής έχινδύνευε νά πνιγή.
Κατ’ έχείνην τήν στιγμήν μία περιστερά έχάθητο είς έν 

δένδρου, τόόποϊον ήτο είς τήν όχθην τοΰ ποταμού. Ή περι
στερά ιιδε τόν δυστυχή μύρμηχα. Τότεέλυπήθη χαί έσπευ- 
σε να τον σώση. Κόπτει λοιπόν έν φύλλου άπό τό δένδρον, 
εις τό όποιον έχάθητο, και τό ρίπτει εις τόν ποταμόν.Ό μύρ
μηξ άναβαίυει τότε επάνω είς τό φύλλου χαί σώζεται. Δέν 
επνίγη. Έπέρασε χωρίς νά πάθη τίποτε είς τήν ξηράν.

’Ενώ εγίνοντο αυτά, είς κυνηγός είδε τήν περιστεράν. "Ερ
χεται σιγά σιγά πλησίον αυτής, σηκώνει τό όπλου αύτοΰ 
καί σκοπεύει τήν περιστεράν. 'Ο μύρμηξ είδε τόν κυνηγόν 
ότι εσκόπευε τήν περιστεράν. Τρέχει λοιπόν άμέσως πρόί 
αύτόν καί δαγκάνει τόνπόδα αύτοΰ μέ όσην δύναμιν είχεν. 
Ό κυνηγός από τόν πόνον ρίπτει τό όπλον του χατά γής χαί 
οΰτω σώζεται ή περιστερά.

Γί δεδασκόμεθα έκ τού διηγήματος τούτου ;

1. “Οτι οί μύρμηκες καταβαίνουσιν εί; τού; πο
ταμούς, ϊνα πίωσιν ύδωρ.

2. Οτι αι περιστεραί διάκεινται συμπαθώ; πρός 
αύτούς.

3. Ότι τά ριφθέν ύπό τής περιστεράς φύλλον έν 
τφ ποταμω έχρησίμευσεν ώς λέμ.βος είς τόν μύρμηχα 
σωτηρίας καί άνευ κυβερνήτου κατά νόμους ύπερφυ- 
σικούς καί μυστηριώδεις δέν παρεσύρθη υπό τοΰ 
ρεύματος, άλλ’ έξεκίνησε τοΰτο καί έφερε σώον τόν 
μύρμηχα είς τήν άντιπέραν όχθην.

4. "Οτι ό μύρμηξ ώσπερ ποιμενικός τις κύων όρμα 
καί δάκνει τόν κυνηγόν είς τόν πόδα, όστις θά ήτο 
βεβαίως άνυπόδητος καί έσωσε τήν περιστεράν έκ 
τοΰ κινδύνου.

5. "Οτι ό πόνος τής δήξεως τοΰ μύρμηκος είναι 
τοσούτον σφοδρός, ώστε δύναται έκ τών χειρών τοΰ 
κυνηγοΰ νά πέση τό όπλον κατά γής. Υπό περιερ- 
γίας άνεφυλλίσαμεν τόν ’Αριστοτέλη, τόν Θεόφρα» 
στον, τόν Αίλιανόν, ούς είχεν, ώς λέγει, μόνας πη- 
γάς ό συγγραφεύς πρός συγγραφήν τών βιβλίων του, 
Καί έν αύτοϊς μέν, ώς είκός, ούδέν τοιοΰτον εΰρομεν 
διήγημα, εύοέθη όμως είς άναγνωσματάρια Γερμα
νών καί Ελβετών, οίτινες υβρίζονται ώς μωροί καί 
τερατολόγοι, μέ τήν διαφοράν όμως ότι ώ; ήρως τοΰ 
διηγήματος άναγράφεται παρ’ αύτοϊς μία μέλισσα, 
Biene, καί τό πράγμα καταντά ένταϋθα άνεκτόν. 
Βεβαίως οι Γερμανοί καί οί Ελβετοί δέν δύνανται 
νά ύψωθώσι πρός τό ύψος τή; κριτικής δεινότητας 

τοΰ συγγραφέως τών άναγνωσμαΐαρίων ούδέ θά θε- 
λήσωσι ποτέ φρονοΰμεν νά ριψοκινδυνεύσωσιν άγω- 
νιζόμενοε διά τοΰτο, άλλά νομίζω ότι δύνανται νά 
έχωσι μίαν δικαίαν άξίωσιν άπό τόν συγγραφέα, πριν 
τούς ύβρίση, νά μάθη πρότερον νά έννοή τήν γλώσ
σαν των. Όταν αύτοί λέγωσι μέλισσαν, ό δέ συγ
γραφεύς έννοή μύρμηκα, ένασμενίζη δέ αύταρέσκως 
διά τήν λεπτήν καί ορθήν άντίληψιν του, νομίζω 
ότι δέν ποέπει νά ξενιζώμεθα πλέον άκούοντες παρά 
τοΰ συγγραφέως τόν νοΰν άποκαλούμενον μωρίαν,καί 
τήν μωρίαν διακηρυττομένην ώς φρένας άγαθάς.

Πώς σοΰ φαίνονται, αύτά κύριε Κασδόνη ; Έχει 
κάνέν άλλο έθνος τοιαϋτα βιβλία ; Έγώ άπροκαλύ- 
πτως σοΰ λέγω όχι. Τά βιβλία είναι μοναδικά καί 
είναι χαρακτηριστικά τής εποχής. 'Η Βυζαντινή 
έποχή είχε τόν Πτωχοπρόδρομόν της, καί ή ίδική 
μας δέν έπρεπε νά ύπολειφθή έκείνης. Καί μά τήν 
άλήθειαν, ώς κατήντησαν αύτόν τον ελληνικόν λαόν, 
τό κάλλιστον φάρμακον πρό; εύδαιμονίαν αύτοΰ είναι 
ή αναισθησία καί ή άπομώοανσις.Τοΰτο δέ θά κατορ
θωθώ άφεύκτως διά τών ελληνικών αναγνωσματαρίων

ΣΥΜ ΜΙΚΤΑ
— Κατά τόν νέου διοργανισμοΰ τής δημοτικής ’Εκπαι- 

δεύσεως είσάγονται αί έξής μεταβολαί-
1. Ή έκπαίδευσις περιορίζεται εις 4 μόνον έτη,έν ω χατά 

τόν νόμον τοΰ 1834 αΰτη ήτο 7ετής.Αύτή είναι ή πρόοδος,δτι 
πρό 60 ετών έθεωρεΐτο ανάγκη,σήμερον θεωρεϊταιπολυτέλεια! 
’Εντός τεσσάρων ετών είναι δυνατόν νά απόχτηση ό λαός τάς 
γνώσεις, δι’ ών θά κατασταθή ικανός νά εκτελέση τα καθή- 
χοντά του έν τώ 8ίω χαί ώς πολίτης χαΐ ώς χριστιανός 
χαί ώ; οικογενειάρχης; Είναι δυνατόν νά φαντασθή χάνεις 
ότι μαθητής είς ήλικίαν 10 ετών είναι ώριμος χαί χατά 
τό σώμα χαί κατά τόν νοΰν χαί χατά τό ήθος νά εισέλθη 
είς τόν ενεργόν βίον χαί να εΰδοχιμήση έν αΰτώ ; Οί Γερμα
νοί έχουσιν υποχρεωτικήν παίδευσιν 8 ετών καί εύρίσκουσιν 
ότι καί αυτή μέ δλην τήν τελειότητα τών διδασκάλων της 
καί τών διδακτικών της οργάνων, μέ όλην τήν άπρόσχο- 
πτον λειτουργίαν τών σχολείων της, τήν αδιάκοπον φοίτη- 
σιν τών μαθητών, τήν πατρικήν έπιτήρησιν καί υποστή
ριξή τής Κυβερνήσεως, δέν άρχεϊ πρός μόρφωσιν έπαρχή 
τών πολιτών της χαί έκαμε χαί συμπληρωτικά σχολεϊα 
μέ παντοϊα ονόματα καί διοργανισμούς. Άλλ’ οί Γερμανοί 
χαί οί ’Ελβετοί θεωρούνται μωροί άπό τούς νέους τής 'Ελ
λάδος νομοθέτας χαί ούδαμώς προσέχουν είς τά λεγάμενα 
παρ’ έχείνοις καί πραττόμενα, ά διεμόρφωσαν χαί κατέ
στησαν φιλόσοφον τόν Γερμανικόν λαόν χαΐ προήγαγον εις 
ακμήν τελειότητος θαυμαστής. ’Αλλά παρ’ ήμϊν τοιαϋται 
σκέψεις περί τοΰ μέλλοντος χαί τής ευδαιμονίας τής χώρας
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ούτε γίνονται ούτε είναι δυνατόν νά γίνωσιν,άφέθημεν δέ 
πάντες νά φερώμεθα εις τόν όλεθρον,ον βλέπομεν πρό ήμών 
κατάδηλον, άποδεικνύοντες δτι εΐμεθα λαός δούλων άνευ αν- 
τιστάσεως καί είς τό σφαγεών αύτό χωρούντες αρκεί να 
θέλη τοΰτο δ κύριο; ήμών καί αύθέντης. Σχολεΐον δημοτι
κόν 4ετές μέ γραμματοδιδασκάλου; διά νόμου ηδη επιβαλ
λόμενους πρός μόρφωσιν τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ, αποκλεισμέ
νων τών δημοδιδασκάλων, είναι αναχρονισμός απαίσιο; καί 
όπισθοδρόμησις τοΰ έθνους εις χρόνους ύπάρξεως ζοφερούς. 
Άλλά τοΰτο ποιος νά σκεφθή ; Οί κκ. βουλευταΐ ψηφίζουν 
νομοθετήματα καί άς έξευτελίζεται τό έθνος, άς όπισθοδρο- 
μή ή Ελλάς, είς έν μόνον προσέχοντες νά είναι άνδρες πει
θαρχικοί εις τό κόμμα. Άς ίδωμεν έως πότε θά παραταθή 
ή κατάστασις αΰτη !

2) Τά δημοτικά σχολεία κατά τόν άριθμόν τών μαθη
τών διαιρούνται εις 4τάξια, 3τάξια, 2τάξια καί μονοτάξια. 
Τούτων τά μέν 4τάξια έχουν 4 διδασκάλους δύο πρωτο
βαθμίους καί δύο δευτεροβαθμίους, τά δέ 3τάξια 3 διδασκά
λους, ενα πρωτοβάθμιον καΐ δύο δευτεροβαθμίους, τά δέ 2τά· 
ςια 2 διδασκάλου;, ένα πρωτοβάθμιον καί ένα δευτεροβάθ
μιον, τά δέ μονοτάξια ένα διδάσκαλον τριτοβάθμιον ή δευ
τεροβάθμιον, άν τό σχολεΐον έχει μαθητάς περισσοτέρου; 
τών 55 μέχρι τοΰ αριθμού 75.

8. Πλήν τών δημοτικών σχολείων ύπάρχουν καί γραμ- 
ματοδιδισκα< εΐα είς σχολεία, έν οίς δ αριθμός τών μαθητών 
φθάνει μέχρι τοΰ 40.

4, Οΐ μισθοί τών δημοδιδασκάλων είναι άπό τής 1. Αύ- 
γούστου 1892 τών μεν πρωτοβαθμίων δραχ. 150, τών δ; 
δευτεροβαθμίων δραχ. 120 καί τών τριτοβαθμίων δρ. 100 
Τών διδασκαλισσών όμως είναι τών μέν πρωτοβαθμίων δρ. 
120, τών δευτεροβαθμίων 110 καί τών τριτοβαθμίων 100. 
Ένοίκιον είς τό έξής δέν πληρώνεται ε'ις ούδένα δημοδιδά
σκαλον !

Κατ’ έπιστολήν έκ Δημητσάνης. «Σπανίως κοινότης έ- 
λυπήθη δια τήν άπόλυσιν δημοδιδασκάλου, όσον ή Δημη- 
τσάνα διά τήν άπόλυσιν τοΰ ένταΰθα πρώτου διδασκάλου 
κ. Κουκούμα. Άρτιότης εις τήν παιδείαν, τρόποι συμπε
ριφοράς σεμνοί, προ παντός δέ φιλοπονία καί αγάπη είς 
τό έργον καθίστων τόν κ, Κουκούμαν διδάσκαλον άξιον 
πολλής τιμής καΐ αγάπης. Καί δμως ταΰτα πάντα πρός 
ούδέν έλογίσθησαν ύπό τής ανώτατης σχολικής αρχής κα; 
άνευ λόγου τινός απελύθη ό διδάσκαλος ούτος, ώς περιτ
τός». Άλλά μήπως καί ό Άθ. Βεροιόπουλος ό απολυθείς 
έπίσης δέν είναι έξαίοετος διδάσκαλος ; I

Κατ' έπιστολήν έκ Θεσσαλίας. «Διερμηνεύων τά αισθή
ματα πολλών συναδέλφων έρχομαι να συγχαρώ ύμΐν έπί 
ταϊς όρθοτάταις σκέψεσι περί τής άποστολής τών δημοτι
κών σχολείων. Ο! χωρικοί γελώσι μέ τας ιδίας τών νέων 
αναγνωσματαρίων καί λέγουσιν άν τά τέκνα των παρου- 
σιασθώσιν έπαναλαμβάνοντα τοιαΰτα μωρά πράγματα, ε- 
χονσιν άπόφασιν νά μή τά στέλλωσίν είς τά σχολεία..

Κατ’ έπιστολήν έκ τής ’Επαρχίας Πατρών. «'Ανέκφρα
στος ύπήρξεν ή χαρά διά τήν προθυμίαν, μιθ’ ής άνελά- 

βετε νά υποστηοίξητε, νά ένθαρρύνητί καί διδάξητέ περι- 
ϊοονούαενον καί καταδιωκόμενον διδασκαλικόν κλαδον, ον 
έσχάτως καΐ αύτοί, οΰς ή πολιτεία μισθοδοτεί ινα προστα- 
τεύωσιν αύτόν, χαταδιώκουσιν απηνεστατα προς τάχειαν 
αύτού χατάπτωσιν και προς ευτελή εξευτελισμόν. Ταΰτα 
πάντα πείΟουσιν ημάς ότι εχομεν ανάγκην ομοφροσύνης 
καί συνδέσμου. Χαίρομεν δέ βλέποντες ότι διά τού περιοδι
κού θά έπιτευχθή δεσμό; τών δημοδιδάσκαλων αδιαρρηκτος 
στηριζόμενος είς τόν μέγαν σκοπόν τής εκπαιδεύσει»; τοΰ 
«θνους, ον δι' ήμών επιδιώκει ή πολιτεία».

ΛΙΝΔΝΕΡΟΥ, γενική παιδαγωγική ύπό Ά. 
ζ/. Παπαδοπούλον, καθηγητοϋ έν τώ έθνικω 
Πανεπιστήμιο), έκδοσις δεύτερα. Έν Άθήναις 
παρά Σ. Κουσουλίνω. 1892 σελ. 256 όραχ. 4.

Ό μέγας φιλοσόφος τής Γερμανίας Κάντιος γρά
φει έν τφ συγγράμματί του περί παιδαγωγικής τάδε· 
«ή τέχνη τής άνατροφής ή ή παιδαγωγική πρέπει 
νά άσκήται μετά λόγου, έπιστημονικώς, αν θέλωμεν 
ή ανθρώπινη φύσις νά λάβη τοιαύτην άνάπτυξιν, 
ώστε νά κατορθωθή δ σκοπός αύτής .... Ή σπουδή 
τής παιδαγωγικής πρέπει νά γίνη εις τόν διδάσκα
λον έργον, εί δέ μή, δέν πρέπει νά έλπίζωμέν τ: 
έξ αύτής.» Διά τούτο μετ’ ιδιαιτέρας χαράς βλέ
πομεν πάλιν τό εμβριθές έργον τοϋ Λινδνέρου έκ- 
διδόμενον, διότι φρονοϋμεν ότι δια τοϋ βιβλίου 
τούτου έκθέτοντος έν άπηκριβωμένη μορφή τήν παι
δαγωγικήν έπιστήμην ού μόνον δίδονται πολύτιμοι 
συμβουλαί εις τό τί πρέπει νά γίνηται έν τοϊς σχο- 
λείοις πρός όρθήν ανατροφήν τών μαθητών, άς θύ
σεις διδάσκαλος άξιος τοϋ ονόματος πρέπει νά ά- 
γνοή, άλλά καί γυμνάζεται δ νοϋς τοϋ διδασκάλου 
είς επιστημονικήν έξέτασιν, οπλίζεται δέ καί μέ τάς 
άναγκαίας γνώσεις έκ 
καί ηθικής, καί οΰτω

τής ψυχολογίας, λογικής 
προάγεται είς τήν όρθήν 

κατανόησιν καί έκτίμησιν καί αγάπην τοϋ διδα
σκαλικού έργου, καί είς τήν λελογισμένην χρήσιν 
τών παιδαγωγικών μέσων. Ό κ. Παπαδόπουλος 
έκλέξας καί μεταφράσας τοιοϋτο ε”ργον άπέβη εύερ- 
γέτης τής έκπαιδεύσεως παρ’ ήμΐν συντελέσας διά 
τοϋ βιβλίου είς σοβαράς καί έμβριθεϊς σκέψεις περί 
τής μορφώσεως τών νέων καί ύποδείξας δποϊα πρέ
πει νά γινώσκη δ διδάσκαλος, ινα καταστή άξιος τής 
μεγάλης αύτοϋ άποστολής. Τοιοϋτο τό βιβλίον θά 
γίνη έλπίζομεν πάντων τών διδασκάλων ανάγνωσμα 
περισπούδαστον, έξ ού θά άρύωνται σοφίαν καί ά- 
γάπην πρός εύσυνείδητον έκτέλεσιν έργου, ού ύψη
λότερον καί άγεώτερον δέν δύναται νά γνωρίσή άλλο 
πάσα εΰγενής ψυχή.

Έν Άθήναις «χ τοΰ Τνπογφκςιίον JkNESlTM ΚΩΝΣ;ΊΆ^ ΤΙΝΙΖ^ΟΥ 1892—8039.


