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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί ΐιμωριων έν τώ Σχολείω.—Ό έχφαυλισμό; τής παιδείας μέχρι προδοσίας.—’Επιστολή έξ Άδριανου- 
πόλεως — Σύμμιχτα.

ΠΕΡΙ ΤΙΜΩΡΙΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΧΟΛΕΙΩ 
Β'.

Οί μαθηταί πρέπει νά είναι εύτακτοι, ευπειθείς, 
επιμελείς, τίμιοι, φιλαλήθεις, ένϊ λόγω ένάρετόι 
μαθηταί,οί δέ μή όντες τοιοϋτοι πάσχουσι καί πρέπει 
νά Θεραπευθώσι. Τό πώς δέ θά θεραπευθώσι δέν δύ- 
ναται ό τυχών νά γνωρίση καί έφαρμόσγ. Τοϋτο 
απαιτεί διάγνωσιν αληθή, έζεύρεσεν τών καταλλή
λων φαρμάκων καί επιμέλειαν άκαταπόνητον έν τή 
εφαρμογή τών φαρμάκων τούτων μέχρι θεραπείας. 
Τό μέγα διαπραττόμενον έν τή δεαγνώσει σφάλμα 
τών διδασκάλων είναι ότι τά μέν σφάλματα πάντα 
άποδίδουσιν είς τούς μαθητάς, τάς δέ άρετάς πά
σας εις εαυτούς. Τοϋτο δέν είναι παντάπασιν αλη
θές. Ήμεϊς δέν όκνοϋμεν νά καταλογίσωμεν πολλά- 
κις μεγάλας αταξίας τών μαθητών καί έλλείψεις 
έπιμεέείας καί προόδου έν τφ σχολείφ είς τήν κα
κήν πολλών διδασκάλων κατάστασιν κα'ισυμπεριφοράν. 
Διατί νά μή διασκεδάζωσι καί οί μαθηταί έν τώ 
σχολείφ καί νά μή θορυβώσι, όταν ό διδάσκαλός 
των εχη άφήση αυτούς μόνους έν τώ σχολείφ, αυ
τός δέ διατριβή έν τφ καφφενείφ διασκεδάζων ή μέ- 
νη κατ’ οίκον άλλην έργασίαν έκτελών ; Πώς δέ οί 
μαθηταί νά μελετώσι καί νά προοδεύωσι, όταν ού- 
δέν έκ τοϋ μαθήματος,δπερ έδίδαξεν αυτούς ό διδά.- 
σκαλος, έννοώσι ; Ποιαν δέ ιδέαν περί τής δικαιοσύ
νης τοϋ διδασκάλου νά σχηματίστ) ό μαθητής έκεΐνος, 
δστις, διότι δέν δύναται νά ένθυμηθή έν όνομα ή νά 
κρίνη όρθώς περί ενός πράγματος, δέχεται παρά τοϋ 
διδασκάλου δεινόν κατά κεφαλής κτύπημα ; Τί είδος 
συμπάθειας ή εΰσπλαγχνιας τοϋ διδασκάλου είναι αΰιη 
τοϋ διατάττοντος τούς παΐδας νά μή όμιλώσι, νά 

μή παίζωσι κατά τά διαλείμματα καί κατά τάς 
έλευθέρας ώρας ; Ώς βλέπει τις δέν είναι εύκολων 
νά θεραπεύγ τις ήθικάς νόσους, ώς δέν είναι’ εύκο- 
λον νά θεραπεύη καί σωματικάς. Πρός τοϋτο δέ α
παιτείται σπουδή καί άσκησις, άπαιτοΰνται άρχαί 
ώρισμέναι, καθ’ ας νά σκέπτηται καί νά πράττη 
τό πρέπον ό διδάσκαλος έν πάση δεδομένρ περιπτώσει.

Είναι δέ φρεκτά τά παθήματα τών μαθητών έν τφ 
σχολείφ καί ό έν τφ σχοέείφ βίος αύτών, όστις έ
πρεπε νά είναι ό καλλίτερος τοϋ ανθρώπου βίος, 
είναι άναντιρρήτως ό φοβερώτατος καί κακοδαιμονέ- 
στατος. Καί τοϋτο δέν είναι σήμερον, ύπήρχε δυ
στυχώς ανέκαθεν καί πρός αίσχος τών ανθρώπων 
έξακολουθεϊ νά ύπάρχη μέ όλας τάς διαμαρτυρίας 
τών εύγενεστέρων πάσης έποχής πνευμάτων.

Οί παλαιοί Σπαρτιαται τήν μαστίγωσιν τών παί- 
δων έθεώρουν ού μόνον μέσον σωφρονιστικόν, αλλά 
καί σκληραγωγίας, είχε δέ λάβγ) παρ’ αύτοϊς χαρα
κτήρα θρησκευτικόν καί έδέροντο παϊδες άμφοτέρων 
τών φύλων. Ή όαμαιίίμβροτος Σπάρτη ήθελε νά 
μορφώση πολίτας φέροντας ραδίως τάς άλγηδόνας 
καί έπαίδευε αυτούς έκ τής μικράς ήλικίας πρός 
τοϋτο. Τά δυστυχή πλάσματα προετίμων νά άπο- 
θάνωσιν ή νά έκφέρωσι φωνήν άλγηδόνος. ’Αλλά καί 
οί λεπτοί ’Αθηναίοι δέν άπετροπιάζοντο τήν χρήσιν 
τής ράβδου. Καί εδερον καί γονείς, καί διδάσκαλοι, 
καί γραμματισταί, καί κιθαρισταί, καί παιδοτρΐ· 
Sat, καί γυμνασίαρχοι. Καί δικαίως ό Σωκράτης 
έν Άξιόχφ 5. θεωρεί τόν βίον τών έλληνοπαίδων 
δυστυχή «ών καί παιδαγωγοί καί γραμματισταί καί 
παιδοτρΐβαι τυραννοϋντες». Ό Τέλης έν Στοβ.’Αν- 
θολ. λογ. XGVI σ. 5,75 περιγράφει ώς έξής τήν 
αθλιότητα ταύτην.
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«Εί δέ δει τόν εύδαίμονα βίον έκ τών πλεονα- 

ζουσών ήδονών έγκρΐναι, ούδεΐς, φησίν δ Κράτης, 
εύδαίμων γεγονως άν εϊη,άλλ’ εί θέλει τις έκλο- 
γίσασθαι έν δλω τφ βίφ πάσας τάς ηλικίας, εύρή- 
σει πολλώ πλείους τάς άλγηδόνας. Πρώτον μέν γάρ 
τοϋ παντός χρόνου δ ήμισυς άδιάφορος, έν ω κα- 
θεύδω: ειθ’ δ πρώτος δ κατά την παιδοτροφίαν επί
πονος. ΙΙειν^ τό παιδίον, ή δέ τροφός κατακοιμίζει- 
διψ^, ή δέ λούει' κοιμηθήναι θέλει, ή δέ κρόταλον 
ε’χουσα ψοφεϊ. Εί δ’ έκπέφευγε την τιτθην, παρέ
λαβε πάλιν δ παιδαγωγός, παιδοτρίβης, γραμματο
διδάσκαλος, άρμονικός, ζωγράφος. Προάγει ηλικία, 
προσγίνεται άριθμητικός, γεωμέτρης, πωλοδάμνης, 
όρθρου εγείρεται, σχολάσαι ούκ εστιν. Έφηβος γέγο- 
νεν, ε'μπαλιν τόν κοσμητην φοβείται, τόν παιδοτρί- 
βην, τόν δπλαμάχον, τόν γυμνασίαρχον. Ύπό πάν
των τούτων μαστιγούτας παρατηρειται, τραχηλί- 
ζεται. Έξ έφηβων έστΐ καί ηδη είκοσιν έτών, έτι 
φοβείται καί παρατηρεί καί ταξίαρχον καί στρατη
γόν. Παρακοιτεϊν όπου δει, ούτοι παρακοιτοΰσΐ' 
φυλάττειν καί άγρυπνεϊν, ούτοι φυλάττου-ϊΐ' είς τά 
πλοϊα έμβαίνειν, ούτοι έμβαίνουσι. Άνήρ γέγονε καί 
άκμάζει, στρατεύεται καί πρεσβεύει ύπέρ της πό- 
λεως, πολιτεύεται, στρατηγεϊ, χορηγεί, άγωνοθετεϊ*  
μακαρίζει έκεϊνον τόν βίον, δν παϊς ών έβίωσε. Πα
ράκμασε καί έρχεται είς γήρας, πάλιν παιδοτροφίαν 
ύπομένει καί έπιποθεϊ τήν νεότητα, καί «ή νεότης 
μοι φίλον, τό δέ γήρας βαρύτερον Αίτνης.» Ούχ δρώ 
ούν πώς εύδαίμονά τις βίον έσται βεβιωκώς, εϊπερ 
δει τώ πλεονασμώ τών ήδονών έκμετρήσαι.»

Τό κάκιστον δέ είναι ότι ό ραβδισμός ένεκρίνετο 
άαρ’ όλων. Ό ’Αριστοτέλης ΙΙολιτ. VII συμβου
λεύει «άτιμίαις κολάζέιν καΐ πληγαΐς» πάντα νέον 
περιπίπτοντα είς σφάλμα πρός τούς νόμους λόγω ή 
?ργφ. *0  Πλάτων όμως θέλει τούς μέν ελευθέρους νά 
νούθετώμεν καΐ νά έπιτιμώμεν άμαρτάνοντας, τούς 
δέ δούλους νά κολάζωμεν μέ μάστιγα.

Προϊόντος όμως τοΰ χρόνου βλέπομεν έξανιστα- 
μένους πολλούς σοφούς άνδρας κατά τής βαρβαρότη
τος τών παιδευτών. Ό Πλούταρχος έν τφ περί 
παίδων αγωγής συμβουλεύει τούς νέους παιδεύειν μέ 
επαίνους, μέ ψόγους, μέ έπιπλήξεις άλλ’ ούχί μέ 
πληγάς καί αίκισμούς. Ό δέ Τερέντιος «’Αδελ
φοί» Πράξ. 1. σκην. 1 λέγει*

«Διά τής φιλοτιμίας καί τής γλυκύτητος δύνα- 
ταίτις φρονώ νά άναθρέψη τά τέκνα του καλλίτερον 
ή διά τοϋ φόβου». *0  Λουκ. έν Νιγρ. σελ. 27 
κατακρίνει τούς φιλοσόφους έκείνους, «οί ταύτην 
άσκησιν αρετής ύπελάμβανον, ήν πολλαϊς άνάγκαις 
καί πόνοις τούς νέους άντέχειν καταγυμνάσωσι, 
τούτο μέν δεϊν οΐ πολλοί κελεύοντες, άλλοι δέ μα- 
στιγοΰντες, οί δέ χαριέστεροι καί σιδήρφ τάς επι
φάνειας αύτών καταξύοντες».

Άξια’ πολλής προσοχής είναι ή γνώμη τοΰ Κουϊ- 
τιλιανοϋ, 8ν ό ποιητής Martialis καλεΐ έξοχον 
παιδαγωγόν. Ούτος έν βιβλ. I, 3, 14 κ. ε’ λέγει 1 

τά έξης*  «"Οτι οί παιδες πρέπει νά δέρωνται, τοΰτο 
έγώ δεν εγκρίνω, εϊ καί άλλοι παραδέχονται τοΰτο 
καί ο Χρύσιππος δεν το αποδοκιμάζει. Πρώτον μέν 
διότι τοΰτο είναι καί άσχημον καί δουλικόν καί 
προσβλητικόν μάλιστα κατά τήν μεγαλειτέραν ήλι
κίαν. Επειτα δέ, διότι παϊς βαναύσου φρονήματος, 
όστις δέν διορθοϋται δι’ επιπλήξεων καί μαστιγούμε- 
νος θά δειχθή αδιόρθωτος. Καί τρίτον διότι όπου 
ύπάρχει έπιτήρησις, ή μαστίγωσις καθίσταται πε
ριττή. Νΰν όμως νομίζουσιν ότι ή ραθυμία τών δι
δασκάλων δύναται νά διορθωθή διά τής τιμωρίας τών 
μαθητών τών μη έκτελεσάντων τό καθήκον των άντί 
νά λαμβανωσι φροντίδα νά έκτελώσιν αύτοί τοΰτο.Τέ
λος άν έπιτυγχάνωμεν διά τής μαστιγώσεως είς τούς 
μικρούς μαθητάς, είς τούς μεγάλους όμως τί πρέπει 
νά πράξωμεν, οΐτινες έχουσι καί αύτοί άνάγκην νά 
μάθωσι καί εις οΰς δέν δυνάμεθα νά κάμωμεν χρήσιν 
τοΰ μέτρου τούτου ; Έπειτα συμβαίνει εϊς τούς δε- 
ρομένους μαθητάς καί απρεπές τι πολλάκις ύπό τοΰ 
πόνου ή ύπό τοΰ φόβου, δι’ δ ούτοι κατόπιν αίσχύ- 
νονται καί γίνονται δειλοί καί ταπεινοί καί δύσθυμοι 
καί κρυψίνοι. Έάν δέν ληφθή πρόνοια είς τήν εκλο
γήν τών διδασκάλων κατά τά ήθη αύτών, δέν δύνα
ται τις νά είπη είς ποιον βαθμόν άχρειότητος δύ
νανται φαΰλοι άνθρωποι νά προβώσι είς τήν κατά- 
χρησιν τών τιμωριών». Ό Κουϊντιλιανός θεωρεί τόν 
ψόγον καί τήν έπίπληξιν ικανά πρός σωφρονισμόν 
καλών παίδων.

Κατά τόν Σινέκαν De dementia I. 2,14. «Ή 
συγγνώμη δέν πρέπει να είνε γενική. Διότι όπου δέν 
ύπάρχει μεταξύ τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακοΰ διαφορά, 
έκεϊ παρουσιάζεται άταξία καί τό κακόν θριαμβεύει. 
Διά τοΰτο πρέπει νά ύπάρχη περιορισμός καί νά 
διακρίνωνται αί ψυχαί αί ιάσιμοι τών μή τοιούτων... 
Το νά συγχωρή τις τά πάντα είνε έπίσης απάνθρω
πος ώς καί τό νά μή συγχωρή τις ούδέν. Πρέπει 
νά τηρώμεν μέτρον. ’Επειδή δέ ή μέση δδός είνε 
δύσκολος, διά τοΰτο 
κωτέραν τιμωρίαν».

Καί κατωτέρω έν κεφ. 14 λέγει».
«Καλοί γονείς τάς αταξίας τών τέκνων των προ- 

βάλλουσιν αύτοϊς ένίοτε μέν φιλοφρόνως, ενίοτε δέ καί 
άπειλητικώς καί σωφρονίζουσιν αύτούς άκόμη δέ καί 
διά μαστιγώσεως Ούδεΐς όμως φρόνιμος πατήρ άποκη- 
ρύττει εύθύς τόν υίόν του, διότι περιέπεσεν εις έν 
σφάλμα. Πρώτον κάμνει χρήσιν τών ήπιωτέρων τι
μωριών καί άφ ’ ού έξαντλήση αύτάς καταφεύγει καί 
είς τήν βαρυτάτην.Ό τιμωρών πολύ, τιμωρεί αδίκως, 
(inique punit, qui nimis).»

Τά όργανα δέ τής τιμωρίας ήσαν ό λύγος (λυγα
ριά), τό σκΰτος (λουρί/ καί ή μάστιξ (Ιμάντες πε- 
πλεγμένοι,καμτσί).'Η μάστιξ,ήτις είχε καί κόμβους ή 
ήσαν έν αύτή άκανθαι έκ τών σπονδύλων τών ζώων 
έγκαταπεπλεγμέναι,ή γνωστή ύπό τό όνομα άστραγα- 
λωτή μάστιξ, ητο τό φόβερώτατον όργανον τιμω
ρίας. Τού: μαθητας ετυπτον είς τάς θηλάς τών δα

’Επειδή δέ ή μέση δδός είνε 
άς κλίνη τις πρός τήν μαλα-

κτύλων ή εις τάς χεϊρας, ή καί είς τόν κορμόν, ότε 
έλέγ ετο ή τιμωρία αύτη κατωμισμός. ’Ετίθετο δηλ. 
ό μαθητής ον ήθελεν ό διδάσκαλος νά μαστιγώση, 
είς τόν κορμόν άλλου μαθητοΰ, όστις έκράτει αύτοΰ 
τάς χεϊρας, άλλος δέ τις τούς πόδας κοςί ό διδά
σκαλος έτυπτε τόν κορμόν διά τής μάστιγος. Τοι
αύτη είκών εύρέθη έν Ίταλίη είς τό Herculanun.

Άφ’ ού δέ τοιαΰται θεωρίαι έπεκράτουν είς τούς 
δύο τής άρχαιότητος έκκρίτους λαούς, είς τούς "Έλ
ληνας καί ‘Ρωμαίουςπερί τής τιμωρίας τών μαθητών, 
εύκόλως δύναται τις νά φαντασθή τί θά έγίνετο 
κατόπιν κατά τόν μεσαιώνα,ότε τραχέα ήθη πανταχοΰ 
έπεκράτησαν καί διδάσκαλοι αμόρφωτοι είσήλασαν 
είς τά σ/ολεϊα. Ήδη άνεπτύχθη δλόκληρον σατα
νικόν μαστιγώσεως σύστημα καί τά σχολεία μετε- 
βλήθησαν είς τόπους οίμωγών καΐ τρόμου. Οί διδά
σκαλοι μίαν καί μόνην μέθοδον τής έντυπώσεως τών 
μαθημάτων έγίνωσκον τήν διά τής ράβδου. Ό 'Ρο
βέρτος ό Σαρβόννιος συμβουλεύει άπροκαλύπτως νά 
γίνεται χρήσις τής ράβδου ού μόνον κατά τών μαθη
τών, άλλά καί κατά τών νέων διδασκάλων καί διά 
άτακτήματα άλλά καί διά δυσκολίαν αύτών περί τήν 
άντίληψιν ή διατήρησιν έντή μνήμη τών μαθημάτων. 
Ίδίηρ δέ πολύ ξύλον έπιπτε κατά τήν διδασκαλίαντής 
γραμματικής, ώστε έπί τέλους κατήντησε γραμμα
τική καί μαστίγωσις ταύτόσημον. Άλλαι προσ
φιλείς τιμωρίαι ήσαν ό ποτισμός μέ άποπλύματα,τό 
έσθίειν έν πυέλω κυνών (κορύτος), ή άτιμωτική 
έσθής κ. τ. λ. Οί δέ μαθηταί τοσοΰτον ήσαν έξηγριω- 
μένοι, ώστε συνήπτον άληθεϊς προς άλλήλους μάχας 
καί ούχί σπανίως έφθανον καί μέχρι φόνου. Έν 
έτει 937 έν 'Ελβετία μαθητής έπυρπόλησε τό μονα- 
στήριον, ένθα ήτο τό σχολειον, ΐνα σώση έαυτόν καΐ 
τούς άλλους συμαθητάς του άπό τούς ραβδισμούς, 
είς οΰς είχον καταδικασθή. Καί μετά πολλούς αιώ
νας κατόπιν εύρίσκομεν πανταχοΰ τήν αύτήν άγριό— 
τητα τοΰ σχολικοΰ βίου. Ή ράβδος ήτο τό έμβλη
μα καί τό σύμβολον τοΰ σχολείου, ήτο τό σκήπτρον 
τό έμφαϊνον τό άξίωμα τοΰ διδασκάλου. Ό διδά
σκαλος δι’ αύτής καθίστατο εϊς τήν άρχήν. Ό μα- 
στιγίας μαθητής ήσπάζετο αύτήν καί έζήτει παρ’ 
αύτής «τοΰ ξύλου τής γνώσεως» τήν διόοθωσίν του. 
Τοσοΰτο δέ θηριώδη τής ράβδου έκαμνον χρήσιν, 
ώστε ήναγκάσθησαν πολλαί Κυβερνήσεις νά λάβωσι 
μέτρα πρός σωτηρίαν τών μαθητών καί νά όρίσωσι 
σχετικώς πρός τοΰτο περιοριστικός διατάξεις. Οΰτω 
έν μικτών διατάξεων Γερμανικής τίνος χώρας άνα- 
γινώσκομεν. «Ό διδάσκαλος δέν πρέπει νά κτύποι 
είς τήν κεφαλήν, νά τιμωρή μέ λακτίσματα, νά δίδη 
κτυπήματα είς τό στόμα, είς τήν ρίνα, είς τόν τρά
χηλον, ούδέ νά τραβα τών μαθητών τά ώτα καί τήν 
κόμην, ούδέ νά μεταχειρίζηται πρός τιμωρίαν βα
κτηρίαν καί κορύνας. Μόνον κατά τά οπίσθια άς 
τύπτη διά λεπτής ράβδου τούς μαθητάς.» Πρός δέ 
τούς διδασκάλους τής Βασιλείας εστάλη διαταγή, 
έν ή μεταξύ τών άλλων άναφέρονται καί ταΰτα' 

Νά άναγκάσωσιν εαυτούς ώστε νά μή μεταχειρίζων- 
ται τούς παΐδας κατά τρόπον βάρβαρον άρμόζοντα 
εις δημίους μάλλον ή είς διδασκάλους, νά μή άνοί- 
γωσι τών μαθητών τάς κεφαλώς, ώς ένίοτε συμ
βαίνει, νά μή θλίβωσι τάς θηλάς τών δακτύλων 
τών μαθητών ώστε νά εξέρχεται τό αίμα έκ τών 
ονύχων, ή νά άποσπώσιν ολόκληρον δέσμην μαλλιών 
έκ τής κεφαλής των ή νά καταπατώσιν αύτούς διά . 
τών ποδών.» Τοσοΰτον δέ ό λαός εϊχεν έξοικειωθη- 
πρός τούς ραβδισμούς, ώστε ύπήρχε έν Γερμμνίρς, 
εορτή τής «'Αγίας ρά/ΐίου», καθ' ήν έν πομπή ή 
ράβδος περιεφέρετο είς τήν πόλιν καί έπειτα .κμτε- 
τίθετο είς τό δημαρχεϊον. Κατά τήν εποχήν ταύτην 
οί διδάσκαλοι δέν είχαν μίαν μόνιμον θέσιν,άλλά πε- 
ριεφέροντο άπό πόλεως εις πόλιν καί άπο χωρίου είς 
χωρίον.Συνήθως κατέλυον είς τά αλώνια,ένθα έκοπά- 
νιζον κατά Heppe «ιστορίαν τοΰ 18 αίώνος τών 
σχολείων» άλλοτε στάχυς καί άλλοτε μαθητάς. 
Τοσοΰτο δέ έθεωοεϊτο διδασκαλική άρετή τό ραβδί- 
ζειν, ώστε ό διδάσκαλος Χαίβερλε άποθανών μετά 
51 έτών ύπηρεσίαν ένόμισε καθήκον πρός διαιώνισιν 
τής φήμης του ώς εύσυνειδήτου διδασκάλου νά 
καταλίπη στατιτικάς πληροφορίας περί τών δια
φόρων τιμωριών, άς έπέβαλεν είς τούς μαθητάς του. 
ΐνα έκτιμήσωσιν οί μεταγενέστεροι τήν προσπάθειάν 
του πρός τό καλόν τών μαθητών. Ίδςύ ή άκριβής 
τών τιμωριών τοΰ Χαίβερλε άπογραφή. ,

Κτυπήματα μέ τήν βακτηρίαν 
» » » ράβδον

είς τά δάκτυλα μέ τήν ρήγαν 
ραπίσματα 
κόνδυλοι είς τό στόμα 
τραβήγματα τών ώτων 
καρυδιαί εις τήν κεφαλήν 
κατακεφαλιαί μέ βιβλία

911,527
1240)0 ..
20 939
436,715
10 235

7 905
1 158 800

22 763

4

οίον μέ τήν αγίαν γραφήν, μέ 
τήν γραμματικήν κλπ.

Έν όλω κτυπήματα 2 392 894
Έκτος τούτων έγονάτισεν ό κ. Χαίβερλε έπάνω 

είς έρεβίνθια μαθητάς 777, είς τρίγωνον ξύλον 613, 
έτιιιωρήθησαν δέ διά τής τιμωρίας τοΰ όνου μαθηταί 
50,001, έκράτησαν τήν ράβδον ύψηλά 1,707. Είς 
τάς τιμωρίας ταύτας δέν συγκαταλέγονται καί τινες 
άλλαι τιμωρίαι, άς έξ ύπογείου ό κ. Χαίβερ λεμετε- 
χειρίζετο;

Δέν ήξεύρομεν άν έχη καί ή Ελλάς τόν Χαί- 
βερλέ της, ενα ή περισσοτέρους.· Τοΰτο μόνον έξ 
’ιδίας πείρας καί έκ πληροφοριών άλλων διδασκάλων 
δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν ότι, άν όχι σήμερον, προ 
ολίγων όμως έτών έν τοΐς σχολείοις έπεκράτει θρήνος 
καί όδυομός,αί δέ φωναί τών δερομένων προεκάλουν 
τήν έπέμβασιν τών παρερχομένων άνθρώπων ή 
τών γειτόνων, ενίοτε δέ καί τής αστυνομίας. Τά 
είδη πάντα τών τιμωριών τοΰ κ. Χαίβερλε εύρον 
θερμήν ύποστήριξιν καί διάδοσιν καί παρ’ ήμΐν καί 
έπί τούτοις καί τό μουτζούρωμα το πτύσιμον,

*
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ό’φάλαγγας, τό κρέμασμα, ή φυλακή, ή νηστεία. 
'Οφείλω δέ πρός τιμήν τών Ελλήνων διδασκάλων 
νά ομολογήσω ότι οί βάρβαροι καΐ άσπλαγχνοι καΐ 
ώμοι διδάσκαλοι είνε εύτυχώς ολίγοι. Παρ’ έμοΐ 
εύρίσκονται έκθέσεις μαθητών μου διδασκάλων-, οί- 
τινες μοϋ περιγράφουσι φρικώδη πράγματα γινόμενα 
άλλοτε έν τοΐς σχολείοις.Έκ τούτων αναφέρω ένταΰθα 
ολίγα, ίνα γνωρίσωσιν οΐ διδάσκαλοι τί τερατώδη 
πράγματα συμβαίνουσιν έν τοΐς σχολείοις και οίκτεί- 
ρωσιν τήν κατάστασιν τοϋ έθνους καΐ τής κοινωνίας 
καΐ πρό πάντων τών δυστυχών μαθητών.

Ή σκηνή έν Κρήτη. «Δημοδιδάσκαλος έν Κρή
τη όνόματιΝ.Κ.έσυνήθιζεν οσάκις μαθητής δέν έμάν- 
θανε τό μάθημά του νά άρπάζη αυτόν έκ τών ώτων 
καΐ νά άνασηκώνη ύπεράνω τής γής μέχρι δύο πο
δών ή καϊ περισσότερον καΐ κατόπιν νά άφίνη αυτόν 
αίφνης νά πίπτη κατά γής. Ή τιμωρία δέ αΰτη 
τόσον ήτο συνήθης εις τόν διδάσκαλον τοΰτον, ώστε 
καΐ καθ’ οδόν έάν εΰρισκε μ,αθητήν άτακτοΰντα, 
έτιμώρει αύτόν διά τής ιδίας τιμωρίας. Έρωτηθεΐς δέ 
ποτέ παρά Κρητός, πατρός μαθητοΰ, διατί προετί- 
μα τήν τιμωρίαν ταύτην τών άλλων άπεκρίθη πρώ
τον μέν, διότι ή ράβδος δέν μέ βοηθεΐ πλέον, τών 
μαθητών έζοικειωθέντων πρός αύτήν, καΐ δεύτερον 
διότι τό μέσον τοΰτο είναι όλιγώτερον δι’ έμέ κο
πιώδες καΐ συνοπτικόν. Μίαν δ’ ήμέραν ό δι
δάσκαλος ούτος ών έν μεγάλη όργη άνήρπασεν 
ορφανόν μαθητήν καΐ άνεσήκωσε διά τής μεθόδου 
του έκ τών ώτων ύψηλά,ότε παρετηρήσαμεν φρικώ- 
δες πράγμα, το εν τών ώτων τοΰ μαθητοΰ έμεινεν 
είς τάς χεϊρας τοΰ διδασκάλου. Τοΰτο έκίνησε τήν 
άγανάκτησιν τής κοινωνίας καΐ άπελύθη έκ τού χω
ρίου τούτου ό διδάσκαλος, άλλά κατόπιν διωρίσθη 
άλλαχοΰ. Ό δέ δυστυχής μαθητής ύπέστη τά 
πάνδεινα, διότι ή πληγή έλαβε κακοήθη χαρακτήρα 
καί μόλις έσώθη έκ τοΰ θανάτου διά τής θεραπείας έμ- 
πειρικοΰ ίατροΰ. Μέ τόν μαθητήν τοΰτον εϊμεθα 
συμμαθηταΐ καί γινώσκω τό πράγμα έζ ιδίας άντι- 
λήψεως».

Ή σκηνή ίν Παρνασσίδι. «Έν τινι χωρίω τής 
Άμφίσσης ό δημοδιδάσκαλος... ήτο άμείλικτος τι- 
μωρός καί τών έλαχίστων άτακτημάτων. ‘Η συνή
θης καΐ προσφιλής όμως αύτοϋ τιμωρία ήτο τό κρέ
μασμα διά σχοινιού εις τήν δοκόν τοΰ σχολείου. 
Μίαν δέ ήμέραν, άφοΰ έκρέμασε μαθητήν, έδωκεν 
είς έμέ τό έτερον άκρον τοΰ σχοενίου νά κρατώ,αύ
τός δέ ήρχισε διά ραβδίων έζ άγριελαίας νά δέρη 
άνηλεώς τόν μαθητήν, ώστε έγώ έλιποθύμησα τοΰτο 
βλέπων καί έπεσα κατά γής άφήσας τό σχοινίον, 
ότε καί ό μαθητής έπεσεν έπί τοΰ δαπέδου δεινώς 
μωλωπισθείς. Άλλά τοΰτο δέν έζιλέωσε τόν διδά
σκαλον, διότι εύθύς έμουτσούρωσεν αύτόν διά μελά
νης καΐ έστησεν ούτως έμπροσθεν μαγαζείου, όπου 
συχνάζουν οί άνθρωποι, πρός κοινήν θέαν καΐ περι
φρόνησή».

— Ή σκηνή έν Ναυπλίφ. «Καθηγητής έκ τής 
Ιονιου ’Ακαδημίας έζελθών καί Ικανά γράμματα 

έπιστάμενος έτιμώρει κατά ιδίαν μέθοδον. Έάν 
μαθητής τις έκαμνε σφάλματα, εύθύς έσχημάτιζε 
διά τής χειρός του τήν κοινώς λεγομένην μοΰντζαν 
καί κατέφερεν αύτήν μετά τόσης βίας κατά τής κε
φαλής τοΰ μαθητοΰ, ώστε τόν έρριπτεν εύθύς κατά 
γής. Ήμέραν τινα ένθυμοΰμαι έζήταζε καί έρίΐ περί 
τής συντάξεως τά ού καί μή. Έπειδή δέ περιέπεσα 
είς σφάλμα τι εύθύς μοΰ κατέφερε διά τής μούτζας 
σφοδρόν κατά κεφαλής κτύπημα, ώστε έπεσα κατά 
γής λιπόθυμος καΐ μόλις μετά ώραν συνήλθον».

Ή σκηνή έν θήρςρ. «Σχολάρχης όνόματι.... με- 
τεχειρίζετο τό έζής έξευτελιστικόν μέσον είς τούς ά- 
τακτοϋντας καΐ άμελεΐς μαθητάς. Διά μελάνης έ— 
γραφεν έπί τοΰ μετώπου εν μέγα μηδενικόν καΐ άλ
λα δύο είς τάς παρειάς τοΰ μαθητοΰ καΐ ούτως 
ώδήγει αύτόν είς τήν άγοράν, άφ’ ού έπτυον αύτόν 
οι συμμαθηταΐ του».

Ή σκηνή έν Κορινθία." «Ό διδάσκαλος.... δύο 
πράγματα ήζευρεν είς τήν ζωήν του μετά δεξιότη
τος νά πράττη νά δέρη τούς μαθητάς, όταν ήτο 
είς τό σχολεΐον καΐ νά παίζη τόν ταμπουράν, όταν 
ήτο είς τό καφφενεϊον. Ή τιμωρία τοΰ διδασκάλου 
τούτου ήτο συνέχεια τιμωριών, ήτο ολόκληρος τρι
λογία τοΰ Αισχύλου. Πρώτον έγονάτιζε τόν μαθη
τήν έπί τοΰ θρανίου, θέτων ύπό τά γόνατα χάλικας 
γωνιώδεις, ίνα τρυπώσι τά γόνατα. Αί χεϊρες τοΰ 
μαθητοΰ έπρεπε νά τηρώνται άνατεταμέναι, νά βα- 
στάζη δέ ύπεράνω τής κεφαλής του καΐ περί τούςδέκα 
πίνακας τής άναγνώσεως, είς δέ τό στόμα του έθετε 
νά κράτη χονδρόν ξύλον. Άφ’ ού δέ έπί τινα χρό
νον έφήρμοζε τήν τιμωρίαν αύτήν,μέχρις ού άπέκαμεν 
ό μαθητής ούτω πάσχων, τότε μετέβαινε είς τήν 
δευτέραν σκηνήν. Διά ραβδίων έξ άγριελαίας, ήλια- 
σμένων έπί δύο ή τρεις ήμέρας, ϊνα μή θραύωνται, 
ήρχιζε νά δέρη τόν μαθητήν άνηλεώς, ώστε έμαύ- 
ριζον κυριολεκτικώς τά κρέατά του. Μετά τήν τιμω
ρίαν δέ αύτήν ήρχιζεν ή νηστεία καΐ ή κράτησες έν 
τώ σχολείφ. Τήν δέ εσπέραν έθετε τόν μαθητήν είς 
τήν θύραν, δι’ ής έξερχόμενοι οί μαθηταί ήναγκά- 
ζοντο άπαντες νά πτύωσι τον συμμαθητήν των, ού 
τά παθήματα έκίνουν πάντων τήν εύπλαγχνίαν. Και 
ούτως έληγεν ή τραγφδία αύτη. Ό δέ διδάσκαλος 
υπερήφανος διά τήν άδυσώπητον τοΰ καθήκοντος του 
έκτέλεσιν μετέβαινεν εις τό καφφενεϊον, ϊνα καί έπί 
τοΰ ταμπουρά^δείζη τήν δεξιότητα τής χειρός του.»

Ήδυνάμεθα καΐ άλλας άλλων διδασκάλων τιμω
ρίας νά καταλέζωμεν ένταΰθα, ίνα ϊδη ό κόσμος, 
διά τίνων μεθόδων χαλκεύεται καί συγκροτείται ή 
μελλουσα τών Ελλήνων γενεά, άλλ’ όμολογοΰμεν 
ότι άδυνατοΰμεν νά προχωρήσωμεν ύπο αίδοΰς καΐ 
άγανακτήσεως. Καί ίν όσφ μέν άπαίδευτοι διδά
σκαλοι στρατολογηθέντες άπό τούς δρόμους, μετε- 
χειρίζοντο τά βάρβαρα τών τιμωριών είδη πρός 

άποσκλήρυνσιν καΐ άποβαρβάρωσιν τών μαθητών, 
ύπομονή. Άλλά τί νά εϊπωμεν περί άτιμωτεκών τι
μωριών, ίλαφροτέρων βεβαίως πολύ τών μνημονευ- 
θεισών έν τοΐς έμπροσθεν, γινομένων έν τώ Δαδασκα- 
λείφ’Αδηνών έν έτει σωτηρίφΐ893καΐ έφαρμοζομένών 
πρός μεγάλους μαθητάς, οιτινες μετ' ολίγους μήνας 
θά είνε διδάσκαλοι; Νομίζομεν ότι οί αρμόδιοι έχουσι 
καθήκον νά δίδωσι καΐ πρός τοΰτο τό παράδειγμα 
τής ήμερώσεως καΐ τοΰ πολιτισμού. Ό άποκλεισμός 
τών μαθητών έκ τών παραδόσεων έπί 7 ήμέρας καΐ 
περισσότερον, ή έκθεσις αύτών έν τή αύλή τοϋ 
σχολείου, ίνα βλέπωσιν αύτούς οί μικροί μαθηταί, 
ούς αύτοί. οί τιμωρούμενοι διδάσκουσι, δέν διορθώνει 
τούς μαθητάς, άλλά τούς έξοργίζει, Έπειδή δέ αί 
διατάξεις τοΰ Διδασκαλείου ρητώς άναγράφουσι ότι 
ή άποβολή μαθητών περισσότερον τών τριών ήμερών 
άποφασίζεται ύπο τοΰ συλλόγου τών καθηγητών, οί 
κύριοι καθηγηταΐ νομίζομεν ότι δέν πρέπει νά έπι- 
τρέπωσι νά τιμωρώνται παρ’ ένός οί μαθηταί διά 
τιμωριών άκαταλλήλων παρά τά κεκανονισμένα. 
Τήν εύθύνην φέρουσι πάντες. Ταΰτα άρκοϋσι περί 
τούτου" διότι έκτιμώντες τήν άποστολήν τοΰ Διδα
σκαλείου δέν έπιθυμοΰμεν νά άκούωμεν γινόμενα έν 
αύτοις πράγματα άνεπιστημονικά καί τραχέα. Έν 
έπομένω άρθρφ θά έξετάσωμεν τίνες ποιναί είναι 
κατά τήν γνώμην ήμών αί κατάλληλοι προς σωφρο
νισμόν και ήθικήν τών μαθητών βελτίωσιν.

»

Ο ΕΚΦΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

Α’.

Έν τω παραρτήματι ύπ’ άριθ. 69 τής «Έφη ■ 
μσρίδος τής Κυβερνήσεως» έδημοσιεύθη ή προκήρυξις 
διαγωνισμού πρός σύνταξιν διδακτικών βιβλίων διά 
τε τήν δημοτικήν καΐ διά τήν άλλην έκπαίδευσιν. 
Ήμεϊς έπί τοΰ παρόντος θά περιορισθώμεν έκφέ— 
ροντες τήν γνώμην ήμών είς τά άφορώντα τήν δη
μοτικήν έκπαίδευσιν.

Σήμερον συγκρατεΐ τήν προσοχήν τοΰ κόσμου τό 
οικονομικόν ζήτημα καΐ ζητήματα έκπαιδευτικά, 
όσον καΐ άν είναι σπουδαία ώςέγγίζοντα αύτήν τήν 
ούσίαν τοΰ έθνους, θεωρούνται δευτέρου ή μικρού 
λόγου άξια. Οί μεσουρανοϋντες σήμερον πολιτικοί 
μας, οί παίζοντες μέ τήν τύχην ένός έθνους, ώς παί
ζουν συνήθως οί .μικροί παΐδες μέ τό τόπι των, ζη
τήματα έκπαιδευτικά μάλιστα τής κατωτάτης έκ- 
παιδεύσεως, όπως λίαν χαρακτηριστικώς καλοΰσιν 
τήν δημοτικήν, είναι άναξια τών μεγαλεπηβόλων 
αύτών σχεδίων. Διά τοΰτο άφήκαν αύτά είς τήν 
άποκλειστικήν μέριμναν τών κ. τμηματαρχών, τά 
δέ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως είς τόν γνωστόν κ. 
Χαρίσιον Παπαμάρκου, τόν Μακεδόνα.

Περί αύτοϋ τοΰ άνθρώπου δέν ύπάρχει δευτέρα

γνώμη καΐ έντός καΐ έκτός τής Ελλάδος ότι είναι 
δηλ. άνθρωπος κατασκευασμένος ύπό τής φύσεως νά 
καταστρέφη,ανίκανος δέ νά εΐπη.καί νά γράψη καΐ νά 
πράξη τι ορθόν. "Ολος δ’ ό βίος αύτοϋ άπό τοΰ 
1876, ότε είργάζετο έν Θεσσαλονίκη μέχρι τής· σή
μερον, παρουσιάζει αύτόν τοιοϋτον, δηλ. σειράν άδιά- 
λειπτον καταστροφών. Τό δέ περιεργότατον πάντων 
είναι ότι γινώσκει νά θεραπεύη θαυμασίως τούς έκά- 
στοτε ίσχύοντας και νά άπο'πλαν^ αύτούς λαμβάνων 
άφθονα πάντοτε χρήματα, ά δαπανώνται διά νά 
γίνηται κυριολεκτεκώς μία τρύπα είς τό νερόν. Τόΰτο 
δυστυχώς μαρτυρεί ότι τό έδαφος τής Ελλάδος είναι 
έπιδεκτικόν μυκήτων. Έν Θεσσαλονίκη ένεφανίσθη 
μέ τήν ιδέαν συστάσεως Διδασκαλείου γερμανικω- 
τάτου, έπιδιώκοντος καθαρώς έπιστημονικόν χαρα
κτήρα καί τοεούτου, ώστε νά φοιτώσιν καΐ έκ τής 
έλευθέρας Ελλάδος είς αύτό μαθηταί καϊ νά ποτί- 
ζωνται τά νάματα τής Παπαμαρκείου σοφίας καί 
αρετής. Μάτην άντέστησαν οί φρόνιμοι άνθρωποι είς 
τοιαΰτα παραληρήματα καί άπέδειξαν ότι ή συγ- 
κοότησις έπιστημονικοΰ διδασκαλείου τήν καλλιέρ
γειαν τής έπιστήμης άποβλέποντος δέν ήτο ή ύπα- 
γορευομένη ύπό τών περιστάσεων, άλλ’ έκτος τούτου 
άπήτει καΐ άνδρας έπιστήμονα; παρεσκευασμένους 
είς τοΰτο, το δέ προσωπικόν, όπερ έξελέχθη πρός 
λειτουργείαν τοΰ επιστημονικού τούτου καθιδρύμα- 
τος παρά τοΰ κ. Παπαμάρκου, περίεργον οτι δέν 
είχεν ούδέ ένα καθηγητήν τακτικόν έχοντα έν πτυ- 
χίον οίονδήποτε. Άλλά μήπως ό κ. Παπαμάρκου 
ήξευρέ τι έκ τοΰ έργου, ού τήν Διέύθυνσιν άνευ ό- 
κνου τινός καί μετά τής συνήθους κουφότητος έλάμ- 
βανε; Τόν προκαλοΰμεν ένταΰθα νά μας εΐπη είς 
ποιον Διδασκαλειον ή είο ποιον Πανεπιστήμιο» τής 
Εύρώπης έσπούδασε παιδαγωγικήν ; "Οτι δέ δέν 
ένόει ούδέν έξ όσων έπεχείρει είναι ή άποτυχία ή 
περιφανής τοΰ Διδασκαλείου έκείνου καΐ ή διάλυσις 
αύτού, όπερ ύπό άλλους άνδρας θά ήτο τής Μακε
δονίας τό έγκαλλώπισμα. Καΐ όμως, άναγνώστα, 
διά τό πείραμα αύτό έδαπανήθησαν περί τάς 600 
χιλιάδας δραχμών, άν όχι κάΐ περισσότερα. ’Οσάκις 
σκέπτομαι τήν άπώλειαν χρόνου καΐ περιστάσεων 
πρός διόρθωσιν τών σχολείων τής Μακεδονίας, οσά
κις άναλογίζομαι ότι οί Βούλγαροι μή έχοντες ή μή 
μεταχειριζόμενοι Παπαμάρκους’ ίδρυσαν καί συντη
ρούσε Διδασκαλεία έν Θεσσαλονίκη δύο καί άρρένων 
καί θηλέων μέ μαθητάς ύπερτριακοσίους, δέν ,όκνώ 
νά χαρακτηρίσω τήν διαγωγήν τού· κ. Παπαμάρκου 
ώς ένοχον έσχάτης προδοσίας. ,

Έκ Θεσσαλονίκης ό κ. Παπαμάρκου μετενάστευ- 
σεν είς τήν Ελλάδα, ίνα φωτίση καΐ διορθώση καϊ 
αύτήν, ώς έφώτισε καί διώρθωσε καΐ τήν Μακεδο
νίαν. Ώς διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου Αθηνών καΐ 
Κερκύρας διά τής κενής διδασκαλίας του καί τής άν- 
τνφατικής τής σήμερον δεχόμενης άλλα καΐ άλλα αϋ· 
ριον, διά τής άποτομίας καΐ τών ύβρεων έξεδίωξε 
τούς μαθητάς καΐ κατήντησε τό Διδασκαλειον Ά-
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θηνών νά μή έχη έπί τών ήμερων του ουδέ 10 μα
θητάς είς έκάστην τάξιν, αυτό τό κεντρικόν Διδα
σκαλείου, είς ό φοιτώσι μαθηταί έξ όλων τών με
ρών τοϋ έλληνισμοΰ. Ώς τμηματάρχης παρουσιάζει 
έργα, ά άφαυίζουσιν όσημέραι δ,τι καλόν ειχεν ή 
έκπαίδευσις ημών. Ή κατάργησις δημοτ. σχολείων, 
ή διάλυσις τών Διδασκαλείων,ή παϋσις τών καλλίτε
ρων δημοδιδασκάλων, οί κατά ίκατοντάδας διορισμοί 
μαθητών τοϋ σχολαρχείου μέ τό όνομα γραμματισταί 
πρός διδασκαλίαν τοϋ λαοΰ,ή άε'νναος καί άδιάκοπος 
τών διδασκάλων μετακίνησις, είναι γεγονότα χαρα- 
κτηρίζοντα τήν γενικήν Διεύθυυσιυ τής δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως έπί Παπαμάρκου άρχοντος. Έάν 
τοιαΰτα πράγματα έγίνοντο έν Γερμανία, τό ΰπουρ- 
γεϊον θά ένήγετο εις τά Δικαστήρια ώς ένοχον τής 
έσχάτης προδοσίας καί ό λαός σόμπας θά έξηγείρετο 
νά ύπερασπίση τήν παιδείαν του δεινώς χειμαζομέ- 
νην καί καταποντιζομένην. Αλλά παρ’ ήμΐν δέν υ
πάρχει, φαίνεται, ούτε λαός, ούτε διδάσκαλος ούτε 
βουλευταί, ούτε άλλος ούδείς συναισθανόμενος τήν 
προδοσίαν ή άν ύπάρχουσι τοιοΰτοι, περιορίζονται 
μόνον νά μεμψιμοιρώσι καί νά θεωρώσιν τήν κακο
δαιμονίαν αυτήν ώς άνωθεν έπιβεβλημέυηυ καί δυσ- 
απάλλακτον. Πάντες περιμε'νουν σωτηρίαν διά θεοΰ 
τίνος έκ μηχανής, λησμονοΰντες τό σοφόν ρητόν- 
«Εϊ τι αγαθόν θέλεις, παρά σεαυτοΰ λαβέ».

’Αλλά δέν άρκεϊ ή τόση άλλη καταστροφή καί 
έρήμωσις έν τή δημοτική ίκπαιδεύσει, έπρεπε καί ή 
τελευταία έναπομένουσα βελτίωσες έν αυτή νά ξη- 
ρανθή. Καί ούτω βλίπομεν διά σειράς προλελογισμέ- 
νων εργασιών σατανικών μετεβλήθη είς έρείπια ή άπό 
δεκαεξαετίας αείποτε πρός τά πρόσω χωρούσα δη- 
μοτ. Έκπαίδευσις.

Τήν ουσίαν τών δημοτ. σχολείων άπαρτίζουσι τά 
έν αΰτφ διδασκόμενα μαθήματα,μάλιστα δέ τά ανα
γνωστικά βιβλία. Μέχρι τοΰδε άπό τής συστάσεως 
τών Διδασκαλείων έπεκράτησεν ή ιδέα ότε πρός μόρ- 
φωσιν ήθικήν καί εθνικήν τών έλληνοπαίδων πρέπει 
νά δοθώσιν αύτοϊς κλασσικά έθνικά συγγράμματα με
θερμηνευόμενα είς τήν γλώσσαν αυτών καί είς τήν 
άντίληψιν. Καί τοιαΰτα έξελέχθησαν πλήν τών έθνι- 
κών παραμυθιών καί τών ήρώων τής Ελλάδος, ό 
Ροβινσών, τό κλασσικόν έργον τοϋ άγγλου Defoe, τό 
μεταφρασθέν είς 72 γλώσσας καί άναγινωσκόμενον 
άπλήστως καί παρά μικρών καί παρά μεγάλων, 
’Αναγνώσματα καθ’ Όμηρον μάλιστα δέ έκ τής 
’Οδύσσειας αύτοΰ, ’Αναγνώσματα καθ’ 'Ηρόδοτον, 
’Αναγνώσματα καθ’ Άρριανόν, κ.τ.τ. Τοιαΰτην δέ 
ιδέαν πρός άνάγνωσιν κλασσικών βιβλίων έν τοϊς 
σχολείοις τής Ελλάδος δέν ύπηγόρευσε μόνον ή τε- 
λειότης τών έργων καί τό έπίχαρι τών μνημονευ- 
θέντων συγγραφέων, οϊτινες είναι αιώνιον πάντων 
τών αιώνων καί πάντων τών ανθρώπων καί μικρών 
καί μεγάλων εντρύφημα καί εγκαλλώπισμα, αλλά

καί ή έπιστήμη αυτή ή καθαρά τής παιδαγωνικής, 
ήτις άπηλλαγμένη πάσης προλήψεως έξήνεγκε ψή
φον ύπέρ τών ανωτέρω βιβλίων ώς τών μόνων κα
ταλλήλων νά άναγινώσκωνται παρ' όλων τών παί- 
δων ανεξαρτήτως φυλής καί γένους.

Ό Herbart, ό μέγιστος τών παιδαγωγών τοϋ 
αίώνος λέγει έν τόμφ XI. σελ. 213 κ.έ «Γνώρισμα 
γνήσιας πρός χρήσιν τών μαθητών διηγήσεως πρέπει 
νά είναιπλήν τής μεγίστης αυτής ηθικής άξίας κΰί ή 
κλασσικότης αύτής,ήτις ποιεί αυτήν ποθητήν είς πά
σαν ήλικίαν καί προκαλεΐ είς έπανάληψιν αείποτε τόν 
μαθητήν». Τοιαύτην ύλην είργάσθη ολόκληρος ή 
Έρβάρτειος σχολή νά έξεύρη καί όρίσρ.Ό Lindner 
καθηγητής τής παιδαγωγικής έν τφ πανεπιστημίω 
τής Πράγας, άποφαίνεται περί τών έργασιών τής 
σχολής ταύτης ώς εξής-«Ότι ή μεγάλη παιδαγωγική 
σημασία τής άληθοΰς παιδικής διηγήσεως άπεδείχθη 
έπιστημονικώς καί έχρησιμοποιήθη μετά πλήρους 
σπουδαιότητος είς τήν ανατροφήν τών παίδων, είναι 
έν τών ύψίστων κατορθωμάτων τήςΈρβαρτείου σχο
λής. Βεβαίως προγσθάνοντό πως καί πρότερον άπό 
τών χρόνων τών φιλανθρωπιστών τήν σημασίαν τής 
παιδαγωγικής διηγήσεως, άλλ’ έπειδή ήγνόουν τάς 
ψυχολογικάς συνθήκας τελεσφόρου ταύτης είς τούς 
παίδας έπιδράσεως, δέν ήδυνήθησαν νά άποφύγωσι 
τήν πλάνην». Κατά τών παιδαριωδών καί άνουσίων 
διηγημάτων ούσα ή Έρβάρτειος σχολή έταξεν ώς 
κέντρον τής διδασκαλίας έν τοϊς σχολείοις κλασσικά »
έργα ελληνικά ώς έπί τό πολύ. Κατά τοϋ συστή
ματος τούτου τοϋ είσαχθέντος είς σύμπαντα τόν Ελ
ληνισμόν καί γινομένου δεκτοΰ μετ’ ένθουσιασμοΰ 
κατά τά πρώτα έτη τής έφαρμογής του έν έτει 
1878 έγένοντο άντιρρήσεις ύπ’ άνδρός σπουδαίου 
τοϋ κ. Σπ. Μωοαίτου, δστις ήτο οπαδός τοϋ έγκυ- 
κλοπαιδικοΰ συστήματος. ’Αλλά τήν γνώμην αύ- 
τοϋ ούδείς ήσπάσθη καί πάντα τά Διδασκαλεία έ- 
φήρμοσαν τό Έρβάρτειον σύστημα, ύπέρ οΰ συνη- 
γοροΰσι λόγοι έπιστημονικοί, αλλά καί λόγοι έθνικοί. 
Εύτυχώς έχομεν βιβλία τοϋ κ. Παπαμάρκου έκδε- 
δομένα τά πολύκροτα αναγνωσματάρια, δπερ έφαρ- 
μόζουσι τό σύστημα τό έγκυκλοπαιδικόν καί βιβλία 
κατά τό σύστημα τοϋ Έρβάρτου, όπερ όνομάζομεν 
σύστημα κλασσικόν καί προκαλώ πάντα αμερόλη
πτου κριτήν νά άναγνώση καί άποφανθή τί νομίζει 
ότι πρέπει πρός μόρφωσιν τών μαθητών νά δοθώσι 
πρός άνάγνωσιν ή άοκοΰδες καί τά μορμολύκεια 
τοϋ Παπαμάρκου ή τά κατορθώματα τοϋ Όδυσσέως 
καί τοϋ Μιλτιάδου ; Καί δέν ήρκει ότι έναντίον τών 
νόμων ένόθευσε τό σύστημα τό είσαχθέν είς τά σχο
λεία, άλλά θέλει ήδη διά τής προκηρύξεως νά δώση 
είς αύτό καί επίσημον χαρακτήρα. Καί οΰτω πα
ρουσιάζεται έν Έλλάδι τό έξαιρετικόν φαινόμενου 
οι πόδες νά σκέπτωνται καί άποφασίζουν άντί τής 
κεφαλής καί ό κ. Παπαμάρκου άντί πάντ τών ένων

γερινόν,Κ. Λομβάρδον, Δ. Βουλπιώτην, οϊτινες εί καί 
είχον τμηματάρχας άνδρας σώφρονας, έν τούτοις παν 
μέτρου,όπερ ένόμιζον ότι συντελείείς τήνβελτίωσιν τής 
παιδείας, ύπέβαλον είς συζήτησιν τών παιδαγωγικών 
άνδρών, καί όχι άπαξ έπείσθησαν ότι μέτρα θερμώς 
συνιστώμενα ύπό τής ύπηρεσΐας δέν έπρεπε νά άπο- 
δεχθώσι καί έφαρμόσωσιν ώς άποδεικνυόμενα ήδη 
βλαβερά. Ενθυμούμαι έν έτει 1882, ότε τής Παι
δείας ύπουργός ήτο ό μακαρίτης Κ. Λομβάρδος, 
έπειδή ό κ. Παπαμάρκου έλθών τότε είς Ελλάδα 
φυγάς έκ Θεσσαλονίκης,έζήτει νά έκπλήξη τόνΥπουρ
γόν κατακρίνων ώς μή βποβτημ,ονοκί (!) τά γινό
μενα έν τοϊς Διδασκαλείοις,ό Λομβάρδος έκάλεσεν είς 
συνεδρίαν πάντας τούς παιδαγωγικούς τήςΈλλάδος 
τόν κ. Βλ. Σκορδέλην, Μ. Σακελλαρόπουλον, Μ. 
Βρατσάνον. Π. Οικονόμου καί τόν κ. X. Παπαμάρ— 
κον ώς καί τόν αρμόδιον τμηματάρχην τής έποχής 
έκείνης κ. Σπ. Λάμπρον. Έν ταΐς συνεδρίαις τοϋ έ
τους έκείνου άπεδείχθη γελοίος ό κ.Π.καί ό Υπουρ
γός έπείσθη νά μή μεταβάλγι ούδέν τών γινομένων έν 
τοϊς Διδασκαλείοις.Έκτοτε δέν ήκούσθη πλέον ό κ.Π. 
μέχρι τοΰ έτους 1889, δτε είδον τό φώς τά διαβόητα 
εκπαιδευτικά νομοσχέδια,ά έν άλλφ έθνει θά ήρκουν νά 
καταστήσουν έκποδών τόν τοιαΰτα πράγματα τολμή- 
σαντα νά προτείνη. Άλλ’ έν Έλλάδι ή πολιτεία ε
πιζητεί πάντοτε είς τήν ύπηρεσίαν χαρακτήρας έλα- 
στικούς καί ψοφοδεεϊς, οΰς κάμνει όργανα τών όρέ- 
ξεών της κρυπτομένη αύτή όπισθεν τής είδεκότητος 
δήθεν τών υπαλλήλων της. Καί ιδού πάλιν έν τή 
σκηνή ό κ. Π. μέ πρόγραμμα τήν έξαφάνισιν τής έν 
Έλλάδι παιδείας.Τό δέ περιεργότατον καί χαρακτη
ριστικόν τοΰ ήθους τοΰ κ. τμηματάρχου είναι ότι, 
έν φ τά έργα αύτοΰ φέρουσι τήν σφραγίδα τής ά- 
τελείας καί ταπεινοΰσι καί άτιμάζουσι τήν παιδείαν 
καί τά έθνος, πάντοτε διά λέξεων διθυραμβικών καί 
μεγαλαύχων κηρύττει αύτά ώς άποκυήματα τής 
έπιστήμης καί τών γινομένων έν Γερμανί^, κρύπτων 
οΰτω τεχνικώς τήν άμάθεεάν του. Καί δΓ αύτών 
μέν δύναται ίσως νά άπατοι υπουργούς καί πρωθυ
πουργούς, πρός οΰς ζητήματα τής δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως είναι καί ξένα καί άσήμαντα καί άνάξια 
τής ύψηλής αύτών μελέτης. Άλλά τό νά κη- 
ρύττη είς όλον τό έθνος πράγματα άσύστατα καί νά 
ζητή νά έπιβάλη αύτά διάίτής πολιτικής έξουσίας, 
τοϋτο είναι θρασύτερον καί τής θρασύτητος αύτής. 
Καί έχομεν καθήκον νά άποδείξωμεν καί έν τή πε- 
ριστάσει ταύτη, ώς πάντοτε έπράξαμεν τοϋτο, ότι 
οί διϊσχυρισμοί του στηρίζονται είς τήν παντελή ά
γνοιαν τής έπιστήμης καί τών γινομένων έν Γερ— 
μανίκι, άφ’ οΰ τοιούτους λόγους προβάλλει ύπέρ τών 
γνωμών του. Άλλά τοϋτο γενήσεται ίν τω άμέσως 
προσέχει φύλλφ.

Έλλάδι παιδαγωγικών άνδρών. Έάν περιέλθη τό 
φύλλου τοϋτο είς χεϊρας πολιτικοΰ άυδρός τών έν 
Έλλάδι σήμερον ίσχυόντων δέν άμφιβάλλω ότι θά 
μειδιάση καί θά εϊπν) ότι ό άγών αύτός είναι περί 
τοϋ τίνα βιβλία θά επεκρατήσωσι, όπεο καταντά 
ζήτημα όλως δευτερεΰον διά τήν πολιτείαν. *Ας  
μας έπιτρέψη ήμΐν νά άπολογηθώμεν εις τοϋτο.Ότι 
τά έν τω σχολείφ διδασκόμενα μαθήματα, μάλιστα 
δέ τά άναγινωσκόμενα βιβλία, άποτελοΰσι τήν ψυ
χήν τοϋ σχολείου, είναι έκτος πάσης συζητήσεως. 
Μωρά βιβλία άπομωραίνουσι καί διδασκάλους καί 
μαθητάς καί καθιστώσι προβληματικήν τήν ΰπαρ- 
■ξιν τών σχολείων Τούναντίον σοφά βιβλία φωτί- 
ζουσι καί έζευγενίζουσι τούς μαθητάς καί παρασκευά- 
ζουσιν αύτούς είς βίον τελειότερον κατόπιν έν τή πο
λιτεία. Διά τοϋτο είναι έργον άσυνειδησίας ή μωρίας 
νά άδιαφορή τις τί διδάσκονται έν τοϊς σχολείοις. 
Καί είς πάντα μέν πολίτην πρέπει νά μή είναι τό 
πράγμα τοϋτο άδιάφορον, πολύ δέ περισσότερον είς 
τούς άσχολουμένους είδεκώς περί τήν άνατροφήν τοϋ 
άνθρώπου καί δυναμένους κατά βάθος καλλίτερον 
παντός άλλου νά ίκτιμήσωσι τήν σημασίαν τών άνα- 
γνωστικών βιβλίων ώς οργάνου σπουδαίου είς τήν 
μόρφωσιν τών μαθητών. Όπω? είς τόν γεωργόν δέν 
πρέπει νά είναι άδιάφορον τί σπείοεται έν τώ άγρφ 
άν σίτος ή ζιζάνια,άλλά καί περί τής ποιότητας τοϋ 
σπόρου πρέπει νά προνοή, οΰτω καί είς τόν άρχον
τα τής πολιτείας, τόν κατέχοντα έπαξίως τήν θέσιν 
του καί έχοντα ακριβή συνείδησιν τών καθηκόντων 
του, δέν πρέπει νά είνε άδιάφορον τί άναγινώσκου- 
σιν οι μικροί μαθηταί τοϋ σχολείου, οϊτινες κατόπιν 
θά αύξηθώσι καί θά άποτελέσωσε τούς πολίτας τοϋ 
κράτους. Καί άν μέν οί άρχοντες δΓ έλλεψιιν προ- 
παρασκευής είς το έργΟν των δέν δύνανταε μόνοι νά 
διακρίνωσι τό ορθόν τοϋ πλημμελούς, άς καλέσωσιν 
τούς αρμοδίους νά συμβουλευθώσιν περί τοϋ πρακτέου.

Τό νά άδιρφορώσιν όμως είς το τί γίνεται, νά 
άδιαφορώσιν άκούοντες καταγγελλόμενα πράγμα
τα έν τοϊς σχολείοις συμ,βαίνοντα σκανδαλώδη, 
καί μωρά καί άντεθνικά, είνε καταφρόνησες τοϋ 
άξώματός των καί άθέτησις τοϋ όρκου, όν έδωκαν 
νά διαχειρίζωνται τεμίως καί εύσυνειδήτως τό κα
θήκον των. Ώστε παρακαλοΰμεν τούς άρχοντας τής 
πολιτείας νά άφήσωσι τήν άδιαφορίαν των, νά πι- 
στεύσωσιν ότι έπικρίνοντες πλημμελή πράγματα έν 
τή πολιτεία γινόμενα πράττομεν τοϋτο μετά λύπης 
καί άκοντες, διότι δέν έπιθυμοϋμεν νά μεεώται τό 
άξίωμα τών άρχόντων τής πολιτείας δΓ έπι- 
κρίσεως πράξεων είς άκρον πλημμελών.

Διά τοϋτο εύχής έργον θά ήτο, άν έβασανίζοντο 
τά νομοθετήματα καί αί κανονιστικαί διατάξεις τών 
σχολείων περισσότερον, συγκαλουμένων έπί τό αύτό 
πάντων τών άρμοδίων καί άποφαινομένων περί τοϋ 
τί δέον γενέσθαι. Οί παλαιότεροι ήσαν κατά τοϋτο 
σόφώτεροι. Μετά πόθου ένθυμούμεθα ΰιίουργούς τής 
Παιδείας,οίον τούς κ.» Ν. Μαυροκορδάτον, Άν.Αυ
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Έζ Άδριανουπόλεως διεβιβάσθη ήμΐν Επιστολή 
άποκαλύπτουσα ένοχον προμελέτην τοΰ >κ. Πα
παμάρκου κατά τής εθνικής ήμών Παιδείας, ήν τυ- 
ποΰμεν ένταΰθα άνευ σχολίων, ινα ίδωσιν οί ενδια
φερόμενοι τίνα όργια διαπράττονται έν τή πατρι- 
δι ήμών παρ’ έκείνων, είς ού; πανταχόθεν αποβλή
τους παρέχομεν ύμεΐς αφειδώς καί χρήματα καί 
τιμάς,

« Αξιότιμε κ. Λιευ&υυτά.»
« Έν ’Αδριανουπόλει διατρίβει ό . καθηγητής κ. 

Βασΐλειάδης έκ Στρουμνίτση; τή; Μακεδονίας κατα
γόμενος. Πρό; τον καθηγητήν τοΰτον ό κ. Παπα
μάρκου, ώς έζ ιδίας άντιλήψεως γινώσκω, ήλθε κατά 
τό παρελθόν έτος πρό τής έκδόσεω; τών ’Αναγνω
σματαρίων του είς άνακοινώσεις γνωμών ζητώντας 
συμβρυλάς του όποΐά τινα πρέπει νά εινε τά διδα
κτικά ' βιβλία πρός χρήσιν τών μαθητών, ίνα εΰρί- 
σκωσιν έν Τουρκία άκώλυτον κυκλοφορίαν. Ό κ. 
Βασΐλειάδης ύπέδειζεν είς τόν κ. Παπαμάρκον ότι, 
έάν θέλη νά κερδίση έκ τών βιβλίων του έν Τουρ- 
κίγ, πρέπει νά άπέχηται έπιμελώς παντός έθνικοϋ 
ζητήματος, νά άποφεύγη δέ εί δυνατόν καί αύτήν 
τήν λέζιν' τής πατρίδος. Ήμεϊς οί έν Άνδριανου- 
πόλει οί γινώσκοντες έκ τοΰ σύνεγγυς τά κατά του 
κ. Βασιλειάδην δέν έζενίσθημεν διά τάς συμβουλάς 
του αύτάς, αϊτινες ύποκρύπτουσιν ίσως καί άλλου; 
απώτερου; σκόπ.ούζ, περί ών έν καιρφ θά κάμωμε/ 
λόγον, άλλ’ έκπλήττόμεθα έπί τή άκατανομάστω 
του κ. Παπαμάρκου διαγωγή τηρήσαντο; τάς συμ
βουλάς τοΰ κ. Βασιλειάδόυ pteypi άγανακτήσεως, 
ώς βλέπομεν έν τοϊς Άναγνωσματαρίοι;. Έν γνώσεε 
τών διαμειφθέντων γραμμάτων διεζήλθομεν μετά πε
ριέργειας καΐ τά 4 τεύχη τών ’Αναγνωσματαρίων, 
ούδαμοΰ δέ έν αύτοις άπαντα ή λέζις πατρίς ή άλλο 
τι έκ τής έθνική; ήμών ιστορία; παραθήγον τήν 
έθνικήν ήμών φιλοτιμίαν καί κατ’ έλάχιστον. Βε
βαίως τά παρ’ ήμΐν κυκλοφοροΰντα βιβλία δέν έπι- 
θυμοΰμεν νά έμβάλωσιν ήμΐν τοΐ; έν Τουρκία καλώ; 
βιοΰσι ύπό τήν αιγίδα τοΰ κραταιοΰ καί φίλου τοΰ 
έθνους ήμών άνακτος σπέρματα διαταράζεως τή; αρ
μονία; αύτή; μεταζύ τών συμπολιτών ήμών ’Οθω
μανών,άλλά νομίζομεν ότι ή άρχ αία μάλιστα Ιστορία 
ήμών έχει πολλά κεφάλαια, ά καί οί συμπολϊται 
ήμών ’Οθωμανοί μετά θαυμασμού καί άσκανδαλί- 
στω; άκούουσι καϊ άναγινώσκουσι καί έκ τών μερών 
τούτων τή; έθνική; ιστορία; ήδύνατο ό κ. Π. νά πα- 
ρεμβάλη τούλάχιστον τίνα χάριν ποικιλία; έν τοΐ; ά- 
ναγνωσματαρίοις του, έν οί; ούδέν άλλο εύρίσκει τις ή 
λύκους, άρκτους, έχίδνας καί τήν λοιπήν χορείαν 
τών ζώων ζωώδη πράγματα σκεπτομένην καί 
πράττουσαν. Πώς δέ εινε δυνατόν έκ τοιούτων άνα
γνωσματαρίων νά προέλθη άνεκτή πως άνθρωπίνη 
μόρφωσι;. μοΰ είνε άκατάληπτον. Καί όμω: διά τών 

άναγνωσματαρίων, χάριν είς τήν άκατανόμαστού 
διαγωγήν ένός μεγαλόσχημου συλλόγου ύποστήρί- 
ζοντος τοιαΰτα έζαμβλώματα διανοίας άκαταστάτου, 
παραγκωνίζονται άλλα σπουδαιότατα άνδρών σω· 
φρόνων βιβλία. Νομίζομεν ότι ούδεμίαν μεγαλει- 
τέραν ύπηρεσίαν ήδυνάμεθα νά προσφέρωμεν είς τά 
έθνη τής ’Ιλλυρικής χερσονήσου τά άνταγωνιζόμενα 
μέ ήμάς έν τφ άγώνι περί ύπάρζεω; ή νά ·®απει- 
νώσωμεν τά σχολεία ήμών καί τούς διδασκάλους 
διά τοιούτων τοιαύτην ΰλην έχόντων άναγνωστικών 
βιβλίων. ’Αλλά τό γεγονός τοΰτο νομίζομεν ότι μαρ
τυρεί καί άλλο τι λίαν αλγεινόν ότι δηλ. ύπάρχουσι 
μερικοί άνθρωποι έτοιμοι νά έμ.πορευθοΰν μέ τά ίι- 
ρώτερα τοΰ άνθρώπου αισθήματα, άρκεΐ νά εύρί- 
σκωνται άγορασταί ! Οι τοιοϋτοι, ούς ήμεϊς ένταΰθα 
οί μή προηγμένοι είς τον πολιτισμόν, καλοΰμεν διά 
τοΰ έκφραστικοΰ ονόματος τοΰ προδότου, έν Έλ
λάδι μανθάνομεν, εύρίσκουσι θερμήν ύποδοχήν καί 
προαγωγήν. Ήδυνάμεθα νά σάς έκθέσωμεν σχετικά 
πρό; τήν ύπόθεσιν πράγματα, ά θά κινήσωσιν τήν 
φρίκην ύμών, άλλά σιωπώμιν, άφ’ ού ούδεμίαν ού- 
δαμόθεν άναμένομεν διόρθωσιν!»ΣΓΜΜΙΚΤΑ

Έκ Βώλου λόγιο; Ελληνοδιδάσκαλος έγραψεν ήμΐν 
λίανρρθά πράγματα περί τής γνώμη; δημοδιδασκάλου 
έν προηγουμένφ φύλλφ τής Έκπαιδεύσεω; δημοσι- 
ευθείσης, καθ ’ ήν τά έλληνικά σχολεία θεωρούνται 
έπιβλαβή, καί πρέπει νά συγχωνευθώσι μέ τά δη
μοτικά. Τά έλληνικά σχολεία λειτουργοΰντα κατά 
τόν άρχικύν αύτών κανονισμόν καί προορισμόν, είναι 
ώφελιμώτατα σχολεία. Δέν πρέπει δέ νά συγχέωμεν 
δημοτικά σχολεία καί έλληνικά σχολεία, διότι ό προο
ρισμός αύτών είναι διάφορος, ούδέ νά άπαιτώμεν 
τήν βελτίωσιν τοΰ ένός διά τής καταστροφής τοϋ 
άλλου. Τά Έλληνικά σχολεία κατά τούς τελευταί
ους μάλιστα χρόνους έγένοντο δίσκος σκοποβολής 
πάντων τών μεταρρυθμιστών καί έκαστος έπανα— 
λαμβάνει τάς αύτάς αιτιάσεις κατά τών σχολείων αύ
τών,αϊτινες άναφέρονται άποκλειστικώς είς τήν λει
τουργίαν τών σχολείων ούχί δέ είς τόν προορισμόν αύ
τών. Κατά τής διαλύσεως τών Ελληνικών σχολείων 
άντετάχθημεν ήμεϊς πάντοτε ώς έπιβλαβοΰς, καλόν 
δέ είναι οί έργαζόμενοι έν αύτοις νά δείζωσι διά τής 
έργασίας των τής πεφωτισμένης, ότι είναι ύπερβολικά 
τά έκάστοτε περί τών Ελληνικών σχολείων λεγά
μενα. Περί τοΰ πράγματος τούτου σκεπτόμεθα νά 
πραγματευθώμεν έκτενώς έν προσεχεϊ φύλλω τής 
Έκπαιδεύσεως.

Οί έν Τουρκία συνδρομηταί δύνανται νά στείλωσι τήν 
συνδρομήν των δι επιστολή; εις μ ο ν δ γ ρ οσα γραμμα
τόσημα Τουρκίας,έξ ών 5 ίσοδυναμοϋσι πρός ί φράγκον.


