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Η Δ1ΑΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

Κατόπιν της γενικής τοΰ έθνους ί ξεγέρσεως κατά 
τοΰ άπαισίου μέτρου τής διαλύσεως τών Διδασκα
λείων ένόμιζέ τις δτι ή Κυβέρνησις θά συνήρχετο 
είς έαυτήν καί θά έσέβετο τούς λόγους, δι’ ών άπε
δείχθη ότι ή διάλυσις τώνΔιδασκαλείων είναι καθαρά 
πνευματική αυτοκτονία τοΰ έθνους, ή δέ διατήρησις 
αυτών είναι τό πρώτον καθήκον πάσης Κυβερνήσεως 
τοΰ άτυχους τούτου βασιλείου. Καί όμως οί περί 
τήν Κυβέρνησιν, άφ ’ ού δέν ήδυνήθησαν έν τφ φα- 
νερώ διά νόμου νά ψηφίσωσε τήν κατάργησιν αυτών, 
άντιταχθέντων έορωμένως τών βουλευτών πάντων 
τών κομμάτων, ήδη προσπαθοΰσιν ύπούλως νά έπι- 
τύχωσι τόν καταχθόνιον σκοπόν των. Έν τω προ
ϋπολογισμοί τοϋ έτους τούτου αναγράφεται πίστωσις 
12 καθηγητών διά τά 4 Διδασκαλεία έπί 6 μήνας 
ήτοι μέχρι ’Ιουλίου, κατά δέ τούς άλλους 6 μήνας 
αναγράφεται πίστωσις μόνον διά 8 καθηγητάς.Τί δέ 
σημαίνει τούτο; Ή Κυβέρνησις έχει σκοπόν μεθοδι- 
κώς νά διαλύση τά Διδασκαλεία,ών άπεφάσισε κατά 
τοΰτο τό έτος νά άποκόψη τήν μίαν τάζιν, κατά δέ 
τό επόμενον τήν άλλην ή τάς άλλας καί οΰτω μετά 
δύο έτη δέν θά ύπάρχουν Διδασκαλεία πρός μόρφω- 
σιν διδασκάλων ! Καί διά τί τά διαλύει; Κατά έν 
σχέδιον ένός μεγαλεπηβόλου Ήροστράτου, όστις συν
έλαβε τήν τολμηράν άπόφασιν νά γίνη ό νεκροθάπτης 
τής δημοτ. Έκπαιδεύσεως, ή- Ελλάς έχει πολλούς 
διδασκάλους,περισσεύουν μάλιστα έζ αύτών καί Ικα
νοί, άλλοτε200καί άλλοτε 500,ους άπορούμεν πώ; δέν 
έπρότεινε καί νά πωλήσωμεν είς άλλους λαούς,ΐνα κα
λυφθούν μερικά έλλείμματα τοΰ ύπουργείου τής Παι
δείας προερχόμενα έκ τής προσθήκης έκτάκτων ύπαλ- 

λήλων φίλων τοΰ κόμματος καί λαμβανόντων 200 
καί 250 δραχμάς κατά μήναΙΌ κύρεος ούτος, ό νέος 
ούτος Σωτήρας τής Παιδείας,έν ω πρό δύο ή τριών 
έτών έκόπτετο νά γίνωσι καί άλλα Διδασκαλεία 
καί διά τό κατεπεϊγον ήθελε μονότακτα Διδα
σκαλεία καί Διδασκαλεία τών τεχνικών μαθημάτων 
καί Διδασκαλεία τών θηλέων, τώρα πνέοντος άνεμου 
βορείου, δέν θέλει νά βλέπη ούδέν αύτών καί προ
τείνει νά κλεισθώσι πάντα καί ό ελληνικός λαός νά 
παιδεύεται τοΰ λοιποϋ παρά τών μαθητών τοΰ σχο
λαρχείου ! Άλλοτε ό Άλή πασής έν καιροΐς δεινοϊς 
συνεβούλευε τούς Έλληνας νά καύσωσι τά βιβλία 
των, ΐνα μή φωτίζωνται καΐ αίσθάνωνται τήν άθλι- 
ότητά των, σήμερον άλλος πασάς ίσως διά τόν 
^κύτόν λόγον κλείει τά σχολειά μας, διαλύει τά Δι
δασκαλεία μας, καταδιώκει τούς διδασκάλους μας, 
ύβρίζει τό έθνος μας, σατυρίζει τήν έκπαίδευσιν μας, 
καί παντοιοτρόπως άσχημονεϊ, καί όμως τά γένος 
τών ηλιθίων άναμένει άνωθεν βοήθειαν, ανέχεται 
καί υπομένει πάντα ταΰτα. Άν ή νΰν βουλή τής 
Ελλάδος νομίζη ότι έστάλη παρά τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ, ΐνα άπεμπολήση τήν τιμήν του, τήν παιδείαν 
του, ύποσκάψη τήν άνεξαρτησίαν του, τότε είνε 
βουλή ούδέποτε άπαντώσα έν τφ κόσμφ, είνε βουλή 
έξευτελίζουσα τό συνταγματικόν πολίτευμα καί πε- 
ριάπτουσα είς τό έθνος καταισχύνην.Οΐ κ. βουλευταί, 
άν δέν έχωσι τάς άπαιτουμένας γνώσεις, ΐνα αι
σθανθούν το μέγεθος τής άδικίας τής γινομ-ένης διά 
τής διαλύσεως τών Διδασκαλείων εις τό παρόν καί 
είς τό μέλλον τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, είς το μέλλον 
ολοκλήρου τοΰ έθνους, άς συμβουλευθώσι τούς ειδι
κούς, άς άναγνώσωσι τί πρός τοΰτο έγράφησαν. Ό 
Γερμανός Diesterweg είπεν· Τά Διδασκαλεία είναι
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τό καύχημα ήμών.Ό γερμανός δημοδιδάσκαλος εί; ! 
δν άπεδόθησαν τά τρόπαια της κατά της Γαλλίας 
Εκστρατείας, Επαιδεύθη εις τά Γερμανικά Διδασκα- 
λεΐα.Είνε δέ όνειδος κατόπιν της γενικεύσεως τώνΔι- 
δασκαλείων είς πάντα τά Κράτη τοϋ κόσμου,εν Ελ- 
λάδι τά ύπάρχοντα καί εύδοκιμοϋντα νά διαλύωνταύ 
Άν οί αρμόδιοι δέν ήξεύρουν τί κάμνουν, ή βουλή, 
οί διδάσκαλοι,ό λαός πρέπει νά διαμαρτυρηθοΰν κατά 
τής διαλύσεως τών Διδασκαλείων ! Εν Γερμανία, 
δτε ό αΰτοκράτωρ ήθέλησε διά νόμου νά παραχώ
ρηση είς τόν κλήρον περισσότερα δικαιώματα είς την 
διοίκησιν τών σχολείων, έξηγέρθη σύμπασα ή Γερ- 
μανία,ή δημοσιογραφία, τά Πανεπιστήμια πάντα,οί 
σύλλογοι, ή βουλή καί ήνάγκασαν τόν αύτοκράτορα 
νά άποσύρη τό νομοσχέδιον κατόπιν μάλιστα τοΰ 
περιβοήτου λόγου αύτοΰ' «"Οστις δέν αποδέχεται το 
νομοσχέδιον, νά έγκαταλίπη τό έδαφος τής Γερμα
νίας».— Έάν έν Γερμανέ^ εύρίσκοντο άνδρες παρά- 
φρονες νά προτείνωσεν κατάργησιν τών Διδασκαλείων, 
τοϋτο καί μόνον ήρκει νά πέση όχι μόνον ύπουργεΐον 
άλλ’ ολόκληρος δυναστεία. Ούτω πολιτεύονται οί 
λαοί έκεϊνοι καί εύτυχοΰσι. Δέν περιορίζονται μόνον 
νά Εκλέγωσι τούς αντιπροσώπους των, άλλ' Επαγρυ- 
πνοΰσιν είς τήν πολιτείαν αύτών καί είναι έτοιμοι 
νά άποκηρύξωσιν αύτούς, άν ίδωσι πράττοντας 
πράγματα άσύμφορα εις τό έθνος. Παρ’ ήμΐν δυ
στυχώς δέν ύπάρχει άκόμη άνεπτυγμένος ό νοΰς ό 
ύπέρ τών κοινών καί άφίνομεν νά καταλύωνται άνυ- | 
πολόγίστου άξίας καθιδρύματα, χωρίς νά έκφέρωμεν | 
ούδέ μίαν κάν λέξιν άγανακτήσεως κατά τής ίτα- 
μότητος τών άνθρώπων. ’Εντεύθεν προέρχεται καί 
ή κακοδαιμονία ήμών καί ή άθλιότης καί θά κακο- 
δαιμονήσωμεν περισσότερον, έν δσω δέν σωφρονήσω- 
μεν καί δέν πράξωμεν πάντες καί μικροί καί μεγά
λοι δ,τι υπαγορεύει ήμΐν τό καθήκον μας.

1ΙΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩι 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΠΜΟΔ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ

(Συνέχεια ίδέ φύλλ. 23)

Πρός τά παιδαγωγικά ό νόμος ΧΘ'. έν άρθρφ 3. 
άπαιτεΐ άπό τούς μέλλοντας νά γίνωσι τοΰ λοιποΰ 
δημοδιδάσκαλοι α'.) θεωρίαν τής παιδαγωγικής καί 
τής διδακτικής β'.) ιστορίαν τής παιδαγωγικής γ'.) 
άνθρωπολογίαν δ’. )ψυχολογίαν καί λογικήν ε'.)μεθο- 
δικήν καί πρακτικήν διδασκαλίαν. Αύτά δέ τά μα
θήματα πάντα άπητοΰντο καί παρά τών έν τω 
Άρσακείω μορφουμένων διδασκαλισσών. Άς ίδωμεν 
δέ ήδη τί ζητεί ό νέος νομοθέτης έν άρθρ. 16 έδαφ. 
4. τοΰ άπό 27 8βρίου Β. Διατάγματος. « Έν τή 
παιδαγωγική όφέίλουσι νά άποδείξωσιν ότι γνωρίζου- 
σςν έκ τής ιστορίας τής παιδαγωγικής τάς άρχάς τοΰ 
Πλάτωνος, τοΰ Άριστοτέλους, τοΰ Πλουτάρχου,τοΰ 
Κομενίου καί τοΰ Πισταλότζη καί έκ τής παιδα

γωγικής τούλάχιστον τά περί τής σωματικής άγω- 
γής,τά περί τών μέσων τής άγωγής, τήν γενικήν καί 
ειδικήν μεθοδολογίαν». “Ωστε κατά τήν θεωρίαν τοϋ 
κ. Παπαμάρκου άφαιρεϊται τοΰ λοιποΰ άπο τά Δι
δασκαλεία τών θηλέων ή ψυχολογία, ή λογική καί 
ή ηθική, οί δύο οφθαλμοί τής παιδαγωγικής, άφαι- 
ρεϊται τό πλεϊστον τής ιστορίας τής παιδαγωγικής 
καί τών άρχαίων καί νεωτέρων χρόνων, άφανρεΐται 
ή παιδαγωγική κατά τό σπουδαιότατον αύτής μέρος 
τήν τελεολογίαν, άφαιρεϊται ή σχολική τάξις κτλ.

Δέν ήξεύρομεν τί είδος διδασκαλισσών θέλει ό κ. 
Παπαμάρκου; Άν θέλη αί διδασκάλισσαι τοΰ λοιποΰ 
νά ήναι καθαρώς μηχανικαί, άνευ θεωρίας τινός 
ούδεμιάς, τότε καί αί παιδαγωγικαί άρχαί τοΰ 
Πλάτωνος, τοΰ Άριστοτέλους, τοΰ Κομενίου, τοΰ 
Πεσταλότζη είναι περιτταί.ΔΓ ύποδειγματικής διδα
σκαλίας γινόμενης ύπό έμπειρου διδασκαλίσσης προσ- 
οικειοΰνται καί αύται τόν τρόπον τής διδασκαλίας 
καί θά δύνανται μηχανικώς νά διδάξωσι τήν άνάγνω- 
σιν, γραφήν καί τάς 4 πράξεις τής άριθμητικής. 
Άν όμως θέλει νά έχη διδασκαλίσσας καλάς, αξίας 
τοΰ ονόματος, προωρισμένας νά μορφώσωσι τάς Ελ- 
ληνίδας διά πεφωτισμένης διδασκαλίας καί άνατρο- 
φής, τότε πρέπει αύται πρό παντός άλλου νά διδα- 
χθώσιν καλώς όλη 7 τήν παιδαγωγικήν καί πρός τή 
παιδαγωγική καί τήν ψυχολογικήν καί ήθικήν. Άλλ*  
ό κ. Π. χωρίς νά έχη ώρισμένον σκοπόν, χωρίς 
νά ήξεύρη τί κάμνει,συνταράττει τά πάντα καί άπαι- 
τεϊ νά διδάσκωνται μαθήματα, ά ούτε τόν ενα ού
τε τόν άλ^ον σκοπόν άποβλέπουσιν, άλλά τοϋτο δέν 
ιιναι πρόοδος, είναι σπουδαία όπισθοδρόμησις,ήν κα
θήκον έχουσιν οί αρμόδιοι νά προλάβωσι καί μα- 
ταιώσωσι.

Άλλά μήπως είς τά άλλα μαθήματα γνωρίζει 
τί ζητεί ; Έν τή φυσική ίστορί? ζητεί έκ μέν τών 
φυτών τά Εκλεκτότερα, τά κηπευτικά,τά φαρμακευ
τικά, τά δηλητηριώδη, τά τοΰ καλλωπισμού' Εκ δέ 
τών ζώων τά αύτόχθονα καί τά άντιπροσωπεύοντα 
τάς οικογένειας τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου έκ τών ξένων, 
τόν βίον τών ωδικών πτηνών, τά ανθρώπινον σώμα. 
"Οστις άναγνώση ταΰτα πάντα βλέπει ότι ό κ.ΙΊ. δέν 
ήξεύρει διά τί διδάσκεται ή φυσική ίστορία έν τοϊς 
σχολείοις. Σκοπός τοΰ μαθήματος τούτου δέν είναι 
ή πρόσκτησις γνώσεων τινων περί ζώων καί φυτών 
καί ορυκτών, άλλ’ ή έξοικείωσις τών μαθητών προς 
τήν φύσιν,ήν πρέπει νά γνωρίσωσι καί άγαπήσωσι. 
Διά τοϋτο δέν πρέπει νά διδάσκωνται μόνον τά 
χρήσιμα ή βλαβερά ζώα ή φυτά. "Ολη ή φύσις πρέ
πει νά γίνη ύποκείμενον τής έρεύνης τών μαθητών. 
Ή αδιαφορία πρός τήν φύσιν, ή βαρβαρότης μάλι
στα πρός αύτήν πρέπει νά λείψη. Τό δέ λυπηρότα- 
τον Εν τφ προγράμματι τούτφ τοΰ Διατάγματος 
είναι ή έλλειψις τής φυσικής καί χημείας, μαθημά
των, α παρέχουσι μόρφωσιν μή δυναμένην δυστυχώς 
νά άναπληρωθή δι’ ούδενός άλλου μαθήματος' διότι 
ούδέν άλλο μάθημα ύπάρχει δυνάμενον νά έξεγείρη 

τό Ενδιαφέρον τών μαθητών εις τήν παρατήρησιν τών 
πολλών έν τφβίφ έκδηλουμένων φυσικών φαινομένων, 
είς τό έρωταν τήν φύσιν καί μανθανειν παρ’ αύτής. 
Άλλά καί πρός τήν χρησιμότητα έν τφ βίω τά 
μαθήματα ταΰτα είναι άπαραίτητα. Ή φυσική καί 
ή χημεία μετέβαλον ούσιωδώς τόν βίον τών άνθρώ
πων καί έπί τών διδαγμάτων αύτών στηρίζονται αί 
πλεΐσται τών άνθρωπίνων εργασιών σήμερον. “Ωστε 
ό άγνοών τά μαθήματα ταΰτα μένει ξένος πρός τόν 
βίον αύτόν.

Επίσης σπουδαίαν παράλειψιν εύρίσκομεν ότι ή 
διδασκαλία τής ιστορίας έν τοϊς Διδασκαλείοις περι
ορίζεται είς τήν ελληνικήν ιστορίαν μόνον. Είναι γε
γονότα τής παγκοσμίου ιστορίας,ά έχουσι γενικόν άν- 
θρώπινον Ενδιαφέρον καί ών ή άγνοια θεωρείται ώς έλ- 
λειψις σπουδαία τής άνατροφής τών άνθρώπων.Ταΰτα 
δέν πρέπει νά άγνοώσιν ούδέ οί μαθηταί τοϋ δημοτ. 
σχολείου, ήκιστα δέ πάντων οί διδάσκαλοι. Πρβλ. 
Γνώμαι Διδασκαλικού Συλλόγου σελ. 81.

Άλλ’όσον ταπεινά,άσυνάρτητα καί άθλια καί άν 
είναι τά τοΰ προγράμματος τών νέων τούτων φυτω
ρίων τών διδασκαλισσών, όμως είναι μηδέν πρός τάς 
εξετάσεις καί τήν βαθμολογίαν αύτών. Τά μαθήματα 
διαιρούνται κατά τό Διάταγμα είς πρωτεύοντα καί 
δευτερεύόντα. Καί πρωτεύοντα μέν είναι τά χειρο
τεχνήματα, τά τεχνικά μαθήματα, τά θρησκευτικά, 
τά παιδαγωγικά καί τά έλληνικά, δευτερεύόντα δέ 
ή ίστορία, ή άριθμητική, ή γεωμετρία ή γεωγραφία 
καί ή φυσική ίστορία. Καί όσαι μέν διδασκάλισσαι 
λάβωσιν άριστα είς τά πρωτεύοντα μαθήματα, λίαν 
δέ καλώς είς τά άλλα γίνονται πρωτοβάθμιοι, όσαι 
δέ λίαν καλώς είς τά πρωτεύοντα, καλώς δέ είς 
τά δευτερεύόντα γίνονται δευτεροβάθμιοι' όσαι δέ 
λάβωσι καλώς μέν έν τοϊς πρώτοις, οίονδήποτε 
δέ βαβμιόν έν τοίς άλλοος, γίνονται τριτο
βάθμιοι. Διά τοϋ ορισμού τούτου, δστις είναι αύθαί- 
ρετος, καταργούνται τά σπουδαιότατα μαθήματα τοΰ 
δημοτικού σχολείου, ή άριθμητική δηλ. ή ίστορία,ή 
γεωγραφία, ή φυσική ίστορία διά τάς τριτοβαθμίους 
διδασκαλίσσας' διότι, άφ’ ούδέν αύτοΐς βαθμός δύ
ναται νά είναι οίοσδήποτε, άρα καί μετρίως, δέν 
βλέπω διατί νά καταγίνωνται μέ τοιαΰτα μαθήματα 
αί διδασκάλισσαι καί διατί οί συντηροΰντες ιδιωτικά 
Διδασκαλεία θηλέων νά ύποβάλλωνται είς μεγάλας 
δαπάνας πρός διδασκαλίαν τών μαθημάτων τούτων; 
Άμεσον δέ πόρισμα τοΰ θεσμού τούτου θά είναι ότι 
καί οί έξετασταί θά περιορίσωσι τήν έξέτασίν των είς 
τά κύρια μόνον μαθήματα καί ούτως απλοποιούνται 
καί αί Εξετάσεις πρός καταισχύνην τών σχολικών ή
μών πραγμάτων.

Άλλά δέν άρκεϊ, τοϋτο, δπερ άποτελεϊ όντως 
μεγάλην κηλϊδα είς τήν νομοθεσίαν τοΰ νέου Χα- 
ρώνδα, έπρεπε νά συνεπικουρήσωσι καί άλλα παρά
δοξα, ινα έχωμεν πλήρη εικόνα τής άπονοίας τοϋ άν- 
θρώπου.Τό συνίδριον τών Εξεταστών διαιρεί ό Χαρών- 

δας είς δύο τάξεις εις Εφορεύοντας καί βαθμολογοΰν- 
τας καί εις κυρίως Εξετάζοντας άλλ’ ούδέν δικαίωμα 
έχοντας βαθμολογίας. Οί πρώτοι λαμβάνονται έκ τοΰ 
Πανεπιστημίου,Εκ τών γυμνασίων,έκ τώνΔιδασκαλεί- 
ων,έκ τοΰ συμβουλίου τοΰ Συλλόγου τώνΚυριών,εΐς έξ 
έκαστου καθιδρύματος καί μετά τοΰ γενικού έπιθε- 
ωρητοΰ άποφαίνονται περί τής άξίας τών εξεταζό
μενων, οί δέ δεύτεροι Εκ τών διαλυόμενων Διδασκα
λείων. Δέν ήξεύρομεν άν ύπάρχη καί είς άλλο μέρος 
τοΰ κόσμου τό είδος τοϋτο τών Εξετάσεων,άλλά καί 
δέν βλέπομεν διά τί περιπλέκει ό νομοθέτης τά πράγ
ματα τοσοΰτον,ώστε νά μή ήξεύρη τις κυριολεκτικώς 
τί γίνεται.Διά τί νά μή έξετάζωσνν αύτοί οί έφορεύ- 
οντες τάς εξετάσεις; Δέν ήξεύρουσι νά έξετάσωσι τά 
πράγματα; Τότε πώς θά βαθμολογώσι περί πραγμά
των,ά άγνοοΰσι; Ήμεϊς φρονοΰμεν δτι μόνον ό έξετά- 
ζων δύναται δικαίως νά βαθμολογήση Ούχί δέ σπα- 
νίως συμβαίνει νά μή Εγκρίνωσεν οί παριστάμενοι τήν 
Εξέτασίν ή τάςγνώμας τοϋ έξεταστοΰ.Τότε τοϋτο πρός 
ποΐονπρέπει νά καταλογισθή πρός τόν Εξεταστήν ή πρός 
τόν Εξεταζόμενον ; Πολλάκις ό Εξεταστής, μάλιστα 
άφ ’ ού δέν άναλαμβάνη καμμίαν εύθύνην διά τήν 
βαθμολογίαν, δύναται τήν έξέτασίν του νά κατα- 
στήση εϋκολον ή δύσκολον καί νά έπιδράση είς τήν 
γνώμην τών βαθμοφόρων.

Άλλ’ έχομεν καί άλλα άτοπα έν τφ Διατάγματι 
Ή έξέτασις δέν γίνεται ώς πας τις έδικαιοΰτο νά πε- 
ριμένη κατ’ έτος,ώστε πάσαι αί μαθήτριαι αί άπο- 
λυθεϊσαι έκ τών ιδιωτικών διδασκαλείων νά προσέρ- 
χωνται εύθύς είς εξετάσεις καί νάλαμβάνωσιν έν οίον- 
δήποτε δίπλωμα. Όχι. Αί έξετάσεις γίνονται, οσά
κις θελήση τό Ύπουργεΐον. "Ωστε αί άπολυθεϊσαι έκ 
τών ιδιωτικών Διδασκαλείων πρέπει νά γρηγορώσι 
καί νά προσέχωσι πότε θά Επιτρέπεται αύτοΐς ή έ- 
ξέτασις. Άλλ*  άν ή άδεια πρός Εξέτασίν δέν δοθή 
Εντός δύο ή τριών Ετών, αί γνώσεις βεβαίως λησμο- 
νοΰνται καί αί μαθήτριαι ή πρέπει διηνεκώς κατά 
τόν χρόνον τοΰτον νά καταγίνωνται,όπως έχωσι προ
χείρους τάς γνώσεις ή πρέπει νά φοιτώσιν είς τά 
Διδασκαλεία πάλιν πρός νέαν σπουδήν. Καί δέν άρ- 
κοϋσι τά πολλά όντως βασανιστήρια τών δυστυχών 
διδασκαλισσών, πρέπει καί νά ταπεινωθώσι ποικιλο- 
τρόπως,πρέπει δύο καθηγηταί ιατροί τοΰ Πανεπιστη
μίου νά βεβαιώσωσι τήν υγείαν των, οί διδάσκαλοί 
των τήν σεμνότητά των καί ό δήμαρχος τήν ήλι- 
κίαν των.

Καί πού θά εξετάζωνται αί διδασκάλισσαι αύται; 
Είς εν δημοτικόν σχολεϊον τών. Αθηνών κατά μήνα 
’Ιούλιον ! Μεγαλειτέρα διαπόμπευσις τής ιδέας τής 
μορφώσεως τών διδασκαλισσών καί τών προσώ
πων τών έξεταζόντων δέν ήδύνατο νά επινοήση τις ή 
έφαρμόζων περί τούτου τά ύπό τοΰ άπαισίου άνθρώ
που υπαγορευόμενα καί νομοθετούμενα ! "Οστις ζή 
έν’Αθήναις δύναται νά έννοήση οποίου είδους Εξετάσεις 
θά τελώνται ενταύθα ύπο τοΰ άφορήτου καύσωνος τού 
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’Ιουλίου καί όποιος θεατρισμός θά γίνηται τών δυ
στυχών διδασκαλισσών,αϊτινες θα συρρέωσιν είς’Αθή- 
νας πανταχόθεν της ’Ελλάδος, ϊνα λάβωσι το χρίσμα 
τών έξετάσεων. Αΐ σοφαί, Κ. ΙΙαπαμ., Κυβερνήσεις 
δέν καθιστώσι δι’ άσκοπων νομοθετημάτων ανιαρόν 
τόν βίον τών πολιτών, άλλ’ εύλαβούμεναι τήν θέ
σιν αυτών προσέρχονται ποικιλοτρόπως επίκουροι καί 
συντελουσιν είς τήν ευδαιμονίαν αυτών. Αί πεπολι- 
τεσμέναι Κυβερνήσεις δέν είναι δεσπόται άλλά προ- 
στάται, δέν tivat εχθροί, άλλά φίλοι τών πολιτών. 
Διατί νά μ.ή σχηματισθώσι διάφορα κέντρα έξετά
σεων και είς άλλας πόλεες τής 'Ελλάδος καΐ νά 
γείνη μία οικονομία τών πτωχών διδασκαλισ- 
σών ; Διά τί δέν ορίζεται άλλος χρόνος προς 
έξέτασιν ; Διά τί τέλος δέν ορίζεται ό ευρύτατος τοϋ 
’Αρσάκειου χώρος πρός έζέτασιν ο μόνος δυνααενος 
νά περιλάβη τό πλήθος τών ύποψηφίων διδασκαλισ- 
σών. Ό κ. Π. δέν πρέπει νά άγνοή ότι πολλαί μα- 
θήτριαι έκ τών μεγάλων οικογενειών κατά καλόν έθι- 
μον, όπερ έπεκράτησεν έν τφ Άρσακείω, ευχαρίστως 
σπουδάζουν περί τήν παιδαγωγικήν καί τήν διδακτι
κήν καί ύφίστανται τήν έξέτασιν έπί πτυχίω,χωρίς ?ά 
έχωσι άπόφασιν νά γίνωσι διδασκάλισσαι. Υπο τοι
ούτους όρους όμως, οϊους νομοθετεί ό κ. Π., είναι 
άδύνατον νά ύποστώσιν έξέτασιν καί οΰτω θά έπελ- 
θη τό μέγα κακόν ότι αί άνώτεραι τάξεις θά παύ- 
σουν ένασχολούμεναε μέ τήν ίδέαν τής άνατροφής.

Καί πόσον θά διαρκώσιν αί έξετάσεις, αϊτινες εί
ναι γραπταί, προφορικαί καί γραπταί ; ’Ημέρας 12 
ήτο ώρας 72, διότι τό πολύ έξάωρος καθ έκάστην 
ήμέραν επιτρέπεται έργασία. “Αν δέ αί έξεταζόμεναι 
είναι 200, θά είναι δέ καί περισσότεραι, άφ’ ού 
μόνον τό έν Άθήναις Άρσάκειον άπολύη κατ’ έτος 
100 έως 120 μαθήτριας, τότε ή έξέτασις δι’ έκά
στην μαθήτριαν θά διαρκεϊ λεπτά 21 ήτοι 7 λεπτά 
διά τήν γραπτήν έξέτασιν, 7 διά τήν προφορικήν 
καΐ 7 διά τήν πρακτικήν !! I

Τοιοΰτο έν όλίγοις είναι τό Β. Διάταγμα , δι’ ού 
τέμνεται νέα πράγματι οδός είς τήν μόρφωσιν διδα- 
σκαλισσών, άλλ’ οδός έκτεθειμένη είς πολλούς κιν
δύνους, έξ ών ούτε ή πολιτεία ούτε αί διδασκάλισ- 
σαι, ούτε ή παίδευσις θά δυνηθώσι νά έξέλθωσι αζη
μίωτοι. Νομίζομεν ότι τό ζήτημα είναι ίκανώς 
σπουδαϊον, ώστε νά προκαλέση καί τάς δευτέρας 
περί τούτου σκέψεις τοΰ κ.Ύπουργοΰ, αϊτινες είθε νά 
είναι σοφώτεραι. ΠΕΡΙ ΠΑΓΟΥ

Όλα τά σώματα, όταν θερμανθούν, απλώνουν, 
διαστέλλονται, όταν δέ κρυώσουν, μαζεύουν, συστέλ
λονται.

Τά σιδηρά στεφάνια είς τούς τροχούς τών αμαξών 
οί αμαξοποιοί πρώτον πυρώνουν είς τό πΰρ καί άφ’ ού 
διά τής θερμάνσεως ανοίξουν,τότε θέτουν έσω τά ξύλι

να στεφάνια.Ότανδέ κρυώσουν συστέλλονται τά σιδη
ρά στεφάνια καί προσαρμόζονται σφιγκτά είς τό ξύλον, 
ώστε είναι άδύνατον νά έξέλθουν.—Σφαϊραι μολύβδι- 
ναι χυνόμεναι μέσα είς τούς τύπους (καλούπια),ευθύϊ 
ώς κρυώσουν,έξέρχονται μόναι των.— Ιάλινα πώμα
τα βωκαλίων,τά οποία δέν έξάγονται,έάν πυρώσωμεν 
μέ προσοχήν τόν λαιμόν τοϋ βωκαλίου τριγύρω, έξά- 
γονται μέ ευκολίαν."Ινα δέ μή σπάση τό βωκάλιον, 
όταν τό πυρώνωμεν, καλόν είναι νά περιβάλωμεν τόν 
λαιμόν τοΰ βωκαλίου διά σπάγγου ίκανώς χονδρού 
καΐ κρατούντες ήμεϊς μέν τό εν άκρον, άλλος δέ τις 
τό άλλο,περεστρέφομεν έδώ καί έκεϊ τό βωκάλιον, ϊνα 
διά τής τριβής θερμανθή, ότε έξάγεται τό πώμα.— 
Κλειδί κοκκινισθέν είς τό πυρ κατά τό κάτω άκρον 
δέν χωρεϊ είς τό κλεϊθρον. — Αί σιδηραΐ ράβδοι τοΰ 
σιδηροδρόμου έχουν έν τφ μεταξύ μικρά χάσματα, 
ΐνα δύνανται τό θέρος νά διαστέλλωνται.— Α! πλά
κες έκ ψευδαργύρου (τσίγκου), δι’ ών καλύπτομεν 
ένίοτε ή τούς κουμπέδες έκκλησιών ή στέγην,δεν καρ- 
φόνονται ή μία είς τήν άλλην, άλλά συμπλέκονται, 
ώστε κατά τό θέρος νά δύνανται νά έκτείνωνται, άλ
λως θά έσχίζοντο ύπό τών καρφιών η θά έφουσκωνον.

Λοιπόν είναι νόμος φυσικός όλα τά σώματα θερ
μαινόμενα νά διαστέλλωνται Έξαίρεσιν τοΰ κανόνος 
τούτου φαίνεται ότι κάμνει ό πηλός, ή βύρσα (πε
τσί, ψίδι), ό χάρτης καί τό ξύλον' διότι βλέπομεν, 
δταν πυρώσωμεν χάρτην ή βύρσαν νά ζαρώνουν ή
τοι νά γίνωνται μικρότερα. Ωσαύτως βλέπομεν οτε 
αί θΰραι ή τά παράθυρα τόν χειμώνα δέν κλείουν, 
γίνονται μεγαλείτερα, έν ώ τό θέρος κλείουν μέ ευ
κολίαν. Ή αίτια είς τά σώματα ταΰτα τής αυξή- 
σεως ή έλαττώσεως τοΰ όγκου αύτών δεν είναι ή 
θερμότης ή τό ψΰχος, άλλ’ ή υγρασία. Τά σώματα 
ταΰτα άπορροφώσι είς τούς πόρους των την ύγρα- 
σίαν καΐ γίνονται μεγαλείτερα. Όταν όμως διά τής 
θερμότητος ή ύγρασία έξατμισθή καί φύγη, τότε 
συστέλλονται καί γίνονται μικρότερα.

Τό μόνον σώμα, τό όποιον κάμνει έξαίρεσιν είναι 
τό νερόν. Καί ή έξαίρεσις αύτη μαρτυρεί την μεγά
λην τοΰ Θεοΰ σοφίαν καί οικονομίαν. Τό νερόν, όταν 
ψύχεται,κατ'άρχάς καί αύτό συστέλλεται μέχρι τενος, 
μέχρι τοΰ βαθμοΰ 4 άνω τοΰ μηδενικού τοΰ θερμο
μέτρου. Άν δέ έξακολουθήσωμεν τήν ψϋξιν, τότε 
δέν συστέλλεται πλέον, άλλά διαστέλλεται και λαμ
βάνει όγκον μεγαλείτερον.Διά τοΰτο βωκάλια πλήρη 
ύδατος, έάν παγώσουν, θραύονται Μάλιστα δε και 
σιδηραΐ βόμβαι,είς τάς όποιας έχομεν ρίψη έσω νερόν, 
έάν παγώσουν, άνοίγουν. Οί βράχοι, εις τούς οποίους 
έχει είσέλθη νερόν, άνοίγουν ύπό τοΰ πάγου —Λιθό
στρωτα, ύπό τά όποια έχει έλθη νερόν, χαλοΰν υπο 
τοΰ πάγου. — Δένδρα, ών ο χυμός παγώση, σχίζον
ται μόνα των.— Ή γή άνασκάπτεται ύπό τθΰ πά
γου καί τά γεννήματα έκριζοΰνται.

Τό νερόν λοιπόν ψυχόμενον περισσότερον τών ,4 
βαθμών τοΰ θερμομέτρου διαστέλλεται. Καί τοΰτο 

μαρτυρεί τήν βαθεϊαν τοΰ Θεοΰ σοφίαν όχι μόνον 
είς .τους νόμουό, οϊτινες διέπΟυσι τόν κόσμον, άλλά 
καί εις τάς έξαιρέσεις αύτών.Τό νερόν πρώτον ψύχε
ται έπάνω είς τήν έπιφάνειαν αύτοΰ,ήν έγγίζει ό άήο. 
Επόμενον δέ είναι τό μέρος τοΰτο τοΰ ύδατος άφ’ού 

ψυ/εται πρώτον καί πρώτον νά παγώνη. Έαν δέ τό 
νερόν δέν έκαμνε τήν έξαίρεσιν, ψυχόμενον θά συνε- 
στέλλετο,θά έγίνετο βαρύτερον καί θά κατήρχετο είς 
τόν πυθμένα τοΰ ύδατος, τό αύτό δέ θά συνέβαινε 
καί με το επόμενον στρώμα τοΰ ύδατος, δπερ πάλιν 
βαρύτερον γινόμενον θά κατεκάθητο καί μετά πά
ροδον χρόνουτινός τό νερόν δλον λίμνης θά έπάγωνε 
καί θά ήτο άδύνατον πλέον νά τακή,δσον καυστικός 
καί άν ύποτεθή δ ήλιος.

Ούτως είς τά βόρεια μέρη ποταμοί, λίμναι, θά- 
λασσαι θά ήσαν πάντα πάγοι, καί οί τόποι θά ήσαν 
ακατοίκητοι."Ινα δέ μή συμβή τό κακόν τοΰτο είς τόν 
κόσμον, ό Θεός διέταξε τό νερόν νά κάμνη έξαίρεσιν 
καί να άπλώνη, δταν ψύχηται. Τί δέ συμβαίνει μέ 
την εξαίρεσή αυτήν ; Άφ’ ού παγώση ή άνω έπι- 
φάνεια τών ύδάτων, δέν γίνεται βαρυτέρα, άλλ’ έ- 
λαφροτέρα, δέν βυθίζεται άρα είς τό πολύ νερόν, 
αλλ έπιπλεει καί ούτως έμποδίζειτό ψΰχος νά φθάση 
μέχρι τοΰ πυθμένος. Διά τοΰτο βλέπομεν δτι είς 
τά βορειότατα μέρη τής 'Ρωσσίας, δπου είναι κρύον 
μεγα, μόνον έν μέρος τών ποταμών ή τών λιμνών 
παγώνει έπάνω,τόπολύ μέχρι δύο μέτρων πάχους,τό 
δε άλλο ύδωρ κάτω τρέχει καΐ οί άνθρωποι ύδρεύον- 
ται απο- τους ποταμούς ή άπό τάς λίμνας^ άνοίγον- 
τες μίαν οπήν είς τόν πάγον.

Είς τό νερόν τό ρέον π. χ. είς τούς ποταμούς, ή 
πήξίς άρχιζες όχι άπό τήν άνω έπιφάνειαν, άλλ’ 
από τάς οχθας καί άπό τόν πυθμένα. Τοΰτο δέ προ
έρχεται, επειδή τό νερόν είς τό μέσον τοΰ ποταμού 
ρέει ταχύτερου καί ένταϋθα ό ροΰς καταστρέφει τήν 
πήζιν.Εις τάς οχθας δμως καί είς τόν πυθμένα ό ροΰς 
είναι βραδύς καί ή πήξις κατορθοΰται εύκολώτερον. 
Αφ ου δέ σχηματισθή πάγος έν τφ πυθμένι, επει

δή είναι έλαφρότερος άνέρχεται είς τήν επιφάνειαν. 
Οτι ,δε ερχεται έκ τοΰ πυθμένος, μαρτυρούσε τά 

χώματα καί οί λίθοι οί συγκεκολλημένοι είς τόν πά
γον. Πολλά δέ τοιαύτα κομμάτια πάγων άνερχόμε- 
να εες τήν έπιφάνειαν ποιοΰσι τό μεταξύ αύτών ύ
δωρ τοΰ ποταμοΰ άκίνητον καΐ ούτω διευκολύνεται 
ή πήξις καί σχηματίζεται έν στρώμα πάγου καλΰ- 
πτόν πάσαν τήν επιφάνειαν τοΰ ποταμοΰ. Καλυ- 
φθέντος δέ τοΰ ποταμοΰ διά πάγου έμποδίζεται πλέ
ον δι’ αύτοΰ ή περαιτέρω πήξις καί μένει ούτω πα
γωμένος μέχρι τού Απριλίου ή Μαΐου ή καί ’Ιουλί
ου, οτε αί καυστικαί τοΰ ήλιου ακτίνες τήκουσιν αύ- 
τον καί ο ποταμός άνακτάται. πάλιν τήν κανονικήν 
μορφήν του, άλλά δι’ ολίγον πάλιν χρόνον' διότι ό 
έπερχόμενος χειμών θά άποκρυσταλλώση πάλιν αύτόν.

Ο ΛΑΓΟΣ

Όλοι γνωρίζετε τον.λαγόν, τό μικρόν έκεΐνο τε- 
τράποδον ζφον μέ τούς εμπρόσθιους κοντούς πόδας 
καί μέ τά μακρά αύτία, τόν όποιον κυνηγοΰσιν οί 
άνθρωποι διά τό νόστιμον κρέας, δπερ έχει καί διά 
τό δέρμα του, δπερ χρησιμεύει διά γουναρικά καί 
διά τό μαλλίον του, μέ τό όποιον κατασκευά- 
ζουσι πίλους. Ή καλλιτέρα Θήρα τών λαγών γίνε
ται κατά τόν χειμώνα, δταν πέση χιών’ διότι τότε 
οί κυνηγοί εύκόλως δύνανται νά άνεύρωσιν τόν λα
γόν άκολουθοΰντ-ς τά ϊχνη αύτοϋ. Καί ό λαγός ό 
δυστυχής, ώς νά γνωρίζη δτι τά ϊχνη του τόν προ
δίδουν, προσπαθεί νά άπατήση τούς κυνηγούς, διότι 
άφ’ ού βοσκήση τήν νύκτα κρύπτεται έντός τής 
χιόνος βαθέως, ώστε δέν φαίνεται καθόλου. Πριν δέ 
κρυφθή, τρέχει κατά διαφόρους διευθύνσεις, έπιστρέ- 
φει Οπίσω καί έπειτα δι’ ένός μεγάλου πηδήματος 
φθάνει ε’ις μέρος καί έκεϊ κρύπτεται. Οΐ κμνηγοί 
έννοοΰσι τήν πονηριάν αύτήν τού λαγού καί έκ τής 
άνατεταραγμένης χιόνος μαντεύουσι ποΰ είναι καί 
πηγαίνουσιν έκεϊ καί συλλαμβάνουσιν αύτόν ζώντα 
ή φονεύουσιν αύτόν, άν θελήση νά φύγη.

Και οχι μόνον ό άνθρωπος κυνηγεΐ τόν λαγόν 
άλλά καί άλώπεκες, καί λύκοι, καί άετοί, καί γλαύ
κες, καί ίέρακες καί άλλα πτηνά τρώγουσιν αύτόν, 
όπου τόν εύρωσι. Τό δυστυχές ζφον δέν έχει άλλο 
δπλον νά ύπερασπίση τήν ζωήν του ή τήν φυγήν. 
Καί πράγματι είναι ταχύτατον ζφον, μάλιστα δτάν 
τρέχη είς άνήφορον μέρος ή είς πεδιάδα. Καί μόνον 
κύνες λαγωνικό! μέ σώμα έπίμηκες καί μέ πόδας 
μεγάλους δύνανται νά φθάσουν αύτόν είς τόν δρόμον.

Λαγοί, ώς είναι οί ίδικοί μας, είναι εις δλην τήν 
νότιον καί μέσην Εύρώπην ώς καί είς τήν μικράν 
‘Ασίαν. Είς τά βόρεια μέρη δμως είναι λαγοί όλό- 
λευκοι. Οί ίδικοί μας έχουν χρώμα κιτρινωπόν, είς 
τήν κοιλίαν δέ φαίόν (στακτί), μαύρα δέ είναι τά 
αύτία των κατά τό άκρον ώς καί ή ούρά άνω.' Τό 
μήκος τοΰ λαγοΰ άπό τής κεφαλής μέχρι τής ούράς 
είναι 0,60 Γαλλικοΰ μέτρου. Οί ορεινοί δμως λαγοί 
είναι μεγαλείτεροι τών πεδινών.

Ή κεφαλή είναι τριγωνική, εκατέρωθεν πεπιεσμέ
νη, έμπροσθεν δέ κυρτή. Τά ώτα πολύ μεγάλα, με
γαλείτερα τής κεφαλής του καί πολύ εύκίνητα, ώστε
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νά δύνανται νά διευθύνουν αυτά κατά διαφόρους 
διευθύνσεις. Οί οφθαλμοί των είναι πολύ μεγάλοι. 
Έπειδή δέ τά άνω βλέφαρα είναι μικρά καί δύσκο
λα σκεπάζουν ολον τόν οφθαλμόν, διά τοΰτο ό λαγός 
κοιμάται μέ ήμιανοίκτους οφθαλμούς καί περί τών 
άνθρώπων, οΐτινες κοιμώμενοι δέν κλείουσι τούς οφ
θαλμούς των λέγομεν ότι λαγοκοιμώνται.Τό άνω χεί
λος είναι έν τφ μέσφ έσχισμένον καί έφωδιασμένον 
μέ τρίχας μύστακος ίσας πρός τό μέγεθος της κεφα
λής. Αί σιαγόνες έχουσι όδόντας τομείς καΐ τραπε- 
ζίτας, οΐτινες χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά κενοϋ 
διαστήματος. Οί τομείς είναι έμπροσθεν δύο άνω 
και δύο κάτω. Είς τούς άνω δέ τομείς συνήθως είναι 
καΐ δύο μικρότεροι πολύ πλησίον. Οί δέ τραπεζϊται 
είναι 6 άνω καί 5 κάτω λίαν πλησίον πρός άλλή- 
λους. Ώστε έν όλω όδόντας έχει ό λαγός ‘28. Οί 
πρόσθιοι όδόντες έχουσι τοΰτο τό περίεργον, ότι αυ
ξάνουν πάντοτε ώς οί όνυχες ήμών, καί άν τύχη νά 
κοπή κάνεις αύτών,αύξάνει πάλιν.Τών όδόντωντούτων 
ή μέν έξω έπιφάνεια είναι σκληρά,μέ σμάλτον ένδε- 
δυμένη,όπερ προφυλάττει τόν όδόντα καί δέν άποτρί- 
βεται ευκόλως. Ό Θεός έπίτηδες έφωδίασε τούς λα
γούς ώς καί τούς ποντικούς καί τά άλλα ζφα τά λε
γάμενα τρωκτικά μέ τοιούτους όδόντας διά νά δύναν
ται νά ξεφλουδίζουν δένδρα μικρά καί νά τρέφωνται 
μέ τόν φλοιόν αύτών, έν ελλείψει άλλης τροφής Τρώ- 
γουσι δέ οί λαγοί διάφορα χόρτα, χλωρόν γέννημα 
καί φλοιούς δένδρων, ότε καί ψοφοΰσι. Είς λαχανο- 
κήπους προξενοΰσι μεγάλην ζημίαν. Μέσον προφυλα- 
κτικόν είναι ράκος κρεμασμένον, ώστε νά κινήται.

*0 τράχηλος τοΰ λαγοΰ είναι μέτριος οΰτε κοντός 
οΰτε μάκρος,άλλ’ ισχυρός,ό δέ κορμός του ευθυτενής 
σχεδόν καθ’ όλα τά μέρη ισοπαχής. Ή ούρά είναι 
μικρά, ήν τηρεί πάντοτε άνωρθωμένην. Καλοΰσι δέ 
τοιαύτην ουράν κέρκον. Οί έμπροσθεν πόδες είναι 
πολύ κοντοί σχετικώς πρός τούς όπισθεν, οΐτινες 
είναι πολύ μακροί. Έχουσι τέσσαρας δακτύλους μέ 
όνυχας καί τό πέλμα κάτω μαλλιαρόν.

Γεννώσι δέ οι λαγοί τετράκις τοΰ έτους άπό τδν 
Μάρτιον μέχρι τέλους Αύγούστου. Καί τήν μέν 
πρώτην φοράν γεννώσι συνήθως εν ή δύο, τάς άλ
λας δέ δύο άνά τρία καί πέντε καί τήν τετάρτην 
άνά Ιν ή δύο. Οί λαγιδεϊς γεννώνται τριχωτοί μέ 
άνοικτούς οφθαλμούς καί μετά τρεις εβδομάδας 
άπογαλακτίζονται καί ζώσι μόνοι των πλέον. Έν
τός ένός έτους αύξάνουσι καί γίνονται τέλειοι λαγοί. 
Δύνανται δέ οί λαγοί νά ζήσωσιν έως δέκα έτη. Τά 
δέ μικρά δύναται τις καί νά ήμερώση καί νά μάθη 
μάλιστα καί γυμνάσιά τινα, π.χ. νά κτυπα μέ τούς 
έμπροσθίους πόδας τύμπανον, νά σπρώχνη τό σκαν- 
δάλιον πιστόλας καί νά πυροβολή, νά δέρη κύνα 
κ.τ.τ. Ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστιμίου Ήρ. Μη- 
τσόπουλος είχεν ήμερον λαγόν, όστις τον ήκολούθει, 
άλλ’ έψόφησεν άπό τούς πολλούς ψύλλους οΐτινες 
κατέφευγον μετ’ιδιαιτέρας προτιμήσεως πρός αύτόν.

Τοΰ λαγοΰ ή δειλία είναι παροιμιώδης. Πολλάκις 
έν τή έρημία:, σειομένων τών φύλλων τοΰ δένδρου 
ύπό τής πνοής τοΰ άνέμου, τρέπεται εις φυγήν. Έν 
τοϊς ζφολογικοϊς κήποις τής Εύρώπης, ένθα διατη- 
ροΰσι πλήθος ζώων, έν οις καί λαγούς έν ίδιαιτέρφ 
περιφράκτφ τόπφ, έάν είσέλθης είς τόν λαγόν κρα ■ 
τών μίαν κόλλαν χάρτου,ό λαγός εύθύς τά χάνει καί 
κάμνει άλλόκοτα πηδήματα μέχρι 5 ποδών ύψους.

"Οταν πληγωθή, φωνάζει ώς μικρόν παιδίον. 
Επίσης φωνάζει, δταν θέλη νά καλέση καί άλλον 
λαγόν, οί δέ κυνηγοί μιμούνται τήν φωνήν αύτήν 
καί ούτω πολλάκις εξάγουν έκ τής κρύπτης τόν λα
γόν καί φωνεύουσιν αύτόν.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Γράφουσιν ήμΐν έξ ’Ιθάκης.
«Πρό μηνών είχε μετατεθή είς Παραχώραν είς 

διδάσκαλος έκ Κεφαλληνίας Γ. Εύαγγελάτος, του 
ένταΰθα διδασκάλου μετατεθέντος άλλαχοΰ. Εί καί 
ό ρηθείς Εύαγγελάτος, ίερεύς καί έγγαμος ών, δέν 
έπεθύμει νά μένη ένταΰθα, έν τούτοις συμμορφούμε- 
νος πρός τήν άνωτέραν τοΰ ύπουργείου θέλησιν πα- 
ρέμενεν ένταΰθα μετ’ έπεμελείας άσκών τό έργον 
του. Ούτως είχον τά πράγματα, ότε πρό τινων η
μερών ό έποφθαλμιών τήν θέσιν τοΰ Εύαγγελάτου 
διδάσκαλος έστειλε δύο ή τρεις συγγενείς του άρει- 
μάνιους, ίνα δείρωσι τόν διδάσκαλον καί διά τοΰ φό
βου άναγκάσωσιν αύτόν νά έγκαταλείψη τήν θέσιν 
του. ’Αλλ’ οί αρειμάνιοι έδειραν τοσοΰτον άνηλεώς 
τόν δυστυχή διδάσκαλον διά ροπάλων, ώστε ούτος 
άπέθανε ύπό τών τραυμάτων. Τί λέγεις περί τούτων, 
Κύριε Παπαμάρκου ; ’Ιδού καί άλλη μέθοδος πρός 
έλάττωσιν τοΰ άριθμοΰ τών διδασκάλων χάριν τοϋ 
ισοζυγίου. Εφάρμοσε αύτήν ώς τήν έφαρμόζεις καί 
θά έπιτυχης».

Ή άθλια σχολική διοίκησις ή κινούσα τήν άγα- 
νάκτησιν παντός πολίτου ίξεδηλώθη καθαρώς έν τή 
επομένη περικοπή εύφυοΰς δημοδιδασκάλου, ήν δη- 
μοσιεύομεν διά τό πρωτότυπον καί έπίχαρι αύτής.

«Έκ τοϋ κατά Παπαμάρκον αγρίου Φραγγελίου 
τό ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν ! Παΰσις τοΐς πάσι.

Τφ καιρφ τούτφ, καθημένου τοΰ Παπαμάρκου έπί 
τής έδρας τοΰ τμηματάρχου, προσήλθον αύτφ Μα- 
κεδόνες, διδάσκαλοι αύτοϋ κατ’ ιδίαν, λέγοντες’Δι- 
δάσκαλε, είπε ήμΐν, πότε ταΰτα έσται καί τί τό ση- 
μεϊον τής σής παρουσίας καί τής συντέλειας τών δι
δασκάλων ; Καϊ άποκριθείς Παπαμάρκος είπεν αύ- 
τοϊς· Μάνε καί Μακρή, ’Αμήν, άμήν λέγω ύμϊν, ό
ταν ίδητε τό βδέλυγμα τής έρημώσεως έστώς ίν τόπφ 
άγίφ, δταν έν πρώτφ Διδασκαλείφ πελαργοί κροτα- 
λώσιν, δταν βιβλία μωρά τοϊς παισί πρός άνάγνωσιν 
παρέχωνται, τότε ήγγικε τό τέλος τών διδασκάλων.

Διδασκαλεία διαλυθήσονται, μισθοί κολοβωθήσονται 
σχολεία καταργηθήσονται, οί δέ διδάσκαλοι φευγέ- 
τωσαν έπί τά όρη. Ούαί δέ καΐ τοϊς μένουσιν έν τοϊς 
σχολείοις. Μισθόν οΰποτε λήψονται καί λιμώ άπο- 
λοΰνται. Ούαί δέ καί ταΐς συζύγοις τών διδασκάλων 
ταΐς έν γαστρί έχούσαις ή θαλαζούσαις έν έκεϊναις 
ταΐς ήμέραις. Προσευχέσθωσαν, ινα μή γίνηται ή 
έκ τών σχολείων φυγή αύτών χειμώνος ή καί έν χρό
νφ ένδειας. Έσται γάρ τότε θλίψις μεγάλη, οΐα ού 
γέγονεν άπό συστάσεως Ελληνικού έθνους ούδ ’ ού 
μή γένηται. Καί εί μή έκολοβώθησαν αί ήμέραι 
αύται, ούκ άν έσώθη πάσα σάρξ διδασκαλική. Διά δέ 
τούς εκλεκτούς κολοβωθήσονται αί ήμέραι αύται" ό 
γάρ ύπομείνας είς τέλος,ούτος σωθήσεται. αι,αι,αι,αι.

Ο έν Κ............δημοδιδάσκαλος έχει ώς έμάθομεν
να λαμβάνη παρά του δημοσίου τά έξής ποσά. 
Απδ 17 ’Οκτωβρίου π. ε. μέχρι τέ

λους Δεκεμβρίου αύξησες προαγωγής δραχ.
> Λ _·. 4 >Τ. . , Λ. » })
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Άπδ 1 Ίανουαρ. μέχρι τέλους Φεβρ. 
Γραφικήζΰλη παρελθ. έτους
Μισθός Μαρτ. Άπριλ. Ίουν. καί Ίουλ. 
Ένοίκιον
Μισθός Αύγούστου, Σεπτεμβρίου καί 

κτωβρίου
Οδοιπορικά τελευταίας μεταθέσεως 
Αύξησις πενταετιών

Ό-
δραχ. 360 

» 20,60 
» 180

Έν ολφ δραχ. 1079,85
Ό κ. πρωθυπουργός, οστις τοσοΰτον δρακόντειους νό

μους έψήφισε κατά τών καθυστεροΰντων'όφειλετών τοΰ 
Δημοσίου, διατί δέν κάμνει νόμον καί κατά του δημο
σίου τοϋ μή πληρώνοντος τούς δικαιούχους ; Οί μή πλη- 
ρώνοντες ίδιώται φυλακίζονται, δέν θά ήτο, δίκαιον νά 
έγίνετο τδ αύτό καί διά τούς υπαλλήλους, τούς μή έκδί- 
δοντας έντάλματα θ μή έξοφλοΰντας έντάλματα του 
δημοσίου ;

Εύχαρίστως καταχωρίζομεν τήν^κατωτέρω έπι
στολήν, τοΰ έν Πειραιεΐ διδασκάλου κ. Ίω Στα- 
τερά. Εϊμεθα καθ’ όλα σύμφωνοι ότι’πρέπει είς τούς 
έκ τής άλλοδαπής προσερχομένους ομοφύλους ήμών 
νά παρέχωμεν ξενίαν καί θέσεις καί άξιώματα με
γάλα, άν έχωσι τήν πρός τοΰτο ικανότητα. Άλλά 
καί οί κύριοι ούτοι δέν πρέπει νά λησμονώσι ότι εύ
ρίσκονται έν ξένφ οΐκφ καί δέν πρέπει νά λαμβάνωσι 
θέσιν οικοδεσπότου άσχημονοΰντες πρός τούς ξενίζον
τας καΐ μετά κουφότητος παραδειγματικής διαχειρι- 
ζόμενοι τήν(θέσιν των,ζδεικνύοντες οΰτω ότι δέν πο- 
νοΰσιν οΰτε διά τήν τιμήν οΰτε διά τήν ωφέλειαν τοΰ 
Κράτους. Τοιοϋτοι άνθρωποι διά τής διαγωγής των 
γεννώσι τάς διακρίσεις καί τάς διαιρέσεις, αϊτινες 
κατέστρεψαν τόν τόπον καί έν τή άρχαεότητι καί έν 
τοϊς σημερινοϊς καιροΐς. Καί τοιούτους άνθρώπους 
κατακρίνει δικαίως καί ό έσω καί ό έξω Ελληνι
σμός.

’Αξιότιμε κ. Π. Π. Οικονόμε.
Είς τον ύπό τά άρχικά στοιχεία X X. X. κρυ- 

πτόμενον δημοδιδάσκαλον έκθέσαντα έν τώ ύπ’ άρ. 
21 τά «περί καταπτώσεως καί έξαχρειώσεως» συνι
στώ μεγαλειτέραν δόσιν ψυχραιμίας καθότι δέν έπι- 
τρέπεται έν παντί καιρφ καί τόπφ παίζειν έν ού 
παικτοϊς καί ίδια περί πραγμάτων, τά όποια ένφ κατ’ 
άρχάς φαίνονται προσωπικά είς τό τέλος καταντώσι 
γενικά καταδικάζοντα οΰτω έξ ένός άτόμου τούς ό
λους Μακεδόνας καί έπιφέροντα τήν διαίρεσιν μεταξύ 
δούλων και ελευθέρων.

Έάν οί 'Έλληνες μέ δλην τήν φτώχια των έθυ- 
σίασαν τόσα έκατομμύρια διά τούς Μακεδόνας, τό 
μόνον σφάλμα τό όποϊον δεέπραξαν είνε ότι δέν έ
ζήτησαν έν πρώτοις τήν γνώμην τοΰ κ. X. X. X. 
άν έπρεπε νά θυσιασθώσιν.

Αί τοιούτου είδους διατριβαί έπρεπιν έν πρώτοις 
νά τίθενται ύπό τόν αύστηρόν έλεγχον καί έπειτα 
νά δημοσιεύωνται.

Εύελπιστών ότι θέλετε καταχώριση τήν μικράν 
ταύτην άπάντησιν διατελώ μετά τοΰ άνήκοντος σε
βασμού.

Έν Πειραιεΐ τήν 15)1)93.
Ό διδάσκαλος 

’Ιωάννης Χτατερΐς.

Ευχαρίστως καταχωρίζομεν tag πρώταί στροφάς 
εκ τον ποιήματος τοΰ έν Πειραιεΐ δημοδιδασκάλου 
κ. I. Γ. Γιαννούκον, δστις τιμών τδ έργον τον 
καί διά τής πεφωτισμένης διδασκαλίας τον και 
διά τών στίχων τον, ούς έμπνέει αύτώ ή ευγένεια 
τής ψυχής τον, έγραψε τδ ποίημα τοΰτο, δι' ον 
κηρύττει μετ’ ιδιαιτέρας νπεριφανείας δτι είναι 
δημοδιδάσκαλος καί τί το έργον αύτοϋ συντελεί 
είς τήν ευδαιμονίαν τής ήμετέρας πατρίδας.ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΜΙ 
δημοδιδάσκαλος είμί' βιώ μετά παιδιών, 
ώς ρύαξ κήπον θαλερού έν μέσω ρόδων, Ιων 
άλλά καί πλέον έτ’ είμί' καί ήλιος συγχρόνως, 
ακτίνας ρίπτων νοεράς έντδς λευκού λειμώνος.

* ★
♦

Νά ζή τις μεταξύ*μικρών,  οποίος &εΐος βίος ! 
Έν μέσω μόνον τών μικρών ευρίσκεις τήν γαλήνην' 
ένταΰ&α λεΐον έδαφος και γέλως αιωνίως' 
μακράν έχεις τδ τέναγος καί τοϋ κοινού τήν δίνην!

* *
♦ 

Ένθουδ είμί ! δτ’ύπ’ε’μοΰ το άπαλδν των πνεύμα 
εύσχημον διαπλάττεται' είς έκαστόν μου νεύμα, 
ευρίσκω άνα&ρώσκονσαν τοϋ βίον τήν έλπίδα, 
εις πάν μου βλέμμαένορώ βλαστούς είς τήν πατρίδα, 
δτι καλούς καί θαλερούς &ά εμφυτεύσω μόνος, 
καί έν&ονς, μάκαρ ίσταμαι έν μέσω τοϋ άνόώνος! 
έκ\τής σχολής μου δ Ίίπλετον τδφώς τής χαρμόσυνης 
έν τή ψυχή μου χέεται ώς φώς ευγνωμοσύνης !
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Ήαρακαλοΰμεν καί πάλιν τούς φίλους διδασκάλους 
νά εύαρεστηθώσι νά= στείλωσι την συνδρομήν των έΐς 
τήν Έκπαίδευσιν. Νομίζομεν δτι τό φύλλόν διά τής 
πόρείας του-, ήν-άκολουθεϊ καί διά τών αγώνων του 
ύπέρ τών σχολείων και τών διδασκάλων αποβαί
νει αγαπητόν φύλλον τών διδασκάλων καί άξιον τής 
συνδρομής, ήν επίτηδες ώρίσαμεν μικράν, ϊνα δυνη- 
θώσι νά πληρώσωσιν πάντες οί διδάσκαλοι. Ή τά
ξις τών διδασκάλων καταφρονεϊται καί παρά τών 
μικρών και παρά τών μεγάλων καί ή καταφρό^ησις 
αυτή δεικνύεται εις τάς παύσεις καί μεταθέσεις αύτών, 
εις τήν καθυστέρησιν τών μισθών των, είς τήν ψυχο
λογικήν βίαν, ήν άσκουσεν είς αύτούς πρός εισαγω
γήν βιβλίων μωρών εναντίον' τών πεποιθήσεων των 
καί είς μύρια άλλα παρόμοια πράγματα. Βεβαίως 
προς μεταβολήν τής άδικου ταύτης γνώμης πρέπει 
πολλά νά συντελεσθώσιν. Άλλά δέν είναι καλόν νά 
ύπάρχη καί εν φύλλον, ϊνα εϊπη είς τούς αρμοδίους· 
Τί κάμνετε ; που βαδίζετε ; Τί μεταχειρίζεσθε ούτω 
τούς μορφωτάς τοΰ ’Ελληνικού λαοϋ ; Δέν αίσθάνε- 
σθε ότι ή ταπείνωσες αύτών, είναι ταπείνωσες τοΰ έ
θνους ; Δέν αμφιβάλλω ότι όλοι εγκρίνετε αύτά, άλλ’ 
άφ’ όύ τά έγκρίνητε, πρέπει νά συντηρείτε δι’ αύτό 
καί έν φύλλον.Πενήντα λεπτά κατά μήνα διά νά μαν- 
θάνη τις τί γίνεται είς τήν έκπαίδευσιν,τί πρέπει δέ νά 
γείνη έν τφ μέλλοντι, νά βλέπη τήν τάξίν του εύ- 
τόλμως ύπερασπιζομένην ένκντίον παντός φωτοσβέ
στου καί άκριτου άνθρώπου,είναι πράγμα άσήμαντον. 
Οί παλαιοί έλεγον- εϊ τι άγαθόν θέλεις παρά σεαυ- 
τόν λαβέ, καί ήμεϊς ' έπαναλαμβάνομεν ότι ή καλλι- 
τέρευστς τής τύχης τών διδασκάλων θά γίνη, όταν 
ούτοι έννοήσω.σι τά δίκαιά των καί ύποστηρίξωσιν 
αύτά εύτόλμως καί διαρκώς μέχρις ότου είσακου- 
σθώσιν. Ένομίζομεν έν άρχή έκδίδοντες τό φύλλον 
ότι δέν θά ύπήρχε διδάσκαλος, δστις δέν θά ήσπά- 
ζετο τάς ήμετέρας άρχάς καί τούς ήμετέρους πόθους 
καί δστις δέν θά έστελλεν ήμΐν τήν συνδρομήν του 
ευθύς μ.ετ’εύγνωμ.οσύνης. Λυπούμεθα δέ ότι εύρίρκον- 
ται άκόμη διδάσκαλοι καθυστεροΰντες. Ήμεϊς δέν 
θέλομεν νά μεταβάλωμεν τήν καλήν ιδέαν, ήν έχο
μεν περί τών. διδασκάλων καί νομίζομεν ότι δέν θά ά- 
ναγκασθώμεν νά έπαναλάβωμεν τήν παράκλησιν αύ« 
τήν ή νά πάύσωμεν στέλλοντες πρός αύτούς το φύλλον.

— ’Επειδή τινες τών κ.συνδρομητών παραπονοΰντα1 
ότι δέν λαμβάνουσι τακτικά τό φύλλον, δηλοΰμεν αύ- 
το’ς ότι ήμεϊς άποστέλλομεν αύτο τακτεκώς καί 
ανελλιπούς! Φαίνεται δέ ότι ή άνωμαλία αύτη προ- 
χεταιέκτής άταξίας καί αύθαιρεσίας τινών ταχυδρο ■ 
μικών ύπαλλήλων, οϊτινες τάς εφημερίδας θεωροΰσι 
κτήμα άδέσποτον καί διαθέτουσιν αύτάς κατά τό 
δοκοϋν. ’Εν τούτοις εϊμεθα πρόθυμοι έκ τών ένοντων 
νά άποστείλωμεν τά έλλείποντα. Atf> ΐην Β1. ίξαμηνίαν χατά22η2α 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Π. Π. Οικονόμου - λ. G0 άντί 1,20 
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Άποστέλλονται ταχυδρομικως διά δεμάτων. ■ ' 
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— Τά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως κατά τό πα-

ώτερα πάντων έκανονίσθησαν τά τής μισθοδοσίας 
τών διδασκάλων. Μέ τήν ύπερτίμ.ησιν αύτήν είς όλα 
τά είδη τής πρώτης άνάγκης,άφ’ ού τό ψωμί έχει 60 
λεπτά καί τό κρέας 2,80, καί το έλαιον 2,40, ϊνα 
μή άναφέρωμεν τά άλλα, ά διά τόν πτωχόν δημο
διδάσκαλον ήμποοεϊ νά θεώρηση τις ώς πολυτέλειαν, 
ένόμιζέ τι; ότι έπρεπε νά αύξηθώσιν μάλλον οί μι
σθοί αύτών ή νά έλατωθώσι, καί όμως ή πολιγεία 
ήκολούθησε ώς πρός τούς πτωχούς μόνον δημοδιδα
σκάλους τό άστοργον παράδειγμα τής έλαττώσεως 
τοΰ μισθού αύτών. Τήν μεγαλειτέραν συμφοράν πρός 
τούτο ύπέστησαν οί πρωτοβάθμιοι διδάσκαλοί, ών ό 
μισθός περιεκόπη άσπλάγχνως κατά τό έν τέταρτον. 
Έρευνήσαντες δέ νά μάθωμεν άν συνέβη παρόμοιόν 
τι είτε έν τοϊς νΰν είτε έν άλλοις καιρόΐς παρ’άλλφ 
τινί έθνει ού μόνον δέν εύρομεν παρόμοιόν τι πρα
ξικόπημα, άλλά τούναντίον ίδιάζουσαν στοργήν τών 
διαφόρων κρατών πρός τού; διδασκάλου; τών λαών 
των. Ούτως ή Σαξωνία διά τοΰ άπό 4 Μαίου 1892 
Νόμου αύτής περί βελτιώσεως τών μισθών τών δι
δασκάλων ώρίσθη ό κατ’ έλάχιστον ένιαύσιος μι
σθός διά μέν τούς διευθυντά; δευτέρας τάξεως μάρκα 
(1μ=1,25 χρυσά φράγκα) 2250, διά δέ τούς διευ- 
θυντάς πρώτης τάξεως μάρκα 2700 Είς ταΰτα δέ δέν 
συμπεριλαμβάνεται ή κατοικία τοΰ διδασκάλου ή τό 
ένοίκιον δι’ αύτήν, όπερ’ παρέχεται ιδιαιτέρως έίς τόν 
διδάσκαλον. Σημειωτέον δέ ότι έν Σαξωνία τά δη
μοτικά σχολεία είνε κοινοτικά σχολεία και ή πολι
τεία ορίζει τον έλάχιστον όρον, άν δέ ή κοινότης 
θέλη νά δώση περισσότερα, τούτο έγκρίνει μετά ιδι
αιτέρας χαράς ή πολιτεία, Ώ; πρός δέ τούς άλλους 
διδασκάλους ό έλάχιστος όρος τοΰ μισθού αύτών κατ’ 
έτος πλήν τή; κατοικίας ώρίσθη ώς. εξής :

’Ελάχιστος μισθός
Μετά 5ετή ύπηρεσίαν 

» 10 » '»
» 15 » »
» 20 » »
» 25 » »
» 30 » »
Όσοι δέ έζησαν έν 

βίος έκεϊ είνε έύωνος έν 
καί πόσον εύτυχεϊς είνε έκεϊ οί διδάσκαλοι τιμώ
μενοι καί άγαπώμενοι καί άπό βασιλείς καί πρίγκι
πας καί ύπουργούς καί άρχοντας καί πολιτας ! Δέν 
λέγω πώς έχουσι τά ήμέτερα, διότι ή άντίθεσις σφο
δρά λυπεί τήν ψυχήν μου.

Πρώτη ταξις Δεύτερα ταξί

1000 μάρκα
1200 1075
1350 τ- 1150
1500 1225
1600 1300
1700 1375
1800 1450

Γερμ.ανία ήξεύρουσι πόσον ι
παραβολή πρός τόν ήμέτερον

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


