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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Περί τής έννοιας τοϋ δηαοτιχοΰ σχολείου.—-Τό δημοτικόν σχολεΐον, ύπό Βλ. Σκορδίλη.— Τό δη- 
μοτιχόν σχολεΐον, ύπό Χρ. Παπαδοπούλου —Ή επιστημονική εταιρεία περί τών δημοτικών σχολείων.—Συμπέρασμα.ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΗΜ. Τά παρά τής πολιΐείας γινόμενα σήμερον έν τοϊς 
δηυοτικοΐς σχολείοις, άπάδοντα όλως πρός τήν έννοιαν 
τδν δημοτικών σχολείων έπιβάλλουσιν είς τους ασχολού
μενους περί τήν παιδαγωγικήν τό καθήκον να διαφωτίσωσι 
τήν Κυβέρνησιν καί προλάβωσι χαταστροφάς άνυπολογί- 
στου σημασίας χαί σπουδαιότητος. Διά τοΰτο ασχολούμεθα 
άποχλειστιχώς έν τώ παρόντι φύλλω πεοί τής έν.οίας τών 
δημοτ. σχολείων. Είθε ή φωνή ήμων, ήτις είναι καί φωνή 
τής έπιστήμης χαί τοΰ πολιτισμοΰ τών χρόνων, καθ’ οΰς 
ζώμεν, νά συντέλεση είς τήν όρθοτέραν άντίληψιν τών 
σχολείων καί είς την σωτηρίαν αυτών.

Ούδενός άλλου ζώου τά νεογνά είναι τοσοΰτον ευ
παθή καί ασθενή καί αβοήθητα άμα γεννώμενα.όσον 
τά τοΰ άνθρώπου. Έάν δέν προσελθη αύτοις ταχεία 
ή προσήκουσα περίθαλψις καί τροφή ύπό τών άνθρώ
πων, νοσοΰσι καί άποθνήσκουσι. Κατά τήν άπογρα- 
φικήν άποθνήσκουσι κατά τό πρώτον έτος τής γεν- 
νήσεώς των έζ 100 βρεφών έν μέν τή. Νορβηγίγ 
10 — 11, έν δέ τή ’Αγγλία 15 — 16, έν δέ τή 
Γαλλία 17 — 18, έν δέ τή Πρωσσίγ ‘20, έν δέ τή 
μεσημβρινή Γερμανίγ δΟ^Ι-Οί θάνατοι ούτοι μαρτυ- 
ροΰσιν ότι ή γινόμενη τοϊς παιδίοις θεραπεία καΐ τι- 
θηνησις είναικακή η έλλιπής καί έπιβάλλεται ώς μέγα 
καθήκον είς τήν οικογένειαν έμμέσως δέ καί εις τήν 
πολιτείαν νά φροντίσωσιν έπιμελέστερον καΐ σωφρο- 
νέστιρον περί σωτηρίας τών βρεφών έκ τοΰ θανάτου 
παρέχουσαι πάντα τά μέσα τής ζωής καί άποτρέ- 
πουσαι πάντα κίνδυνον αύτής. Τροφή άρμόζουσα καί 
έπαρκής, άήρ καθαρός, καθαριότης τοΰ σώματός, 
πρόσφορος ένδυμασία τηρούσα τήν θερμότητα τοΰ 
σώματος είναι τά ών ούκ άνευ τής ζωής. Περίεργον

1) G. Lindner, Encyklopiidisches Handbuch der Er- 
ziehungs kunde σ. 630.

θησία τοΰ άνθρώπου παρατείνεται έπί
δέ ότι ή ευπάθεια αύτη καί ή άσθένεια καΐ ή άβοη- 

χρόνον σχετι- 
κώς μ,ακρόν πρός τόν όλον βίον τοΰ άνθρώπου- διότι 
έν ω ό κύων, ού ό όλος βίος δέν υπερβαίνει τά 25 
έτη, ήδη κατά τό δεύτερον έτος τής ήλικίας του, λαμ
βάνει τήν δλην άνάπτυζίν του και τήν σωματικήν 
καί τήν πνευματικήν, διέρχεται άρα μόνον τό 15 
ή τό πολύ τό 12 μέρος τοΰ όλου βίου του έν τή ά- 
ναπτύζει, έν ώ ό ίππος, ού ό βίος ορίζεται είς 30 
έτη, κατά τό τρίτον έτος λαμβάνει ήδη τήν όλην 
του άνάπτυζίν, διανύτει άρα τό 10 μέρος τοΰ όλου 
βίου έν τή άναπτύζει, ό άνθρωπος, ού ό βίος ορίζε
ται είς 80 έτη, άναπτύσσεται μέχρι τοΰ 16 έτους, 
ένίοτε δέ καί 'μέχρι τοΰ 20, διανύτει άρα τό 5 μέ
ρος τούλάχιστον τοΰ όλου βίου έν τή άναπτύζει.

Κατά τόν χρόνον δέ τοΰτον μάλιστα τής αύζή- 
σεώς του ό άνθρωπος έχει άνάγκην έπεμελοΰς θερα
πείας καί θρέψεως, ίνα οΰ μόνον προφυλαχθή άπό 
τοΰ θανάτου, άλλ’ όπως έχη καί σώμα εύπαγές καΐ 
υγιές καί ισχυρόν.

Εις τήν αύτήν άνάγκην καί άβοηθησίαν εΰρίσκε- 
ται ό άνθρωπος καί ψυχικώς κατά τήν ήλικίαν αύ
τήν. Καί ένταΰθα μειονεκτίί τών ζφων*  διότι ίν ω 
ταΰτα οδηγούμενα ύπό τής φύσεως (ένστικτον), 
ήτις παρ ’ αύτοις έπέχει θέσιν λογικοΰ, έκτελοΰσιν 
άνευ συνειδήσεως σκοπιμωτάτας έργασίας συντελού- 
σας είς τήν ζωήν αυτών ■*),  ο άνθρωπος, δν δέν χει
ραγωγεί τό όρμέμφυτον, είναι ήναγκασμένος νά μάθη 
τά πάντα, νά δοκιμάσγ καί διδαχθή καί σχηματίση 
μόνος δεά πολύπλοκου έργασίας ψυχικής τόν νοΰν 
του καί τό λογικόν του. ’Εννοείται δέ ότι ή τελειό-

1) Οί νεοσσοί χελιδόνων άμα έκκολαφβέντες εκ τών ώών 
άποπατοΰσιν έξω τής φωλιάς, οί χηνιδεΐς κολυμβώσι τε
λείως, τά νεογνά τών άγριων ζώων γεννώμενα δέν κραυγά- 
ζουσιν, Ενα μή έννοηθέντα σπαραχθώσιν ύπό άλλων θηρίων.
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•Λ Ί /Α ίΙ ‘ί
γ t f-JA , ,'ί ,ί fl SjΦοίνιξ, άνδρα άρρητου κάλλους καί σωιιατικου καί 
ψυχικού. Είναι δεξιώτατος καί καρτερικώτατος νά 
μάχηται καί έφ’ άρματος-καί πεζή καί φοβερός τοϋ 

, δόρατος καί τοΰ ξίφους διαχειριστής. Πρός τούς 
γονείς καί τού; διδασκάλους είναι εύσεβέστατος, πρός 
τούς φίλους υπόδειγμα φίλου, πρό; τήν γυναίκα ευ- 
νους καί πιστός, ,πρός τό γήρας έλεήμων καί μαλα
κός τήν ψυχήν μέχρι δακρύων. Έν αύτφ βλέπομεν 

,καί τά σωματικά καί ψυχιίά προτερήματα, ,ά οί 
“Ελληνες έδήλουν διά τοΰ έκφραστικοΰ ονόματος 
καλός κάγα9ός. Είς τά σχολεία δέ ταΰτα τής ή- 
ρωϊκής εποχή; έδίδετο άρα μόρφωσες καί σωματική 

. καί ψυχική; 1 Καί .τό μέν σώμα ήσκείτο έν τοΐ; δ- 
πλοις, διότι ό πόλεμος τότε- ήτο τό στάδιον τή! 

. δόξης τών άνδρών, τό-δέ πνεύμα ί,μορφοΰτο διά τής 
διδασκαλία; ασμάτων ηρωικών, ά έμάνθανον νά α- 
δωσι καλώς πρός τήν κιθάραν, ήν, έδιδάσάΟντο . νά 
κρούώσιν αύτοί. Περί άναγνώσεφς καί γραφής κ,αί 
τών άλλων μαθημάτων ούδείς έγίνετο λόγος. Μόνον 
περί ιατρικής ήξεύρομεν ότι έδιδάσκοντο οί ήρωες 
τήν . ρύναμιν καί τήν χρήσιν τών φαρμάκων.

(1) Πλάτων, Πρωταγόρ. 312 Β.
. (2) Πλάτ. Νομ. VII σ. 804 Δ

(3) Δηυοαθ. Περί στεφάνου ?65·, Περί πχραπρε- 
σΰείας 281.

Κατά δέ τόύς ιστορικούς χρόνους εύρίσκομεν ίν 
Έλλάδι σχολεία διαδεδομένα, ίν οί; οί παϊδες ίδι- 
δάβκοντο γράμματα. Τά σχολεία ταΰτα, ά έκα- 
λοϋντο δοδχβχαλϊΓχ, ήσαν ιδιωτικά, . ή δέ πο
λιτεία ήσκει μόνον έπίτήρησίν τινα όρίζουσα πότε νά 
άνοίγωσι καί πότε *ά  κλείωσι ώς καί πόσους μαθη
τάς τό πολύ νά έχωσι, κατά δέ τά άλλα τήν ϊδρυ- 
σιν, συντήρησιν τών σχολείων, τά διδασκόμενα μα
θήματα, τήν μέθοδον τής διδασκαλίας άφινε πλήρη 
ελευθερίαν είς τούς διδασκάλους. Οΐ διδάσκαλοι τών 
διδασκαλείων αύτών ίκαλοΰντο γραμματοδιδάσκα
λοι ή γραμματισταί καί ήσαν άνθρωποι δούλοι ή 
απελεύθεροι, καθόλου δέ άνθρωποι τής κατωτάτη; 
τάξεως. Ό Πλάτων (1) θεωρεί τήν διδασκαλίαν 
τών παίδων βαναυσίαν καί συμβουλ,εύρ νά άναθέ- 
τωσιν αύτήν εί; τούς έν τή πόλει οίκούντα; μετοί- 
κ,ους έπί μισθώ (2). 'Ο Δημοσθένης ύβρίζει τόν Αί- 
σχίνην ώς καί τόν πατέρα αύτοΰ ώς άοκήσαντας άλ
λοτε τά έργον τοΰ γραμματοδιδασκάλου (3). Έδί- 
δασκον δέ οί γραμματοδιδάσκαλοι άνάγνωσιν, γρα
φήν καί άριθμητικήν. Εύτυχεϊ; δέήσαν,.άν ήδύναντο 
Ϋ<ρο ίχωσιν ώρισμένον οίκημα ώς σχολεϊον ή νά έχωσι 
βάθρα, έφ’ ών νά κάθηνται οί μαθηταί. Συνήθως 
δέ ή διδασκαλία έγίνετο έν, τή άγορ$ ή καθ’ οδόν, 
ένθα καί διδάσκαλοι καί μαθηταί έκάθηντο χαμαί 
ί,πί λίθων καί άνεγίνωσκρν «καί ούδέν αύτοΐς έμπό- 
διόν έστιν έν τοσούτφ πλήθη τοΰ διδάσκειν τε καί 
μανθάνεινο. Γνωστόν δέ τοΰ Διονυσίου τοΰ τυράννου 
τών Συρακουσών τό πάθημα, όστις μετά τήν έξο - 
ρίαν.του έδίδασκε καθ’ οδόν έν Κορίνθφ τούς παϊ
δας τά πρώτα γράμματα. Συνετηροΰντο δέ τά 1 * 3

τής αυτή έξαρταταικατά τό πίεΐστον. μέρος έκ της > 
ορθής παιδεύσεώς του.

‘Η άβοηθησία αύτη τοΰ άνθρώπου και ή σωμα
τική καί ή πνευματική ώς καί ή βεβαιότης . ότι ή 
άδέξιος και ,άπλαστος καί άνους αύτη ύλη θά μετα- 
βληθή συν τφ χρόνφ καί τό. βρέφος τό άναυδον καί 
άνουν θά γίντρ άνθρωπος φθεγγόμενο; καί κρίνων καί 
άποφασίζων καί πράττων, κινοΰσι τών γονέων τήν 
στοργήν νά φροντίσωσι περί τούτων προθύμως καί 
περί τής σωματικής καί περί τή; ψυχικής αύτωΥ . 
ανατροφής. “Ωστε ή οικογένεια είναι τή πρώτ'σν τοϋ 
άνθρώπου σχολεϊον, ό δέ πατήρ καί ή μήτηρ, "οί 

(άδελφοί,οί συγγενείς καί πάντες; προς οΰ; ή οικο
γένεια εύρίσκεται είς σχέσεις, είναι οΐ πρώτοι αύτοΰ 
διδάσκαλοι καί παιδευταί. ’Εν^τή οικογένεια μ«ν- , 
θάνει ό άνθρωπος τήν γλώσσαν τήν μητρικήν καί 
τάς διά τής γλώσση; δηλουμένας έννοιας, αυξηθείς 
δε είσάγεται έντεΰθεν έίς τό εργον ώς έπί τό πολύ 
του πατρός, μεθ' ού νηπιόθεν έχει έξοικειωθή καί 
όπερ είναι αύτώ έγγύτερον παντός άλλου. Τοιαύτην 
παίδευσιν λαμβάνουσιν οι παϊδες τών χωρίων, ένθα 
δέν, ,ύπάρχουσι σχολεία, ώς καί αί πλεΐσται τής/Ελ
λάδος γυναίκες αί μή φοιτώσαι είς σχολεία. Πάντες 
ούτο^ .ό,τι μανθάνουσι, μανθάνουσι διά τής συνανα
στροφής μετά οικείων καί ξένων ώ; και διά τής 
{δίας, έαυτών παρατηρήσεως καί πείρας, Άναμφι- 
βόλως δέ τοιαύτη παίδευσες είς λαούς άπολιτίστους 
jlvai έπαρκής καί ούδεμία ανάγκη κενεέ τούς γονείς 
νά διδάσκωσε τά τέκνα των πλείονα πράγματα.Άλλά 
προϊόντος τοϋ πολιτισμού καί τοϋ . βίου όσημέραι κα- 
θισταμέν.ου πολυπλοκωτςρου, γίνεται ανάγκη νά είσ- 
αχθώσιν οί παϊδες είς τόν πολιτισμόν.τοΰτον. δ,ε’ιδίας 
διδασκαλίας καί αγωγής. Καί τήν διδασκαλίαν ταύ
την ώς καί τήν .άλλην μόρφωσιν δύνανται νά παρέ- 
χωαιν είς τούς παϊδας ή οί γονείς αύτοί ή καί άλλοι 
πρός . τοϋτο .τεταγμένοι διδάσκαλοι, έντός μέν τής 
οικογένειας οί οικοδιδάσκαλοι, έκτός. δέ αύτής έν ίδίφ 
πρός τοϋτο σχολείφ οί δημοδιδάσκαλοι. I

Κατά, ταΰτα τήν σύστασιν ιδίων σχολείων προς 
μόρφωσιν τών παίδων έγίννησεν ή ανάγκη τελειότερα; 
διδασκαλίας καί αγωγής, ήν δέν ήδύναντο ή δέν είχον 
τόν χρόνον νά παρέχωσιν οί γονείς είς τά τέκνα των. 
Τοιαΰτα σχολεία ιδιωτικά-βλέπομεν είς πάσαν κοι
νωνίαν άνθρώπων έξελθοϋσαν έκ τής. βαρβαρότητας. 
"Ηδη κατά τούς άρχαιοτάτους τής 'Ελλάδος χρό
νους τούς μυθικούς εύρίσκομεν τούς παϊδας διδασκο- 
μένους ύπό ίδιων διδασκάλων. Ό Χείρων, είς των 
σοφωτάτων Κενταύρφν, ήτο όνομαστός έν τή άρχαι- 
ότητι ώς διδάσκαλος τών ήρώων τής ’Ελλάδος. Πα· 
ρίστατο κατά τό ήμισυ μέν τό όπισθεν ίππος, κατά 
δέ τό έτερον ήμισυ τό έμπροσθεν άνθρωπος, δΓ ού 
εύφυώς έδηλοΰτο ή έκνίκη_σις τής αλόγου φύσεως καί 
ή μετάβασις τοϋ άνθρώπου είς .άλλην τάξιν πραγ
μάτων τφ άνθρώπφ προσήκουσαν, ή μετάβασις έκ 
τής θηριωδία; είς τόν άνθρωπισμόν. ’Εν τή Ίλιάδι 
έχομεν τόν Άχιλλεα, δν έπαίδευσεν δ Χείρων καί ό

ΰποστηριχθή τών άνθρώπων ή τάσις πρός όσον τό 
δυνατόν μεγαλειτέραν άνάπτυξίν καί τελειοποίησιν, 
ϊνα σκεφθώσι περί προπαρασκευής τοΰ άνθρώπου είς 
τόν βίον αύτόν διά τελειοτέρας έκπαιδεύσιως. Κατά 
τούς τελευταίους χρόνους κατενοήβη ότι ή τελειο
ποίησες τοΰ καθ’ έκαστον άνθρώπου είναι ή άληθής 
τοΰ όλου τελειοποίησες καί ή μόρφωσις αύτοΰ δέν 
ώφελεΐ αύτόν μόνον, άλλά καί τό όλον. Ή Γαλλική 
δέ μάλιστα έπανάστασις έγκατέστησε τόν άνθρωπον 
εί; τά δικαιώματά του, άπέδωκεν εί; αύτόν τήνί 
έλευθιρίαν του, κατήργησε τά προνόμια τών τάξεων, 
τή; γεννήσεως, καί άνεγνώρισεν εί; τόν λαόν τό δι
καίωμα νά σκέπτεται καί νά κανονίζη αύτό; τά; 
ύποθέσει; του κατά τά; πεποιθήσεις του, όπως νοεί 
καί βούλεται. Εννοείται δέ ότι θά ήτο αντιφατικόν 
καθ’ δν .χρόνον ίγκαθιδρύωσι τον άνθρωπον εί;· τά 
δικαιώματά του, νά μή σκεφθώσι νά καταστήσωσιν 
αύτόν καί άξιον τών δικαιωμάτων του αύτών. «Ό 
ίίν&ρωπος δύναται νά γίνη άν&ρωπος μόνον διά 
της ανατροφής, έν αύτή έγκρύπτεται τό μέγα μυ- 
βτήριον τής τελειοποιήσεις τής άν^ρωπίνης φύ- 
βεωςν λέγει δ Κάντιο;, ό μέγιστος: τών φιλοσόφων 
τοΰ κόσμου. Τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου έπεξετά- 
θησαν καί εί; τήν μικράν ήλικίαν καί άπήτησαν νά- 
πνέη καί έν τοϊς σχολείοις αύτών τό πνεύμα τή< φι- 
λανθρωπίας, τής κοσμιότητος, τής λογικότηφος. - \0 
Πεσταλότζης δΓ έπιπόνου μελέτης καί διά συγγραμ
μάτων πολλών καί διά πειραμάτων άποδεικνύει τί; 
είναι ή άληθής οδός πρός διδασκαλίαν τών παίδων 
ή συμφωνούσα πρός τούς άναλλοιώτους τής ψυχής: 
αύτοΰ νόμους.

Τάς άποκαλύψεις τοΰ Πεσταλότζη έπωφελεΐται 
ό μέγας τοΰ αίώνο; ψυχολόγο; ό Έρβάρτιος, όστι; 
δΓ έπιμόνου έρεύνης τών ψυχικών φαινομένων κά- 
τώρθωσε νά άνεύρη τά πρώτα στοιχεία,1 έξ ών κατά. 
νόμους φυσικού; προκύπτουσι αί διάφοροι τή; ψυχή; 
ένέργειαι καί καταστάσεις, καί διά τοϋ μίτου τής 
νέας ψυχολογίας κατωρθώθη νά έπικυρωθώσνν αί 
νέαι «ρχαί τής διδασκαλία; καί άγωγή; τοϋν Πεστα- 
λότζη. “Οπως ό Νεύτων διετύπωσε τήν μηχανικήν 
τοΰ .ούρανοΰ, οΰτω καί ό 'Έρβάρτιος διετύπωσε τήν' 
μηχανικήν τοΰ ψυχικού κόσμου καί ήδη γινώσκΟμεν 
πάντες οί διδάσκαλοι τί πρέπει πρώτον νά δεδάξωμεν 
τούς παϊδας καί τί τελευταϊον. Άλλ’ ό Πεσταλό
τζης δέν είναι μόνον τή; μεθοδικής διδασκαλίας τών 
παίδων ό πατήρ, άλλά καί φίλο; θερμό; τοΰ λαοΰ 
καί μέγας αύτοΰ εύεργέτης. Ή άμάθεια καί άπαι- 
δευσία τοΰ λαοΰ, καί ή κακοδαιμονία ή προερχομένη 
έκ τής άπαιδευσία; ταύτης, έλύπουν τήν ψυχήν του 
καί άπεφάσισε νά τείνη είς τόν λαόν χεϊρα βοήθειας. 
Καί διά τοΰ ίδιου έαυτοϋ ■ παραδείγματος τής εθε
λοθυσίας καί αύταπαρνήσεως, διότι προσήνεγκε σύμ- 
πασαν τήν περιουσίαν αύτοΰ πρός' σύστασιν καί συν
τήρηση» σχολείου, έν φ αυτός διά παντός τοΰ βίου 
στερούμενος καί κακουχούμενος έδίδασκε ορφανά 
καί άπροστάτευτα παιδία καί διά τών σύγγραμμά-

σχολεία ταΰτα διά διδάκτρων, ά κατέβαλλον οί μα
θηταί είς τό τέλος τοϋ μηνός. Άλλά καί είς τήν 
καταβολήν «τοΰ λυπροΰ αύτοΰ μισθαρίου» έδυστρό- 
πουν οί γονείς κοοί παντοϊα ίμηχανώντο νά μή πλη- 
ρώνωσι τούς δυστυχείς γραμματοδιδασκάλους. Εν
νοείται δέ ότε υπό τοιούτου; όρους καί ή διδασκα
λία κ^ί ή~ άγωγή'τών μαθητών ήσαν οίκτρά. Ή 
ράβδος καί ή μάστιξ έτεμνον τήν οδόν είς τήν πρόο
δον. .

Τοιαΰτα ήσαν τά δημοτικά σχολεία τών άρχαίων, 
πανομοιότατα πρό; τά σήμερον έν Έλλάδι πολλα- 
πλασιαζάμενα γραμματεία τοΰ έλλογιμωτάιου κ. 
Παπαμάρκου, Περί ανατροφή; καί διδασκαλίας, άν- 

Ιθρωπίνης καί άγωγή; έν αύτοΐς ούδείς δύναται να 
γίνη λόγος. Καί τοιαΰτα έξηκολούθουν νά είναι δυ
στυχώ; καί καθ’ όλον Τον μετά ταΰτα χρόνον. Οί 
άνθρωποι ούδεμίαν εί; τά σχολεία αύτά εδεδον προ
σοχήν ούδέ άνεγνώριζον-αύτοΐς μορφωτικήν τινα δύ
ναμή. Αύτά ήσαν σχολεία μηχανικά,.- προκαταρ
κτικά, ϊνα διδαχθώσι οί μαθηταί τήν έμπειρίαν τής 
άναγνώσεως καί τή; γραφής, μόρφωσιν δν θά έλάμ- 
βανον είς τά ανώτερα, σχολεία τών γραμματικών, 
άπερ ήσαν τά παρ ’ ήμΐν καλούμενα Ελληνικά σχο
λεία, ώςκαί εϊς,τά σχολεία τών ρητόρων-καί φιλο
σόφων. Εννοείται δε ότι είς τά σχολεία αύτά 
όλίγισΤοι - ήνθρωπρι έφοίτων, οί πλεϊστοι ήρκοϋντο 
εις τά γράμματα τών γραμματοδιδασκάλων. Άλλά 
περΐ-τούτΟυ ή πολιτεία ,δέν άνησύχει παντάπασιν.

,/Αφορμήν σπουδαίαν προς ίδρυσή» δημοτικών- 
σχολείων εδωκέν ό Χριστιανισμός, όστι; έζήτει άπο 
τούς οπαδούς αύτοΰ άναγέννησεν καί άνάπλασιν διά 
τή; νέας διδασκαλίας τή; άγάπης πρός πάντα; τού; 
ανθρώπους, δι*  τή; προθύμου ίκτελέσεως-τών έντο- 
λών τοΰ Θεοϋ, διά τή; άφοσιώσεως ε’ι; τήν αρετήν 
καί εί; τόν ΰπερκόσμιον βίον. Μάλιστα δέ ή άγάπη 
τοΰ Σωτήρος πρός τά μικρά παιδία ή έκδηλωθεϊσα , 
διά τοΰ βάφετε τα παιδία και μή κωλύετε αύτά I 
έλδεΐν πρόζ με' τών γάρ τοιούτων έοτίν ή βαβι- \ 
λεία τών ριϊρανών» ήδύνατο νά καθοδηγήση τούς 
άνθρώπου; εί; τήν σπουδαιότητα τής πρώτη; άνα- 
τροφής καί εί; τήν άνάδειξεν τών πρώτων σχολείων 
ώς εκπαιδευτηρίων τοΰ σώματος καί τής ψυχής. 
Άλλά καί τοϋτο παρεϊδον οί άνθρωποι καί τά σχο
λεία τά δημοτικά έξηκολούθουν νά είναι τά βάναυσα 
τών άρχαίων σχολεία τών γραμματοδιδασκάλων μέ
χρι τών νεωτάτων χρόνων. Έπρεπε διά τή; μεταρ- 
ρυθμίσεως τής^θρησκεύτικής, διά τών έργασιών τών 
φ ιλο σόφων Μονταιγν ί όυ, Β ά κων ο ς, Κο μ εν ίου r Ρου σσώ, 
Πεσταλότζη, Κάντιου, Έρβάρτου, διά τή; έν Αμε
ρική καί Γαλλία μεγάλης έπαναστάσεω; νά κατα- 
πέσωσιν αί προλήψεις τών άνθρώπων, νά άναγνωρι- 
σθώσι τά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου, νά καταρριφθή 
ή πλάνη ό,τι ό άνθρωπος είνάι μόνον μέσον προς 
συντήρησιν τοΰ όλου καί ούχί σκοπός αύτοτελής,' νά 
άναγνωρισθή έν έκάστφ άνθρώπφ ή άξια καί ή 
έλευθερία τοΰ προσώπου καί νά έπιτραπή καί- νά
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των του τών δημοτικών, ίν οίς μετά μελαγχολίας 
καΐ πόνου περιγράφεται τοϋ λαοϋ ή κατάστασις και 
ύποδοίκνύονται τά μέσα της διορθώσεως, ίκίνησε καί 
αρχόντων καϊ άρχομίνων καΐ μικρών καί μεγάλων 
τήν προσοχήν καΐ ίζήγειρε τήν συμπάθειαν αύτών 
νά μορφώσωσι τον λαόν.

Έκτοτε μέγας ίνθουσιασμός κρατεί έν Γερμανία 
καΐ 'Ελβετέ^: καί έν ταϊς λοιπαϊς τής Εύρώπης χώ- 
ραις, ώς καΐ· έν ’Αμερική πρός μόρφωσιν τοΰ λαοΰ, 
έν σχολείοις δημοτικοΐς -κατά τό πνεΰμα καί τούς 
πόθους τοΰ Πεσταλότζη διωργανωμένοις. Σήμερον 
είναι δόγμα καθολικόν πλέον ότι πρέπει πάντες οΐ 
άνθρωποι καΐ άνδρες καΐ γυναίκες νά μορφωθώσι, 
ότι πάντες πρέπει νά σταλώσιν εις τά δημοτικά σχο
λεία, καί ότι ή έν τοΐς τοεούτοις σχολείοις μόρφωσις 
ίν άνάγκη νά καταστή διά τούς δυστροποΰντας καί 
έζαναγκαστή. Ό μέγας τής Πρωσσίας ύπουργός 
von Stein, ό αδούλωτος υίδς τής δεδουλωμέυης 
Γερμανίας, ήδη έν έτει 1810 λέγει περί τών καλών 
δημοτικών σχολείων. «Έάν ύπάρχωσι λόγοι νά πι- 
στεύωμεν ότι θά έλθη καλλίτερον μέλλον, ότι έγγίζει 
τό τέλος τών δεινών ήμών (ή Γερμανία τότε ήτο 
ύποτεταγμένη είς τόν μέγαν Ναπολέοντα), τότε έπι- 
βάλλεται ήμΐν ώς μέγα καθήκον νά ένισχύσωμεν 
καί θαρρύνωμεν τούς άνθρώπους διδάσκοντες αύτούς 
άρχάς ύγιεϊς καί εύγενεϊς, καταπολεμοϋντες δέ τόν 
δουλόφρονα αύτών ζήλον χαΐ άντενεργοΰντες είς τό 
πνεΰμα τό κρατοΰν τής έποχής, είς τήν φιληδονίαν, 
είς τήν αδράνειαν, είς τήν καταφρόνησή καί αδια
φορίαν πάσης γνώμης καΐ άρχής, ώς φαίνεται τοΰτο 
μάλιστα είς τάς άνωτέρας τάζεις τής κοινωνίας. 
Άλλά δέν άρκει νά διαφωτίσωμεν καί όδηγήσωμεν 
τάς γνώμας τής παρούσης γενεάς, μ,οΐ φαίνεται 
δτο σπουδαιότερου είναι νά άναπτύξω- 
μ,εν τάς δυνάμεις τής έπβρχομ,ένης. Τοΰτο 
δύναται μάλιστα νά γίνη διά τής χρήσεως τής με
θόδου τοΰ Πεσταλότζη, ήτις καί τήν αύτενέργειαν 
τήν διανοητικήν προάγει και τήν άγάπην τών 
ανθρώπων πρός τήν θρησκείαν καί προς πάντα 
τά εύγενή συναισθήματα έζεγείρει, καΐ τόν βίον κα
θιστά ιδεώδη, καΐ τήν εύπάθειαν έν τώ βίφ μετριά
ζει καί παρακωλύει. Κατά ταΰτα οί άνθρωποι πρέπει 
νά άνατραφώσιν οΰτως, ώστε ούχί μόνον νά λάβωσι 
μηχανικάς τινας διζιότητας καί ποοόν τι γνώσεων, 
άλλά νά έζεγερθή έν αύτοϊς καί φρόνημα πολιτικόν 
καί πολεμικόν καΐ νά διαδοθώσι πανταχοΰ διά τής 
γυμναστικής αί γνώσεις τών πολεμικών άσκήσεων. 
Διά τής μεθόδου ταύτης, ήτις στηριζομένη είς τήν 
φύσιν τής ψυχής τοΰ άνθρώπου αναπτύσσει πάσαν 
ψυχικήν δύναμιν κανονικώς, ήτις έζεγείρει καί τρέ
φει πάσαν εύγενή τάσιν, ήτις άποφεύγει πάσαν μο
νομερή παίδευσιν, ήτις καλλιεργεί έπιμελώς τά μέ
χρι τοϋδε κατά τρόπον φανερόν όλιγωρηθέντα ύψηλά 
αισθήματα, έφ’ών στηρίζεται ή ισχύς καί ή άζία 
τοΰ άνθρώπου, ήτοι τήν άγάπην πρός τόν θεόν, 
πρός τόν βασιλέα καί πρός τήν πατρίδα, θά δυνη-

θώμεν, ώς έλπίζομεν, νά ίδωμεν προκύπτουσαν νέαν 
γενεάν ΐσχυράν καί κατά τό σώμα καί κατά τήν 
προαίρεσιν καί νέον μέλλον7καλλίτερον παρασκευα- 
ζόμενον.» Ή γνώμη αΰτη τοΰ Πρώσσου ύπουργοΰ 
ύπήρζεν ή αφετηρία καί τό έμβλημα τής μεγάλης 
άνακαινίσεως καί διοργανώσεως των σχολείων τοΰ 
λαοϋ ού μόνον τής Πρωσσίας, άλλά συμπάσης τής 
Γερμανίας. Καί ήγεμόνες καί πολιτικοί καί έπιστή
μονες καί τεχνΐται καί έμποροι καί στρατιαΛακοί 
πάντες θεωροΰσι τά δημοτικά σχολεία μεγάλα έθνι- 
κά καθιδρύματα καΐ είργάσθησαν καί έργάζονται νά 
καταστήσωσι ταΰτα φυτώρια άληθή μορφώσεως τε
λειότερων άνθρώπων. Πρώτη δέ αύτών φροντίς ύπήρ- 
ζε νά συστήσωσι Διδασκαλεία πρός τελεωτέραν μόρ - 
φωσιν διδασκάλων. Ή Γερμανία νΰν έχει) τοιαΰτα 
175 μέ τετραετή κύκλον μαθημάτων. Άρχή δέ επι
κρατεί παρ’ αύτοϊς ότι ό.σφ τελειότερα Διδασκαλεία, 
τοσούτφ καί τελειότεροι διδάσκαλοι,τοσούτφ καί τε
λειότερα δημοτικά σχολεία. Δευτέρα φροντίς αύτών 
ύπήοζενά ίδρύσωσιν εύρύχωρακαί ύγιεινά σχολεία καί 
νά σώσωσε τούς μαθητάς άπό τά μιάσματα τών σκο
τεινών καί στενοχώρων καί πληκτικών δωματίων, νά 
κατασκευάσωσι δέ θρανία άναπαυτικά καί ύγιεινά. 
Τρίτη φροντίς ύπήρζε νά ίδρύσωσι πανταχοΰ σχολεία, 
ώστε νά δύνανται πάντες καΐ άνδρες καί γυναίκες 
νά παιδευθώσι. Τετάρτη αύτών φροντίς ύπήρζε νά 
καταστήσωσι τήν παίδευσιν τών δημοτικών σχολείων 
εις πάντας ύποχρεωτικήν, ώστε πάντες όφείλουσι 
νά στέλλωσιν είς τά δημοτικά σχολεία τά τέκνα των 
καί τά άρρενα καί τά θήλεα, ΐνα διανύσωσιν έν 
αύτοϊς πάσας τάς τάζεις τοΰ σχολείου μέχρι τοΰ 14 
έτους ή τούλάχιστον νά δώσωσε τήν έν τοΐς δημοτ. 
σχολείοις παίδευσιν. Οί γονείς ή οί κηδεμόνες οί ά- 
μελοΰντες τοΰ καθήκοντος τούτου τιμωρούνται ύπό 
τής πολιτείας Τινά μάλιστα τής Γερμανίας Κράτη, 
οίον ή Σαζωνία καί ή Βαϊμάρη, μή εύρίσκοντα έπαρ- 
κή τήν έντός δετίας παρεχομένην μόρφωσιν έν τοΐς

I δημοτ. σχολείοις ίδρυσαν καί συμπληρωτικά σχολεία 
καί έπεζέτειναν τήν ύποχρέωσιν μέχρι τοΰ 16 έτους.

Παγκάλως χαρακτηρίζει τήν άποστολήν τών σχο
λείων ό Έρδερος, ό έπικληθείς προφήτης τοΰ άν- 
θρωπισμοϋ (1744—1803). «Τό άριστον μέσον πρός 
διαφωτισμόν καί βελτίωσιν τών άνθρώπων είναι τά 
καλά σχολεία. Τά σχολεία είναι τά φυτώρια νέας 
γενεάς άνθρώπων, οΐτινες δέν θά είναι μόνον καλοί 
πολϊται, άλλ’ όπερ τό σπουδαιότερον καί άνθρωποι. 
Πριν γίνωμεν έπιτηδευματίαι εϊμεθα άνθρωποι καί 
συμφορά είς ήμάς, άν δέν μείνωμεν άνθρωποι καί έν 
τω μέλλοντι ήμών βίφ. Άλλ’ άνθρωπισμόν δύναται 
νά διδάζη μόνον ό έχων τοιούτον. Οί διδάσκαλοι 
πρέπει νά αίσθανθώσι τήν μεγάλην αύτών εύθύνην. 
Οί ανεκτίμητοι θησαυροί τής οικογένειας, καί τής άν- 
θρωπότητος . αύτής εύρισκόνται είς τάς χεϊρας αύτών. 
Έκαστος διδάσκαλος έν τώ σχολείφ του πρέπει νά εί
ναι καί Λυκούργος καί Σόλων άμα, τό δέ σχολειον 
νά είναι μία μικρά λαμπρά πολιτεία πρός μόρφωσιν

νοΰν νά άντιληφθώσι τών πραγμάτων κατά βάθος 
καί εύγένειαν νά έργασθώσι, ίνα μή ϊδωσι τήν πα
τρίδα αύτών ύπολειπομένην τής προόδου τών άλλων 
έθνών καί κακοδαιμονοΰσαν.

φρονήματος καί ήθών. Πρός τοΰτο πρέπει ή συνανα- ! 
στροφή αύτοΰ πρός τά παιδία, τούς μικρούς αύτούς 
άνθρώπους νά είναι συνετή, νά όμιλή προς αύτά μετ’ 
οίκειότητος, νά δεικνύη πρός αύτά καρδίαν πατρι
κήν, φιλόφρονα φιλικήν, άγαθήν.Πΰρ άνάπτομεν ούχί 
διά πάγου, άλλά διά πυρός. Κούτσουρα δέ θά εύρη 
τούς μαθητάς, άν έχά τοιαύτην ίδέαν περί αύτών. 
Ήκαλλίστη δέ καίάζιολογωτάτη ένός σχολείου πρόο
δος είναι,όταν προάγηταιτών μαθητών ή κοσμιότης, 
ή τιμιότης, ή πειθαρχία,ή εύταζία,καθόλου ή άρετή».

Κατά τά άνωτέρω δημοτικά σχολεία σήμερον είναι 
τοιαΰτα έκπαιδευτικά καθιδρύματα τής πολιτείας, 
έν οίς ό λαός λαμβάνει τήν παντί άνθρώπφ πρΟσή- 
κουσαν μόρφωσιν άνεζαρτήτως τής μελλούσης αύτοΰ 
κοινωνικής θέσεως. Πρός τοιοΰτον σκοπόν καθαρώς 
μορφωτικόν είναι καί τά άλλα σχολεία,τά τε έλληνι
κά καί τά γυμνάσια.Τούτων όμως διαφέρει τό δημοτ. 
σχολειον ότι έπιδιώκει τόν γενικόν αύτοΰ άνθρώπινον 
σκοπόν τής έζημερώσεως καί ήθεκοποιήσεως διά τοΰ 
όλιγωτέρου ποσοΰ τών γνώσεων, άς διδάσκει. Θύ- 
δαμώς είναι σχολειον έπαγγελματικόν ή προπαρα
σκευαστικόν άλλων σχολείων διδάσκον μόνον τήν ά- 
νάγνωσιν καί τήν γραφήν καί τάς 4 πράζεις τής 
άριθμητικής, ΐνα μέ. τά έφόδια ταΰτα οί μαθηταί 
είσέλθωσιν είς τά Ελληνικά σχολεία. Δέν είναι ού- 
δαμώς τό πρώτον πάτωμα οικίας τριώροφου, άλλ*  
είναι οίκία μικρότερα μέν τοΰ έλληνικοΰ σχολείου καί 
γυμνασίου, άλλ’ οίκία πλήρης καΐ άνεζάρτητος μέ 
τά θεμέλια τά ίδικά της, μέ τήν στέγην τήν ίδικήν 
της, μέ τό πάτωμα καί τά έπιπλα τά ίδικά της. 
Δέν είναι ό πυθμήν πίθου μεγάλου, άλλά πίθος μι
κρός έχον ίδιον πυθμένα καί πλευρά καί στόμα καί 
χείλη καΐ ίδιον προορισμόν καί περσχόμενον νά δε- 
δάζη καί άναθρέψη καί φρονηματίση τόν ελληνικόν 
λαόν. Ή άνάγνωσις καί ή γραφή καΐ αί 4 πράζεις 
τής άριθμητικής δέν είναι αύτοΰ σκοπΟς, άλλά τρία 
έκ τών πολλών μέσων, ά μεταχειρίζεται πρός άν- 
θρωπισμον τοΰ άνθρώπου. Τοιοΰτον μέγαν σκοπόν 
πληροΰντα τά δημοτικά σχολεία σήμερον άπο- 
βαίνόυσι καθιδρύματα άζια τής προσοχής τών βα
σιλέων, τών υπουργών, τών άρχιερέων, τών πλου
σίων, τών πτωχών, παντός πολίτου, παντός άνθρώ
που. Πρόοδος τοΰ έθνους σημαίνει πρόοδον τοϋ 
λαοΰ, πρόοδος δέ τοΰ λαοΰ ύποθέτει διαφωτισμόν 
αύτοΰ καί άφοσίωσιν εις τά ύψηλά καί εύγενή. Ποΰ 
δέ άλλαχοΰ δυνάμεθα νά έργασθώμεν πρός τοΰτο ή 
έν καλοϊς δημοτικοΐς σχολείοις ; Άλλ’ όπως έχω- 
μεν τοιαΰτα σχολεία σύμφωνα πρός τούς πόθους τοΰ 
Πεσταλότζη καί τάς κρατούσας σήμερον άρχάς τής 
παιδαγωγικής πρέπει νά έχωμεν διδασκάλους, πα- 
ρεσκευασμένους έν καλοϊς Διδασκαλείοις. Ό διορι
σμός σήμερον γραμματοδιδασκάλων είναι άσέβεια 
πρός τόν Πεσταλότζην καί πρός τόν πολιτισμόν, 
καί όπισθοδρόμησις τοΰ έθνους κατά 2 ή 3 αιώνας. 
Νομίζομεν ότι οί προϊστάμενοι τής πολιτείας καθό
λου καί ίδίικ τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έχουσι καί

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
νηο 

ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΕΛΗ

Τό δημοτικόν σχολειον είναι διά τόν λαόν ό λύχνος, 
όστις διασκεδάζει τό πυκνόν τής νυκτός τής άμαθείας 
σκότος, διαχέέι γλυκείας άκτΐνας φωτός καί φωτί- 
ζων τούς περί αύτόν προφυλάττει μέν αύτούς άπό 
τοΰ νά πράσκόπτωσιν έν τφ σκότει, βόηθεΐ δέ τήν 
φυσικήν αύτών φιλοπονίαν καί οδηγεί τά βήματά των 
προς τά εμπρός.

Τό δημοτικόν σχολειον είναι τό πανεπιστήμιον 
τοΰ λαοΰ, ή όρθότερον, είναι άνώτερον τοΰ πανεπι
στημίου- διότι τοΰτο μέν αποδίδει είς τήν κοινωνίαν 
ολίγους επιστήμονας, τό δέ δημοτικόν σχολειον παι
δεύει, μορφόνεε, άνθρωπίζει μυριάδας τέκνων τοΰ 
λαοΰ καί παρασκευάζει χρηστούς πολίτας, έργάτας, 
τεχνίτας, μαχητάς.

Ή έκ τοΰ δήμοτικοΰ σχολείου διαδιδομένη παί
δευσες είς τόν λαόν ομοιάζει μέ τήν βροχήν , · ητις 
κατά μικράς σταγόνας καταπίπτουσα έκ τθΰ ούρα- 
νοΰ ποτίζει καί τρέφει και γονιμοποιεϊ τήν. γήν.

Το δημοτικόν σχολειον είναι ό κοινός τής πόλεως 
και τοΰ χωρίου οίκος, έν ω τά τέκνα τοΰ λαοΰ 
άδελφοϋνται άνατρεφόμενα καί παιδευόμενα ύπό κοι
νού καί πεφωτισμένου καί φιλοστόργου πατρός ή 
μητρός καί παρασκευάζονται νά κατασταθώσιν ύγια 
καΐ άγαθά μέλη τής κοινωνίας, τής πατρίδος κάί 

έκκλησίας.
Κοινότης άνευ δήμοτικοΰ σχολείου ομοιάζει μέ 

σώμα άνευ οφθαλμών ή μάλλον άνευ ψυχής.

Σκοπός τοϋ δημοτικού «ίχολείου.

Ό σκοπός τοΰ δήμοτικοΰ σχολείου είναι νά πά*  
ρασκευάση τούς μικρούς παΐδας ικανούς νά έκπλη" 
ρώσωσι τόν προορισμόν τοϋ άνθρώίιου- ό δέ ύψηλόϊ 
προορισμός τοϋ άνθρώπου είναι νά γείνη τέλειος, νά 
όμοιωθή μέ τόν Θεόν, διότι έπλάσθη κατ’ εικόνα καί 
όμοίωσιν τοΰ Θεοΰ. Πας δέ άνθρωπος δύναται νά. 
έκτελέση τον προορισμόν τοΰτον. έχει δηλ. τά άπαι- 
τούμενα σπέρματα έν έαυτφ, διά νά φθάση είς τήν 
άνθρωπίνην τελειότητα" διότι ή τελειότης αΰτη δέν 
συνίσταται είς τό νά γείνη ούτε σοφό;, ούτε ισχυρό;, 
ούτε πλούσιος, ούτε καλλιτέχνης, άλλ’ άνθρωπος 
άγαθός, ένάρετος, ωφέλιμος είς έαυτόν, εί; τόν πλη
σίον του καί είς τήν πατρίδα του.

Ό άνθρωπος γεννώμενο; κληρονομεί μέν σωματι- 
κάς τινας καί ήθικάς προδιαθέσεις άγαθάς ή κακάς, 
κυρίως όμως δέν γεννΛται ούτε άγαθός ούτε κακός. 
Είναι εύπλαστος ώς δ κηρός καί ό πηλός, ίπί τοϋ
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οποίου δύναται τις νά έναποτυπώση οϊαν δήποτε 
θέλρ σφραγίδα, ή καί ώς τό μάρμαοον, είς.τό όποϊον 
δύναται ό^άνδριαντοποιός νά δώση οϊαν θέλη μορφήν 
Ο άνθρωπος λοιπόν είναι Επιδεκτικός. μορφώσεως, 

κατ έξοχήν δε ή ψυχή αύτοϋ. Ή δε μόρφωσις αΰτη 
Ενεργεϊται δι' έπιδράσεως τινοςΓ“

Η σκόπιμος έπίδρασις τών ενηλίκων ανθρώπων, 
όπως δώσωσιν εις τάν ψυχήν τών παίδων έκείνων 
τήν μόρφωσιν, ήτϊς,,ειναι σύμφωνος πρός τόν ύψηλόν 
τοϋ άνθρώπου προορισμόν,..άποτελεϊ τήν αγωγήν τών 
π·’^ν'Τ <> - ·■ ϊ·λ ν , ; .<

. >·Ο .οίιοος είνε ,τό .πρώ|·τον, κμί(·φυσικόν, ούτως ΐι’πεΐν; 
σχολεΐον: -τής^άγωγής,καΕ τής.μορφώσεως τών παί- 

Αλλ ό οίκος μόνος δέν έ,παρκεΐ να δώσν> είς 
τόν .παϊδα,. την γενικήν . τοΰ. άνθρώπου . μόρφωσιν 
Στάδιον του βίου καί τή; ένεργείας. τοΰ άνθρώπου 
δεν είναι μόνος δ στενός τοϋ οικου, κρεψ-, τής. οί-Ψ 
κογε,νείας .κύκλος.. Ό. άνθρωπος πραέρχε-ταμμέν έκ 
τοϋ, οϊκου,; ανήκει όμως ούχ. ήτον είς τήν κοινότητα, ■ 
ν’ ·?« πατρίδα, - είς τό έθνος- ή-,
θ*  <?ΜΖή-,.τ(>ΰ οίκου,-τής. μονήδος ταύτης τοΰ· κοινω
νικού καΐ .πολιτικού- σώματός, .συνδέεται άναποσπά- 
στως. μέ ; τήν τύχην -ςοϋ όλου σώματος.

Τό σχολεΐον λοιπόν κέκληται νάλύπρστηρίξη, νά 
συμπληρώση, νά Επεκτείνη καί προαγάγη τήν ’τοΰ 
οίκου, παιδαγωγικήν Ενέργειαν.

_ Η αγωγή περιοριζομένη μόνον έν τφ στενώ κύκλω 
•ης οικογένειας, κινδυνεύει νά παραδώση μέν είς, τήν 
κοινωνίαν άνθρώπουςΊγωιστάς καί αδιαφορώ; έχόν- 
τ“ς ·;*°ινή  συμφέροντα, νά παρεκτραπή δέ 
είς.τάσεις καί-,έξεις αυθαιρέτους,καί άντιστρατευομέ- 
νας είς. τήν αρμονίαν,· ήτις πρέπει νά έπικρατή με
ταξύ τών μελών τής αύτής κοινωνίας.

w ΐΜάπ·Μτι>ιι τρόπον τινά σύμβασίς τις μετά- 
ζυ .ου olkou ζαι ττ)ς ποΧιτείας, αντιπροσωττευούοΊπς 
καί προστατευούσης τά κοινά συμφέροντα, δι’ ή; οί 
γονείς μεταβιβάζουσι μέρος τών δικαιωμάτων καί 
καθηκόντων αυτών εϊς τό σχολεΐον, τό κοινόν τοΰτο 
τών πολιτών παιδάγώγεΐσν.

• Τά ,,είρημένα διδάσκουσιν ότι τό σχολεΐον. πλήν 
τοΰ ε’ιρημένου .γενικού σκοποΰ Επιδιώκει καί είδικώτε- 
ρον, τήν θρησκευτικήν καί έθνικήν μόρφωσιν.τών

Αβά ** όρισθή λοιπόν άκριβέστερον τοΰ παρ' ήμΐν 
δημοτικού η στοιχειώδους σχολείου ό σκοπός, άνάγκη 
είναι νά .έρευνηθώσι καί γνωσθώσι τά καθ' ήμάς πώς 
έχουσι.· .

ι Μετά τήν έθνικήν παλιγγενεσίαν δεν ήκολουθή- 
σαμεν τήν άρίστην καί άνυσεμωτάτην οδόν πρός φω- . 
τισμον. και ηθικην ανυψωσιν τοΰ ΰπό πάσαν όψιν 
κα,τμπεπτωκότος λαοΰ- προϊόντος, δέ τοΰ χρόνου ού 
μόνον δεν εφηρμόζοντο γενναιότερα καί ορθότερα 
μέτρα πρός ηθικήν μόρφωσιν τοΰ έθνους, άλλ’ όσον 
άφορά.είς την στοιχειώδη αυτοΰ παίδευσιν, ήτις είναι 
η ασφαλής κρηπίς της αληθούς προόδου παντός 
έθνους, όσημέραι ώπισθοδρομοΰμεν. Τής τοιαύτης δέ

ασύγγνωστου άμελείας καί άπρονησίας τάποτελέσμα·? 
τα σήμερον μάλιστα καθίστανται κατάφωρα. Τω όντι, 
τών πλείστων κακών δι'. οσχ πάντες οί φιλοπάτριδες.. 
πολϊται <κχθονται καί δυαφαροϋσιν, αίτιον είναι μά« 
λίστα ή παραμέλησις τής, ΰγιοΰς καί γενναίας ηθικής, 
θρησκευτικής και .εθνικής παιδεύσεως ταΰ Ελληνικού 
λαού- Τα: κακα, δε'ταΰτα οΰτε ολίγα ούτε.μικρά είναι..

Το .έθνος ήμών κέκτηται ούκ όλίγας ούδέ, μικοοΰ 
λόγου άξίας άρετάς; φυσικός τε καί ήθικάς. Μέγα 
μέρας αυτού διετήρησεν ώς προγονικήν, κληρονομιάν 
τήν ανορείαν, την - τόλμην, καί. τήν. καρτερίαν.. Ή 
εύφυίχ. καί τό Επιχειρηματιών .πνέμμα,-ή φιλομά-. 
θξία καϊ το φιλοπρόοδον, ή..νηφαλιότης καΐ ή πρός 
τους συγγενείς μετ αυ.ταπαρν.ησ.ίας .στοργή, τό, αίσθη
μα τής τιμής και ή -πρός,τήν. 7^ατρίδα άγάιρη,.είναι... 
πολύτιμοι αρεται,. ..αϊτινες καί ύπό τών Εχθρών, ήμών 
άνομολξίγοΰν.ται, άποτελρΰσι δέ στερεάς. βάσεις,,.έφ' 
ων. δύνρςτμι; διά, .τής, ,προσηκ,ούσης, παιδεύσεως. ·νά_ 
έποικοδρμηθή-άξιόζηλος ;Εθ,νικάς, χαρακτήρ. ’Αλλά., 
και τμ ελαττώματα ημών.,δέν είναι ούτε, ολίγα ούτε

. Τδ. θρησκευτικόν, συναίσθημα, ^τό .όποϊον. ύποκει-- 
ται ώς θεμέλιον τοΰ ηθικού βίου, έχαλαρώθη, έντισι 
δέ διεστράφη καί οίκτρώς παρεμορφώθη·. αίτιον δέ 
τούτου,, ή ελλειψτς ΰγιοΰς . θρησκευτικής διδασκαλίας. 
Η· Εκκλησιασμών άργεΐ, ή ,δέ. πίστις ήμών είναι,, 

νεκρά. ... -. ... ’ . : * ■ ’ -
ανΙ ο πρός τούς νόμους, σέβας,. όπερ άφείλρυσιν ,οί. 

Ελεύθεροι μάλιστα πολϊται είς- αύτούς., - είναι,,έλάτ 
χιστον- τούτου δ ’ εν,εκα Ελλείπει ή πρώτιστη βάσις, 
τής εύνομίας καί τής τάξεως. · .

Η φιλεργία καί φιλοπονία, έξ ής-πηγάζει, ή ανε
ξαρτησία, ή φιλονομία, ή πρόοδος πρός ,τήν γεωρ
γίαν καί τάς τέχνας καί ή εύπορίχ θεωρεϊτμι ώς? 
άτυχία,.εις ήν Εξ ανάγκης ΰποβχλλεταί τις, εχων 
πάντοτε εν τή καρδίςρ αύτοϋ τόν πρθρν εύχερομς. τίνος - 
καί αμόχθου ευμάρειάς. Αύτη δέ είναι μία ,τών αί- ; 
τιών, δι άς τόσον πολλοί, προσβλέπουσι πρός, τάς δη
μοσίας θέσεις καί προς τό δημόσιον ταμεϊον., , 

Τά ευερέθιστον.καί εύόργητον μεταπίπτει πολήάκις 
είς αληθή άγριότητα. ήθους, καί καθιστά πλείστους 
ευεπίφορους είς Εγκλήματα. ... ., ...

Τάσις τις, νεωτερική αύτηΛ. εΐσείρπυσε πρός άπο- 
μιμησιν όθνείων ηθών καί Εθίμων καί τρόπων βίου 
ξενικοΰ. Τό κακόν τοΰτο Επιπολάζει έν ταΐς. πόλεσι, 

Τέλος, έπεκράτησεν αδιαφορία ι τις καί^ απάθεια 
προς τά κοινά συμφέροντα, πρός τά τοΰ δήμου, πρός, 
τήν κοινότητα, Ενώ τά συμφέροντα ταΰτα πρέπει νρς, 
θεωρή έκαστος πολίτης, ίδια έαυτοΰ συμφέροντα__

.Πάσας αύται αί κακίαι, των οποίων άλλαι. μέν 
έχουσι-τήν άρχήν έκ τής μακρας δουλείας, τινές. δέ 
ε*  τής κακής χρήσεως τής ελευθερίας, κυρίαν πηγήν - 
έχουσι τήν έλλειψιν τής παιδεύσεως ή. τήν πλημμελή - 
παίδευσιν καί άγωγήν. .......
Τί εχει νά κάμη τδ δημοτικόν είχολεϊον..

Γό σχολεΐον λοιπόν παρ’ ήμΐν έχει τήν ύψηλήν

αποστολήν, τάς μέν κακίας ταύτας καί άλλας τοιαυ- 
τας, τυχόν, ώς. νοσήματα κατά τό μάλλον καί ηττον 
χρόνια, νά θεραπεύση ριζηδόν, άντί δέ τών κακιών 
νά εμφύτευση βαθέως είς τάς ψυχάς τών έλληνοπαί- 
δων πεποιθήσεις ηθικά; καί θρησκευτικός, έξ ών ώς 
έκ σπερμάτων άγαθών μέλλουσι νά βλαστήσωσιν αί 
τά έθνη'καϊ τά άτομα σώζουσαι καί, είς εύδαιμονίαν 
πρόάγουσαι άρεταί. '

Τοιαύτην καί μόνον τοιαύτην έννοούμεν ήμεϊς τήν 
αποστολήν τών παρ’ ήμΐν δημοτικών στοιχειωδών 
-σχόλεΐών’’. Έν ούδενί δέ λόγφ .τιθέμεθα σχολεία σκο
πόν έχοντα μόνον νά δϊδάξωσι τού;,παΐδας άνάγνω- 
'σιν'καϊ γψαφήν άάϊ όλίγην άριθμήτιίιήν,' καί, άλλας 
τινάς στοιχειώδεις γνώσεις. Πάντα ταΰτα είναι μήδα- 
υινά άαί ούδενός λόγου άξια ή δέ διδασκαλίά αυτών 
μόνον ως" μέσον πρός' Επίτευξήν τοΰ άνω ρηθε'ντος σκο- 
ποΰ'έχει'τήν προσήκουσαν άξίαν. Ούδείς τφ οντι έυ 
φρονών δυνάται νά Εννοήση κα'τά τί αί ξηραί δεξιό- 
τήτες τής άναγνώσεως και γραφής παι ή άπόκτησις 
κολοβών τινων γνώσεων δύνανται νά καταστήσωσι 
τού; πολίτας κρείττονας- Ενώ είναι άναντίρρητον 
ότι τοιαύτη τις ΰπεροχη ανευ θρησκευτικής και ηθι
κής μορφώσεως μόνον Επιτηδειοτέρους άδικους, τυ- 
ρανίσκους ή καί κακούργους Ενδεχόμενον νά παράσχη 
εις τήν κοινωνίαν. Τοΰτο Ικανώς μαρτυρεί ή πείρα.

Θέλομεν λοιπόν τά ήμετερα σχολεία τοΰ λαοΰ νά 
είναι Εργαστήρια πρό πάντων ήθους χρήστου.

Σχολεία άναγνώσεως καί γραφής καί τών τεσσάρων 
άριθμητικών πράξεων καί δή γραμματικών κανόνων 
καί Ιερός ιστορίας καί γεωγραφία; καί προ τοϋ 
1821 καΐ μετ’ αύτό είχομεν καί μέχρι τοΰ νΰν 
έχομεν σχετικώς ούκ ολίγα. Αλλά τινες οί έζ 
αύτών καρποί; Κατά τί ταΰτα προήγαγον τήν,ήμέ- 
ρωσιν καΐ τήν' ηθικήν κάΐ θρησκευτικήν τοΰ έθνους 
μόρφωσιν ; Κατά πόσον κατέστησαν τάς νεωτερας 
γενεάς κρείττονας τών προγενεστέρων ; Διανοητικώς 
ίσως προεβίβασαν κατά βαθμίδας τινάς τόν^έλ. λαόν 
εις τήν μόρφωσιν όμως τοΰ ήθους, ει; τήν οιάπλασιν 
τής καρδίας, είς τήν διάδοσιν τοΰ αληθούς πολιτισμού 
ούδεμίαν ή έλαχίστην ήσκησαν Επίδρασιν τα τοιαΰτα 
σχολεία- διότι και ή περί αύτών καί τοϋ προορισμού 
των γνώμη τής κοινωνίας καί αύτών τών λειτουργών 
τής πολιτείας ήτο ταπεινοτάτη. α Νά μάθουν J0 
παιδία όλίγην άνάγνωσιν καί γραφήν», είς τοΰτο 
μόνον Εφαΐνοντο προωρισμένα τά δημοτικά σχολεία! 
Ούτως Εξηγείται καί ή άσύγγνωστος ολιγωρία περί 
τοΰ ποιου καί τής παιδαγωγικής μορφώσεως τών οι- 
δασκάλων έν τοΐς σχολείοις τοΰ λαοΰ, άφοΰ< έπι 
πλέϊστα έτη ούτοι έλαμβάνοντο όθεν δήποτε, ύπο- 
βαλλόμενοι ΰπό Επιεικέστατης Επιτροπής είς^ μόνην 
τήν δοκιμασίαν τής άναγνώσεως καί γραφής καί 
τών τεσσάρων πράξεων τής αριθμητικής.

Καί όλη δέ ή'λεγομένη άλληλοδιδακττκή μέθοδος, 
ήτις έπί πολλάς δεκαετηρίδας έκράτησ» παρ ήμΐν, 
τοΰτο καί μόνον Επαγγέλλεται, την μεταδοστν ισχνο- 
τάτων τινων γνώσεων καί δεξιοτήτων, όλως άνίκα-

νος ούσα νά Επιδιώξη ύψηλότερον τινα σκοπόν. Και 
ή συγκατάβασις δέ τοΰ νά άρκώμεθα εΐ; τά λεγάμε
να γραμματοδιδασκαλεΐα είναι αποτέλεσμα τής 
άκαρπίας τών δημοτικών σχολείων καί τής ταπεινής 
περί τόΰ προορισμού αύτών γνώμης. Διά τήν αύτήν 
ταπεινήν καί άστοχοΰσαν τοϋ σκοποΰ γνώμην περί 
τώ< δημοτικών σχολείων άφηρέθησαν μέν ταΰφα 
τήν αυτοτέλειάν των, προσεδέθησαν δε μς τά λεγά
μενα έλληνικά σχολεία καί έθεωρήθησαν. ως προπα
ρασκευαστικά είς αυτα.. ., ... ....... ,,

Τοιούτων σχολείων Επί μακρύς δυστυχώς χρόνον 
άπελάύσαμεν καί όχι μόνον ούδεμίαν εξ^ άύτών 
Εκαρπωσάμεθα ώ^έλειαν, αλλα παντω; καί εβλα- 
βημέν παρέκτραπέντες τής^φυσικώτέράς Λοινωνίκης 
και πολιτικής άνελίξεως. „ . ’

Καιρός πλέον νά ζητήσωμεν καί ν ’ άποκτήσωμεν 
σχολεία, τά όποια θά καλλιεργήσωσι καί θ’ άνοιπτύ- 
ξωσιν είς’ τους έλληνόπαιδάς πάντα τάγαθά σπέρμα
τα, δι’ ών ο πανάγαθος Θεός Επροίκισε τήν άνθρω- 
πίνην φύσιν, καί Εκ τών όποιων θά Εζέλθωσι μεμορ- 
θωμένοι χρηστοί πολϊται. Αλλά καί ανθρωπιστικά 
κατασταίνουσι τά σχολεία μόνον οί καλοί διδάσκαλον 
διότι ό διδάσκαλος είναι ή ψυχή τοΰ σχολείου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΐΟΝ Τ’).
ΥΠΟ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου.

Τό δηαοτικόν σχολεΐον σκοπόν έχει νά παιδαγω- 
ση τούς παϊδας ηθικώς καί θρησκευτικώς, νά άνα- 
πτύξη τήν πνευματικήν αύτών Ενέργειαν, νά προι
κίση αύτούς διά τών πρός περαιτέρω μόρφωσιν διά 
τόν βίον άπαιτουμίνων γνώσεων καί δεζτοτήτων καί 
νά καταβάλη τό θεμέλιον διά τήν μόρφωσιν άν
θρώπων καί μελών τής κοινωνίας. ,

Κατά ταΰτα τό δημοτικόν σχολεΐον δέν είνε σχο
λεΐον Επαγγέλματος, άλλά γενικόν μορφωτικόν κα- 
θίδρυμα. Ή όλη πληθύς τοΰ λαοΰ, καθ’^ όσον δέν 
μορφοΰται έν άνωτέραις σχολαϊς, οφείλει άνευ δια- 
κρίσεως τής τάξεως καί τοΰ φύλου, νά διέλθη δι’ 
αύτοϋ. Τούτου ενεκα έθεσπίσθη άλλαχοΰ έν Γερμανιη 
καΐ Αύστρία ή γενική ύποχρεωτική φοίτησες είς τό 
σχολεΐον,ήτις Εξασφαλίζει ε’ις τόν παΐδα τό άναγκαϊον 
μέτρον τής αγωγής καί διαρκεϊ απο τοΰ έκτου έτους 
μέχρι τέλους τοΰ 14 έτους της ηλικίας του.

Έν παντί δημοτικφ σχολείφ πρέπει νά διδάσκων- 
ται τά &ιά τήν γενικήν μόρφωσιν άπολύτως άναγ- 
καϊα άντικείμενα, έξαιρέτω; ή θρησκεία, η γλώσσα, 
ή άριθμητική, ή φυσιογνωσία, ή γεωγνωσία, ή ι
στορία ιδίως τής πατριδος και τού πολιτεύματος αυ
τής, ή γραφή, ή γεωμετρική μορφολογία,, ή ωδική 
καί ή γυμναστική. Ή εκτασις δέ, καθ ην διδά-

1) Γενική παιδαγωγική καί διδακτική σελ. 263 ε. έ.
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σκονται, ρυθμίζεται πρός την βαθμίδα, έν ή ϊστα- 
ται παν σχολειον ώς πρός τόν αριθμόν τών διδασκά
λων, λοιπόν έξαρτάται έκ τοϋ αριθμού τών τάξεων, 
τάς όποιας άριθμεΐ τό σχολειον.

Δημιουργός τής ιδέας τοΰ σήμερον δήμοτικοΰ 
σχολείου είναι ό Κομένιος, ή δέ έκτέλεσις ταύτης τής 
ιδέας ανήκει είς τήν σημερινήν έποχήν. Έν τή 
«Μεγάλη διδακτική» αναπτύσσει τήν ήδη έν τή 
προμετωπίδι ίκφρασθεΐσαν ίδέαν ότι «έν τφ σχο
λείφ πρέπει πάντες νά διδαχθώσι τά πάντα». Κατ’ 
αύτόν οφείλει τό σχολειον νά iivat τό αληθές ερ
γαστήριο*  τής μ,ορφώσεως τοΰ ανθρώ
που, ούχί δέ οικος τρόμ,ου ή βασανιστή
ριο*  τών πνευμ,ατων.

Ύπισχνεϊται τοιαύτην διάταξιν τής σχολής, ώστε 
δι*  αύτής α) νά μορφώνηται σύμπασα ή νεολαία 
καΐ δή ίν παντι ό,τι δύναται νά καταστήση τόν 
άνθρωπον σοφόν, χρηστόν καί άγιον· β) ή μόρφω- 
σις αΰτη ώς προπαρασκευή διά τόν βίον νά συντε · 
λεΐται πρό τής ώριμου ήλικίας, νά γίνηται άνευ 
πληγών, άνευ σκληρότητος, άνευ οΐαςδήποτε βίας, 
κατά τό δυνατόν εύκόλως, εύαρέστως καί οίονεί 
αύτομάτως, νά παιδεύηται ό παϊς ούχί παίδευσιν 
έπιδεικτικήν καί έπιπόλαιον, άλλ’ άληθή καί βάσι- 
μ,ον δηλ. νά άσκεϊται τό λογικόν πλάσμα, νά κα
θοδηγείται ούχί ύπό ξένου λογικού, άλλ’ ύπό τοΰ 
ίδιου, νά μή άναγινώσκη καί νά μανθάνη περί τών 
πραγμάτων έκ τών βιβλίων ξένας δόξας ή καί νά 
διατηρή καί άπομνημονεύη αύτάς, άλλά 
αύτοτελώς είς τάς ρίζας τών πραγμάτων 
παιτή τήν άληθή κατανόησιν ώς καί 
αύτών.

Περί τής σπουδαιότητος τοΰ δήμοτικοΰ σχολείου 
ό Δειστερβέργιος άποφαίνεται ώς εξής· «Έάν τις 
θέλη νά φαντασθή τήν όλην σπουδαιότητα τοΰ διδα
σκαλικού άξιώματος, άς φαντασθή πάντα τά σχο
λεία χώρας τινός κλειόμενα καί τήν νεολαίαν αύξά- 
νουσαν άνευ διδασκαλίας, αμέσως ήθελεν έπέλθη 
πλήρης βαρβαρότης. Είναι μέν τά άνώτερα σχο
λεία καί τά πανεπιστήμια οί φορείς τής ύψίστης 
μορφώσεως, άλλά τά θεμέλια τής μορφώσεως αύτής 
καταβάλλει τό δημοτικόν σχολειον. Τό σχολειον 
τοΰτο είναι τό τά μάλιστα άναγκαΐον μέλος έν τω 
όργανισμώ τής δημοσίας άγωγής· διότι είναι τό θε- 
μελιωδέστατον μέλος αύτής. Ή ιδέα αύτη πρέπει 
νά έπαυξάνη τήν εύσυνειδησίαν τοΰ διδασκάλου.

νά είσδύη 
καί νά ά- 

τήν χρήσιν

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ <

.... «Τό δημοτικόν σχολειον ώρίσθη νά είναι 
επταετές συμφώνως πρός τό άρθρον 6. τού περί δη- 

1’) Αβηνα, παραρτημ. Γ'. τόμου σελ. 71.
* ’gv Άίήνβις «χ τού Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩ.ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 4893—3093

μοτικών σχολείων νόμου τοϋ 1834 κελεΰον έπί λέξει 
τάδε.

«Όλοι οί είς δήμον έχοντα σχολειον δημοτικόν 
» άνήκοντες παιδες άπό τοΰ πέμπτου συμπεπληρωμε”- 
» νου μέχρι τοΰ δωδεκάτου συμπεπληρωμένου έτους 
» της ηλικία; των χρεωστοΰν νά φοιτώσιν εις το 
» σχολειον.»

Δίκαιον δέ είναι έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις, έν 
οίς παιδεύεται ή πολυπληθεστέρα τοΰ έθνους μερίς, 
ή διδασκαλία καΐ έκτενεστέρα καΐ τελειοτέρα ώς οίόν 
νε νά γίςηται, ίνα καί τάς εις τόν βίον αναγκαίας 
γνώσεις άφθονωτέρας έν αύτοϊς πορίζονται οί μαθη
ταί του,καΐ ίνα,όπερ τό σπουδαιότατον, λαμβάνη τό 
ήθος αύτών τήν προσήκουσαν σύστασιν καΐ στερεότητα 
καΐ εξέρχονται οΰτως έκ τοΰ σχολείου εις τόν βίον 
ώριμώτερον κατά τε τήν ήλικίαν καΐ τάς γνώσεις καί 
τό ήθος. Πώς δέ θά γίνεται δυνατή τής έπταετοΰς 
δημοτικής παιδεύσεως ή ίφαρμογή έν άπασι τοΐς δη- 
μοτικοϊς σχολείοις, μάλιστα δέ έν τοΐς ένα μόνον δι
δάσκαλον ε’χουσι, περί τούτου οφείλουσι νά φροντί- 
σωσι τά διδασκαλεία, ών ε’ργον είναι καί τοΰτο.»

£υμπέραεσμ.<χ.

Έκ τών δημοσιευθέντων τούτων καί δημοσεευθησο- 
μένων έν τφ έπομένφ φύλλφ καταδεικνύεται ότι τά 
δημοτικά σχολεία Οεωροΰσι καί αί Κυβερνήσεις τών 
πεπολιτίσμένων κρατών καί ή έπιστήμη ή παιδα
γωγική ήτε ξένη καί ή παρ’ ήμΐν ώ; σχολεία αύτο- 
τελή σκοπόν έχοντα τήν όσον τό δυνατόν τελειοτέ- 
ραν μόρφωσιν τοΰ λαοΰ. Πρός τοΰτο δέ ώρισαν 
χρόνον παιδεύσεως 8·τή, ένιαχοϋ δέ καί ΙΟετή. Τοι- 
οΰτον σκοπόν είχε καί ό παρ’ ήμΐν νομοθέτης έν έτει 
1834 όρίσας 7ετή τήν δημοτικήν ήμών παίδευσιν, 
τοιοΰτον δέ σκοπόν έχουσι καί πάντες οί παρ’ήμΐν 
παιδαγωγικοί, πρός τοιοΰτον δέ σκοπόν έργάζονται 
καί τά παρ’ ήμΐν διδασκαλεία. Καί δμως άπό τοΰ 
παρελθόντος έτους ή νομοθεσία ή σχολική παρ’ήμΐν 
είσηγήσατο σπουδαίαν όπισθοδρόμησιν έν τή έκπαι- 
δεύσει διά τής διαλύσεως τών διδασκαλείων διά τής 
καταργήσεως δημοτικών σχολείων καί διά τής 
έλαττώσεως τών έτών τής μαθητείας έν τοΐς 
δημοτ. σχολείοις άπό επτά έτη είς τέσαβρα μόνον 
καί διά τοΰ έπικρατοΰντος πνεύματος νά άναδειχθώ- 
σιν οί γραμματοδιδάσκαλοι τό κατ’ έξοχήν δεσπόζον 
στοιχεΐον τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Έπειδή δέ 
δέν δυνάμεθα τάς πράξεις ταύτας νά θεωρήσωμεν 
ώ; συστηματικήν έπιβουλήν -.ατά τής παιδεύσεως 
τού λαοΰ, παραδεχόμεθα τήν έλαφρυντικήν περίπτω- 
σιν δτι ταΰτα γίνονται, διότι οί αρμόδιοι δέν ήζεύ- 
ρουν τί είναι σήμερον δημοτικόν σχολειον.


