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Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 
ΕΝ ΤΩι ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΜΑΣ.

“Ότι τό Όρφανοτροφεϊον Χατζή Κώστα έκπληροϊ 
ώς πρέπει τήν αποστολήν του, τοΰτο δέν αρμόζει 
εις ήμας νά εΐπωμεν. Νομίζομεν ότι δέν ύπάρχει 
δεύτερα ώς πρός τοΰτο γνώμη άπό τοϋ ανώτατου 
άρχοντος μέχρι τοΰ τελευταίου πολίτου, ήμεδαποΰ 
ή άλλοδαποΰ. Τάς ύπηρεσίας, άς τό φιλανθρωπικόν 
τοΰτο ίδρυμα παρέσχε τή κοινωνίγ. καί τώ “Εθνει 
μαρτυροΰσι αί πολύτιμοι έργατικαί χεϊρες,οί ελληνο
πρεπείς χαρακτήρες, οϊτινες έξελθόντες τών πλαστι
κών τοΰ ιδρύματος τούτου παραγόντων διεσπάρησαν 
είς τήν κοινωνίαν καί ύπηρετοΰσι έντίμως τό “Εθνος 
άνευ θορύβου, άνευ ούδεμιάς έπιδείξεως έκπληροΰντες 
τό καθήκον των και δεόμενοι είς τόν "Γψιστον ύπέρ 
τής ψυχής τών ευεργετών αυτών, οϊτινες διά τής θεο
φιλούς προνοίας των ού μόνον διέσωσαν τά πτωχά 
καί ορφανά έκ βεβαίας απώλειας, άλλά καί παρέσχον 
είς αύτά άνυπολογίστους εύεργεσίας,άς κατά καθή
κον έχουσιν άείποτε διά μνήμης. Οί τρόφιμοι τοΰ 
ορφανοτροφείου εισερχόμενοι είς τό Κατάστημα σώ
ζονται έκ παντοειδών κινδύνων, οίτινες έν τή εύρεία 
καί ψυχρά κοινωνία έπαπεϊλοΰσι τήν καρδίαν, τόν 
νοΰν, τό σώμα τοΰ έγκαταλελειμμένου παιδός. ΙΙλήν 
δέ τούτου σώζονται ενίοτε και άπό τήν άνάγκην ή 
τήν πλεονεξίαν αύτών τούτων τών πτωχών συγγε
νών των ή κηδεμόνων,οϊτινες ενίοτε εκμεταλλεύονται 
σκληρώς τάς άσθενεϊς τών παίδων δυνάμεις 'Η ά
νάγκη τυφλόνει αύτούς ή δέ πτωχεία άμβλύνει καί 
ενίοτε τελείως εξολοθρεύει τό αίσθημα. Οί δέ παϊδες 
εΐνε φύσει άσθενή όντα μή δυνάμενα νά διαθέσωσιν 
έαυτά.Ούδέ τοϊς οίκείοις αύτών προσγίγνεται βλάβη 

I τις- τούναντίον διττή ωφέλεια ηθική τε, διότι ό παϊς 
' μορφοΰται καί άναπτύσσεται, καί ύλική, διότι ά#ο- 

δίδει αύτοϊς τοϊς οίκείοις πόλλφ πλεΐον κέρδρς, ερχό
μενος ηθικώς τε καί ύλικώς άρωγός έν ταΐς δενναΐς 
τού βίου αύτών άνάγκαις καί δή μετά άποτελέίματος.

Αί δυνάμεις τών τροφίμων καί ό κατ’ άναλογίαν 
καθορισμός τής έργασίας λαμβάνονται πάντοτε σπου- 
δαίως ύπ’ δψει έν τώ έπαγγελματικώ σχολείω Χα
τζή Κώνστα.

Έάν ό τρόφιμος είσέλθη ένωρίτερον τοΰ δέοντος 
είς τήν τέχνην, βλάπτεται τήν ύγείαν καί έθίζεταί 
πως είς περιφρόνησιν τών γραμμάτων, μάλιστα έάν 
τύχη παιδαγωγού άνικάνρυ ή μή ζηλωτοΰ τοΰ εύ- 
γενοΰς αύτοΰ έπαγγέλματος' έάν δέ ό τρόφιμος ε’.σ- 
έλθη είς τήν τέχνην βραδύτερον τοΰ δέοντος, εθί
ζεται είς οκνηρίαν καί περιφρόνησιν τής βαναύσου 
έργασίας. 'Ως έκ τούτου ήδη άπό είκοσιπενταετίας, 
άφ*  ού ήρξατο ή είς άκμήν σταδιοδρομία τοΰ ιδρύ
ματος, έχει κανονισθή ώστε οί εισερχόμενοι παϊδες 
νά ώσιν ήλικίας 8-12 ετών, ή δέ πραγματική ερ
γασία νά άρχηται κυρίως άπό τοΰ12 έτους.Καί μέχρι 
μέν τού[14ου έτους ή είς τάς τέχνας έργασία εινε 6 
ώρών. Βραδύτερον δέ σύν τή σωματική καί γραμ
ματική μορφώσει τοΰ παιδός αύξεται καί ή τών χει- 
ρών έργασία είς 8—10 ώρας.“Οτι τό σύστημ,α τοΰτο, 
το ύπό τής πρακτικής κρίσεως ύπαγορευθέν, εινε 
ορθόν φαίνεται καί έκ τούτου,ότι εΐνε κατά τά πάντα 
σύμφωνον πρός τά έν Γερμανία περί πρακτικής έρ
γασίας νενομοθετημένα, άτινα ύπό δεινών ειδικών 
οικονομολόγων καί κοινωνιολόγων όμολογοΰνται ώς 
τά κράτιστα, ώς φαίνεται καί έκ τών στατιστικών 
σημειώσεων, άς χάριν τής καθόλου σπουδαιότητος 
τοΰ ζητήματος ώδε έκτιθέμεθα :

Λάβωμεν ύπ’ οψει τάς πτωχοτέρας ή όλιγανθρω- 
ποτέρας χώρας.

Έν Β,λγίω άπαγορεύεται ή έργασία είς πσϊδα
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ήλικίας μικροτέρας τών 10 ίτών. Έν Ίταλίφ ή 
έργασία επιτρέπεται είς παΐδας 9 έτών ηλικίας, είς 
δέ τά μεταλλεία είς παΐδας ΐΟετεϊς’ εργάζονται 
δέ ούτοι 8 ώρας καθ’ έκάστην.

Έν Ούγγαρία ή έργασία άρχεται άπό τοϋ 10 
έτους. Παιδες 10-12 έτών έργάζονται 8 ώρας,παϊ- 
δες δέ άπό 12 έτών έως· 14 έργάζονται 10 ώρας 
καθ’έκάστην.Τά δέ μετά τό 14ον έ'τος’ούδόλως έίσί 
νενομαθετημένα. Ή .νυκτερινή έργασία (το νυχτέρι) 
καί ή έργασία κατά τάς Κυριακάς απαγορεύεται.

Έν ’Ισπανία διά τε τά αρρενα καί θήλεα ή ερ
γασία άρχεται άπό τοΰ 10 έτους. Οί μέν παιδες ΙΟ
Ι 3 έτών, τά δέ κοράσια, 10—14 έτών έργάζονται 
5 ώρας, διά δέ τούς 14ων-17 έτών νέους καί τάς 
1 4ω.ν- 18 έτών νέας ή έργασία. ώρίσθη είς ώρας 8. 
'II νυκτερινή έργασία έν τοΐς μηχανουργείοις απαγο
ρεύεται.

Έν Δανία ή έργασία άρχεται άπό τοΰ 10 έτους 
καί ορίζεται διά τούς 10 έτών μέχρι 16 είς 6 
ώρας, διά δέ τούς 16 μέχρι 18 είς 10 ώρας. ΊΙ 
νυκτερινή έργασία καΐ ή κατά τάς Κυριακάς απα
γορεύεται επίσης.

Ίδωμεν ήδη τά εύρύτερα ή πλουσιότερα κράτη.
Έν 'Ρωσσίιη ώρίσθη διά τήν έναρξιν τής εργα

σίας τό 12 έτος, έργάζονται δέ 8 ώρας καθ’ έκά
στην οΐ τε παιδες καί τά κοράσια, είς άμφοτέρους 
δέ άπαγορεύεται ή νυκτερινή έργασία πρό τοΰ 17ου 
τής ηλικίας των έτους. Έν ταϊς Κάτω χώραις άρ— 
χονται τής έργασίας άπό τοΰ 12 έτους.

Επίσης καί έν Σουηδία άπό τοΰ 10-14 έτους 
έργάζονται 6 ώρας, άπό δέ τοΰ 14 έτους μέχρι τοΰ 
18 Εργάζονται ώρας 10 καθ’ έκάστην. Ή νυκτε
ρινή καθόλου έργασία απαγορεύεται.

Έν Γερμανία έπίσης ή τών παίδων έργασία άρ
χεται άπό τοΰ 12ου έτους. Καί διά μέν τήν ήλικίαν 
άπό τοΰ έτους 19—14 ορίζεται 6ωρος καθ’έκά
στην έργασία,άπό δέ τοΰ έτους 14 μέχρι τοΰ 18 10 
ωρος. Ή νυκτερινή έργασία απαγορεύεται.

Έν Αυστρία ή μέν τή; έργασίας εναρζις γίνεται 
βραδΰτερον, άπό τοΰ 14ου έτους, αί δέ ώραι αύτής 
είσί πλειότεραϊ, 11 καί ένίοτε 12 καθ’ έκάστην. 
ΊΙ νυκτερινή έργασία άπαγορεύεται μόνον εί; τάς 
γυναιάας, είς τους άνδρας έπιτρέπεται μέν, άλλ’ 
άπό τοΰ 16 έτους.

Έν Ελβετία έπίσης άπό τοΰ 14ου έτους γίνε
ται ίναρζες τή; έργασίας, καί αί ώραι αύτής ορίζον
ται ωσαύτως είς 1! καθ’ έκάστην (λαμβανομένης 
ύπ’υψεϊ καί τής διδασκαλίας τών γραμμάτων ώς 
καί τής θρησκευτικής διδασκαλίας έως 16 έτών). 
Ή νυκτερινή έργασία καί ή κατά τάς Κυριακάς 
άπαγορεύεται.

Έν ’Αγγλία άργονται άπό τοΰ 1 θετούς.Καί 11 — 
14ων έτών έργάζονται 30 ούρα; τήν εβδομάδα, 14ων 
δέ-18 έτών ώρας δδ^μέχρί θθ τ’*>ν εβδομάδα. ΊΙ 
νυκτερινή έργασία απαγορεύεται. Αί έργασίαι παύ- 
Ου»ι τό Σνββατόν κατά τήν μεσημβρίαν, μέχρι δέ

τής Δευτέρας ή έργασία απαγορεύεται. Είς δέ τά 
μεταλλεία ή χρήσις τών μικρών έν γένει παιδιών 
απαγορεύεται διά νόμου όφειλομενου είς τάς φιλάν
θρωπους ύπέρ τής έργατικής τάξεως ένεργείας άν- 
δρΰς φιλάνθρωπου καί δραστήριου, τοΰ Σίρ Γεωργ" 
Έλλιοτ, τοΰ άποβιώσαντος έσχάτως έν Αονδίνφ, 
καί ούτινος τόν λίαν περιπετειώδη βίον συνοπτικώς 
έξέθηκαν καί οί ήμέτεροι «Καιροί» (27 Δέκεμβ 
<■ ε·) , ,

Έν Γαλλία άρχονται άπό τοΰ 10 έτους, 10 — 
12 έτών παιδες εις τινα. βιομηχανικά έργα εργάζον
ται 10 ώρας Διά δέ τά λοιπά οί εχοντες ήλικίαν 
10 —14 έτών καί μή τυχόντες γραμματικής διδα
σκαλίας έργάζονται 6 ώρας καθ’ έκάστην, διά δέ 
τούς τυχόντα; τοιαύτης καί έν τή αύτή ηλικία όν
τας ή έργασία ώρίσθη είς ώρας 12, μέ τήν παρά
δοξον καί κομψήν δικαιολογίαν ότι ή τών γραμμά
των διδασκαλία αυξάνει τάς σωματικά; δυνάμεις !

Ή νυκτερινή εργασία επιτρέπεται άπό 16 έτών 
διά τού; νέους καί άπό τοΰ 21 διά τάς νέας.'Απα
γορεύεται έπίσης ή έργασία καί κατά ιείαν τής έ- 
βδο μάδος ήμέραν(ή φράσις προέρχεται έκ τών κατά 
τοΰ κλήρου προλήψεων). Πρόκειται δέ προσεχώς νά 
καταργηθή ή νύκΐερινή έργασία διά τάς γυναίκας 
πάσης έν γένει ηλικίας.

Μία έτι έν τέλει παρατήρησις έπιτραπήτωι ,ήμϊν 
άφορώσα είς θεωρίαν, ήτις καί παρ’ ήμΐν ένδημεϊ, 
καί ήτις φαίνεται έχουσα ύπέρ έαυτής τό δίκαιον 
καί τόν ορθόν λόγοΰ. Είνε δ’ αύτη ή εξής : Νομίζε- 
ται δηλαδή ότι έάν ή έργασία τών παίδων κατηρ- 
γεΐτο,ήθελεν αύξηθή τό ημερομίσθιον τών πρεσβυτέ
ρων έργατών. Έπειδή ΰπό τοιαύτης γνώαης, όρθή; 
μέν κατά τό φαινόμενου, σφαλερά; δέ κατ’ ουσίαν, 
έμπνεομένη ή εργατική τάξις διάκειται έχθρικώς 
πρό; τά φιλανθρωπικά ιδρύματα (εϊπομεν δέ ότι ή 
πτωχεία ή ή πλεονεξία καταστρέφουΟιν ή τουλάχι
στον άμβλύνουσιν ώ; έπί τόπλε ιστόν τό αίσθημα), 
άτινα παρέχουσιν έργασίαν είς τούς παΐδας, διά 
τοΰτο κρίνομεν εύλογον νά διαλάβωμέν τινα καί περί 
αύτής δι’ ολίγων λέξεων.

"Οσον" δήλον ότι άφορα είς τό '.Ορφανοτροφεΐον 
ΧΚώνστα ή ύψωσις τών ήμερομισθίων τών πρεσβυ
τέρων έργατών διά τής καταργήσεως' τής έργασίας 
τών παίδων, καί έπί τή ύποθέσει ότι αΰτη ητο 
πραγματική, δέν θά ώφέλει κατ’ ούδέν τούς τροφί
μους αύτοΰ" διότι ούτοι ώ; ορφανοί, δέν έχουσι γο
νείς καί συγγενείς τοιούτους έκ τής εργασίας τών ό
ποιων νά ώφελώνται, πρέπει λοιπόν ενωρίς νά άσκη- 
θώσιν είς βιοποριστικήν τινα τέχνην., ΐνα έπαρκέσωσι 
βραδύτερον είς τάς άνάγκας τθΰ βι’όυ των, καί μή 
καταβληθώσιν, άσθενή αύτά πλάσματα, είς τόν ά- 
καμπτον αγώνα—struggle for life !

Πλήν δέ τούτου ή θεωρία αΰτη είνε, έπαναλαμ- 
βάνομεν, σφαλερά, ώς άπεδείχθη ήδη πρό πολλοΰ 
έν τή Έσπερίγ καί ’Αμερική περιττή, μόνον δέ παρ’ 
ήμΐν αποτελεί ζήτημα εΐσέτι κλυτον 1 Είνε δέ ή θε

ωρία αύτη περιττή, διότι τό ήμερομίσθιον τοΰ έργά- 
του κανονίζεται πάντοτε άναλόγως τοϋ προϊόντος 
τής έργασίας αύτοΰ, ώς τοΰτο άπέδειξε πρό δεκαε
τίας ό ’Αμερικανός οικονομολόγος Walker, καί προ 
αύτοΰ ό Γάλλος συνάδελφος αύτοΰ ό πολύς Leroy- 
Bcaulieu (ΙΊρβλ. Le travail ties femmes au dix- 
neuvieme siecle, 1873.— Essai sur la reparti
tion des ricliesses, 1881 — L’Etat moderne, 
1890.— Έτι δέ καί Dr Adler, έν τοΐς Annalen 
des deutsclien Reiches fiir Gesetzgebung).

Λ. Λ. Γροεφεοάδηφ

01 Σ1ΤΓΡΑΦΕ1Σ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΑΡΑ ΤΩ κ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Οί άναγνώσται τής Έκπαιδεύσεως ενθυμούνται 
ότι πέρυσιν ή δημοσιευθεϊσα ύπο τοΰ Υπουργείου 
τής Έκπαιδεύσεως προκήρυξις περί τής ποιοτητος 
καί ποσότητος τών. είς τόν διαγωνισμόν ύποβλητέων 
βιβλίων έγένετο ύποκείμενον μακράς άναλύσεως καθ’ 
όσον αφορά τά βιβλία τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
καί. νομίζομεν ότι άπεδείχθη έκε.ϊ άναντιλέκτως ότι 
ή υπουργική έκείνη προκήρυξις έμαρτύρει. παντελή 
άγνοιαν τών γινομένων έν τοΐς σχολείοις τοΐς δημο
τικοί; τών πεπολιτίσμένων χωρών,ών τό παράδειγμα 
άγαν τολμηρώς προέβαλεν ήμΐν πρός μίμησιν. Του
λάχιστον ό τότε Ύπουργός τής Έκπαιδεύσεως, πρός 
δν έϊχομεν άφιερώση τήν μελέτην ήμών, είπεν έμ
προσθεν πάντων τών ύπαλλήλων τοΰ Ύπουργείου 
τής Παιδείας και αύτοΰ τοΰ συντάξαντος τήν προ
κήρυξή, ώ; θετικό; έμάθομεν ότι εύρίσκεε τάς γινο- 
μένα; παρατηρήσεις καΐ άντιρρήσεις έν τή Εκπαι
δεύσει ορθά; καί δικαίας καί άνεπιφυλάκτω; άπο- 
δέχ.εται αύτάς. Καί περιεμένομεν κατόπιν τοιαύτης 
πανηγυρικής τοΰ κ. Ύπουργοΰ. άποδοκιμασίας τής 
προκηρύξεως ότι αΰτη ήθελε ριζικός τροποποιηθή 
ή άντικατασταθή παρ*  άλλης συμφώνου προς τήν 
παιδαγωγικήν έπιστήμην καί τάς άνάγκας τών δη
μοτικών σχολείων παρ' ήμΐν. ’Αλλά δυστυχώς άλ
λαι μέριμ,ναι άπησχόλησαν τήν προσοχήν τής Κυ
βερνήσεως καΐ τό ζήτημα τοΰτο έλησμονήθη τό πα- 
ράπαν. "Οτε δέ κατά τόν Μάϊον έσχηματίσθη νέα 
Κυβέρνησις, ό Ύπουργός τής Παιδείας άνεπιφυλά- 
κτως έδήλωσεν ότι δέν εγκρίνει κατ’ άρχήν τόν δια
γωνισμόν τών βιβλίων καΐ ότι εύθύς ώς συνέλθη 
ή βουλή θά ύποβάλη νομοσχέδιου καταργούν τόν 
νόμον τοΰτον. Ή γνώμη αΰτη τοϋ Ύπουργοΰ κ. 
Εύταξίου είναι όρθοτάτη, τοιαύτην δέ γνώμην έπι- 
κυρουμένην ύπό πάντων τών μεγάλων τής Γερμα
νίας πολιτειολόγων καί παιδαγωγικών έξηνέχθη καί 
άλλοτε ήδη έν έτει 1882,ότε ό γελοίος ούτος νόμος 
περί έκλογή; ένός καί μόνου βιβλίου δι’ επιτροπής ό 
δειχθεις γελοιότερος έν πάση τή είδεχθεΐ αύτοΰ μορφή 
κατά τήν έφαρμογήν δέν είχεν άκόμη ψηφισθή ύπό 
τής Βουλής. Καί εύχής έργον θά ήτο ή Κυβέρνησις 

νά εύηρεστεΐτο νά ήκουε περί τοΰ νόμου τούτου τάς 
γνώμας τών έπαϊόντων τούλάχιστον σήμερον, ϊνα 
διορθωθή κακόν, όπερ καί τά σχολεία έ’βΧαψε καί 
τούς βιβλιοπώλας καί τυπογράφους κατέστρεψε καί 
τά πάθη μεταξύ τών λογιών έξήψε είς το κατακό ■ 
ρυφον καί θά έξάψη νΰν ε τι μάλλον, άφ ’ ού ή Κυ
βέρνησες συνεκέντρωσε εί; έαυτήν ού μόνον αύτή διά 
τών τμηματαρχών της νά όρίζη τίνα ύλην πρέπει 
νά περιέχωσι τά βιβλία άλλά καί έν τίνι έκτάσει έ- 
πεμβαίνουσα οΰτως είς δικαιώματα τής παιδαγωγι
κής έπιστήμης, είς δικαιώματα τών έπιστημονικών 
καθιδρυμάτων όποια είναι τό Πανεπιστήμιου καί τά 
Διδασκαλεία. Ότι δέ δέν επιτρέπεται είς τήν πο
λιτείαν νά άντιποιήται σκανδαλωδώ; μάλιστα έν 
όλη τή έκτάσει τό έργον εεής παιδαγωγικής έπιστή- 
υ.ης άποδεικνύεται ού μόνον πρακτικώς, άφ’ ού είς 
ούδέν κράτος ούτε τοΰ παλαιοΰ ούτε τοΰ νέου κό- 
σαου εύρίσκεται έφαρμοζόμενος τοιοΰτο; περί δια
γωνισμού νόμος, άλλά καί έκ τής θεωρίας τών δια- 
σήμων άνδρών τοϋ αίώνος ήμών, οΐτινες ρητώ; άνα- 
κηρύττουσιν ώς ύπέρβασιν τών ορίων τής πολιτικής 
εξουσίας τόν προσδιορισμόν τής διδακτέας ΰλης καί 
τήν έγκρισιν ένός μόνου βιβλίου πρό; διδασκαλίαν 
πάντων τών παίδων παντός γένους καί πάση; ήλι
κίας. Τοιοΰτοι δέ συγγραφείς είναι ό W.VOil Hum
boldt, ό Schleiermacher, ό Mager, ό Stoy, ό 
Dorpteld, ό Thiersch, ό Ahrens. Ένταϋθα δέ 
άοκούμεθά μεταφράζοντες μόνον τήν γνώμην τοΰ 
δ'.ασήυ.ου "Αγγλου φιλοσόφου, πολιτειολόγου καί οι
κονομολόγου John Stuart Mill έκ τοΰ συγγράμμα
τος αύτοΰ « περί ελευθέριας, » έχουσαν ώς εξής" 
«Ή βία πάντοτε είναι άδικος. Καί άν δλη ή άν- 
θρωπότης είχε μίαν γνώμην καί μόνον είς οιεφωνει 
πρός όλους, καί τότε ούτε είς τήν όλην ανθρωπό
τητα θά ήτο έπιτετραμμένον νά έπιβάλή τήν γνώ- 
μ.ην τη; είς τόν έ'να, ούτε είς τον ένα τοΰτον νά 
έπιβάλη τήν γνώμην του είς όλους. Ή πίεσις τής 
γνώμης είναι ληστεία γινόμενη προς τούς ανθρώ
πους καί τούς παρόντας καί τούς μέλλοντας καί 
πρός εκείνους, οΐτινες διαφωνοϋσι πρός αύτήν καί 
πρός εκείνους κατά μείζονα λόγον, οΐτινες κηρύτ
τονται οπαδοί αύτής. Διότι άν μέν ή γνώμη είναι 
όρθή, τότε οΰτω δέν ύπάρχει ή ευκαιρία, νά προτι- 
μηθή ή αλήθεια τής πλάνης- άν δέ πάλιν είναι 
πλημμελής, τότε άπόλλυται ή βαθυτέρα τής άλη- 
θείας άντίληψις καί ζωηρότης, ήτις πηγάζει έκ τής 
συγκρούσεω; τής άληθ-.ίας πρός τό ψεύδος . . . Ό 
φόνος ένός καλοΰ βιβλίου δέν είναι μικρότερου κα
κούργημα τοΰ φόνου ένός άνθρώπου.»

Τοιαΰτα λέγει περί ελευθερίας καί περί βιβλίων 
ό μέγας Mill. Τί δέ συνέβη παρ’ ήμΐν έν τω έφαρ- 
μοσθέντι νόμφ περί διαγωνισμού τών βιβλίων; Ή- 
ναγκασμέναι οί κριταί νά έγκρίνωσιν έν μόνον βι
βλίου έξ έκάστου μαθήματος ένέκριναν . τό βιβλίον 
τοΰ φίλου των, τό βιβλίου τό ΰποστηριζόμενον ύπό 
τής κρατούσης πολιτικής μερίδας, τό βιβλίου τέλος 
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τό συμφωνούν πρός τάς γνώμας τών κριτών. Άλλά 
τοιοΰτο βιβλίον είναι καί τό άριστον; Βεβαίως ούχί. 
Ό έλεγχος τών βραβευθέντων βιβλίων άπέδειξε 
τρανότατα τάς άτελείας αύτών, ό έλεγχος τών “λό
γων της άπορρίψεως τών άλλων άπέδειξεν ότι οί 
κριταί κατά τό πλεΐστον ήπατώντο. Τότε, άφ’ ού 
τά βραβευθέντα βιβλία δεν ήταν τά καλλίτερα, 
καί έβλαψε σπουδαίω; τήν παιδείαν ό άδικος πα
ραγκώνισές τών καλών βιβλίων, έφερε τούλάχι
στον ωφέλειαν ύλικήν εις τούς μαθητάς, δπερ κυ- 
ριώτατα έπεδίωκεν ό νόμος; Ούχί. Οί καθηγηταί 
οί έχοντες ίδια βιβλία ή «κή έγκρίνοντες τά έγκρι- 
Οέντα έδιδασκον κατά τά βιβλία των ή κατά τά 
βιβλία τών πεποιθήσεων των καί οί μαθηταί ήσαν 
ήναγκασμένοι νά άγοράζωσι διπλά βιβλία, δηλαδή 
καί τά έγκριθέντα καί τά άλλα, καθ’ α έδίδχσκεν 
δ καθηγητής των καί οΰτως άντί έλαττώσεως τών 
δαπανών έπήλθε διπλασίασι; αύτών.Καί ϊνα όμιλή
σωμεν συγκεκριμένως, ό κ. Παπαμάρκο; ό βραβεύ- 
σας τήν παιδαγωγικήν τοϋ κ. Σπαθάκη ούδέποτε 
έδίδαξε κατ’ αύτήν, μάλιστα δε αναφανδόν κατέ- 
κρινεν αύτήν, ό κ. Γεωργαντάς ό δώσας καί αύτός 
ψήφον ύπέρ τής παιδαγωγικής τοϋ κ. Σπαθάκη έδί- 
δασκε κατά τό πλεΐστον τήν παιδαγωγικήν τοϋ κ. 
Χρ. ΙΙαπαδοπούλου καί διδάσκει άκόμη μεταχειρι- 
ζόμενο; ένιαχοΰ καί τήν παιδαγωγικήν τοΰ κ. Σπα- 
Οάκη. 'Ο κ. Σπαθάκης ούδέποτε έδίοαξεν κατά τήν 
έγκοιθεΐσαν ψυχολογίαν τοϋ κ. Δ. ’Ολυμπίου, ό κ. 
Δ. ’Ολύμπιος ούδέποτε έδίδαξε κατά τήν έγκρι- 
θεϊσαν λογικήν τοϋ κ. Άρ. Σπαθάκη. Ιδού όποια 
πράγματα συμβαίνουσιν έν τή πρακτική έφαρμογή 
του Νόμου 1 Καί τότε ποΰ είναι ή περιστολή τής 
βιβλιοκαπηλείας, άν βιβλιοκαπηλεία είναι νά διδά- 
σκη τις κατά βιβλίον, όπερ θεωρεί σύμφωνον πρός 
τάς έπιστημονικάς του πεποιθήσεις.

Διά πάντα ταΰτα νομίζομεν ότι καλλίτερον πάν
των θά ήτο, άν ό περί διαγωνισμοΰ τών βιβλίων 
νόμος ετίθετο εις παντελή άχρηστίαν. Άλλ’ άν οι 
λόγοι ούτοι δέν φαίνωνται σοβαροί εις τήν Κυβέρ- 
νησιν, τότε άς δοθή τούλάχιστον χρόνος έπαρκής 
πρός σύνταξιν καλών βιβλίων, άφ’ ού ή προκήρυξι; 
τών βιβλίων άνέτρεψεν άρδην τό κρατοΰν σύστημα 
καί κατέστησεν άχρηστα τά έκδεδομένα βιβλία, ή 
δέ μεσολαβήσασα Κυβέρνησις τοϋ τόπου διεκήρυξε 
ότι θά καταργήοη τόν νόμον καί κατ’ άκολουθίαν 
συνετέλεσε νά διακοπώσιν αί πρός σύνταξιν βιβλίων 
έργασίαι τών συγγραφέων. Πιστεύομεν ότι ή Κυ- 
βέρνησις έπιθυμεΐ νά συνταχθώσι βιβλία ανεκτά 
διά τά σχολειά της, άφ’ ού θά περιβάλη αύτά μέ 
το προνόμιον τοϋ μονοπωλίου. Άλλά τότε πρέπει 
νά δώση καί καιρόν επαρκή πρός συγγραφήν τοιού
των βιβλίων, άφ’ ού πάντες οί σργγραφεϊς δι’ άνα- 
φοράς παρέστησαν ότι έχουσιν άνάγκην άκόμη χρό
νου διά τούς παρεμπεσόντα; λόγους νά συμπληρώ- 
σωσι καί έπεξεργασθώσι τήν έργασίαν των. 'Q κ. 
Πρωθυπουργό; φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος νά

Κατόπιν 
τί πρέπει

διευκολύνη τούς συγγραφείς καί μανθάνομεν ότι θά 
ύποβάλη προσεχώς νόμον περί παρατάσεως τής προ
θεσμίας. Έν τοιαύτη εύκαιρίορ ήθελομεν' παρακα- 
λέση τόν κ. Υπουργόν τής ΙΙαεδείας νά συγκαλέση 
τούς ειδικούς παιδαγωγικούς καί νά κάμη προκή- 
ρυξιν τών βιβλίων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως άλ
λην, διότι ή ύπάρχουσα είναι τό παράπαν άσυμ- , 
φωνος καί πρός τήν παιδαγωγικήν καί πρός τάς 
άληθεϊς τής χώρας άνάγκας.

HERBERT SPENCER

Τέταρτον ανάγνωβμα.

(Συνέχεια ίδε φύλλ. 16).

πάντων τούτων δέν είναι όλοφανερον 
νά συμπεράνωμεν ; Δέν πρέπει είς τά 

ταΰτα ένστικτα νά προσαρμόσωμεν
τήν μέθοδόν μας καί τήν όδον τής φύσεως νά 
άνυψώσωμεν εις σύστημα; δτε. πρέπει νά άκούω- 
μ1εν πάν ό,τι τό παιδίον θέλει νά διηγηθή ήμϊν 
περί τίνος πράγματος, .ότι πρέπει νά βοηθώμεν 
αύτό νά έκφράζη σαφώς, ό,τι περί τοϋ πράγμα
τος τούτου σκέπτεται’ ότι πρέπει νά στρέφωμεν 
τήν προσοχήν του είς πράγματα, άπερ δέν πα- 
ρετήρησε, ϊνα οΰτω συνηθίσωμεν αύτό νά παρα- 
τηρή άφ’ έαυτοϋ ό,τι προσπίπτει είς τούς οφθαλ
μούς του· καί ότι πρέπει νέα πράγματα νά άνεύοω- 
μεν καί νά προβάλωμεν αύτφ πρός έξέτασιν καί 
πρός γνώσιν. Παρατήρησον πώς ή έξυπνος μήτηρ 
άκολουθεϊ τήν μέθοδον ταύτην έν τή άνατροφή τοϋ 
τέκνου της. Κατ’ άρχάς καθιστα είς τό μικρόν τέ
κνου της γνωστά τά ονόματα τών άπλουστέρων ιδιο
τήτων τών πραγμάτων οίον τής σκληρότητας, τής 
μαλακότητος, τοΰ χρώματος, τής γεύσεως, τοΰ 
σχήματος, τοΰ μεγέθους. Καί γνωρίζει ταΰτα ούχί 
λέγουσα αύτή, άλλά φέρουσα καί δεικνύουσα αύτά 
είς τό τέκνον της, ϊνα ΐδη ότι αύτό τό πράγμα είναι 
έρυθρόν, ϊνα ψηλαφήση τό άλλο ότι είναι μαλακόν. 
Καί περιορίζεται νά άναφέρη μόνον τά ονόματα 
τών ιδιοτήτων. Έάν δέ παρουσΐασθή τι, όπερ πρέ
πει νά γνωρίση είς τό τέκνον της, άναφέρει καί τοΰτο 
φροντίζουσα δμως νά συνδέση αύτό πρός τά μεμα- 
θημένα καί οΰτω μεταδίδει είς τον παϊδα τήν εξιν 
νά έταναλαμβάνη τά πράγματα, δπερ συντελεί είς 
τήν έμπέδωσιν τών γνώσεων. Καί έάν έλησμόνησέ 
τι ό μικρός έκ τών διδαχθέντων, δέν λέγει εύθύς 
τοΰτο πρός αύτόν, άλλ’έρωτ5ί αύτό έάν δέν ήξεύρηνά 
είπη περισσότερα περί τοΰ πράγματος. Ή δέ ζήτη- 
σις, εές ήν ρίπτει οΰτω τόν παϊδα, προπαρασκευάζει 
τήν ψυχήν αύτοΰ πρός ύποδοχήν καί ριζοβόλησιν 
τών νέων γνώσεων. Μάλιστα ή φιλοτιμία νά εΰρη 
τό ζητούμενον καθιστγ τόν παϊδα φιλόπονον καί 
καρτερικόν, ή δέ εύχαρίστησις δτι τέλος εύρε τοΰτο 
πτεροϊ τήν ψυχήν του καί εμβάλλει είς αύτό φρόνη

μα καί πεποίθησιν είς έαυτό. Ζητεί νέας ιδέας καί 
άναζητεϊ πράγματα, ϊνα άναγγείλη είς τήν μητέ
ρα του νέας ανακαλύψεις του. Καί κατ’ άρχάς μέν 
παρουσιάζει είς τόν παϊδα άπλά πράγματα, σύν τω 
χρόνω όμως ποικίλλει αύτά, στρέφουσα τήν προσο
χήν αύτοΰ καί εί; πράγματα σύνθετα καί δύσκολα. 
Ταΰτα ποιοΰσα ή μήτηρ άκολουθεϊ τήν οδόν τής 
αύτενεργείας, ήτις καί προ τής περιόδου αύτής έπε- 
κοάτει, ύποστηρίζει άπλώ; είπεΐν τήν αύτανάπτυξιν 
συμφώνως πρός τάς άπαιτήσεις τή; φύσεως. 'II μέ
θοδος δέ αΰτη ή άσκοΰσα τόν παϊδα νά παρατηρή 
άκριβώς τά πράγματα είναι ή μόνη κατάλληλος κατ’ 
αύτήν μάλιστα τήν ήλικίαν καί ή άσκησι; εί; τό 
άκριβώς παρατηρεϊν πρέπει νά είναι ό σκοπός μά
λιστα τής διδασκαλίας αύτής. Ή μετάδοσις τών 
γνώσεων είτε διά τή; διηγήσεως είτε διά τής άνα- 
γνώσεως δέν διδάσκει τόν παϊδα τό παρατηρεϊν, 
άλλά ποιεί αύτόν άπλώ; δεκτικόν τών παρατηρήσε
ων τοΰ άλλου, καί οΰτω έξασθενοϋνται μάλλον ή 
ένισχύονται αΐ πρός αύτανάπτυξιν δυνάμεις τοΰ άν- 
Ορώπου, εκλείπει δέ καί τό σπουδαιότατου έλατήριον 
πρός έργασίαν, ή χαρά, ήν γενν$ ή έκνίκησις τών 
προσκομμάτων, καί επέρχεται είς τόν μαθητήν άη- 
δία καί άδιαφορία πρός τά μαθήματα, ά προσφέ- 
ρουσι πρός αύτόν, χωρίς νά τά ζητή, χωρίς μάλι
στα νά θέλη αύτά. Έν φ κατά τόν τρόπον, όν ά— 
νεφέρομεν άνωτέρω, τά μαθήματα χρησιμεύουσιν 
απλώς ώς πνευματική τροφή, ήν ζητεί νά προσλάβη 
καί μεταστοιχειώση ό μαθητής, διασώζων τήν άνε- 
ξαοτησίαν του καί διατηρών τό θάρρος του καί την 
πρός έαυτόν πεποίθησιν ώς καί τήν άπαίτησιν πρός 
άναγνώρισιν τή; έργασία; του καί οΰτω διά τής έ- 
νώσεως πάντων τούτων όξύνεται ή προσοχή του, 
ήτις δίδει ζωήν καί ένάργειαν είς τάς παραστάσεις 
καί συντελεί είς τήν διατήρησιν αύτών έν τή μνήμη. 
Άλλ’ έκτος τούτων πάντων έξοικειώνει και τόν 
μαθητήν εί; τήν αύτοβοήθειαν έκ τή; μικράς ήλι— 
κίας, άφ’ού ούδαμόθεν άλλοθεν δύναται νά προσ- 
μένη νά φωτισθή.

Καί διά τοΰτο ή πραγματογραφία ή ή εποπτική 
διδασκαλία ούχί μόνον πρέπει νά γίνηται κατά μέ
θοδον διάφορον τή; κοινώς παραδεδεγμένης, άλλά 
πρέπει νά έπεκταθή καί έπί πραγμάτων άφθονωτέ- 
ρων καί νά έξακολουθή γινόμενη μέχριςήλεκίας πολύ 
μεγαλειτέρα; ή όσον σήμερον συμβαίνει. Καί δέν 
πρέπει μόνον νά περιορίζηται είς τά έν τή οΐκίγ 
ύπάρχοντα, άλλά νά συμπεριλάβη καί πάντα δσα 
παρέχουσιν οι κήποι, οί άγροί, τά δάση, τά λατο
μεία, ή παραλία, ό ούρανός. Καί ή τοιαύτη διδα
σκαλία δέν έπρεπε νά γίνηται μόνον κατά τήν μι- 
κράν ήλικίαν καί είς τάς κατωτέρας τάξεις τών 
σχολείων, άλλά νά έξακολουθή καί κατόπιν έν τή 
μεγαλειτέργ ήλικίγ καί άνεπαισθήτως νά μεταπίπτη 
είς τά; έρευνα; τοϋ φυσιοδίφου καί τοΰ έπιστήμονο;. 
Καί ένταϋθα όφείλομεν νά εχωμεν όδηγον ήμών τήν 
φύσιν. Καί ποΰ βλέπει τι; μείζονα άγαλλίασιν τών 

παιδιών τών δρεπόντων νέα άνθη, τών παρατη— 
οούντων έντομα, τών συλλεγόντων χαλίκια καί 
κογχύλια ; Καί τίς δέν σύνορά εύθύς ότι διά τή; 
συμμετοχή; ήμών εί; τά; έργασία; ταύτας δυνάμε- 
θα νά καθοδηγήσωμεν αύτά νά έξετάζωσι κατά βά
θος τήν κατασκευήν καί τήν ποιότητα τών πραγ
μάτων ; Πά; βοτανικό;, δστι; έκαμε μέ παϊδα; έκ- 
δρομά; είς δάση καί εί; έξοχά;, θά είδε μετά πόσου 
ζήλου ούτοι μετέχουσι τών έρευνών του, μετά 
πόση; προθυμία; ζητοΰσι νάάνεύρωσι νέα φυτά, πό
σον συντόνω; προσέχουσι κατά τήν έξέτασιν αύτών, 
καί πόσα; έρωτήσει; προβάλλουσι,ϊνα φωτισθώσι περί 
τοΰ πράγματος. Έκ πάντων τούτων πείθεται πά; 
πιστός τοΰ Βάκωνο; οπαδό; «ό θεράπων καί ερμη
νευτής τή; φύσεως» ότι κατά τήν διδασκαλίαν τών 
παίδων πρέπει νά ύποταχθή μετριοφρονώ; εί; τήν 
φωνήν τής φύσεως, ήτις προδιαγράφει ήμϊν τήν πο
ρείαν, ήν έχομεν νά ά ιολουθήσωμεν. Τό παιδίον, άφ’ 
ού πρώτον γνωρίση τά; γενικά; ιδιότητας τών άνορ
γάνων σωμάτων, τότε δι’ έκδρομών καθ’ ήμέραν γι
νομένων, συλλέγει πράγματα, ά ύποβάλλει εί; άκριβή 
έξέτασιν. Τοιαϋτα δέ εινε φυτά, ών έξετάζει τό 
χρώμα, τόν άριθμόν καί τό σχήμα τών πετάλων, 
τό μήκος καί τό σχήμα τοΰ κορμοΰ’ έντομα, ών 
έξετάζει τόν άριθμόν τών πτερύγων, τούς πόδας, τάς 
κεραίας, τό χρώμα αύτών. Κατόπιν τοιαύτης άκρι- 
βοΰ; έξετάσεως,δυνάμεθα νά προσθέσωμεν εί; αύτά 
καί άλλα πράγματα π. χ. έν τοϊς φυτοϊς τόν άριθ- 
αόν τών στημόνων καί τών ωοθηκών, τό σχήμα 
τοΰ άνθους, τό σχήμα τών φύλλων καί τήν θέσιν 
αύτών πρός άλληλα’ έν τοϊς έντόμοις τά μέρη τοΰ 
κορμού, τάς έντομάς τής κοιλίας, τό σχήμα τών 
πτερύγων, τόν άριθμ.όν τών μερών έκάστου ποδός 
κτλ. Διά τοιούτων άσκήσεων, καταλλήλως γινομέ
νων, ώστε έκαστον παιδίον νά αίσθάνηται ύπερη— 
φάνειαν, έάν μόνον άνευ ξένης βοήθειας άνευρίσκη 
καί λέγη ό,τι δύναται νά ρηθή, μορφοΰται έν τοϊς 
παιδίοι; ή αύτενέργεια, καί ή ευδαιμονία, ή προ- 
ερχομένη έκ τής ορθής έργασίας. Είς μεγαλειτέραν 
δέ ήλικίαν ύποδεικνύεται είς τά παιδία ταΰτα καί 
πώς νά διατηρώσι τά φυτά έν τοϊς άνθολογίοις αυ
τών (Herbarium), ά έγένοντο αύτοί; διά τή;

I γνώσεως αύτών ένδιαφέροντα, ώ; καί τά; σχαδόνα; 
ι τών ψυχών καί τάς χρυσαλλίδα; αύτών κατά 

τήν μεταμόρφωσίν των, καί καθόλου πώ; νά κάμνω- 
σι συλλογά; έντόμων, δι’ ό λίαν οί παϊδες ένδια— 
φέρονται.

Δέν άγνοοΰμεν 5τι πολλοί θά ψέξωσι τήν τοιαύτην 
έργασίαν ήμών μέ τού; παϊδα;, λέγοντε; ότι οΰτω 
σπαταλάται χρόνο; καί δύναμις τών μαθητών, ών 

j αύτοί έχουσιν άνάγκη διά τάς γραφικάς των έργα- 
! σίας, διά τήν λύσιν άριθμητικών προβλημάτων, α 

χρησιμεύουσιν αύτοϊς εί; τόν βίον.Θά λυπηθώμεν δέ 
σφόδρα, έάν τοιαΰται γελοϊαε ίδέαι έπικρατώσι περί 
τής ορθή; άνατροφής καί άν εύρίσκωνται άνθρωποι 
άκόμη έξετάζοντε; τό συμφέρον μετά τοιαύτης μι-
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κρονοίας. Δέν θελομεν νά ύπερασπισθώμεν τό σύ
στημα ήμών, άνμφέροντες ότι αύτό συντρλεϊ είς τήν 
συστηματικήν διαμόρφωσ.ιν τών. αισθητηρίων καί 
ότι θεραπεύει μίαν άνάγκην της φύσεως έμφα- 
νιζόμενην έν τοΐς παιδίοις. Άλλά καί χάριν τών 
γνώσεων, άς περιέχει, καί αϊτινες μένρυσιν ές ά'ε'ί 
ανεξάλειπτοι, δέν φρέπεί νά τεθή εκποδών. Έάν τό 
ιδεώδες παντός ανθρώπου είναι νά γινώσκη μόνον τό 
έργον του, νά άδιαφορή δ; προς πάν, όπερ δέν έχει 
άμεσον σχέσιν προς τό. επάγγελμά του: έάν οί άν
θρωποί άρέσκωνται νά ώσι ώ; οί παΐδες τών αστών’ 
τοΰ Λονδίνου,οΐτινες εξοχικήν εύχαρίστησιν έννοοΰσι 
νά κάθηνται είς ενα κήπον, ένθα πωλείται τέίον, 
καΐ νά . καπνίζωσι την καπνοσύριγγά των καί νά 
πίνωσιν οίνον τοΰ Όπόρτου’ ή νά ώσιν ώ; οί εύπα- 
τόίδαι, οιτινες τά δχση θεωροΰσιν ώς τόπους κυνή- 
γεσίου, δι’ ούς τά άγρια φυτά είναι άχρηστοι βο· 
τχναι, τά δε ζώα διαιροΰσιν είς άγρια θηρία, είς 
φθείρας, καί είς κτήνη, τότε εινε περιττόν νά διδκ- 
σκώνταί τι, ,οπερ δέν . συντελεί πως προς πλήρωσιν 
τοϋ χρηματοκιβωτίου των η της σιταποθήκης των. 
Άλλ’ έάν έχωμεν έπί γης νά έπιδιώξωμεν εύγενε- 
στέοόυ’ς σκοπούς τών ΰποζυγίώνζ έάν έν τοϊς πράγ
ματι ένυπάρχη καί άλλη χρησιμότης, πλήν της δυ- 
νάμε.ως αύτών νά μάς δίδωσι χρήματα, έάν ή φύ
σις ήμών, πλήν τοϋ κερδαίνειν καί άπολαύειν είνε. 
καί πρός άλλα ύύηλότερα καί εύγενε'στερα κα'τε— 

■> 0 1 · ί ■ t ' . · - . ·σκευασμένη, α πρεπει να επισιω,ωμεν εαν αι απο
λαύσεις,. άς παρέχει ή ποίησις, ή 'τέχνη, ή ί πι
στή ι*η,  ή Φιλοσοφία εινε λόγου άξιαϊ, τότε πρέπει 
νά εύχηθώμεν, δπώς.μή άμελών’ται, άλλά τουναν
τίον καλλιεργώνται ·κάΐ άναπτύσσωνται αί φυσι- 
καί τοϋ παιδιού κλίσεις τοϋ νά παρχτηρώ'σι τάς 
καλλονάς τής φύσεως, καΐ να έζάκριβωσι τά φαι
νόμενα αύτής, Έν τούτοις πρέπει να άντεπεξέλθώ- 
μ.εν καί πολεμησωμεν έν τφ ίοίφ αύτής οχυρώματι 
τήν χυδάίαν ταύτην χρησιμοθηρίαν, ήτις άρκεϊται 
νά έλθη εϊς τόν. κόσμον καί νά φύγη εξ αύτοϋ πά
λιν, χωρίς νά γνωρίση τί είδος κόσμου είνε αύτός 
καί τί περιέχει. Μετά πολλάς σκέψεις πάς τις πεί
θεται ότι ή γνώσις τών νόμων τής ζωής είνε σπου- 
δχιότατον παντός άλλου πράγματος οΐουδήποτε, ότι 
οί νόμοι ούτοι ύπόκεϊντχι ώς βχσις ούχί μόνον τών 
σωματικών καί πνευματικών λειτουργιών, άλλά καί 
πάσης έργασίας έν τε τω οίκω καί έκτός αύτοϋ; έν 
τώ έμ.πορίω, έν τή πολιτική, έν τή ήθική καί ότε 
άνευ τής γνώσεως αύτών είνε αδύνατος ορθή διοί- 
κησις και τών άτόμων καί τής κοινωνίας. Οί νόμοι 
δέ ούτοι τής ζωής είνε οί αύτοί είς πάντα τά οργα
νικά όντα, καΐ διά νά κατανοηθώσι είς τά πολύ
πλοκα τής ζωής φαινόμενα, πρέπει νά άνευρεθώσι 
πρότερον είς τά ,άπλούστερα. Άλλ’ έκτός τούτου τό 
υλικόν, όπερ οί μαθηταί συνάγουσι έκ τοϋ έξω κό
σμου, θά χρησιμεύση κατόπιν πρός εύδοκίμησιν έν 
παντί κλάδφ τοϋ επιστητού.

Άλλά πλήν τής πραγματογραφΐας, περί ής πρέ

πει νά έπικρατή ή μέθοδος τής διδασκαλίας, ήν άνε- 
πτύξάμεν, καί έν τη εθνογραφία, ήτις σήμερον 
πανταχοϋ θεωρείται ώ; άναγκαΐον καί μορφωτικόν’ 
μάθημα τοϋ σχολείου, πρέπει νά τηρηθή ή μέθοδος, 
ήν υπαγορεύει ή φύσις τών παιδιών. Πάντες γινώ- 
σκρμέν μετά πόσου ζήλου τά παιδία ζωγραφοΰσι 
άνθρώπους, οικίας, δένδρα, ζώα εϊτε έπί τοΰ άβα- 
κίου των διά τοΰ πετροκονδύλου των, είτε καί επί 
τοΰ χάρτου διά γραφίδας ή μολύβδου. Μεγίστη δ’ 
αύτών εύχάρίστησις είναι νά έκφυλλίζωσι βιβλία μέ, 
εικόνας, τό δε μιμητικόν αύτών τά ώθεϊ νά ζωγρα- 
φουσι καί αύτά παρόμοιας εικόνάς. Ή κλίσις αύτη 
τών παιδιών συντελεί διά τής άσκήσεως ταύτης νά 
άσκώντάι τά αισθητήριά των καί νά σχηματίζωσι 
περί τών πραγμάτων ιδέας άκριβεστερας καί πληρε- 
στεοάς. Καί καθώς, όταν άνακαλύπτωσι νέας ιδιό
τητας τών πραγμάτων, ζητοΰσι τήν άναγνώρισιν 
καί τρν έπαινον ήμών, ούτω και διά τάς ιχνογρα
φίας αύτών ζητοΰσι παρ’ ήμών τήν έν τφ εϊδει 
τούτφ τελείωσίν των, ής μάλιστα έχουσιν άνάγκην.

Καί όχι μόνον ύποδεικνύει ήμΐν ή φύσις ότι ή 
ίχνογρχφίά., πρέπει νά συναποτ.ελή έν αύτή μέρος 
τής άνατροφής τών παίδων, άλλ’ έτι ύποφαίνει καΐ 
τήν μέθοδον, ήν όφείλομεν νά άκολουθώμεν κατά 
τήν διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος τούτου. Τί είναι δέ 
το πρώτον, δπερ έπιχειροΰσι τά παιδία νά άναπα- 
ρχγάγωσι ; Είναι πράγματα μεγάλα, πράγματα μέ 
ζωηρά χρώματα, πράγματα, ένθα διατρίβουσι καί 
παίζαυσι. Είναι άνθρωποι, διεγείροντες είς αύτά 
παντόΐα αίσΟήαατα, είναι βόες καί κύνες, οι όποιοι 
ποοσελκύόυ.σιν τήν ποοσοχήν των διά τής ποικιλίας 
τών φαινομένων των είναι οΐκίαι, άς κατά πά
σαν στιγμήν βλέπουσι καΐ αϊτινες έπιβάλλονται αυ
τοί; διά τοϋ μεγέθους των, διά τοΰ σχήματός των, 
καί διά τής άντιθέσεως τών μερών των. Καί πώς 
τά παιδία άναπαράγουσισι πάντα ταΰτα; 'ζωγ^α. 
φοΰντα ]>.έ χρώματα. Μολυβδοκό/δυλον καί 
καί χαρτίον είνε κκλά έν ελλείψει άλλου, άλλά πυζίς 
μέ χρώματα είναι πολύτιμος είς αύτά θησαυρός- Ή 
ιχνογράφησες τοΰ σχήματος τίθεται έν δευτέρφ 
μοίργ, τό πρωτεύον ένταΰθα είναι οί χρωματισμοί, 
χάριν τών όποιων μάλιστα σημειοϋται καί τό περί
γραμμα τοϋ πράγματος. Μεγάλην δέ χαράν αισθά
νονται τά παιδία, χρωματίζοντα εικόνας έν βι- 
βλίοις ξυλογραφικάς. Ταΰτα πάντα συνηγοροΰσιν 
ύπέρ τής χρήσεως χρωμάτων κατά τά πρώτα τών 
υ,αθητών μαθήματα έν τή ίχνογραφίμ. Άλλά τήν 
γνώμην αύτήν,δέν άμφιβάλλομεν ότι θέλουσι χλευάση 
οί κοινοί διδάσκαλοι τής ιχνογραφίας, οΐιΐνες νομί- 
ζουσιν ότι έκτελοϋσι τό καθήκον των, δίδοντες τοΐς 
μαθητ.αϊς πρός αντιγραφήν γραμμάς καί σχήματα. 
Άλλά τοΰτο δέν πρέπει νά μάς πτοήση νά διϊσχυ- 
ρισθώμεν ότι ψυχολογικώς τά χρώματα έχουσι τήν 
προτεραιότητα ή τά σχήματα καί ότι αύτών πρέπει 
εύθύς έξ άρχής νά γίνεται χρήσις, προς όέ ότι καί 
τά ίχνογραφούμενα πράγματα πρέπει νά είναι πραγ-

νά χρηπιμοάριηθή 
κεντρον πρός άπόκτησιν τοΰ σχήματος τών πρ.αγ- 

τοΰ σχετικώς δυσκολωτέοου καί ήττον θελ- 
■θζ οωματισμός, όστις μέλλει νά έπακο- 

ίς τά παιδία ή προσδο-

μαιικά. ΤΙ χαρά πρός τα χρώματα, ήτις παρα
τηρείται ού μόνον είς τά παιδία, άλλά καί είς τούς 
πλείστους ήλικιωμένους, διατηρουμένη μάλιστα δ.ι’ 
όλου αύτών τοΰ βίου, πρέπει
, * ' Γ' -----
ΐΑχτων, τοΰ σχετίζω 
κτικου.
λουθήση, πρέπει νά είναι εί·, 
κωμένη άμοιβή διά τούς κόπους τής ίχνογοαφή- 
σεως τόΰ σχήματος. Καί ένδέχεται τά ΐχνογράφού- 
μενα νά είναι ατελή, ή καί ατελέστατα, ένδέχεται 
τά χρώματα νά είναι χονδροειδή καί ζωηρά, άλλά 
δέν πρόκειται ένταΰθα περί τελείων ιχνογράφημά-, 
των, άλλά περί μορφώσεως τών μαθητών κατά τήν 
φύσιν αύτών. "Οτι ή νειρ αύτών άποκτα δεξιότητά

Α > γ ν 1 ' Ν ■τινα,. οτι πορίζονται έστω και ακατέργαστους ΐόεας 
περί ομοιότητας, τοΰτο πρέπει νά θεωρηθή ένταΰθα 
αρκετόν, άφ’ ού. κερδαίνωμεν τό σπουδαιότατου οτι 
οί μαθηταί ιχνογραφούσε οικεία βουλήσει, διότι τούς 
ευχαριστεί η ιχνογραφία. Κατά τήν πρώτην ηλι
κίαν δέν είναι δυνατόν νά διδαχθή-ιχνογραφία άφη- 
ρημένη. Άφ ’ ού δέ οί μαθηταί άσκηθώσι υ.'ι τ-'ry > 1 . Λ *,  1 , ο ,ιχνογραφίαν ενδιαφερόντων αύτοις πραγμάτων, αφ 
ού ’ η προς τά χρώματα αύτών καλαισθησία μόρ
φωσή, άφ’ ού γίνωσιν αύτοί; γνωστά σχήματα καί 
πραγμάτων καί χωρών, τότε δύνανται, όταν προ- 
χωρήση καί ή ήλικία των, νά έπιχέιρήσωσιν καί 
εί; ίχνογράφησιν φανταστικών αντικειμένων.

Έκ τών είρημέν.ωχ ] γίνε^με φμνερου ότι ημείς 
άποίοΛΊμάζομϊΐ/ την νποό'είγματα. τχνογρα-
φι'αΐ',· καί έτι μάλλον τήν ,ξηράν εκείνην μέθοοον, 
τοϋ' σ.ύρειν γραμμ.άς εύθείμς, καμπμλας, τίθλαμμ^-q 
νας, ώς συνήθφς συμβαίνει έν τρΐφ σχολείοις,κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ μαθήματος, τής ιχνογραφίας,. 
ΙΙο'λ.ύ,δέ μάλλον θεωροΰμεν πλημμελή τήν μέθοδον 
τοΰ μιοάσκειν ιχνογραφίαν διά , τώ,ν. διαφόρων όρ-ΐι· 
σμών π. χ. τί έστί.ρύθεϊα γρμμ.μή, τί καμπύλη, τί 
τρίγωνον, ·ζί τετρήπλευρον, τί κώνος, τί πυραμκ4· 
Είναι τό. φιύτ,ό ώς έάν ήθέλομεν τό μι.κρόγ παιδίον 
νά διδάξωμεν τό περιπχτεΐν άναπτύσσρντ.ες μ; μότο 
τά περί οστών, μυών καί νφύρφν. Τοιαψτη μέθοδος; 
άπό τών ορισμών άρχομένη καί δι’ όριμμών προ-έ 
χωρούσα διεγείρει έν ταΐς ψυχαϊς τών παίδων τήν 
αποστροφήν προς τό μάθημα καί άποκτείνει τήν 
έμφυτον τάσιν αύτών πρός τό κ7Μ,ιχονίζειν τά πράγ
ματα. ‘II έννοια τής εύθείας, τής καμπύλης, τομ 
τριγώνου, τοΰ τετραγώνου γεννώνται άφ ’ έαυιςών. έν 
τή ψυχή τών παιδιών έκ τής κατ’ έπανάληψιν τών 
πραγμάτων τούτων παραστάσεως, ώ; γεννώνται καί 
αί έννοιαι τών λέξεων άνευ τής χρήσεως λεζικοΰ καΐ 
γραμματικής, μόνον έκ τή; χρήσεως αύτών έν τω 
καθ’ ήμέραν βίφ.

Άφ’ ού δέ οί μαθηταί άποκτήσωσι δεξιότητά 
τινα τής χειρος ίχνογραφοΰντες πράγματα "αύτοις 
αρεστά, ώς καί τήν έννοιαν τής συμμετρίας, τότε 
δυνάμεθα νά δώσωμεν είς αύτά καί στοιχειώδη τινά 

Vt.Ot it.’HI ΥΟΔΙίσΙΤΜΑΊ ',άΙΩ)ΐΗΤΤ-

έννοιαν τής προοπτική;, Τούτο, δέ,νίνεται άπλ.ου- 
στατα διά τού έςής μέσου. Στηρίζεται καθέ,τως έπί 
τής τραπέζης μ τεμάχιον ύ^λοπ.ίνακ.ο.ς, μπισθςν δέ 
αύτοϋ τίθεται έν βιβλίο,y κχί λέγομςν, είς τό,ν μαθη-. 
τήν μέ τήν γραφίδα το.υ νά σ·ημειώση διά στιγμών 
έπί τοϋ ύχληπίνακος τά. άκρα τοΰ βιβλίου^ ώς φαί
νονται έν τφ ύαλοπίνμκι, ώστε αί στιγμαί αύτμι νά 
πιπτωσιν ακρ,ιβώς έπί τών άκρων, τοϋ βιβλίου... Άφ’ 
ού δε ούτω σημ.ειοιθή, έπίτοϋ ύαλοπίνακος τό βιβλίον, 
τότε άγομεν επί τών στιγμών πάλιν διά τής πέννας 
γφαμμάς^, ωστέ. αί στιγμαί νά γίνωσιν ήδη γραμμαί, 
δι’ ών παρίσταται τό περίγραμμα τοϋ, βιβλίου. Κα
τόπιν δε,άφ’ οΰ ξηρανθή τό μελάνι, άνατρέπομεν .τήν 
ύαλον καί έπ’ αυτής θέτομεν χάρτηχ, έφ ’ ρύ. πά
λιν διά τής πεννας σημειο,ϋμεν κατά τάςυ-ύπ,οφμινο - 
μίνας γραμμάς τό περίγραμμα τοΰ βιβλίου $αί·;θψλ 
τως έχομεν ήδη έπί .τοϋ χάρτου μίαν εικόνα, τ.ρρ, 
βιβλίου ςτρροπτικώς- Έκ τής εΐκό.ν.ος τούτης.κατα- 
νοεϊ ο ι,'.αθητή; ότι δυνάμ-θα ,·.χ·. σίερεά σώματα 
να άπεικονίσωμεν κατά τος,ς τρεις διαστάσεις έπί 
επιπέδου έπιφανείας, άλλ’ αί. γραμμ.αί πρέπει τότε 
νά λάβωσιν ώρισμένας κατευθύνσεις, ότι τινέ; τοό..- 
των δέν φαίνονται, οτι άλλαι παριστώνται μικρό
τερα! καί άλλαι μεγανείεεραι. Άφ’ ού !?ϋτα>λ 
κατανόησή ό μαθητής τήν φύσιν τή: 
τότε αποβαίνει αύτφ άπόλκυσις ' ή'. ένασχόλησις. 
μέ τήν άπεικόνισιν τών πραγμάτων, ώς έμ-οαν.- 
ζονται αύτά είς τού; οφθαλμούς ήμών. Και 
αυτόν τόν τρόπον εννοεί κάλλιρτα ήδη.τί,εϊναι ζφ,-' 
γραφία καί είναι παςεσκευασμένος, όπως.κ.ατανοήσρ 
έν τή μεγαλειτερα ήλικία πασαν , έκτενή περί προο-,; 
πτικής διδασκαλίαν, έν φ διά τής μηχανικής αντι
γραφής ιχνογραφημάτων ούδέποτε είναι,δυνατόν νά. 
κατορθώση τι γενναίου. (ακολουθεί).

ΣΚΕ'ΡΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΡΟΤΑΘΕΝΤί >Ν 
ΣΧΟΜόΚΩΝ ΖΗΤΤίΜΑ’ΓϋΝ

προοπτικη,-,:

Έπί τφν προταθέντων σχολικών ζητημάνωντύπα- 
βάλλω ολίγα/ πινά πρός νύξιν έΰρΰτέρας συζητή- 
σεως,.άνευ άςιώσεως όφι είσί ταΰτα άναμάρτητα.

Ζήτημα πρώτον. Δέν είχε δυνατόν νά ζήση δη
μοδιδάσκαλος οικογενειάρχης μέ μισθόν ήλαττω- 
μένον κάτά SO τοϊς 0/() ώς άνέάαρκή’ διότι είνε 
πασίγνωστον όφι ή τιμή ,τών .πρός χρήσιν ποΰ βίου 
αναγκαίων ηύξησε καταπληκτικώς. Πρός δέ τού
τοι; έκ τών συχνών παύσεων καί μεταθε'σεφν κατ’ 
έτο.ς ..άφαιρεϊται έκ τοΐί.μμιθοΰ 1,0 τοϊς θ/θ. Εί; 
κρατήσεις λόγφ συντάξεως κα'ι χαρτοσήμου 8 
τοϊς 0/0. Είς έξόφλησιν αποδείξεων είς τοκογλύφους 
δραχ. 5,8, 1θ, καί ,12 τοϊς 0/0, ώς έκδιδομένων 
τών ενταλμάτων μετά παρέλευσιν 2, 3, 4, ή 5 μη
νών ένίοτε, τό δέ Δημόσ.Ταμεϊον είνε ή λέγει ότι εί
ναι πάντοτε κενόν, και ώς έκ τούτου εύρίσκονται. οί 
δημοδιδάσκαλοι είς τήν σκληράν άνάγκην νά προεξο- 
φλώσι τάς αποδείξεις τών μισθών πρός μεγίστην ζη-
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μ.ίαν των.Είς έξοδα μεταβάσεως εις την πρωτεύουσαν 
τήςΈπαρχίας πρδς ένέργειαν να έκδοθώσε τά εντάλ
ματα των ή πρός λήψιν μισθοδοσίας δαπανώσι δραχ 
4, 5, 10 τοϊς 0)θ, μάλιστα δέ οί τών αποκεντρών 
μερών διδάσκαλοι. Καί τέλος εις πληρωμήν ενοι
κίου τής κατοικίας των δραχ. 15 — 30 τοϊς 0)θ. 
Έάν λοιπόν λάβωμεν ύπ’ δψιν τά ανωτέρω, παρα- 
τηροΰμεν ότι οΐ μισθοί έλαττοϋνται κατά 50—45 
τοϊς 0)θ, ώστε οί δημοδιδάσκαλοι τίθενται έν ίση 
μοίρορ σχεδόν μέ τούς κλητήρας τών σχολείων. Κατά 
δέ τδν παλαιόν Νόμον έλάμβανον μέν οί τριτοβάθ
μιοι δραχ. 60, έκτδς τοΰ ενοικίου καί τών άλλων 
αποδοχών, άλλά τδ ήμερούσιον έξοδον εις οικονό
μου οικογενειάρχην ήτο τότε μιάς καί ήμισείας 
δραχμής. Σήμερον όμως μέ τήν φοβεράν ύπερτίμη- 
σιν όλων τών χρειωδών, μόνον δι’ αύστηράς οικο
νομίας έπαρκεϊ τις εις τά απολύτως άναγκαία διά 
τής μισθοδοσίας του. Άπό τοΰ 1857 πολύς έγέ- 
νετο λόγος περί αΰζήσεως μισθοδοσίας δημοδιδασκά
λων, ής ήξεώθησαν μόνον οί πρωτοβάθμιοι, οί δέ 
λοιποί άπογοητευθέντες έπεδόθησαν εις άλλα επαγ
γέλματα. Τά πλεϊστα τών σχολείων ήσαν τότε κε
νά, ή δέ Κυβέρνησις μετά τήν κατάργησεν τοΰ πα- 
λαιοΰ Διδασκαλείου εύρέθη είς τήν άνάγκην νά τά 
άναπληρώση, άναθέσασα εις έπιτροπάς τάς εξετά
σεις τών δημοδιδασκάλων. Έκτοτε έκηρύχθη ό πό
λεμος τής έξοντώσεως κατά τοΰ διδασκαλικοΰ κλά
δου, όστις εξακολουθεί δυστυχώς μέχρι σήμερον μέ 
όλην τήν δεκαετή περίπου λειτουργίαν καί δράσιν τών 
δοκιμασθέντων καρπών τών Διδασκαλείων, καί δέν 
θά λήξη εΐμή όταν αύτοί οί δημοδιδάσκαλοι συ— 
νασπισθώσι καί λάβωσι πρόνοιαν περί τής σωτηρίας 
των. Έάν τδ μέτρον τής έλαττώσεως τών μισθοδο
σιών έφαρμοσθή μάλιστα μονομερώς διά τούς 
δημοδιδασκάλους μόνον, ούδεμία αμφιβολία ότι 
οί μέν βέλτιστοι τών διδασκάλων θά τραπώσιν είς 
άλλα έργα, μή δυνάμενοι ύπηρετεΐν ύπδ τοϊαύτας 
συνθήκας, οί δέ οκνηροί παραμένοντες θά έπιφέ- 
ρωσι τήν άποσύνθεσιν καί τήν παντελή καταστρο
φήν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. (Άκολουθεϊ)

II. IV. ΙΙλητας.

ΤΙ ΦΡΟΝΟΥΣΙΝ ΟΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
Ι1ΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΪ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

’Ολίγοι μοί φαίνεται, ότι άγνοοΰσι τδν ύπδ τοΰ 
κ. Δημ. Άνδρεάδου ύπαινισσόμενον έν τή Εκπαι
δεύσει (έτος β'. άρ 5 σελ. 39) ώς άριστον συγγρα
φέα ένδς τών παρ’ ήμϊν ’Αλφαβηταρίων, διότι ό 
κόμπος τών λέξεων «Πέντε έτη είογάσθην διά τδ 
Άλφαβητάριον αύτό" τρις έπεχείοησα νά τό φέρω 
είς πέρας καί τρις τδ έπέταξα πέρα .... Διά τήν 
σύνταξιν επιστημονικών έργων ούδέ τδ δέκατον τής 
έργασίας ταύτης δέν μοί έχρειάσθη» προδίδει τδν

" ’Εκ το5 Τυπογραφείουτών Καταστημάτων

γνωστόν ολετήρα τής Δημ. Έκπαιδεύσεως. ’Απορώ 
όμως πώς ό κ. Άνδρεάδης διακηρύττει τον κ. Πα- 
παμάρκον άριστον συγγραφέα, έν ω μωρότερα,άηδέ- 
στερα, φαυλότερα παρ’ούδενός άλλου μέχρι τοΰδε δέν 
έγγράφησαν ώς Οαυμασίως έχει άποδειχθήτοΰτο έν τε 
τή Έκπαιδ εύσει καί έν τή έφημ .«Καιροί» ύπο τοΰ 
έξοχου παρ’ ήμϊν παιδαγωγοΰ κ. Βλασίου Σκορδέλη, 
προσφυώς άποκαλέσαντος τά σοφά έργα τοΰ κ. Πα
παμάρκου «σαλάτα μ,έ διάφορα χόρτα®, καί 
ώ{ καταδικάζει αύτά ή συνείδησις απάντων τών δη
μοδιδασκάλων τοΰ Κράτους μηδ’ αύτοΰ τοΰ κ. Άν- 
δρεάδου έξαιρουμένου. Πικράν πείραν έλαβον καί 
έγώ τών ’Ανάγνωσμά των τοΰ Παπαμάρκου έξαπα- 
τηθείς ύπδ τών Φαρισαϊκών του εξαγγελιών, ότι 
διά τούτων ύπερηκόντιζε καί αύτούς τού; Γερμανού; 
καί πάσαν έγκόσμιον σοφίαν καί είσαγαγών κατά το 
παρελθόν «χολ. έτος, εύτυχώς μόνον είς τήν Β’. καί 
Γ'. τάξιν, τά νερόβραστα αύτά κολοκύνθιαΛ ά κα
λούνται Ελληνικά άναγνωσματάρια, έν ω έπρεπε 
νά όνομάζωνται, όρθότερον ’Ανθελληνικά ’Αναγνω
σματάρια, διότι-ούδέν ελληνικόν έχουσι. ’Ιδού δέ 
τί διήκει διά τούτων. Μυρωδιές άπό λουκά
νικα, λιανίσματα άπ’ έδώ, κομμάτια άπ’ έκεϊ, 
κουμπουριές καί μαχαιριές, έξαπλωμοί καί κατα
κεφαλιές, διακονιαραϊοι καί άρκουδιάρηδες, μουγ- 
γρίσματα άγρια καί κλωτσιές φοβερές, στραβομά- 
ρες καί μουτζαμάρες, πώλησις προσκεφαλαίων, 
κλινών καί σκαμνιών, έλεεινότης καί τρισαθλιότης, 
κακομοιριά και δυστυχία ! Πάντα δέ ώς γνωστόν 
τά διηγήματά του έχουσι τέλος τραγικόν. «<ός 
άπόλοιτο καο αύτός, οστος τοοαΰτά γε 
ρέζοο» καί άπότομον, διότι ό σκύλος έδώ ξεψυχεϊ 
διά μιάς κατακεφαλιάς ! ό όνος κλωτσά έκεϊ άε- 
νάως I καί τί πρώτον καί τί δεύτερον νά εϊπω. 
Αύτά είναι τά έπιστημονικά έργα τοΰ κ. Παπα
μάρκου, τά όποια μάς παρέστησε διά τοΰ κ. Κα- 
σδόνη μοναδικά είς όλην τήν οικουμένην! Τώρα δέν 
λείπει άλλο παρά νά κατορθώση, όπως είσαχθώσιν 
ώς ύποχρεωτικά είς τά σχολεϊα ! Έάν πρόκειται 
νά καταστρέψωμεν, 5,τι άγαθδν έχει ή εΰπλαστος 
τών Έλληνοπαίδων ψυχή, άν σκοπώμεν νά τούς 
κάμωμεν ζφα ώ; τά περιγραφόμενα μοσχάρια τοΰ 
κ. Παπαμάρκου, τότε άς δοθώσιν είς χεϊρας τών 
μαθητών τά βιβλία τοΰ κ. Παπαμάρκου, άλλως ή 
θύρα τών δημοτ. σχολείων πρέπει δι’ αύτά ερμητι
κώς νά κλεισθή (1). Γ. Λ.

t) Ό Παπαμάρκου νομίζει Ζτι τοιαϋται δυσμενείς κατά 
τών βιβλίων του κρίσεις γράφονται ύπο τής διευθύνσεως 
τής Έκπαιδεύσεως Έάν δέν ήθέλομεν νά παραδώσωμεν 
τού; δημοδιδασκάλους είς τήν μικροπρεπή αύτοΰ κατα- 
δίωξιν, θά έδημοσιεύομεν καί τά ονόματα αυτών, ΐνα πει- 
σθή δτι οί δημοδιδάσκαλοι τής 'Ελλάδος έκπαιδευθέντες 
έπιστημονικώς έν τοϊς Διδασκαλείοις ύπδ Διευθυντάς οχι 
Παπαμάρκου; κρίνουσι περί τών πραγμάτων ύγιώς καί εν
νοούσε νά αντεπεξέλθωσι κατά τής έκφαυλίσεω; τών σχο
λείων τής πατρίδος των, ά καταστρέφει ή παροιμιώδης 
καί συστημςτική μωρία καί αβελτερία !
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