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Πρδς τους άναγνώήτας της α Έκ- 
«αιδενείεως».

Ή «Έκπαίδευσις» εισέρχεται άπό τοϋ 
Μαΐου είς τό δεύτερον έτος ττίς ηλικίας της. 
Ρίπτουσα δέ βλέμμα είς τήν μικράν αύτής 
ιστορίαν χαίρει, διότι συναισθάνεται έκπλη- 
ρώσασα τό έαυτής καθήκον μετ’ εύσυνειδη- 
σίας καί μετ’ αύταπαρνήσεως πολεμήσασα 
τό κακόν πεπαρρησιασμένως καί εύτόλμως 
καί διαφωτίσασα θεμελιωδέστατα τής παι
δαγωγικής ζητήματα, δ. μέλλουσι νά χρη- 
σιμεύσωσιν ώς όδηγός είς τήν κρείττονα τών 
σχολείων διαρρύθμισιν, λυπεϊται δμως δτι 
πλεϊστοι τών διδασκάλων, ύπέρ τοϋ συμφέ
ροντος καί τοϋ ήθικοΰ καί τοϋ ύλικού τών 
όποιων αγωνίζεται ή «Έκπαίδευσις» έπε- 
δείξαντο αδιαφορίαν καί αμέλειαν περί τήν 
έκπλήρωσιν τών πρός τήν Έκπαίδευσιν 
υποχρεώσεων των άσύγγνωστον, λησιιο- 
νοϋντες οτι οϋτω δυσχεραίνεται τοϋ φύλλου 
ή έκδοσις καί στερούνται τά σχολεϊα ένός 
συμβούλου καί προμάχου άναγκαιοτάτου 
δντος εις τήν κανονικήν τών σχολείων πο
ρείαν καί είς τήν ϋπεράσπισιν τών δικαίων 
τών διδασκάλων. ’Άν έξαιρέσωμεν όλιγίστας 
εξαιρέσεις άρχαίων διαπρεπών διδασκάλων 
διακριθέντων πάντοτε διά τόν ζήλον αύτών 
καί τήν ικανότητα είς τό έργον των, οΐ 
πλεϊστοι τών παλαιών δημοδιδασκάλων έπε- 
δείξαντο καταπληκτικήν αδιαφορίαν, αΐ δέ 
διδασκάλισσαι έξαιρουμένων όλιγίστων, αϊ- 
τινες όντως διακρίνονται διά τήν εύσυνει- 
δησίαν αυτών περί τήν έκπλήρωσιν τοϋ κα 
θήκοντός των άλλαι μεν, καί αύταί ήσαν αΐ
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πλεϊσται, έπέστρεύαν άμέσως τό φύλλον, 
άλλαι δέ τελευταϊον, δτε έζητήθη παρ’ αύ
τών ή συνδρομή, ϊνα άποφύγωσι αύτήν. Καί 
ούτως έχομεν κατά τό λήξαν έτος άναγνώ- 
στας τής Έκπαιδεύσεως πολλούς μέν · σχε
τικώς δημοδιδασκάλους έκ τών έκπαιδευ- 
θέντων έν τοϊς νέοις Διδασκαλείοις, ολίγους 
δέ έκ τών άρχαίων δημοδιδασκάλων καί 
όλιγίστας διδασκαλίσσας. Είναι δέ χαρακτη
ριστικόν καί "ψυχολογικώς άληθές ότι δσω 
όλιγώτερα γνωρίζουσι, δσω βαναυσότερα 
άσκοϋσι τό έργον των οΐ διδάσκαλοι, τόσω 
καί όλιγώτερον ένδιαφέρονται είς τό τί λέ
γεται καί πράττεται έν αύτω. Άλλ’ έπειδή 
τά δημοτικά σχολεϊα, ή μάλλον ό έν αύτοϊς 
δοών διδάσκαλος είναι ή πηγή τής μορφώ
σεως τοΰ λαοϋ, νομίζομεν δτι οΐ διδάσκα
λοι, δσοι έτυχε νά άναγνωρισθώσι τοιοΰτοι 
παρ’ άξίαν έν καιροϊς άνωμάλοις, έχουσι 
καθήκον νά προσπαθήσωσι δι’ ίδιας μελέτης 
νά άποβώσιν άξιοι τής θέσεώς των καί τής 
άποστολής των. Πολλοί τούτων πρέπει νά 
συναισθανθώσιν δτι έχουσι σπουδαιοτάτας 
έλλείψεις καί πρέπει νά έργασθώσι νά άνα- 
πληρώσωσιν αύτάς. Άλλως δικαιούται ή 
πολιτεία αύτούς ώς άχρήστους νά άποπέμψη 
έκ τών σχολείων, έν οΐς πρέπει νά έργά- 
ζωνται διδάσκαλοι εύπαίδευτοι καί ζηλωται 
τοϋ έργου των. Ιδία δέ άξία κατακρίσεως 
είναι ή άδιαφορία τών πλείστων διδασκαλισ- 
σών πρός πάν δτι καθιστά αύτάς τελειοτέ- 
ρας είς τήν έξάσκησιν τοϋ έργου των. Αΐ 
κυρίαι αύται πρέπει νά πεισθώσιν δτι τά 
γράμματα, δταν τις έγκαταλείπη αύτά, έγκα- 
ταλείπουσιν καί αύτά. έκείνον καί δτι καλός ------■------------
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διδάσκαλος είναι ό άεΐ μελετών καΐ άφίερού- 
μενος είς τό έργον τον καΐ αγαπών αύτό καΐ 
έπιδιώκων την βελτίωσιν τον. Βεβαίως είναι 
τών διδασκάλων ή τύχη οίκτρά, ήγανακτή- 
σαμεν δέ σκόδρα διά την συμπεριφοράν της 
πρώην Κυβερνήσεως, έχούσης τάς καθ ’ έκα- 
τοντάδας παύσεις αύτών καΐ μεταθέσεις είς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν καΐ μετεχειρίσθημεν 
έστιν δτε διά την άπανθρωπίαν ταύτην καί 
λέξεις πικράς κατά τών φατριαστών καΐ 
άπερισκέπτων καί αλογίστων άνθρώπων, 
άλλά δέν πρέπει νά άποκρύψωμεν δτι εύρί- 
σκονται.δνστνχώς καΐ διδάσκαλοι, οιτινες 
διά της όλιγωρίας αύτών καί άμαθείας έχουσι 
καταστήση έαντούς ού μόνον άχρηστους καί 
βλαβερούς άλλά καΐ σνντελοϋσιν είς τόν έ· 
ξεντελισμόν τον δνόματος τον διδασκάλον, 
καΐ είναι καθήκον πάσης χρηστής καί εύ- 
σννειδήτον Κνβερνήσεως νά άπομακρύνη 
αντούζ έκ τών σχολείων διά παντός σώζονσα 
τούς μάθητάς άπό τήν αμάθειαν καΐ τήν 
άβελτερίαν. Νομίζω δέ δτι είναι καιρός νά 
χωρισθώσι οΐ καλοί διδάσκαλοι τών μή τοιού
των καί οί μέν πρώτοι νά προστατενθώσι, οΐ 
δέ άλλοι νά άναγκασθώσι νά έγκαταλίπωσι 
έργον, δι’ ον παρακωλύονσι τήν πρόοδον 
τον έθνους. "Αν άναγνωρίζωμεν αποστολήν 
είς τά δημοτικά σχολεία μεγάλην, άν θεω- 
ρώμεν αύτά ώς ένα τών θεμελιωδών παρα
γόντων είς τόν έξενγενισμόν τον έθνονς, δέν 
λησμονονηεν πάλιν δτι ή άποστολή αντιι έκ- 
πληρούται μόνον διά καλών διδασκάλων, καί 
δτι πρώτιστα πάντων πρέπει νά στρέψω- 
μεν τήν προσοχήν ήμών είς τήν ποιότητα 
τών διδασκάλων καί νά φροντίσωμεν έκ 
παντός τρόπον τοιούτονς διδασκάλονς νά 
έχωμεν, οιτινες καΐ νά δύνανται καΐ νά θέ· 
λωσι νά έργασθώσι πρός μόρφωσιν τών μα
θητών. ΙΙρός τοιοϋτον σκοπόν ύψηλόν, πρός 
τόν τελειότερον καταρτισμόν τών διδασκά
λων καΐ τών σχολείων καΐ τελειοτέοαν διοί- 
δησιν αύτών έκδίδεται ή Έκπαίδενσις καί 
θά έκδίδεται μέ τήν βοήθειαν τον Θεόν έπί 
πολλά έτη, διότι έπιθνμονμεν διακαώς νά 
κρατήσωσιν όρθότεραι καί ύγιέστεραι σκέψεις 
περί τών σχολείων καί τών διδασκάλων, έ- 
πιθνμονμεν τδ διδασκαλικόν έργον νά άγεται 
ύπό τής έπιστήμης καί τον όρθον λόγον, 
έπιθνμονμεν έν τοϊς δημοτικοϊς σχολείοις 
ώς έν φντωρίω νά παρασκενάζωνται εύθα- 
λεϊς καΐ ακμαίοι κατά τε τό σώμα καί τήν 
ψυχήν οί μέλλοντες τής πατρίοος ήμών πο- 
λϊται. Πρός τοιοϋτον ύψηλόν σκοπόν άπο- 
βλέποντες εύχαρίστως ύποβάλλομεν ήμάς 
αύτούς είς στερήσεις, παραβλέπομεν τάς 
δνσχερείας τον έργον καί έξακολονθοϋμεν 

τόν αγώνα μετά σθένους καΐ πεποιθήσεων, 
ήν έμπνέει ήμΐν ή άγιό της τον έργον καί ή 
έλπίς δτι έπί τέλονς θά έπικρατήσωμεν. 
'Ημείς δέν άποκούπτομεν δτι ιδιαιτέραν όλως 
χαράν αίσθανόμεθα άναλογιζόμενοι δτι κατά 
τό πρώτον έτος τής έμφανίσεως τής Εκ
παιδεύσεων εύθύς έν άρχή θερμοί οπαδοί καί 
ύποστηρικταί ένεγράφιισαν είς αύτήν οί α- 
ριστοι τών διδασκάλων καί διδασκαλισσών 
πανταχοϋ τοϋ έλληνισμοϋ, δτι οί λόγοι ήμών 
εύρον ύποδοχήν είς τάς καοδίας αύτών, οϊ- 
τινεςδι’ έπιστολών έθάρρνναν ήμάς νά άγω- 
νισθώμεν ύπέρ τής προόδον τών σχολείων. 
Τοιούτος εύγενής πνρήν σννταχθείς περί 
τήν Έκπαίδευσιν δέν θά βραδύνη νά άφο- 
μοιώση περί αύτόν καί τούς άλλους διδα
σκάλους, οιτινες πάντες έν μια ψυχή καί 
καρδία, επόμενοι είς τό πνεύμα τής έπιστή
μης, δπερ πνέει διά τής Έκπαιδεύσεως, θά 
άφιερωθώσιν είς τήν μετά λόγον έν τώ σχο
λείω έργασίαν ώφελούντες καί άναπτύσ- 
σοντες διά τής πεφωτισμένης αύτών διδα
σκαλίας τούς μαθητάς των καί συντελοϋντες 
ούτω είς τόν τελειότερον καταρτισμόν τον 
έθνους.

Εί καί αί περιστάσεις, ύφ’ άς ζώμεν, δέν 
έπιτρέπονσι νά χαίοωμεν, έν τούτοις δέν 
ποέπει νά άπυκούύωυ,εν δτι κατά θείαν εύδο- 
κίαν κατελύθηΚνβέρνησις δυσμενέστατα σκε- 
φθεϊσα καί πράξασα κατά τών σχολείων καί 
τών διδασκάλων καί ήδη ύποφώσκει έλπίς 
δτι τά τών σχολείων θά τύχωσι ύπό τών 
νέοιν άνδρών τής προσηκούσης έπιμελείας 
καί άγάπης καί προστασίας. Ή Έκπαί- 
δευσις, ήτις κατέτριψε πολύν χώρον αύτής 
είς τόν έλεγχον άνηκούστωνάτασθαλιών κατά 
τον οργανισμού τών σχολείων, κατά τών 
διδασκόμενων έν αύτοις μαθημάτοιν, κατά 
τών διδασκάλων αύτών έλπίζει δτι ύπό τούς 
νέους δρονς τής διοικήσεως τών σχολικών 
πραγμάτουν, δτε δέν θά ύπάρχωσι βεβαίως οί 
κακά κατά τών σχολείων σκεψθέντες καϊ ποά- 
ξαντες, ούδεμίαν άφορμήν θα. έχη νά έ
λεγχα καί δτι θά άσχοληθή άποκλειστικώς 
είς τό παιδαγωγικόν αύτής μέρος παρέχονσα 
είς τούς διδασκάλους πρός άνάγνωσιν πάν 
δτι δύναται νά καταστήση αύτούς τελειό
τερους πρός άσκησιν τον μεγάλου αύτών 
διδασκαλικού έργον. Διά τούτο έλπίζω δτι 
κατά τό έτος τούτο πάντες οΐ διδάσκαλοι καί 
αί διδασκάλισσαι θά δείξωσι πρός τήν Έκ- 
παίδενσιν μείζονα προθυμίαν, άναλογιζό- 
μενοι ένθεν μέν δτι έν αύτή θά εύρίσκωσι 
χρησιμώτατα καί άναγκαιότατα πράγματα 
είς τήν μετά λόγου τοϋ έργου των άσκησιν, 
ένθεν δέ δτι ή Έκπαίδευσις έτάχθη φρουρός 

άγρυπνος τών δικαίων αυτών καί δτι ώς τοι
αύτη δίκαιον είναι νά συντηρήται άναλώμασι 
έκείνων, ύπέρ ών μάχεται. ’Ελπίζω δέ δτι 
καί ό σύνδεσμος τών δημοδιδασκάλων θά 
πεισθή καί ύπό τών πραγμάτων αύτών δτι 
ούδεμία άνάγκη παρίσταται έκδόσεως καί 
δευτέρου περιοδικού χάριν τών διδασκάλων, 
άφ’ ου οί διδάσκαλοι δυσκολεύονται νά ύπο- 
στηρίζωσι τό έν, καί άφ’ ον ή Έκπαίδευσις 
προσφέρεται καί οϊκοθεν νά ύποστηρίζη τά 
δίκαια τών δημοδιδασκάλων, εύχαρίστως 
δέ παρέχει τάς έαυτής στήλας πρός διατύ- 
πωσιν τών δεόντων γενέσθαι. Ή διαίρεσις 
τών δυνάμεων είναι έξασθένιίσις τού άγώνος 
καϊ τούτο γινώσκουσι καλώς πάντες οί δι
δάσκαλοι οί ουτω καλώς τόν μύθον τοϋ Αί
σωπου πεοϊ τής δέσμης τών βάβδων έρμη- 
νεύοντες είς τούς μαθητάς των. Διά τούτο 
έλπίζω δτι κατά τό έτος τούτο πάντες οί δι
δάσκαλοι ήνωμένοι θά συμποάξωσιν μέ τήν 
Έκπαίδευσιν καί θά έπιτελέσωσι τό κα
θήκον των έκαστος νά έκδίδεται αύτη καθ’ 
έβδομάδα, καί νά άποστέλληται δωρεάν 
πρός πάντας, δσοι ώς έκ τής ύψηλτ,ς αύ
τών θέσεως καί δράσεως έν τή πολιτεία 
δύνανται νά ώφελήσωσι τόν ήμέτερον άγώνα 
καί νά άναδείξωσι τά σχολεία τού λαού 
άληθή αύτού έκπαιδευτήρια, τιμώντες καί 
προστατεύοντες καί συντοέχοντες τούς έν 
αύτοις έργαζομένους διδασκάλους. Καί πολ
λάκις είπον καΐ νύν έπαναλαμβάνω μετ’ έν- 
τονωτέρας φωνής. «Διδάσκαλοι, άφήσατε 
τήν αδιαφορίαν καϊ τήν μικροψυχίαν καί τό 
χαμαίζηλον καϊ τήν εύτέλειαν, καΐ πεισθήτε 
δτι είσθε οί μεγαλείτεροι καΐ άποτελεσματι- 
κώτεροι έργάται έν τη συμπήξει εθνικού 
φρονήματος καϊ έθνικοϋ μεγαλείου,καϊ έργα- 
σθήτε δι’ όλων ήμών τών δυνάμεων νά 
σάς άναγνιορίση τοιούτους τό έθνος καΐ νά 
σάς τίμηση καϊ νά σάς άνταμείψη Άλλά τό 
προϊτιστον ώς πρός τούτο καθήκον ήμών είνε 
νά φανήτε διδάσκαλοι άξιοι τηλικαύτης τι
μής. Τούτο δέ θά κατορθώσατε διά τής άνα
γνώσεως βιβλίων όοηγητικών είς τό έργον 
σας,ιιάλιστα δέ τής Έκπαιδεύσεως, ήτις πρέ
πει νά μένα ήμΐν αχώριστος φίλος καΐ σύμ
μαχος καϊ σύμβουλος καϊ προστάτης.’Αντλή
σατε έξ αύτής πεποίθησιν είς ύμάς αύτούς, 
φωτισμόν είς τό διδασκαλικόν ύμών έργον, 
συμπάθειαν δέ καί συμμετοχήν καί άγάπην 
πρός άλλήλον^, καί άπόφασιν νά συντελέ- 
σητε είς τόν έκπολιτισμόν τοϋ έθνους μαχό- 
μενοι καρτερικώς καί γενναίως ύπέρ τής ά- 
ναδείξεως τής πατρίδος ύμών εύδαίαονος 
καί κραταιάς.ΓΙεισθήτε δέ δτι τό αληθές ύμών 
συμφέρον έγκειται έν τή άγνή καί ένθον- 

σιώδει ύμών ύπηρεσία πρός μόρφωσιν τών 
πολιτών καΐ μή λησμονάτε δτι σείς είσθε οΐ 
θεμελιοϋντες τό έθνικόν ύμών μεγαλεϊον. 
Άναλόγως δέ τών ύπηρεσιών αύτών ζητή
σατε νά τιμάσθε παρά τής κοινωνίας καϊ 
τής πολιτείας, ήν πείσατε καί διά λόγων 
καΐ δι’ έργων δτι είσθε άξιοι κρείττονος τύ
χης καί άγαθωτέρας ύπολήψεως. Τπέρ 
πάντων τούτων άγωνίζεται ή Έκπαίδευσις, 
διερμηνεύουσα τους πόθους ύμών καϊ τάς 
άνάγκας καϊ δίκαιον είναι νά τύχη τής έγ- 
καροίον ύμών άγάπης καϊ συνδρομής.

Ι1ΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ

Έν τοϊς σχολείοις δέν έκτιμάται ίκανώς ή καί 
άγνοεΐται παντελώς μία σπουδαιότατη παιδαγωγική 
δύναμις, ό έθισμός, δστις άπαρτισθείς πλέον καί 
λειτουργών άνευ της συμμέτοχης της βουλήσεως τοΰ 
ανθρώπου καλείται έξις Οί παλαιοί, οΐτινες είναι 
εν παντί διδάσκαλοι τοϋ κόσμου, άντελήφθησαν καί 
ένταΰθα καθαρώς τοΰ όρθοΰ καΐ απαίτησαν πρός τε
λείαν παίδευσιν τοϋ άνθρώπου τρία τινά, τήν φύ- 
σιν, τον λόγον, (ον καλοΰσε καί έπιστήμην καί δι
δαχήν καί μάθησιν καί εΐδησιν) καΐ τό έθος (ό
περ καλοϋσι και άσκησιν καΐ μελέτην). Καί όμως 
ό έθισμός αύτός ή τό έθος έν τή μικρά ήλιζία τή 
σφοδρά μιμητική καί εύπλάστφ είναι οίονεί ένδε- 
δειγμένος ύπό τής φύσεως αύτής καί έπρεπε νά ά- 
ποτελή αίαν έζ τών σπουδαιοτέρων τοΰ διδασκάλου 
έργασιών έν τώ σχολείφ. Άφ’ ού ό σκοπός τής έν 
τώ σχολείφ έργασίας είναι ού μόνον νά φωτίσωμεν 
δια τής διδασκαλίας τούς μαθητάς εις τό τί είναι 
καί γίνεται έν τφ κόσμφ, αλλά και να μ,ορφωσω- 
μεν, ή έξευγενίσωμεν αύτούς, έν άλλαις λέζεσι νά 
ζαταστήσωμεν αύτούς καλονς κάγα&ούς, πρέπει νά 
φροντίσωμεν νά έμφυτευθώσιν αύτοις έκ μικράς η
λικίας ζαλαί συνήθεεαι, ώστε καί κατά τό έσωτερι- 
κόν ζαΐ ζατά τό εξωτερικόν νά έμφανίζωνται άν
θρωποι τέλειοι, όσον ένδέχεται. “Οτι πρέπει νά είναι 
ό άνθρωπος έν τή μεγάλη ήλικία: πρέπει νά άρχίση 
νά γίνηται τοιοϋτος έν τή μικρά. «Πάντα γάρ, όσα 
«δυνατόν έθίζειν εύθύς άρχομένων βέλτιον έθίζειν,» 
είπεν ήδη ό Αριστοτέλης. Και διά τοΰτο φρονοΰ- 
μεν ότι έν τφ δημοτιζφ σχολείφ δ έθισμός πρέπει 
νά λάβη μεγάλην έκτασιν καί νά μή περιορίζηται 
μόνον είς τό ήθικόν, άλλά καί είς τό διανοητικόν 
μέρος τής παιδεύσεως. Άν ό έθισμός άπββαίνη 
φύσις ζατά τό λόγιου consuetudo est altera na
ture, δέν έπρεπε τό μέγα τοΰτο μέσον το συμπλη- 
ροΰν, τό έπαυζάνον τήν άνθοωπίνην φύσιν, νά καλ- 
λιεργήται έν τοΐς σχολείοις μετά τής προσηκούσης 
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έπιμελείας καί έν ταϊς καλαΐς τοϋ σχολείου συνη- 
θείαις νά εύρίσκη στήριγμα σπουδαίου ό μετά ταΰτα 
τοΰ άνθρώπου βίος προφυλαττόμενος ούτως άπό τάς 
κακάς έξεις, όσας ή τύχη καί τά πάθη τά ποικίλα 
γεννώσιν είς τόν άνθρωπον ; Τοσοΰτον δέ μεγάλη 
εμφανίζεται πρό τών οφθαλμών ήμών ή σπουδαίο - 
της τοϋ έθισμοΰ, ώστε δέν διστάζομεν νά θεωρήσω- 
μεν τοΰτον ώς μέτρον άν ούχί ανώτερου, πάντως ό
μως ισοδύναμον πρός τήν διδασκαλίαν. Ό πεπαι
δευμένος άνθρωπος, καί πρός τοιούτον σκοπόν εργά
ζονται πάντα τά σχολεία τά μορφωτικά ώς καί 
τά δημοτικά νά διαπλάσωσιν άνθρώπους πε
παιδευμένους, είναι καλλιτεχνικόν τι έργον καί έσω- 
τερικώς καί έξωτερικώς καί κατά τήν ψυχήν καί 
κατά τούς τρόπους. Άλλά τοιοΰτος δέν προκύπτει 
διά μιάς, άλλά γίνεται βαθμηδόν σύν τω χρόνω διά 
τής διδασκαλίας καί τής άσκήσεως. Ό άνθρωπος 
παιδευόμενος δέν μένει παθητικός ώς τό μάρμαρον, 
έξ ού ό γλύπτης διαπλάττει οίαν θέλει μορφήν, χω
ρίς αύτό νά άντιτάξη καμμίαν εσωτερικήν άντίστα- 
σιν ή νά φέρη τροποποίησιν είς τό άρχικόν σχέδιον 
τοΰ τεχνίτου, άλλ’ ενεργητικός, προσοικειούμενος 
τή ίδίγ ένεργείιρ καί βουλήσει γνώσεις καί συνήθειας 
υ,ή ύπαρχούσας μέν έν έαυτφ, άλλά σχηματιζομέ- 
νας κατά λόγον τής προτέρας αύτοΰ πείρας καί τής 
φύσεως. ’Επειδή δέ ή άξια τοΰ άνθρώπου ορίζεται 
ούχί έκ τοΰ τί γινώσκει, άλλ’ έκ τοΰ τί δύναται, 
τό δέ δύνασθαι μανθάνει ό άνθρωπος έκ τοΰ πράτ- 
τειν, άνάγκη διά τοΰ έθισμοΰ νά έξεγείρωμεν τήν 
πρός εαυτόν πεποίθησιν τοΰ παιδός καί τήν τόλμ,ην 
είς τό πράττειν, μέ αύτόν όμως τον όρον πάσα πρά- 
ξις αύτοΰ νά είναι σκόπιμος καί νά έκτελήται κα
ταλλήλως. Πρός τοΰτο άπαιτεΐται ή προσήκουσα 
τοΰ διδασκάλου ύφήγησις καί έπιτήρησις, μάλιστα 
δέ τό παράδειγμα αύτοΰ. Τήν πράξιν ό μαθητής 
πρέπει νά μανθάνη διά τής πράξεως, καί τό λέγειν 
διά τοΰ λέγειν. Κατόπιν δέ προϊούσης τής διδασκα
λίας θά προσκτήσηται καί τόν λόγον τών έαυτοΰ 
πράξεων, δν θά έχη ώς στήριγμα τών έαυτοΰ η
θών. «Καί καθάπερ τούς χάρακας οί γεωργοί τοΐς 
»φυτοϊς παρατιθέασιν, ούτως οι νόμιμοι τών διδα- 
«σκάλων έπιμελεϊς τάς ύποθήκας καί παραινέσεις 
«παρεισάγουσι τοΐς νέοις,ϊνα όρθά τούτων βλαστάνη 
»τά ήθη.» * )

Ό φιλόσοφος Σχοπεγχαύερος ταυτίζει τήν συνή
θειαν πρός τόν έν τή φύσει κρατούντα νόμον τής ά- 
δρανείας καί φρονεί ότι ή συνήθεια είναι έν τώ πνευ
ματικοί κόσμω ό,τι έν τώ ύλικώ ή άδράνεια.

« Ή άληθής τής συνήθειας δύναμις λέγει στηρίζεται 
κυρίως είς τήν άδράνειαν,ήτις έξοικονομεϊ καί είς την 
διάνοιαν καί είς τήν βούλησιν, τήν έργασίαν, τάς 
δυσκολίας ώς καί τόν κίνδυνον νέας έκλογής καί έπι- 
τρέπει ήμΐν σήμερον νά πράττωμεν, ότι ήδη έπρά- 
ξαμεν χθές καί έκατοντάκες πρότερον καί περί ού

(1) Πλούτ. περί παίόιον αγωγής VII, σ . 8. 

γινώσκομεν δτι φέρει άσφαλώς είς τόν σκοπόν. Ή 
άλήθεια δέ τοΰ πράγματος έγκειται βκθύτερον δι
ότι πρέπει νά νοηθή έν τή κυρίάς σημασίιγ καί όχι, 
ώς φαίνεται, έκ πρώτης δψεως. “Οτι είναι είς τά 
σώματα, τά κινούμενα διά μηχανικών αιτιών η δύ- 
ναμις τής άδρανείας, τό αύτό είναι διά τά σώ
ματα τά κινούμενα ύπό λόγων ή δνναμις τής ΰυ- 
νη&είας. Αί πράξεις, άς έκτελοΰμεν έξ απλής σιΑ» 
νηθείας, γίνονται κυρίως άνευ ιδιαιτέρας άποκλει- 
στικώς πρός τήν ειδικήν ταύτην περίπτωσιν ένερ- 
γούσης αιτίας' καί διά τοΰτο πράττοντες κατά συ
νήθειαν δέν σκεπτόμεθα τό παράπαν περί τής πρά
ξεως ήμών. Μόνον τά πρώτα άντίτυπα πάσης πρά
ξεως ήμών μεταβληθείσης εις συνήθειαν είχον μίαν 
αιτίαν, έν κινούν, ού ή έπενέργεια είναι ή παρούσα 
συνήθεια, ήτις άρκει, δπως ή ποάξις χωρή έν τφ 
μέλλοντι προσωτερω άφ ' έαυτής. Ακριβώς όπως έν 
σώμα κινηθέν διά μιάς ώσεως δέν έχει άνάγκην άλ
λης, ΐνα έξακολουθήση τήν κίνησιν του, καί θά έξα- 
κολουθή κινούμενου έσαεί, έν όσφ δέν ύπάρξη τι τό 
κωλΰον, ούτω καί παρά τοΐς ζωοις, παρ’ οίς ή παί- 
δευσις είναι συνήθεια έζαναγκαστή. Ό ίππος σύρει, 
άφιέμενος, τό κάρρον καί προχωρεί περαιτέρω, χω
ρίς νά παρακινήται πλέον πρός τοΰτο ύπό τού ά- 
γωγέως. Ή κίνησις αύτη είνε ή ενέργεια τών κτυ
πημάτων τής μάστιγος,δι’ών κατ' άρχάς περεκινήθη 
νά βαδίζη έμπρός καί ά διαιωνίσθησαν ώς συνήθεια 
κατά τόν νόμον τής άδρανείας.— Ταΰτα πάντα δέν 
είναι άπλή παραβολή, άλλά τι περισσότερον. Είναι 
ταύτότης τοΰ πράγματος, δηλ. τής θελήσεως κατά 
τούς λίαν διαφόρους βαθμούς τής έκδηλώσεώς της, 
καθ’ οΰς ό αύτός τής κινήσεως νόμος λαμ.βάνει δια
φόρους μορφάς.»

Άφ*  ού λοιπόν κατά τά άνωτέρω ή συνήθεια δέν 
είναι άλλο τι ή ή θέλησις ή έπενεργούσα μηχανικώς 
άνευ πλέον τής ιδιαιτέρας ήμών προσοχής, πρέπει 
νά έξετάσωμεν πώς σχηματίζεται αύτή.

«’Εάν τις θέλη νά μάθη άνάγνωσιν ή κλειδοκύμ- 
βαλον, κατ’ άρχάς πρέπει νά ένεργήση πρός τούτο 
ή διάνοιά του καί ή θέλησις του επίτηδες. Πρέπει 
δηλ. νά λάβη καθαοάν γνώσιν ένός έκάστου γράμ
ματος, έκάστης λεξεως, έκάστου μουσικού σημείου, 
καί νά σύνδεση ταύτα μέ τάς άπαιτουμένας κινή
σεις πρός δμιλίαν ή πρός τό παίζειν. Πρέπει, όταν 
ϊδη έ» μουσικόν σημεΐον, πρώτον νά σκεφθή τί ση
μείου είναι αύτό καί έπειτα ποΰ εύρίσκεται ό τόνος 
αύτός είς τό όργανον, δ παίζει. Άφ' ού δέ άσκηθή 
είς τοΰτο καί άποκτήση δεξιότητα, τότε παραλαμ- 
βάνει ό νωτιαίος μυελός τάς λειτουργίας τής διά
νοιας καί δυνάμεθα νά άναγενώσκωμεν ή νά παί- 
ζωμεν κλειδοκύμβαλον. χωρίς νά σκεπτώμεθα καθό
λου εις τοΰτο. Πας τις άναγινώσκων ή παίζων θά 
έδοκίμασε ότι ένίοτε ποιεί καί τό έν καί το άλλο, έν 
φ έχει τόν νοΰν του αλλαχού, OTt τοσοΰτον δύναται 
νά είναι βεβυθισμένος είς άλλας σκέψεις, ώστε νά μή 
καταλάβη τί άνέγνωσε ή τί έπαιξε. "Ο τι έν τή 

μιΛ περιπτώσεει μεσιτεύεται διά τής ένεργείας τοϋ 
εγκεφάλου έκτελεϊται έν τή άλλη περιπτώσει διά 
τής ένεργείας τοΰ νωτιαίου μυελού. Τό πράγμα έν 
άμφοτέραις ταϊς περιπτώσεσιν είναι τό αύτό, αί αύ- 
ταί ίδέαι σχηματίζονται καί έκτελοΰνται, ή αύτή 
διανοητική έργασία ύπόκειται ώς βάσις. Ή διαφορά 
έγκειται έν τούτω ότι έν τή μια περιπτώσει συμ
βαίνει τι έν έπιγνώσει, όπερ έν τή άλλη γίνεται 
λεληθότως. Έν τή μιά περιπτώσει τό πράγμα έ- 
κτελεΐται έν τή κατώτερα περιοχή τής πνευματικής 
ένεργείας,ίν τή άλλη όμως μετέχει καί ή διάνοια.» 
Πρβλ. Jessen, Δοκιμίου θεμελιώσει»; τής επιστημο
νικής ψυχολογίας σ. 402.

Ό φυσικός ούτος μηχανισμός, καθ’ δν διά τής 
συχνής έπαναλήψεως μιας πράξεως κατά τόν αύτόν 
τρόπον πάντοτε γινόμενης δυνάμεθα νά έμφυτεύσω- 
υ.εν έν ήμΐν αύτοϊς τήν ορμήν προς τήν πράξιν αύ
τήν καί τήν άκώλυτον καί ασφαλή καί εύκολου έκ- 
τέλεσεν αύτής, πρέπει νά άναγνωρισθή ώς σπου
δαιότατος μηχανισμός είς τήν πρόοδον τοΰ άνθρώ
που καί νά χρησιμοποιηθή ύπό τών διδασκάλων προς 
έξευγενισμόν τοΰ άνθρώπου. Καθήκον αύτών είναι 
νά άσκήσωσι τούς μαθητάς αύτών νχ έχωσι καλά 
έθιμα. Πώς δέ ταΰτα σχηματίζονται, κατανοεί τις 
εύκόλως έκ τών πρόσθεν είρημένων. Επιμονή τού 
διδασκάλου νά συμμορφώνται οί μαθηταί άπροφα- 
σίστως πρός τά έθιμα τοΰ σχολείου καί καρτερία αύ
τοΰ μέχρις οτου ταΰτα γίνωσι δεύτερα φύσις τών 
μαθητών. Τοιαΰτα έθιμα καλά τοΰ σχολείου είναι 
πολλά, περί ένός έκάστου τών όποιων θα όμιλήσω- 
μεν έν έκτάσει έν τοΐς έπομένοις φύλλοις τής Έκ- 
παιδεύσεως.

Η ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΣΗΜ.Έν Λιψία διατρίβει ό πρώην καθηγητής τού 
έν Άθήναις Β. γυμνασ. κ. Σ. Σακελλαρόπουλος συμ- 
πληρών τάς φελολογικάς αύτοΰ μελετάς καί κατα 
γινόμενος περί τήν σπουδήν τών σχολικών τή; Γερ
μανίας πραγμάτων. Ώς δέ συμβαίνει είς τούς εύγε- 
νεϊς άνδρας τούς αγαπώντας παντός άλλου μάλλον 
τήν πατρίδα των ή άντίληψις τών καλών τοΰ’πο
λιτισμού, ών άπολαύουσιν αί ξέναι χώραι, διεγείρει 
έν αύτοϊς μελαγχολίαν άναμιμνησκομένοις πώς έ
χουσι τά τής πατρίδος των καί πόθον διακαή νά λά- 
βωσι καί τά ήμέτερα ποιάν τινα τάξιν καί εύκοσαίαν. 
Ούδεΐς άλλος είναι, νομίζω, τραγικώτερος πόνος ή νά 
βλέπη τις τόν έξευτελισμον τοΰ έθνους του. Ύπό τοι- 
ούτου εύγενοΰς πόθου καί πόνου κινούμενος ό φίλος 
ήμών κ Σακελλαρόπουλος έπέστειλεν ήμΐν τήν κατω
τέρω δημοσιευομένην έκθεσιν περί τοΰ μεγάλου τών 
Γερμανών δημοδιδασκάλων συνεδρίου, ήν καταχωρί- 

ζομεν προθύμως, ΐνα ϊδωσιν οί παρ'ήμΐν πολιτικοί καί 
διδάσκαλοι, οί μέν πρώτοι πώς φέρονται άλλαχοΰ 
προς τούς δημοδιδασκάλους καί πώς όμιλοΰσιν ύπέρ 
αύτών οί ύπουργοί καί οί δήμαρχοι, οί δέ δημοδιδά
σκαλοι όποιαν δύναμιν άσκοΰσιν έν Γερμανία οί συνά
δελφοί των κατορθώσαντες διά τής φιλομαθείας των 
καί τής περαιτέρω άναπτύξεώς των καΐ διά τής 
φιλοπόνου έργασίας των έν τφ σχολείφ καί διά τής 
δραστήριου ένεργείας των έν τή κοινωνία καί 
τή πολιτείγ νά καταλάβωσι θέσιν επίζηλον. Τήν 
θέσιν τών Γερμανών δημοδιδασκάλων έχομεν καί 
ήμεϊς πρό οφθαλμών άγωνιζομενοι άπό πολλοΰ 
χρόνου νά έμπνεύσωμεν είς τούς παρ' ήμΐν δημο
διδασκάλους τάς άοιτάς έκείνων. Άλλ’ οί πολλοί 
τών ήμετέρων ίζωκειώθησαν φαίνεται ποός τήν δυσ
τυχίαν καί πρός τήν ταπεινοφροσύνην καί δέν τολ- 
μώσι νά φθάσωσιν είς μίαν άπόφασιν. Οί δέ μεγά
λοι τών Αθηνών δημοδιδάσκαλοι οί άποτελοΰντες 
τόν Σύνδεσμον τών Ελλήνων δημοδιδασκάλων, οί 
ώς άλλοι ’Ίκαροι μεγάλως είς τάς πτέρυγας αύτών 
πεποιθότες ήρχισαν νά δίδωσι δείγματα τών μεγά
λων αύτών σχεδίων καί τών ευμενών πρός τού; συν
αδέλφους των διαθέσεων κηρύττοντες διαρρήδην ότι 
πολλοί τών δημοδιδασκάλων φέρουσι παρ’άξίαν τόν 
βαθμόν των καί δίδοντες οΰτω διά τής ίξομολογή- 
σεώς των ταύτης τής απερίσκεπτου λαβήν είς τούς 
δυσμενώς κατά τών διδασκάλων σκεπτομένους νά 
έφαρμόσωσι τά μελετώμενα δρακόντεια νομοθετήμα- 
τα περί έπανεξετάσεως τών δημοδιδασκάλων, όπερ 
θά βλάψη πάντας καί αύτούς τούς έναβρυνομέ- 
νους έπί μεγαλουργούς σχεδίοις. Καί ώς νά μή 
ήρκει τοΰτο, ήρχισαν καί νά πληρώσι τήν φαρέτραν 
των βελών, ϊνα βάλωσι κατ’ έκείνων, οΰς οί Γερ
μανοί δημοδιδάσκαλοι ώς προμάχους αύτών καί 
προστάτας ήθελον θέση ύπεράνω τής κεφαλής αύ
τών τιμώντες καί γεραίροντες. Οΰτω φρονεί ό Σύν
δεσμος ότι θα έπέλθη ή σύνδεσις ήμών πάντων πρός 
ύπεράσπισιν τών άδ ικουμένων διδασκάλων καί πρός 
άνορθωσιν τών σχολείων ; ΔΓ αύτό ποέπει νά δα- 
πανώσιν οί δημοδιδάσκαλοι στερούμενοι καί κακου- 
χαύμενοι, ΐνα ύποθάλπηται ή διαίρεσις ; 'Ομολογώ 
ότι αύτά είναι πράγματα λίαν άλγεινά καί ύποθετω 
ότι θά κατακριθώσι παρά πάντων τών δημοδιδα
σκάλων τής Ελλάδος. Υπάρχει άνάγκη μεγάλη 
ένώσεως πασών τών δυνάμεων τών όπωςδήποτε εν
διαφερομένων δια τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν. Τό 
πνεύμα τής αύταρκείας τού Συνδέσμου είναι ολέ
θριου είς τήν ΰπαρξιν καί τήν σκόπιμον λειτουργίαν 
αύτοΰ. Καί βουλευταί καί ύπουργοί καί παιδαγωγι
κοί καί άλλοι άνδρες φίλοι τών δημοτικών σχολείων 
πρέπει νά παρακληθώσι νά συμμετάσχωσι τοΰ άγώ- 
νος παρέχοντες τάς συμβουλάς των είς το τί πρέπει 
νά γίνη. Δέν βλέπουσιν όποια στοιχεία περικλείου- 
σιν έν έαυτοϊς οί Γερμανοί δημοδιδάσκαλοι, οΐτινες 
έχουσι πλείονα εφόδια τοΰ Συνδέσμου πρός τελεσφό
ρον ενέργειαν; Καί βουλευταί καί Διευθυνταί Διδα-
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σκαλείων καί καθηγηταί Πανεπιστημίων καί άλλοι 
λόγιοι άνδρες είναι τοϋ σωματείου τών δημοδιδασκά
λων μέλη καί ήγέται καί αύτοί προ πάντων διά τών 
πεφωτισμένων ενεργειών των καί διά τοΰ κύρους των 
έν τη έπιστήμη κατέστησαν τό σωματεϊον αύτό σε
βαστόν εις σύμπασαν την Γερμανικήν αύτοκρατορίαν. 
Τοΰτο πάντως πρέπεινά γίνη καί παρ’ήμϊν. Ήμεϊς 
τούλάχιστον θά έπιδιώξωμεν τοΰτο άνενδότως. Αί 
παρεκτροπαϊ αί γινόμεναι άλλως μέ ούχί κακήν πρό- 
θεσιν δέν μάς άπελπίζουσι. Τήν ωφέλειαν τοΰ έθνους 
διά τών καλών σχολείων εχοντες ύπ’ όψει θά έρ— 
γασθώμεν πρός βελτίωσιν τών διδασκάλων καί πρός 
τό καλόν αύτών. Είθε ό Θεός νά άξιώση ήμάς νά 
ίδωμεν δημοτικήν έκπαίδευσιν καλλιτέραν καί σω- 
φρονεστέοαν ! Είθε νά ίδωμεν έν βραχεί χρόνφ 
τούς διδασκάλους τής πατρίδος ήμών καί ύλικώς 
καί ήθικώς άμειβομένους ύπό τής πολιτείας καί 
προστατευομένους. Ήμεϊς ούδέν ποθοΰμεν ύπέρ ήμών 
αύτών, τά πάντα θέλομεν ύπέρ τών σχολείων καί 
τών διδασκάλων. ------

«Ή Γερμανία δικαίως δύναται» νά όνομασθή κατ ’ 
έζοχήν χώρα τών δημοδιδασκάλων, άλλ’ άκριβώς 
ενεκεν τούτου χώρα τής εύκλειας τοΰ παρόντος καί 
τοΰ εύρυτάτου άπωτέρου μέλλοντος. “Οταν ό θεμε
λιωτής τοΰ μεγαλείου καί τής Γερμανικής ένότητος 
τό μέγα κατόρθωμά του άνεκήρυξεν ώς όφειλόμενον 
είς τόν κοινωνικόν πρωτεργάτην δημοδιδάσκαλον 
ειπεν αλήθειαν, ήν πρώτοι έπωφελήθησαν έν τφ μέλ- 
λοντι οί πικράν πείραν έν τώ παθήματι αύτών λα- 
βόντες Γάλλοι, οΐτινες έκτοτε τήν ύπεροχήν των 
έζήτησαν είς τήν έκ παραλλήλου προαγωγήν τής 
ωφελίμου διανοητικής καί στρατιωτικής τοΰ έθνους 
των έκπαιδεύσεως. Ήγέρθημεν πρωίαν τινά καί εϊ- 
δομεν έορταστικήν τήν Λειψίαν, πόλιν ύπο ήμίσεως 
καί πλέον εκατομμυρίου κατοίκων οικουμένην, τήν 
δέ κίνησιν αύτής όλως πανηγυρικήν. Είχεν έτοι- 
μασθή εκτάκτως μεγαλοπρεπώς πρός ύποδοχήν τών 
πεντακισχιλίων διδασκάλων τοΰ Γερμανικού Έθνους, 
οίτινες άπό βορρά καί νότον έξ άνατολών καί δυ- 
σμών συνήλθον έν Λειψίρε, ένθα έλαβε χώραν κατά 
τό έτος τοΰτο έτη.σία γενική τών δημοδιδασκάλων 
συνέλευσις.’Ανάλογος προς τήν τιμήν, ήν περιεποίουν 
τή πόλει οί συνερχόμενοι Γερμανοί διδάσκαλοι ήτο 
καί ή έκ μέρους αύτής ύποδοχή. Ό πανηγυρικός 
στολισμός τών δημοσίων καί ιδιωτικών οικημάτων 
προσεφώνει τοϊς έρχομένοις ξένοις τόν έπί τή άφίζει 
αύτών χαιρετισμόν προς άπόδειξιν τής συμπά
θειας, ήν τρέφει σύμπασα ή Λειψία πρός τούς 
πνευματικούς τής πατρίδος τραφείς. Σχεδόν άπασαι 
αί πολιτικαί έφημερίδες έγένοντο διερμηνείς τών αι
σθημάτων τούτων τής πόλεως. Αύτός δέ ό ύπουργός 
τής Παιδείας μετά τοΰ άνωτάτου έπόπτου τών σχο
λείων καί συμβούλου τοΰ στέμματος κατήλθον έκ 
Δρέσδης έπί τούτφ, δπως διά τής παρουσίας των τΐ- 
μήσωσι τήν τών Γερμανών διδασκάλων συνέλευσιν. 
Πέντε κατά συνέχειαν κύριαι συνεδριάσεις έγένοντο, 

έν τή πρώτη τών όποιων παρέστη ό Ύπουργός τής 
Παιδείας καί ό Δήμαρχος τής πόλεως. Ό Ύπουρ
γός πρώτος λαβών τόν λόγον ηύχαρίστησε τήν συν- 
έλευσιν τών διδασκάλων έπί τή προσκλήσει. «Αι
σθάνομαι έμαυτον κολακευόμενον, ειπεν, συμπαρα- 
καθήμενος μετά τών άνδρών έκείνων, οίτινες ώς άν- 
τικείμενον σκέψεων καί φροντίδων έχουσι τήν πρόο
δον καί ωφέλειαν τής Γερμανικής νεολαίας. Άκρ0ζ 
βώς ή αύτή μέριμνα άπασχολεϊ καί τήν Κυβέρνησιν, 
ήτις πάντοτε έπιμελώς άπέσχε νά προβή είς άπο- 
φάσεις άφορώσας τήν έκπαίδευσιν, χωρίς πρός τοΰτο 
νά έχη τήν πεφωτισμένην τών ειδημόνων άνδρών 
τής χώρας γνώμην, φρονούσα ότι άποφάσεις τής Κυ
βερνήσεως στερούμεναι τοΰ φωτός ειδικών περί τήν 
έκπαίδευσιν άνδρών ούδαμοΰ άλλοθι δύνανται ν'άπο · 
βώσι έπιβλαβεϊς δσον έπί ζητημάτων άφορώντω·) 
τήν τής χώρας έκπαίδευσιν. Διά τοΰτο έν ταΐς άπο- 
φάσεσιν αύτής περί έκπαιδευτικών ζητημάτων τήν 
γνώμην τών ά,δρών τούτων ύπ’ δψει έλαβεν. Έ- 
χουσα δ’ ή Κυβέρνησις τήν ιδέαν ότι δ διδάσκαλος 
ΐνα τό ιδεώδες τής αποστολής του κατανοήση καί 
καί έκπληρώση, έχει άνάγκην προστασίας είς τάς 
πραγματικάς αύτοΰ άνάγκας, έφρόντισε διά καταλ
λήλων νομοθετημάτων νά έπαρκέση είς ταύτας. » 
Ό Δήμαρχος επίσης προσφωνών τήν Συνέλευσιν έξέ- 
φρασε τήν εύγνωμοσύνην τής πόλεως έπί τή τιμή 
ήτις προσγίνεται αύτή φιλοξενούση τούς διδασκά
λους τοΰ Γερμανεκοΰ Έθνους. «Ή άπόλαυσις, ήν 
δυνάμεθα νά προσφέρωμεν ήμϊν ειπεν είναι ένθεν μέν 
αύτήή Λειψία ή πόλις έν τω έαρινφ αύτής σταλισμφ 
ή τά μέγιστα τιμώσα τάς ύπηρεσίας τοΰ σχολείου, άς 
παρέχει τοΰτο είς το έθνος, ένθεν δέ τά έξαιρέτως 
λειτουργοΰντα ήμών εκπαιδευτήρια.»

Καί όντως τά εκπαιδευτήρια τής Σαξωνίας ίδί<γ 
δέ τής Λειψίας άκμάζουσι ϊσως περισσότερον πάσης 
άλλης Γερμανικής χώρας. Έν αύτή ήδη εκπαιδευ
τικά! τινες μετά ρ ριθμίσεις ύπολειπόμεναι έτι έν 
άλλαις χώραις τής Γερμανίας λειτΟυργοΰσιν άπό 
πολλών έτών. Ή έπιθεώρησις τών σχολείων ύπ’ 
άνδρώ*  λαμβανομένων έξ αύτοΰ τοΰ κλάδου τών 
διδασκάλων καί ή άπωτέρω ύποχρεωτική έκπαίδευσις 
(Fortbildungsschule), τών άπό τοΰ σχολείου μετά 
τήν ύποχρεωτικήν των φοίτησεν άπολυομένων παίδων 
λειτουργοΰσι ήδη άπό πολλών έτών. Τά ζητήματα 
ταΰτα προς τοϊς άλλοις πολλοϊς έτι παρώρμησαν 
τήν*  συνέλευσιν τών Γερμανών διδασκάλων,, όπως 
κατά το τρέχον έτος όρίσωσι τήν Λειψίαν ώς τόπον 
συνελεύσεως, όπου τινά μέν τών ύπό συζήτησιν θε
μάτων τής συνελεύσεως λειτουργοΰσιν ήδη, τινά όμως 
καί όλως αποκρούονται, καθώς τό περί κοινών Σχο
λείων άδιακρίτως δογμάτων (Simultanschule).

Διά τοΰ νόμου τοΰ 1873 τά τοΰ λαοΰ Σχολεϊα 
δέν θεωρούνται ώς πρότερον, έξαρτώμενα έκ τής έκ
κλησίας, άλλ’ άνήκουσι τφ κράτει, όπερ διά τοΰ 
Ύπουργείου τής Έκπαιδεύσεως έχει τό δικαίωμα 
τής έποπτείας αύτών. Ό Ύπουργός έχει παρ’ 

έαυτφ τό εξαμελές εκπαιδευτικόν συμβούλιου άπο- 
τελούμινον έζ άνδρών έντριβών είς τά τής παιδείας, 
οί τρεις τών όποιων λαμβάνονται άποκλειστικώς έκ 
τών τής μέσης καί κατωτάτης έκπαιδεύσεως. Το 
όλον κράτος διαιρείται είς άνάλογα τή διοικητική 
διαιρέσει 26 σχολικά διαμερίσματα μετ’ ισαρίθμων 
’Επιθεωρητών έκλεγομένων έξ ειδικών περί τήν έκ- 
παίδευσιν άνδοών άδρώς ύπό τής πολιτείας άμειβο- 
μένων. “Εκαστος τούτων τών έπιθεωρητών ύποβάλ- 
λει έτησίαν έκθεσιν τώ ύπουργείφ καί ύποχρεοΰται 
νά έπισκεφθή άπαξ τοΰ έτους ή τούλάχιστον έντός 
διετίας έκαστον σχολεϊον τής δικαιοδοσίας του. Τά 
τοΰ λαοΰ Σχολεϊα έν Σαξωνίμ βασίζονται είσέτι έπί 
τής κατά δόγματα ίδρύσεως αύτών ( Konfessiona- 
lismus), ήτις είναι άκριβώς άντίθετος τών ένωτικών 
λεγομένων σχολείων (Simultanschule).

Τό μέγιστον καί φλεγον ζήτημα δια τήν Γερμα
νίαν ήδη είναι τό κοινωνικόν. Τοΰτο άπειλεϊ ήδη νά 
διαίρεση τό Γερμανικόν Έθνος, ώς ποτέ το θρησκευ
τικόν ζήτημα είς δύο άντίπαλα στρατόπεδα. Ο δι
δασκαλικός κόσμος πιστεύει ό,τι το μόνον μέσον ου 
μόνον τής καταστολής άλλά καί έζαλείψεως τής κοι
νωνικής ταύτης διαιρέσεως είναι ή συγχώνευσις τών 
σχολείων είς έν έθνικόν Γερμανικόν σχολεϊον άδια
κρίτως δογμάτων καί κοινωνικών διαιρέσεων (Simul
tanschule), όπου ό γερμανόπαις οφείλει άσχέτως 
προς τά θρησκευτικά δόγματα νά μανθάνη πρώτον 
νά αίσθάνηται έαυτόν ώς άνθρωπον, ώς πολίτην έ- 
χοντα ίσα δικαιώματα έν κοινή πατρίδι. Άλλ' άν- 
τιμέτωπος ίσταται»τή ίδέη ταύτη κατ’ έζοχήν ή 
μερ ς έκείνη, ήτις τόν λόγον περί τής κατά Χριστόν 
πολιτείας άνά στόμα μεγαλοφωνότατα φέρει, αρνου- 
μένη ν’ άκολουθήση τήν ύψηλήν τοΰ Χριστού διδα
σκαλίαν τοΰ θεωρεϊν τόν πλησίον ώς άδελφόν καί 
τοΰ βοηθεϊν έν άγάπη τού; πτωχούς τώ πνεύματι 
καί φρονούσα έκ διαμέτρου άντιθέτως, ότι ο κοινω
νικός κίνδυνος μόνον διά τών δογμάτων δύναται νά 
άποσοβηθή καί τής διανοίξεως χασμάτων ένεκα τών 
θρησκευτικών αντιθέσεων καί κοινωνικών διαιρέσεων 
μεταξύ τών Γερμανών πολιτών. Διά^τοΰτο ώς πρώ
τον θέμα τής συνελεύσεως ήτο «τά άδιακρίτως θρη
σκείας ένωτικά σχολεϊα πρέπει νά ώσι έν τώ μέλ- 
λοντι σχολεϊα τοΰ Γερμανικού Έθνους.» Ένιαχοΰ 
τής Γερμανίας είσήχθησαν ήδη τά σχολεϊα ταΰτα, 
άλλά καταπολεμούνται σφοδρώς ύπό τής εκκλησίας, 
ήτις διά τών ένωτικών τούτων σχολείων άπολλυσι 
τήν ήν άσκεϊ έν τή θρησκευτική διδασκαλία έπο- 
πτείαν τών σχολείων. Τό έδαφος έκ μέρους τών 
κληρικών δέν παραχωρεϊται εύκόλως, άλλά τά ένε- 
νήκοντα έκατοστά τών διδασκάλων, άτινα ύποστη- 
ρίζουσι τήν νέαν οδόν έν τή Εθνική εκπαιδεύσει είναι 
δύναμις άκαταγώνιστος. "Οτε δέ κατά τό παρελθόν 
έτος ό Ύπουργός τής Παιδείας έν Βερολίνφ ύπείκων 
είς τά νεύματα τοΰ κληρικού κόμματος, τοΰ κέντρου, 
είσήγαγεν νομοσχέδιον, δι’ ού ύπήγε τά σχολεϊα έκ 
νέου τή έκκλησία ολόκληρος ή Γερμανία έσείσθη καί 

ό Υπουργός έκεΐνος κατέπεσε μετά τοΰ νομοσχε
δίου του, διότι οί Γερμανοί χαρίζουσιν ίσως άλλοις 
λαοϊς μεσημβρινωτέροις το άσχολεϊσθαι καί μεριμνάν 
πεοί πολιτικών ελευθεριών, έπ’ ούδενί όμως λόγφ 
πράττουσι τοΰτο κατόπιν παθημάτων διά τήν άνα— 
τροφήν τών τέκνων των.

Καί έν Έλλάδι άλλοτε έπί τοΰ τότε Ύπουργοΰ 
Βαλασσοπούλου ήγέρθη τό αύτό ζήτημα τής άνα- 
θέσεως τής τοΰ λαοΰ έκπαιδεύσεως είς τάς χεϊρας 
τών ίερέων. “Αν καί ό κίνδυνος δέν είχε τόν αύτόν 
δν έν Γερμανία χαρακτήρα, όπου ό κλήρος διά τής 
ύφαρπαγής τής τοΰ λαοΰ έκπαιδεύσεως έπιζητεϊ 
τήν άπόλυτον έ τή πολιτεία καί τή κοινωνία ίσχύν, 
άλλά μάλλον κίνδυνον τής πνευματικής άποτυφλώ- 
σεως τών παίδων, ό τότε έν τή ένεργφ αύτοΰ δράσει 
ευρισκόμενος έν Άθήναις Διδασκαλικός Σύλλογος 
διευθυνόμενος ύπό άνδρών συ/αισθανομένων τον κίν
δυνον, είς ον τό Ελληνικόν “Εθνος πνευματικώς θά 
ωθείτο, άπέκρουσε τελεσφορώ; τήν έν τοϊς γραφείοις 
τοΰ Ύπουργείου άνακύψασαν τοιαύτην ιδέαν.

Δεύτερον ζήτημα ήτο ή έποπτεία των Σχολείων 
ύπ’ άνδρών λαμβανομένων έξ αύτοΰ τοΰ κλάδου 
τών διδασκάλων, θεσμός ήδη άπό έτών έν Σαζωνία 
λειτουργών εύδοκίμως. Οί διδάσκαλοι φρονοΰσιν ότι 
έν ταϊς τάξεσι αύτών διαθέτουσι τόν άριθμόν γενικώς 
καί παιδαγωγικώς μεμορφωμένων δυνάμεων, ΐνα καί 
πάλιν έγείρωσιν έν Λειψία τήν άπαίτησιν τής έπο
πτείας τών Σχολείων ύπ’ άνδρών έξ αύτοΰ τού 
κλάδου των λαμβανομένων. Άπαιτοΰσιν, δπως άρ- 
θώσιν αί ύπό μή ειδικών τής παιδαγωγικής ένεργού- 
μεναι κατά τόπους έπιθεωρήσεις, αΐτινες ώς επί το 
πλεΐστον άνατίθενται είς τούς κατά τόπους ίερεϊς, 
τοσοΰτον δέ μάλλον έπιμένουσι είς τοΰτο, καθ’ όσον 
έν άπάση τή Αύστρία καί ένιαχοΰ τής Γερμανίας 
αύτής ό κλήρο; άπεκλείσθη τής άναμίξεως είς τά 
σχολεϊα.

Τρίτον έκ τών γενικών ζητημάτων τής συνελεύ
σεως ζήτημα ήτο «ή άνάγκη τή; τοΰ λαοΰ περαιτέρω 
άναπτύζεως μετά τήν τοΰ σχολείου ύποχρεωτικήν 
φοίτησιν μέχρι τοΰ χρόνου τής στρατιωτικής υπο
χρεώσει»;.» Τό θέμα άνέπτυξεν έν μέλος τής Πρωσ- 
σικής βουλής ό Rickert, όστις τυγχάνει μέλος τοΰ 
πρός μόρφωσιν τοΰ λαοΰ ύπάρχοντος Συλλόγου. Διά 
τών προτεινομένων 
παϊδα τοΰ λαοΰ έν 
στάδια τής ήλικίας 
δευτικών τοιούτων 
Σύλλογοι οί πρός 
καί οί διδάσκαλοι 
ρετον συνδρομήν των. Πολλαί δ’ έπίσης είναι αί ει- 
δικαί τών διδασκάλων συνελεύσεις αί άφορώσαι την 
συζήτησιν είδικωτέρων έκπαιδευτικών ζητημάτων.

Δέν ήτο δε μόνον ή έκ τών συζητήσεων σκοπου- 
μένη ωφέλεια. Έπί τή εύκαιρες ταύτη παρέχονται 
τώ διδασκάλφ τά μέσα τής περαιτέρω μορφώσεώς 
του διά παντός διδακτικοΰ, όπερ παρέχει έκάστη

θέλουσι νά παρακολουθήσωσι τόν 
τή εκπαιδεύσει καθ’ δλα τά 
του, διά τής ίδρύσεως έκπαι— 

τοΰ λαοΰ ιδρυμάτων, είς ά οί 
μόρφωσιν τοΰ λαοΰ ύπάρχοντες 
νά παράσχωσι τήν αυτοπροαί- 
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πόλις έν ή αί συνελεύσεις γίγνονται. Βιβλιοθήκαι, 
βιομηχανικά καταστήματα καί λόγου άξια δημό
σια Ιδρύματα, πρός δέ μεγάλη και πλούσια έκθεσις 
τών προς διδασκαλίαν οργάνων καί μέσων έν τοϊς 
σχολείοις άπησχόλησαν τόν νοΰν τών διδασκάλων 
προς πλουτισμόν τών γνώσεων των. Έν Γερμανίφ 
ό διδάσκαλος δρά ώς δύναμις αναγνωριζόμενη ύπό 
της πολιτείας και της κοινωνίας, Ικανή πρός έμπέ- 
δωσιν τοΰ κοινωνικοΰ οίκοδομ.ήματος. Έν Έλλάδι 
τούναντίον παρημελήθη ύπ’ άμφοτέρων τούτων καί 
έρρίφθη άθυρμα τή πολίτικη άκολασίιγ. Τά σωφρο- 
νοΰντα έθνη έπιζητοΰσι την μόρφωσιν καί τελειοποίη- 
σιν τοΰ κοινωνικοΰ οικοδομήματος άρχόμενοι άπό 
θεμελίων, άλλ’ ήμεϊς οί έν Έλλάδι έπιδιώκομεν 
τοΰτο άρχόμενοι άπό τής στέγης, ή σήμερον δέ 
δεινή κρίσις, ήν διέρχεται ό ελληνισμός σύμπας, εί
ναι άποτέλεσμα τής τοιαύτη; άστοχου ήμών πο
λιτείας, τήν θεραπείαν δέ τοΰ κακού τούτου πρέπει 
νά έπιζητήσωμεν ούχί έν τώ προσώπφ τόσον τοΰ 
ύπουργοΰ τών Οικονομικών, άλλ’ έν τώ προσώπω 
άρίβτου Υπουργού τής Λημοοίας Έκπαιάεΰβεωι;.

X. Χακελλ,αρόπουλος.

Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ

Πάν φαινόμενου ύπόκειται είς μίαν ή και περισ
σότερα; αιτίας, αϊτινες προκαλοΰσι τοΰτο. ΤΙ γνώσις 
δέ τής αιτίας ταύτης ή τών αιτιών έν τώ σωμα
τική τοΰ άνθρώπου βίω έκλήθη διαγνωστική καί 
θεωρείται έν τή ιατρική ώ; τό σπουδαιότατον καί 
άναγκαιότατον μέσον πρός ίατρείαν τών νοσημάτων. 
Έπειδή δέ καί τά φαινόμενα τοΰ ψυχικού βίου, καί 
ή νόησις, καί τό συναισθηματικόν καί ή βούλησις 
καί ή μνήμη καί ή φαντασία καί ή αισθητική καί 
παραστατική ενέργεια τής ψυχής ύπόκειται είς νό
μους σταθερού; καί άμεταβλήτους, άνάγκη καί έν
ταΰθα νά ζητώνται πάντοτε αί αίτίαι αί προκα- 
λοϋσαι τά φαινόμενα ταΰτα καί νά γίνεται πρός 
άρσιν τών φαινομένων τούτων ένέργεια έπί τάς αι
τίας, έν άλλοις λόγοι; πρέπει καί ένταΰθα νά έφαρ- 
μοσθή ή διαγνωστική, ήν πρό πολλοϋ μεταχειρίζεται 
τελεσφορώ; ή ιατρική. Ώ; παράδειγμα δέ τής ήμε- 
τέρας γνώμης φέρομεν έν φαινόμενου ψυχικόυ τοΰ 
άνθρώπου, τήν φυγοπονίαν, ίνα πεισθώμεν πόσου 
άναγκαία είναι προς τήν όρθήν χρήσιν αύτή; καί θε
ραπείαν ή διαγνωστική έν τή άνατροφή τοΰ άνθρώ
που, ώς είναι άναγκαία καί έν τή ιατρική.

Ή άποφυγή έργασίας εϊτε σωματική; εϊτε πνευ
ματική; δύναται νά προέρχεται ή άπό άτονίαν τοΰ 
σώματος ή άπό κοασιν φλεγματώδη ή άπο έλλειψιν 
ένδιαφέροντος πρός τήν έπιβαλλομένην έργασίαν, ή 
άπο ίσχυρογνωμοσύνην, διότι δέν άναγνωρίζεται ή 
έργασία, ή άπό κακήν εζιν εί; τήν ραθυμίαν καί 
άπραζίαν. Προς διόρθωσιν δέ τοΰ ελαττώματος τού-
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του,δπερ δύναται νά καταστήση τόν άνθρωπον δυσ
τυχή' διότι ή άργία είναι μ.ήτηρ τής κακίας, 
πρέπει άναλόγως τής διαγνώσεως τής αιτίας νά 
μεταχειρισθώμεν καί τά κατάλληλα θεραπευτικά 
μέσα. Καί άν μέν ή φυγοπονία προέρχεται έξ άτο- 
νίας τοΰ σώματος, τότε πρέπει νά ένισχύσωμεν το 
σώμα διά τή; καταλλήλου διαίτης, άν δέ έκ φλεγ
ματώδους κράσεως, πρέπει νά ύπερνικήσωμεν ιήν 
ραθυμίαν ταύτην διά τής άσκήσεω; εί; τήν έργασίαν, 
διά τής συναναστροφής μέ παΐδας φιλοπόνου; καί 
ζωηρούς, διά τών παιγνιδίων’ άν δέ έξ έλλείψεως 
ένδιαφέροντος, νά διεγείρωμεν τό ένδιαφέρον προς 
τήν έργασίαν. ’Επειδή δέ ένδιαφέρον γεννάται, δπου 
ύπάρχει κατανόησες τοΰ πράγματος καί πεποίθησις 
είς έαυτόν τοΰ εργαζομένου, διά τοΰτο πρέπει νά γί
νηται ή διδασκαλία ούτω, ώστε νά κατανοή ό μα
θητής τό μάθημα, νά άναγνωρίζηται δέ καί ή μικρά 
αύτοϋ επιτυχία, ίνα ό μαθητής ένθαρρυνθή καί έπι- 
διώκη τήν έκ τής φιλοπονίας προερχομένην' εύχαρί- 
στησιν. “Αν δέ ή φυγοπονία προέρχεται άπό κακήν 
έξιν, διότι παιδιόθεν οί γονείς έφείδοντο τοΰ παιδιού 
καΐ ύπό κακώς έννοουμένης στοργής άφινον αύτό έν 
άκινησίγ καί άπραξία, ώστε νά έξοικειωθή τό σώμά 
του ποός τοιαύτην συνήθειαν, τότε πρέπει διά τής 
έπιμονής καί καρτερία; νά καταβληθή προσπάθεια, 
ϊνα γεννηθή άλλη έξις, ή φιλοπονία, κατά τήν μέ
θοδον τής θεραπείας contraria contrariis. Τό 
φαινόμενον τής φυγοπονίας καί άπραξία; καί άμε- 
λείας έν τή μικρά ήλικία είναι σοβαρόν καί έπικίν- 
δυνον καί πρέπει ό διδάσκαλος νά μεταχειρισθή πά
σαν αύτοϋ τήν τέχνην πρός θεραπείαν’ διότι ή άρ
γία είναι δυστυχώς δχι μόνον μήτηρ τής κακίας, 
άλλα και τής μωρίας.

'Η σκέψις άναπτύσσεται διά τής σκέψεως καί τής 
άσχολίας καί τής ζητήσεως. Οί έξοικειωθέντες 
πρός βίον άπράγμονα καί προς τήν ραστώνην κατα- 
πίπτουσι νοητικώς καί εμφανίζονται μωροί, έν φ 
άλλοτε δέν ήσαν τοιοϋτοι. Ούτω βλέπομεν καί τήν 
φύσιν διά τής μεταλλαγής τοΰ βίου βελτιουμένην ή 
διαφθειρομένην. Καί ή όρθή άνατροφή καθήκον έχει 
διά τών συνετών καί περιεσκεμμένων αύτής μέτρων 
νά προφύλαξη τούς λαούς άπό τήν κατάπτωσιν, νά 
καθοδηγήση δέ αύτούς καί έφοδιάση μέ τά άπαι- 
τούμενα υ,έσα πρός βίον τελειότερου. ‘Έν δέ μέσον 
πλείστου λόγου άξιον είναι καί ή φιλοπονία. Τάς 
σκέψεις ταύτας βεβαίως είχε προ οφθαλμών καί ό 
Rousseau, δταν έγραφεν έν Αίμιλίώ’ «Καθώς εκ
θηλύνεται τό σώμα τοΰ δεσπότου, δν ένδύουσι καί 
δι’ δν εργάζονται οί ύπηρέται, ούτω καί το πνεΰμα 
τοϋ μαθητοΰ, δπερ προφυλάττεται έν τή μαθήσει 
άπό έντασιν τή; πνευματικής δυνάμεως. Καθώς οί 
άνθρωποι έπιμελοΰνται νά έζεύρωσι μεθόδους, ίνα 
μανθάνωσιν άνέτως τάς έπιστήμας, έπρεπε νά φροντί
σουν νά έξεύρουν καί μέθοδον, καθ’ ήν νά μανθάνωσι 
κοπιάζοντες. Τούτο είναι άναγκαΐον».


