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ΓΊΤΥΣΣΤΟΓΊΟΙΗΣΙΣ

Ή τύπωσις τοΰ μεγάλου παιδαγωγικού έργου 
τών νεωτέρων χρόνων, τού Αιμίλιου τοΰ Ρουσσώ, 
έν τή καθ’ ήμας γλώσση ήρξατο νά γίνηται, πα- 
ρακαλοΰνται δέ οί λαβόντες αγγελίας νά έπιστρέ- 
ψωσιν ήμΐν ταύτας, ή οί βουλόμενοι νά έχωσι το 
έργον νά δηλώσωσιν ήμΐν τοΰτο νΰν, διότι κατόπιν 
καί τριπλάσια έάν πληρώνωσι, δέν θά εύρίσκωσ^ 
τό αθάνατον περί άνατροφής σύγγραμμα.

HERBERT SPENCER

Β’. Περί διανοητικής μ,ορφώσεως.

Τρίτον άνάγνωβμα.

• {Συνέχεια ιίέ -ροηγούμεν ον φόΛΛοτ)

Τό σύστημα τής μηχανικής άποστηθίσεως έξε- 
τίμα, δπως καί τά άλλα τής έποχής του συστήμα
τα, μάλλον τούς τύπους και τά σύμβολα ή τά 
πράγματα, χάριν τών όποιων ησαν αύτά τά σύμ
βολα.Νά έπαναλαμβάνη δ μαθητής τάς λέξεις τοΰτο 
ήτο τό πάν, νά μή έννοή όμως τήν έννοιαν τοΰτο 
οέν έσήμάινε τίποτε καί οΰτω έθυσιάζετο τό πνεΰμα 
είς τό γράμμα. Καί εικότως- διότι οσω περισσότε
ρον προσέχομεν είς τό σημεΐον, τοσούτφ άπροσε- 
κτότεροε γινόμεθα εις τό σημαινόμενον. Περί τής 
άποστηθίσεως είπεν ήδη πρό πολλοΰ πάνυ όρθώς δ 
Montaigne- Savoir parcoeur n’est pas savoir.

Έπ’ ίσης ήρχισε μέ τήν άποστήθισιν νά κατα- 
πίπτη καΐ ή διδασκαλία τών ξηρών κανόνων. Κατ’ 
άρχάς τά πράγματα τά καθ’έκαστα καί έπειτα ή 
γενίκευσις είναι νέα μέθοδος καί ύπό τής-θεωρίας καί 
ύπό τής πείρας άποδεικνυομένη όρθοτάτη. Ή μέθο
δος τών κανόνων απορρίπτεται, διότι δίδει γνώσεις 
άσυναρτήτους καί δέν συντελεί εις τήν άληθή κατα- 
νόησιν τών πραγμάτων,άλλά περιορίζεται είς τήν ε
πιφάνειαν.Τό νά δίδηται τό έξαγόμενον μιάς έρεύνης 
χωρίς νά δεικνύηται καί ό τρόπος τής έρεύνης αύτής 
θεωρείται ώς έξασθενοΰν τόν νοΰν καί πρός οΰδέν 
ώφελοΰν.Αί γενικαΐ άλήθειαι, όπως παρέχωσι διαρκή 
καί τήν προσήκουσαν ωφέλειαν, δέν πρέπει νά δι— 
δωνται άλλά νά αποκτώνται. Ή παροιμία ανεμο
μαζώματα διαβολοβκορπίβματα δεικνύεται ού μόνον 
έπί τοϋ πλούτου, άλλά καί έπί τών γνώσεων άλη
θής. *0  λόγος δέ, δι’ ον δέν πρέπει νά δίδηται 
πρώτον ό κανών καί έπειτα τό πράγμα είναι ό εξής- 
διότι δ κανών μή έφαρμοζόμενος πανταχοΰ διευκο
λύνει τόν άνθρωπον μόνον έκεϊ, ένθα ούτος ισχύει, 
πέρα δέ τών κανόνων ΐσταται ό νέος έγκαταλελειμ- 
μένος καί αμήχανος, έν φ τουναντίον ό έκ τών με
ρικών περιπτώσεων σχηματίσας μόνος διά τής ιδίας 
έαυτοΰ ένεργείας άρχάς καϊ είς περιπτώσεις διαφό
ρους θά σκεφθή νά έξεύρη μόνος καί τούς κανόνας, 
είς οΰς νά ύπαγάγη καί ταύτας. Μεταξύ ένός πνεύ
ματος κανόνων καί ένός πνεύματος άρχών ύπάρχει 
ή αύτή διαφορά, ήτις ύπάρχει μεταξύ ένός άτά- 
κτως έρριμένου σωροΰ πραγμάτων όργανικώς διατε
ταγμένων καί άποτελούντων έν δλον. Κατά τήν δευ- 
τέραν περίπτωσιν ού μόνον συγκρατοΰνται τά μέρη 
καί δέν άπόλλυταε μηδέν, άλλ’ έμφανίζεται καί 
τοΰτο τό καλόν, δτι αί τοιαΰται γνώσεις γίνονται 
ένεργόν μέσον πρός έλευθέραν έρευναν, πρός άνεξάρ- 
τητον άντίληψιν, πρός άνακάλυψιν τών μέχρι τοΰδε 
άγνώστων —καθαρώς σκοποί, οΰς κατά τήν πρώτην
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περίπτωσιν κατά τήν μέθοδον τών κανόνων δέν επι
τυγχάνονται. Τά ένταΰθα λεγάμενα δέν είναι πα
ραβολή άπλώς, άλλ’ αλήθεια κατά γράμμα. Ή 
περίληψις καί αναγωγή τών μερικών περιπτώσεων 
ύπό γενικάς κατηγορίας είναι πράγματι ή διοργά— 
νωσις τών γνώσεων είτε τοΰτο θεώρηση τις ώς ύπο- 
κειμενικόν είτε ώ; αντικειμενικόν φαινόμενον, καί ή 
πνευματική κυριότης τοϋ άνθρώπου πρέπει νά με- 
τρήται κατά τήν έκτασιν, ήν ή διοργάνωσις αΰτη 
έχει λάβη.

Ή έξωσις τών κανόνων διά τών κατηγοριών καϊ 
ή μετά τοΰ πράγματος τούτου κατ’ ανάγκην συν
δεόμενη μέθοδος, είς τάς άφηοημένας έννοιας τότε 
νά έρχώμεθα, όπόταν ήδη τό πνεΰμα έζφκειώθη πρός 
τά πράγματα, έζ ών αύται άφηρέθησαν, είχε τοΰτο 
ώς συνέπειαν, ό'τι μαθήματά τινα προώρως πρότερον 
διδασκόμενα ώρίσθησαν νά διδάσκωνται βραδύτερον. 
ΙΙαράδειγμα τούτου πρόχειρον έχομεν ότι έξέλιπεν 
ή συνήθεια νά διδάσκωνται τά παιδία γραμματικήν, 
όπερ είναι όλως παρά φύσιν, άν άποβλέψωμεν είς 
τήν οδόν, ήν άκολουθεϊ ή φύσις καί έν έκάστφ άτό- 
μφ κα'ι έν πολλοϊς, δηλονότι έν τφ έθνει. Κατά τόν 
Marcel· « Ή γραμματική δεν είναι η βάσις, άλλά 
το έπιστέγασμα τοϋ δλου.» Ό δέ Wyse ποιείται 
τάς έξής σκέψεις’ «Ή γραμματική και τό συντα
κτικόν είναι, συλλογή κανόνων, οΐτινες σχηματί
ζονται έκ τών πραγμάτων και είναι τδ αποτέλε
σμα τής έπαγωγής, είς δ φδάνομεν διά μακρο
χρονίου παρα,τηρήσεως και συγκρίσεως τών πραγ
μάτων. 'Εν ένϊ λόγω, οί κανόνες είναι ή έπι- 
Οτήμη, ή φιλοσοφία τής γλώσσης. Έάν έξετά- 
ο'ωμεν τήν οδόν τής φύσεως, βλέπομεν ότι ούτε 
άτομα οϋτε λαοί φ&άνουσιν εύδύς έξ άρχής είς 
τήν επιστήμην. Ή γλώσσα πρότερον λαλεϊται, 
γράφονται έν αύτή ποιήματα έπι πολλά έτη, πριν 
ή γίνη σκέψις περί γραμματικής η προσωδίας. Οί 
άν&ρωποι έκαμνον και κρίσεις και συλλογισμούς, 
πριν σύνταξη δ Αριστοτέλης τήν λογικήν του.» 
Κατά ταΰτα ή γραμματική, ήτις έσχηματίσθη μετά 
τήν γλώσσαν, έπρεπε νά διδάσκηται καί μετ’αύτήν. 
Καί τήν άλήθειαν ταύτην οφείλει πάς τις νά όμολο- 
γήση, όστις άναγνωρίζει τήν μεταξύ τοΰ όλου καί 
τοΰ άτόμου ύπάρχουσαν ομοιότητα έν τή άναπτύξει.

Έκ τών νέων μεθόδων, αϊτινες μετά τήν κατα
στροφήν τών παλαιών ένεφάνησαν, ή σπουδαιοτέρα 
πασών είναι ή συστηματική διαμόρφωσις τοΰ παρα
τηρητικού. Μετά μάκρους αιώνας τυφλότητας άρ- 
χονται οί άνθρωποι νά έννοώσιν ότι ή έλευθέρα αύ- 
τενέργεεα ωφελεί πολύ τήν παρατηρητικότητα τών 
παίδων. "Ο,τι πρότερον έθεωρειτο ώς καθαρά άσκο
πος ενέργεια, ώς παιδιά, ώς διασκέδασις, θεωρείται 
νΰν ώς λειτουργία πρός άπόκτησιν γνώσεων, έφ’ ών 
έρείδονται πασαι αί μετά ταΰτα γνώσεις. Ένταΰθα 
στηρίζεται καί ή καλώς έννοηθεϊσα, άλλά κακώς 
έφαρμοζομενη μέθοδος τής αίσθητοποιοΰ Οιδασκα- 
λας. Ή γνώμη τοΰ Βάκωνος ότι ή φυσική είναι ή 

μήτηρ τών επιστημών, απέκτησε σημασίαν καί διά 
τήν ανατροφήν. "Αν δέν γνωρίσωμεν άκριβώς τάς 
όρατάς καί ψηλαφητάς τών πραγμάτων ιδιότητας, 
κατ’ άνάγκην αί παραστάσεις ήμών θά είναι πλημ
μελείς, οί συλλογισμοί ήμών καί τά συμπεράσματα 
έσφαλμένα καί αί έρευναι ήμών μάταιαι. «Όταν 
παραμεληθή ή άνατροφή τών αισθητηρίων, τότε 
δεικνύεται όλη ή μετά ταΰτα άνατροφή τοΰ άνθρώ-' 
που ύπνηρά, συγκεχυμένη, άνεπαρκής, όπερ είναι 
άδύνατον ποτέ νά διορθωθή.» Καί όντως, άν έξετά- 
σωμεν άκριβώς, θά ίδωμεν ότι είς πάσας τάς επι
τυχείς ήμών έπιχειρήσεις συντελεστικόν πολύ πρός 
τοΰτο ύπήρξεν ή άκριβής παρατηρητικότης. 'Ο καλ
λιτέχνης καΐ ό φυσιοδίφης καί ό έπιστήμων δέν δύ
νανται νά στερώνται αύτής. Ό ιατρός έχει άπόλυ- 
τον άνάγκην αύτής πρός όρθήν διάγνωσιν’ ό μηχα
νικός τοσοΰτον έχει άνάγκην αύτής, ώστε πρός άπό— 
κτησιν αύτής οφείλει νά διαμείνη έτη τινά έν τφ 
έργοστασίφ. Άλλά καΐ ό φιλόσοφος κατά βάθος εί
ναι ό παρατηρητής τών σχέσεων τών πραγμάτων, 
άς οί άλλοι παραβλέπουσιν, ό ποιητής είναι ό δια- 
βλέπων τά κάλλη τής φύσεως, τά όποια, όταν πα- 
ρασταθώσιν, πάντες άναγνωρίζουσιν, άλλά πρότερον 
δέν έβλεπον. Δέν δύναται τις δέ ίκανώς διά λέξεων 
νά δηλώση τήν μεγάλην σημασίαν, ήν έχουσι ζωη- 
ραΐ καί πλήρεις έντυπώσεις. Έκ σαθροΰ ύλικοΰ δέν 
είναι δυνατόν νά άνεγερθή ούδέν στερεόν οικοδόμη
μα γνώσεων.

Καί άφ’ ού ή παλαιά μέθοδος νά διδάσκωνται 
άφηρημένως αί άλήθειαι, κατέστη άχρηστος, άνε
φάνη ή νέα μέθοδος νά διδάσκωνται αί άλήθειαι 
συγκεκριμένως. Τά στοιχεία τών έπιστημών μανθά
νει τις σήμερον έξ άμέσου άντιλήψεως, ώς μανθάνει 
δείγματα ύφασμάτων, ώς γιγνώσκει τήν γεΰσιν καί 
τό χρώμα τών πραγμάτων. Παράδειγμα τούτου εί
ναι καί*  τό άριθμητήριον διά τά πρώτα μαθήματα 
τής άριθμητικής. Τά μέτρα καί τά σταθμά διδά
σκονται έν συγκρίσει πρός υπάρχοντα πράγματι καΐ 
γνωστά είς τούς μαθητάς. Ένταΰθα άνήκουσι καΐ 
οί γεωγραφικοί πίνακες καϊ τά γεωμετρικά σώματα 
κλπ. ώς προπαρασκευή είς τήν γεωγραφίαν ή γεω
μετρίαν. Τό κοινόν δέ γνώρισμα πασών τούτων τών 
μεθόδων είναι ότι έγείρουσι το πνεΰμα παντός μα
θητοΰ είς όμοίαν έργασίαν, ήν έποίησε καΐ το πνεΰμα 
τής άνθρωπότητος έν μεγάλφ. Αί άλήθειαι τοϋ άριθ- 
μοΰ, τοΰ σχήματος, τής τοπικής σχέσεως έξήχθη- 
σαν κατ’ άρχάς έκ τών πραγμάτων αύτών άμέσως. 
"Ωστε, όταν αί άλήθειαι αύται προσφέρωνται συγκε
κριμένως είς τά παιδία, σημαίνει ότι ταΰτα μανθά
νουσι ταύτας, δπως ή άνθρωπότης σύμπασα έμαθε. 
Καί σύν τφ χρόνφ θά γίνη καταληπτόν ότι είναι 
άδύνατον νά μάθωσι ταύτας δι’ άλλης όδοΰ. Καί 
διά τοΰτο, έάν τις άπαιτή νά έπαναλαμβάνωσιν οί 
μαθηταί τά άφηρημένα αύτά πράγματα, ταΰτα ού
δεμίαν δι’ αύτά έχουσι σημασίαν μέχρις ότου κα— 
τανοηθώσιν ότι είναι άπλώς προσδιορισμοί έκείνων, 

ά άμέσως προσπίπτουσιν είς τά αισθητήρια ήμών.
Έκ πασών δέ τών καινοτομιών, αϊτινες πανταχοϋ 

εΰρίσκουσεν ύποδοχήν, ή όριστικωτάτη είναι ό πόθος 
νά μανθάνωσιν οί μαθηταί τά μαθήματα μέ εύχα - 
ρίστησιν μάλλον ή μέ λύπην καΐ στενοχώριαν, πό
θος, όστις στηρίζεται είς τήν μάλλον ή ήττον σαφή 
ιδέαν ότι άείποτε ή πνευματική ένέργεια, είς ήν εύ- 
ρίσκει τό παιδίον εύχαρίστησιν, είναι ή ύγιής καί 
ή όρθή ένέργεια καί άντιστρόφως. Όσημέραι γίνεται 
καταφανέστερον ότι ή έφεσις τοΰ άνθρώπου προς 
τοΰτο ή έκεΐνο τό μάθημα είναι σημεϊον ότι τό άνα- 
πτυσσόμενον μάθημα ώρίμασε πρός τοιαύτας ιδέας 
καΐ έχει τούτων άνάγκην πρός άνάπτυξιν. Καί πά
λιν ή άποστροφή πρός τοΰτο ή έκεΐνο τό μάθημα 
δεικνύει ότι τό μάθημα τοΰτο προσφέρεται προώρως 
ή ούχί φυσικώς. Έντεΰθεν έξηγοΰνται καΐ αί πολλαί 
προσπάθειαι τών παιδαγωγών νά ποιήσωσι τήν πρώ
την διδασκαλίαν διασκεδαστικήν καΐ πάσαν τοιαύ
την ένδιαφέρουσαν καί θελκτικήν έντεΰθεν καΐ ό πολύς 
λόγος περί τάς σημασίας τών παιγνιδίων, έντεΰθεν 
καί ή ύπεράσπισις τών βαυκαλημάτων καΐ τών πα
ραμυθιών. Καθ’ έκάστην προσαομόζομεν μάλλον καί 
μάλλον τάς πράξεις ήμών πρός τάς άξιώσεις τής 
νεολαίας καί ή διαρκής έρώτησις είναι’ «αρμόζει 
είς τά παιδία αύτός ή έκεϊνος ό τρόπος τής διδα
σκαλίας;» Ό Marcel λέγει’ «Τά μαθήματα πρέ
πει νά παύωσι, πριν φανώσι σημεία κοπώσεως» καί 
κατωτέρω’ «Πρέπει νά εύλαβώμεθα τήν φυσικήν 
τών παίδων κλίσιν προς έναλλαγήν, ή δέ πλήρωσις 
τής φιλομαθείας αύτών πρέπει νά βαίνη έκ παραλ
λήλου πρός τήν άνάπτυξιν των.» Ούτως έχει τό 
πράγμα καί μέ τήν μετά ταΰτα άνατροφήν. Τά 
διαλείμματα τών μαθημάτων, αί έκδρομαί, οί πε
ρίπατοι, τά τερπνά άναγνώσματα, ή χορφδία καΐ 
τά άλλα μαρτυροΰσι περί τοΰ πνεύματος, δπερ ύπη- 
γόρευσε τάς μεταβολάς αύτάς. Ή κλίσις πρός τόν 
άσκητικόν βίον βαθμηδόν έκλείπει καΐ έκ τοΰ βίου 
καί έκ τοΰ σχολείου καΐ ό,τι διακρίνει τήν τάσιν 
τών πολιτειών νά αύξήσωσι τήν εύδαιμονίαν τών 
άνθρώπων, τοΰτ’ αύτό παρατηρεΐται καΐ είς τήν 
νομοθεσίαν τών σχολείων.

Άλλά τις είναι ό κοενός χαρακτήρ πασών τού
των τών μεταβολών ; Δέν ύπάρχει πανταχοϋ ή 
προσπάθεια νά ύπακούωσιν οί άνθρωποι εις τήν φύ— 
σιν ; Άπόδειξις ότι άπέστησαν οί άνθρωποι τής 
προώρου ύπερβολικής κοπώσεως, καθ’ ής έξεγείρεται 
ή φύσις καί περιωρίσθησαν κατά τήν πρώτην ήλι- 
κίαν νά γυμνάζωσι τά αισθητήρια καΐ τά μέλη τοΰ 
σώματος τών παιδιών. Άπόδειξις ότι ή άποστήθι- 
σις ύποχωρεϊ είς τήν προφορικήν καί έμπειρικήν δι
δασκαλίαν, είς τήν διδασκαλίαν τοΰ άγροΰ καί τής 
παλαίστρας. Άπόδειξις ότι ή διδασκαλία τών -κανό
νων παλαιοΰται όσημέραι καΐ άντικαθίσταται διά 
τής διδασκαλίας τών άρχών τ. έ. οί άνθρωποι σή
μερον δέν ένασχολοΰνται μέ τάς γενικάς έννοιας πριν 
ώσι γνωστά τά έπί μέρους,έφ’ών μέλλουσι αύται νά 

στηριχθώσιν. Άπόδειξις τό σύστημα τής πραγματο- 
γραφίας. Άπόδειξις τέλος ότι τά στοιχεία τών έπι
στημών διδάσκονται συγκεκριμένως καί ούχί άφη- 
ρημένως. Μάλιστα δέ φαίνεται ή τάσις νά ύπακούω- 
σιν είς τήν φυσιν έκ τών παντοίων προσπαθειών τοΰ 
νά διδάσκωσι τά μαθήματα κατά τρόπον θελκτικόν, 
ώστε ό μαθητής νά μανθάνη ταΰτα μέ εύχαρίστησιν. 
Έν τή φύσει βλέπομεν ότι τό εύφρόσυνον αίσθημα 
τής πληρώσεως, όπερ συνοδεύει πάσαν άναγκαίαν 
λειτουργίαν, χρησιμεύει ώς κέντρον τής πράξεως. 
Οΰτω καί έν τφ μικρφ παιδίφ ή εύχαρίστησις είς 
τό δάκνειν κοράλλια, είς τό θρυμματίζειν τά άθύρ— 
ματα γίνεται έλατήριον πρός ένεργείας, αϊτινες γνω- 
ρίζουσιν αύτφ τάς ιδιότητας τών πραγμάτων. Κατά 
ταΰτα ορίζοντες κατά τό ένδιαφέρον τών μαθητών 
τήν σειράν τών άντικειμένων, ά θά διδαχθώσιν ώς 
καί τήν μέθοδον τής διδασκαλίας αύτών έκπληροΰ— 
μεν παράγγελμα τής φύσεως, διότι προσαρμόζομεν 
τήν ένέργειαν ήμών πρός τούς νόμους τής ζωής.

Καΐ ούτως εϊμεθα έπϊ τής όδοΰ τής ύπό τοΰ 
Πεσταλότζη πρό πολλοΰ άνακηρυχθείσης διδασκα
λίας ότι ή άνατροφή καΐ κατά τήν ακολουθίαν αύ
τής καί κατά τήν μέθοδον πρέπει νά σύμφωνη μέ 
τούς φυσικούς νόμους τής πνευματικής άν’απτύξεως, 
ότι ύπάρχει τάξις ώρισμένη, ήν διατρέχει τό πνεΰμα 
άναπτυσσόμενον, ότι ύπάρχουσιν ώρισμένα εϊδη μα
θημάτων, α έκαστος βαθμός τής διανοητικής άνα- 
πτύξεως άπαιτεϊ, ότι σκοπός ήμών είναι νά γνωρί
σωμεν τήν τάξιν ταύτην ώς καΐ τά μαθήματα τά 
κατάλληλα πρός τοΰτο. Καΐ άπασαι αΐ πρότερον 
μνημονευθεϊσαι βελτιώσεις είναι μερικαΐ έφαρμογαί 
τής γενικής ταύτης άρχής. Οί διδάσκαλοι άρχονται 
ήδη νά αίσθάνωνται, εί καΐ άμυδρώς, τήν άλήθειαν 
ταύτην καΐ έν τοΐς περί άνατροφής συγγράμμασι 
βλέπομεν έξαιρομένην όσημέραι τήν σημασίαν ταύ
την. Κατά τόν Marcel’ «.Ή μέ&οδος τής φύσεως 
είναι τό υπόδειγμα πασών τών με&όδων.» Κατά 
δέ τόν Wyse’ « Ό κύριος σκοπός τής άνατροφής 
είναι νά καταστήσωμεν τόν τρόφιμον ικανόν νά 
διδάσκη αύτός έαυτόν.» Όσφ μάλλον ή έπιστήμη 
γνωρίζει ήμΐν τήν ποιότητα τών πραγμάτων, τόσφ 
σαφέστερον γίνεται ήμΐν ότι ίν τοΐς πράγμασιν ένοι— 
κεϊ αύτάρκεια. Βαθυτέρα γνώσις τείνει διηνεκώς 
νά έμποδίση τήν άνάμιξιν ήμών είς τάς ένεργείας 
τής ζωής. Καί ώς έν τή ιατρική τό χαλεπόν είδος 
τής θεραπείας ύπεχώρησεν είς τό μαλακόν, ώστε 
πολλάκις άντί πάσης άλλης θεραπείας διατάσσεται 
κανονική δίαιτα’ ώς άπεδείχθη περιττόν νά έπεμβαί- 
νωμεν είς τήν διαμόρφωσιν τοΰ σώματος τοΰ βρέφους 
περιδένοντες καΐ συσφίγγοντες αύτό κατά τόν τρό
πον τών Παπουάνων ώς έν ταΐς είρκταΐς ούδέν 
μέσον έφάνη άποτελεσματικώτερον πρός βελτίωσιν 
τών καταδίκων ή τό φυσικόν μέσον νά έργάζωνται 
καί τρέφωσιν έαυτούς, ούτω καΐ έν τή άνατροφή 
εύρίσκομεν ότι τότε δυνάμεθα νά κατορθώσωμέν τι, 
όταν τά μέτρα ήμών είναι ύπηρετικά τής εκούσιας 
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άναπτύξεως, ήν διατρέχουσι πάντα τά πνεύματα 
μέχρι τής ώριμάνσεως αύτών.

Και τή αληθείς, ή θεμελιώδης αύτη άρχή, καθ’ 
ήν ή διάταξις τής ύλης καί ή μέθοδος πρέπει νά 
συμφωνώσι πρός τήν πορείαν τής άναπτύξεως ώς 
καί πρός τήν έκάστοτε κατάστασιν τών πνευματικών 
δυνάμεων — άρχή, ήτις περιέχει ούτως εναργή άλή- 
θειαν, ώστε άφ’ ού τεθή άπαξ φαίνεται πλέον αύ- 
τόδηλος,—ή αρχή αΰτη ουδέποτε τελέως περιεφρο- 
νήθη. Οί διδάσκαλοι προσήρμοσαν πρός τήν άρχήν 
ταύτην τήν διδασκαλίαν των διά τόν άπλούστατον 
λόγον ότι ανατροφή άνευ τής τηρήσεως τής αρχής 
ταύτης άποβαίνει αδύνατος. Εις τούς παϊδας ού- 
δέποτε έδιδάχθη μέθοδος τών τριών προ τής προσ- 
θέσεως, ουδέποτε έδόθη αύτοϊς νά κάμωσιν εκθέσεις 
πριν συνηθίσωσι νά γράφωσιν. Άλλά τό σφάλμα 
τής παλαιάς μεθόδου έγκειται έν τούτφ ότι δεν α
ναγνωρίζει γενικώς ότι είναι ήναγκασμένη νά ανα
γνώριση μερικώς. Καί δμως ή άρχή αύτη ισχύει εις 
πασαν περίστασιν. Τό νά θέλη τις ιδέας γενικάς 
έννοουμίνας μόνον διά τών μερικών νά διδάσκη πρό 
τών μερικών είναι τόσον παρά φύσιν καί άτοπον, 
όσον άτοπον είναι νά θελωμεν νά άναβώμεν εις τό 
άνω πάτωμα μιάς οικίας καί είτα νά κάμωμεν χρή- 
σιν τής κλίμακος. "Όταν θελωμεν νά διδαχθώμεν 
καλώς μίαν έπιστήμην πρέπει νά άρχίσωμεν εκ τών 
απλών εννοιών καί είτα βαθμηδόν νά προβώμεν εις 
τάς συνθέτους καί συνθετωτέρας. Ή δέ άνάπτυξις 
τοϋ πνεύματος συνίσταται είς τήν άντίληψιν αύτών 
τών ίννοιών. Άλλ’ ή άντίληψις αύτη είναι άδύνα- 
τος, άν αί έννοιαι δέν προσαχθώσι κατά τόν φυσικόν 
τρόπον. Καί άν δέν τηρηθή ή φυσική τάξις, οί μα
θηταί θά δείξωσεν άδιαφορίαν καί αηδίαν είς τό 
μάθημα. Καί άν δέν είναι εύφυεϊς άρκούντως, ώστε 
νά άναπληρώνωσι αύτοί μόνοι τά καινά, αί κακώς 
προσφερόμεναι γνώσεις θά μένωσι νεκραί έν τή μνήμη 
τών μαθητών μικράν ή ούδεμίαν ωφέλειαν έπιφέ· 
ρουσαι.

Άλλ’ ήδύνατό τις νά έρωτήση. «Άν είναι ά- 
ληθές ότι τό πνεύμα ώς καί τό σώμα έχουσι προω- 
ρεσμένην τήν άνάπτυξίν των, άν τοϋτο αναπτύσ
σεται οίκοθεν, άν ή εφεοις πρός τοϋτο ή εκείνο τό 
μάθημα άναφαίνεται μόνη, όταν έ'καστον τούτων δύ- 
ναται νά χρησιμεύση πρός διατροφήν του, άν πράγ
ματι έν αύτφ ύπάρχει φωνή, ήτις προτρέπει αύτό είς 
έκάστην ορθήν ενέργειαν, τότε τις ή άνάγκη τής 
ήμετέρας οίαςδήποτε παρεμβάσεως ; Διατί νά μήν 
άφίνωμεν τον άνθρωπον άλως είς τήν φωνήν τής 
φύσεως ; Διά τί νά μή μένωμεν ήμεϊς έντελώς πα
θητικοί καί νά άφίνωμεν τούς παϊδας νά άποκτώσι 
γνώσεις όσας καί οίας δύνανται. Διά τί νά μήν ε’ί- 
μεθα συνεπείς πρός ήμας αύτούς ; Ή έρώτησις 
αύτη φαίνεται έπικίνδυνος. Δι’αύτής νομίζει τις δτι 
δύναται νά άποδείξη τά ήμέτερα συμπεράσματα 
μάταια. Άλλ*  ή ήμετερα θέσις δέν είναι τόσον εύά- 
λωτος, όσον έκ πρώτης όψεως φαίνεται. Καί τοϋτο 

θά έπιβεβαιώση εν βλέμμα ήμών είς παρόμοιας τής 
φύσεως περιπτώσεις. Είναι γενικός βιολογικός νόμος 
ότι όσω συνθετώτερος ό οργανισμός, τόσω καί μακρό- 
τερος ό χρόνος, καθ’ όν πρέπει ούτος νά μένη ίν τώ 
μητρικφ όργανισμφ τροφής ένεκα καί διαφυλάξεως. 
Τνα δέ περιορισθώμεν έν τφ ζωϊκφ μόνον βασιλείφ 
ποία διαφορά όντως υπάρχει μεταξύ τής μονάδάς 
(Monera), ζωυφίου πολλαπλασεαζομένου διά τήξ 
ύποδιαιρέσεως, καί εύθύς λαμβάνοντος τήν τελείαν 
αύτοΰ άνάπτυξίν, καί τοΰ άνθρώπου, τοΰ όποιου οί 
έκγονοι ού μόνον διαμένουσι χρόνον μακρον έν τή 
κοιλίη, άλλά καί μετά τήν γέννησιν έξαρτώνται 
Ικανόν χρόνον έκ τής μητρός αύτών τρεφόμενοι μέ 
τό γάλα αύτής, καί κατόπιν πάλιν έχουν ανάγκην σι- 
τίσεως,ένδυμασίας,κατοικίας κλπ. καί καθόλου μόλις 
άπο τοΰ 15 έτους μέχρι τοΰ 20 τής ήλικίας των άπο- 
λαύουσι σχετικής τίνος αύτοτελείας ; Ό νόμος ούτος 
ό ισχύων διά τό πνεύμα ισχύει καί διά το σώμα. 
Καί κατά τήν πνευματικήν διατροφήν όσφ είναι 
τελειότερον τό ζώον, μάλιστα δέ ό άνθρωπος, το- 
σούτφ μάλλον έχει ανάγκην τής βοήθειας τών με
γάλων. Καθώς τό άρτιγέννητον βρέφος δέν έχει τήν 
Ικανότητα νά περιπατή,ούτω καί δέν δύναται νά πο- 
ρισθή μόνον του τά μέσα πρός έξάσκησιν τών αισθη
τηρίων του, ώς δέν δύναται νά εύρη καί σιτία διά 
τόν στόμαχόν του. Καθώς είναι ανίκανον νά παρα- 
σκευάζη αύτό τήν τροφήν του, ούτω είναι άνίκανον 
καί νά τακτοποιή καταλλήλως πρός τήν άντίλη- 
ψίν του τάς γνώσεις. Τήν γλώσσαν, δι’ ής μεταδί
δονται αί ΰψηλότεραι άλήθειαι, οφείλει νά μάθη έκ 
τών περί αύτό. Μεθ’ όλην όμως τήν καθ’ ήμέραν 
φροντίδα διά τάς άπαιτουμένας γνώσεις, διά τήν 
κατάλληλον αύτών προπαρασκευήν, διά τήν μετά- 
δοσιν αύτών έν καταλλήλοις χρονικοϊς διαστήμασι, 
άφίνεται έν τούτοις μεγάλη ελευθερία καί είς τό 
πνεύμα καί είς τό σώμα πρός έλευθέρας έργασίας. 
Καί είς άμφότερα ταΰτα τό κύριον έργον τών γο
νέων είναι νά προσέχωσιν, όπως τηρώνται οί όροι 
τής αύξήσεως. Καί καθώς άπαιτεϊται νά πληρώνται 
οί δροι ούτοι είς τήν παρασκευήν τής τροφής, τής 
ενδυμασίας, τής σιτίσεως, χωρίς νά παρεμποδίζεται 
ποσώς ή έλευθέρα ένός έκάστου τών μελών άνάπτυ- 
ξις καί ή λειτουργία αύτών, ούτω δύνανται νά δί- 
δωνται καί εις τά παιδία τόνοι πρός μίμησιν, άντι- 
κείμενα πρός έξέτασιν, βιβλία πρός άνάγνωσιν, προ
βλήματα πρός λύσιν, χωρίς νά παραβλάπτη τοϋτο 
ποσώς αύτά, άρκεί μόνον νά μή άπαιτεϊται ούδεμία 
βία ούτε έμμεσος ούτε άμεσος, τούναντίον μάλιστα 
προάγει έξαισίως καί διευκολύνει θαυμασίως τήν 
άνάπτυξίν καί πρόοδον αύτών. Τά μαθήματα λοιπόν 
δέν είναι περιττά, άλλά διευκολυντικά καί προα- 
γωγικά τής πνευματικής άναπτύξεως τοΰ άνθρώπου. 

άκολουθεϊ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ_ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Ώς γνωστόν ΐ> πρώην ύπουργός τής Έκπαιδεϋ- 

σεως κ. Άθ. Ευταξίας συνεκάλεσεν επιτροπείας 
πρός σύνταξιν νόμων, δι’ ών ένόμιζεν ότι ήδύναντο 
νά προαχθώσιν οί διάφοροι κλάδοι τού ού προιστατο 
Υπουργείου. Μία δέ τών επιτροπειών τούτων ήτο 
καί ή άσχολουμένη είς την άνεύρεσιν τών ελλεί
ψεων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως κατά τε τό δι
δακτικόν αύτής μέρος καί κατά το διοικητικόν. 
Είς την επιτροπείαν ταύτην δ κ. Ύπουργός εΰη- 
ρεστήθη νά καλέση καί ημάς νομίζων ότι ήδυνά- 
μεθα καί ημείς κατά τι νά συντελέσωμεν είς τήν 
εύρυθμοτέραν τών σχολείων καί τής ύπηρεσίας κίνη- 
σιν. Τό μέτρον τούτο τού κ. Εύταξίου, περί ού ή 
Έκπαίδευσις έπανεελημμένως έν τώ παρελθόντι έτει 
έκαμεν λόγον, άποδίοουσα τά άστοχα μέτρα τού 
Υπουργείου είς τήν έλλειψιν πάσης περί αύτών 
πρότερον συζητήσεως καί επεξεργασίας, έθεωρήσαμεν 
καί τότε καί τώρα θεωρούμεν ώς λίαν συνετόν καί 
ώς δυνάμενον νά προφύλαξη τό Κράτος άπό αμελέ
τητους καί άκατεργάστους ιδέας τών κ. τμηματαρ- 
χών, αϊτινες έν ριπή οφθαλμού καταστρώνονται έν 
τφ χάρτη καί έν βραχυτέρφ άκόμη χρόνφ γίνονται 
νόμοι τού Κράτους. Εύχόμεθα δέ τό μέτρον τούτο 
νά έπικρατήση καί είς τήν παρούσαν καί είς τήν 
μέλλουσαν Κυβέρνησιν. Άλλ’ έν φ τό μέτρον τούτο 
είναι τοιούτο, πολλοί τού κλάδου ήμών συνάδελφοι 
είτε διότι δέν έτιμήθησαν καί αύτοί διά τής συμ
μετοχής είς τάς συνεδρίας αύτάς, είτε διότι θέλουσι 
νά πωλήσουν άφοσίωσιν δήθεν είς ώρισμένα κόμματα 
πολιτικά, είς ά λέγουν ότι άνήκουν, έκάκισαν ήμάς 
άναφανδόν διότι συνεδράμομεν Υπουργόν άνήκοντα 
είς άλλο κόμμα νά κάμη τι τελειότερον εις τά σχο
λεία τής Ελλάδος. Βεβαίως,έάν τάς πράξεις ήμών 
διεϊπε ιδιοτέλεια καί φιλαυτία,έπρεπε νά άπόσχωμεν 
τών συνεδριών δεικνύοντες ούτω είς τόν κ. Υπουργόν 
ότι άνδρες, οΰς καί αυτός μάλιστα τιμ<^, δέν έπι- 
τρέπεται νά μένωσιν έκτος ύπηρεσίας καί ότι είναι 
άντίφασις νά ζητή τά φώτα αύτών ύπέρ τών σχο
λείων θεωρητικώς καθ’ δν χρόνον πρακτικώς στερεί 
αύτά τούτων. Άλλ’ ήμεϊς, οϊτινες έμάθομεν νά λη- 
σμονώμεν πάντοτε τό ήμέτερον έγώ,όταν πρόκηται 
περί κοινού τίνος καλού, δέν έμνησικακήσαμεν πρός 
την πολιτείανδιά τήν άστοργίαν πρός ήμάς καί προς 
τά σχολεία,καί προθύμως μετέσχομεν τών συνεδριών 
λέγοντες έλευθέρως τήν γνώμην μας καί συντελούντες 
νά έπικρατήση ή άλήθεια καί ή δικαιοσύνη καί ή τά
ξις έν τφ κλάδφ τών διδασκάλων .Καί νομίζομεν δτι 
πάντες,δσοι έχουν νούν νά σκεφθώσι, θά έπαινέσουν 
άπροκαλύπτως τήν πράξιν ήμών. Καί δμως εύρέθη- 
σάν τινες, οϊτινες μάλιστα έγραψαν καί είς τάς έφη- 
μερίδας έπιοεικνύοντες έαυτούς δτι αύτοί προσκλη- 
σέντες δέν μετέσχον, Ώς έκ θετικής πηγής γινώ- 
θκομεν είναι ψευδέστατον δτι προσεκλήθησαν, άλλ’ 
άξιον ιδιαιτέρας μομφής είναι ή καυχησιολογία των 

δτι κληθέντες δέν μετέσχον. Ούδείς έχει τό δικαίωμα 
νά άρνήται ύπηρεσίαν είς τήν πολιτείαν, μάλιστα 
δταν αύτη διά τού προσώπου τού Υπουργού ζητή 
τήν συνδρομήν του. Τό τοιούτον δέν έπιτρέπεται είς 
ούδένα πολίτην, είναι δέ λυπηρόν δτι άνδρες πεπαι
δευμένοι τολμώσι καί νά καυχώνται διά τήν άρνη- 
σίν των ταύτην. Διά τοιαύτης διαγωγής είναι άδύ- 
νατον νά εύχαριστήσωσι ούδένα, πολλώ δέ μάλλον 
τούς μεγάλους άνορας, πρός οΰς νομίζουσιν δτι 
προσφέρουσιν έ/.δούλευσιν κάμνοντες τον άγαν άφω- 
σιωμένον. Καιρός είναι νομίζομεν νά παύση ή μω- 
ροδαξία καί ή μωρολογία."Οστις θέλει νά καταλάβη 
ύψηλάς θέσεις έν τή πολιτεία πρέπει νά παρασκευ- 
άση έαυτόν άξιον τοιούτων θέσεων καί διά μελετών 
μάλιστα δέ καί διά χαρακτήρος ηθικού. Καί τοι
ούτον άνδρα όφείλουσι πάντες νά ύποστηρίζωσιν. 
"Οταν δμως βλέπο/εν δτι διά τών ραδιουργιών καί 
τής άκατανοήτου διά τό μέγεθος ένδοτικότητός των 
νομίζουσι δτι παρασκευάζουσιν έαυτούς άξιους τών 
θέσεων, άς έπιδιώκουσι, τότε πρέπει ή πολιτεία 
αύτη νά παρεφρόνησε ή νά έξηχρεεώθη, έάν τοι- 
αύτα προσόντα ζητή διά τούς ύπαλλήλους της. 
Ήμεϊς έργαζόμεθα άδιαλείπτως να μεταδώσωμεν 
είς τήν κοινωνίαν τάς περί σχολείων ίδέ.ας, άς έ
χομεν καί τό πύρ, δπερ μάς θερμαίνει, ύπέρ τής 
έφαρμογής τοιούτων ιδεών, αϊτινες θά έξαπλώσωσιν 
εύλογίαν είς τό έθνος. Καί τοιούτον μέγαν σκοπόν 
πρό ήμών έχοντες άπαξιούμεν νά δώσωμεν τήν έ- 
λαχίστην προσοχήν είς τάς κρίσεις άνθρώπων, οϊ
τινες έξ όσων γράφουσι φαίνεται ότι στερούνται 
πάσης κρίσεως. Ήμεϊς θά έξακολουθήσωμεν άτα- 
ράχως καί έπιμόνως νά συνιστώμεν τό καλόν, νά 
ψέγωμεν τό κακόν τό γινόμενον έν τοϊς σχολείοις, 
μάς είναι δέ έντελώς άδιάφορον, άν ή εύγενής ήμών 
αΰτη προσπάθεια ταράττη τούς κύκλους μερικών 
άργολόγων καί άπερισκέπτων άνθρώπων.ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ZUEHMATfiN ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Ύπό μεγάλης άθυμίας καί άπογοητεύσεως κατε- 
λήφθησαν πάντες οί δημοδιδάσκαλοι ίδόντες ότι 
σκέψις γίνεται κατ’ αύτάς περί έλαττώσεως τοΰ μι
σθού αύτών,ώς άν ούτος νά ήναι τοσοΰτος,ώστε νά 
έπιτρέπηται αύτοϊς νά ζώσιν έν εύμαρείφ καί πάση 
χλιδή. Οί δημοδιδάσκαλοι διά τοΰ μισθού,δν σήμε
ρον λαμβάνουσι, ότε καί αί βιωτικαί άνάγκαι έπολ- 
λαπλασιάσθησαν καί πάντα τά χρειώδη ύπερετιμή- 
θησαν, μετά μεγάλης στενοχώριας δύνανται νά ζώσι 
καί μάλιστα οί έγγαμοι, ών ό βίος πλησιάζει νά 
καταστή άβίωτος. Άν δέ παραβάλωμεν τόν σημε
ρινόν μισθόν αύτών μέ τόν μισθόν δν άλλοτε έλάμ- 
βανον, θέλομεν ϊδη ότι ό σημερινός είναι πολύ 
έλάσσων τοΰ προτέρου, καί τοι σήμερον άπαιτοΰνται 
μεγαλείτερα προσόντα διά νά γίνη τις δημοδιδάσκα
λος καί ού μόνον τοϋτο, άλλά καί είς κόπους μεγα- 
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λειτέρους ύποβάλλεται σήμερον καΐ αί απαιτήσεις 
τής κοινωνίας είσί πολύ μεγαλείτεραι ή πρότερον. 
Δέν ήρκεσε λοιπόν ή έλάττωσις,ήν ύπέστη ό μισθός 
ήμών τών δημοδιδασκάλων διά τής καταργήσεως 
τών διαφόρων αποδοχών μας, άλλά πρέπει ήδη νά 
γίνη καΐ έτέρα άφαίμαξες αύτοΰ ; Τότε πρός τί οί 
τόσοι κόποι καΐ θυσίαι ήμών ; Πώς ήμεϊς θά ζήσω- 
μεν ; Άν ποτέ λάβη σάρκα καΐ όστά τό μελετώμε- 
νον σήμερον, τότε ό βίος ήμών καθίσταται άπεχθής. 
Καΐ δέν κρίνεται άξιος κρείσσονος τύχης ούδέ τοϋ 
τελευταίου υπαλληλίσκου αύτος προς όν τό έθνος 
έχει άναθέση τόσας ελπίδας, τόσον μέγα καί ύϊη- 
λόν έργον ; Οίκτρόν τή άληθείιγ. Καΐ έπειτα άποροΰ- 
μεν, διατί ή δημοτ. έκπαίδευσις χωλαίνει. Καΐ πώς 
είναι δυνατόν νά μή χωλαίνη, άφ*  ού παν ό,τι έγέ- 
νετο έν αύτή μέχρι τοϋδε, έγένετο πρός βλάβην αύ
τής καΐ ήδη μέλλει νά διαπραχθή μέγιστον κακόν, 
δπερ θέλει επιφέρει τήν εντελή κατάπτωσιν αύτής; 
Άντί λοιπόν σήμερον νά γίνεται σκέψις περί ελατ- 
τώσεως του μισθού τών δημοδιδασκάλων, φρόνιμον 
καΐ συνετόν θά ήτο,έάν έγίνετο σκέψις περί βελτιώ
σεως τής θέσεως αύτών ύπο ύλικήν καί ήθικήν έπο- 
ψιν και τοΰτο ίσα ίσα έπρεπε νά γίνη σήμερον ύπό 
τών αρμοδίων, έάν όντως έπιθυμώσι τήν άνόρθωσιν 
τής Δημοτ. έκπαιδεύσεως.

Περί δέ τών διδάκτρων ούδεΐς πλέον πρέπει νά 
γίνεται λόγος, καθόσον ταΰτα πρό πολλοΰ κατεδι- 
κάσθησαν ύπό τής πείρας. Τά δίδακτρά είσι καθαρά 
επαιτεία καΐ ούδέν πλέον.

Ώς εξής δέ φρονώ ότι πρέπει νά κανονισθώσιν οί 
μισθοί τών δημοδιδασκάλων.

ιωτοβάδμιοι Δευτεροβάθμιοι Τριτοβάβμι0
Μισθός κατά μήνα 150 120 100
Μετά πενταετίαν 170 140 120
Μετά έτέραν πενταετίαν 200 160 140

Τών δέ διδασκαλισσών ώς έξης·
120 100 90

Μετά πενταετίαν 140 120 105
Μετά έτέραν τοιαύτην 160 140 120

Δέν συμφωνώ δέ μετά τοΰ άξιοτίμου συναδέλφου 
μου, δστις προτείνει, δπως διαιρεθώσιν οί δημοδι
δάσκαλοι εις διαφόρους κατηγορίας ήτοι είς παλ. έκ 
τών παλ. διδασκαλείων κλπ. Τοΰτο ούτε φρόνιμον 
είναι ούτε συμφέρει σήμερον. Μετ’ολίγον οί παλαιοί 
δημοδιδ. θά άποχωρήσωσι καΐ πρέπει νά άποχωρή- 
σωσι,καθόσον δέν δύνανται ν’άνταποκριθώσιν είς τάς 
σημερινάς άπαιτήσεις τής κοινωνίας. 'Γώ δντι μέγα 
σφάλμα διεπράχθη τό νά άφομοιωθώσιν οί παλαιοί 
μέ τούς νέους, άλλ*  δ γέγονε, γέγονεν. Έπίσης ό 
δημοδιδάσκαλος δέν πρέπει νά είναι ίερεύς, καθόσον 
περί άλλα ασχολούμενος θά παραμελή τό κύριον 
έργον αύτοΰ.

Καΐ ταΰτα μέν δσον αφορά τά δύο πρώτα ζη
τήματα. Όσον δ’ άφορ$ τό τρίτον, είς τοΰτο κάλ- 
λιστος οδηγός ήμών είναι ή πείρα. Αΰτη άπέδειξεν 
μέχρι τοδδε δτι οί δήμαρχοι είναι οί ήκιστα κατάλ

ληλοι, δπως συντείνωσιν είς τήν βελτίωσιν καΐ πρό
οδον τοΰ σχολείου. Διά τοΰτο όχι μόνον δέν πρέπει 
νά δοθή μείζων εξουσία είς τούς δημάρχους, άλλά 
και νά άφαιρεθή πασα τοιαύτη παρ’ αύτών, άν 
ύπάρχη. Ό διδάσκαλος πρέπει νά ήναι άνεξάρτη- 
τος, νά κατέχη δέ τήν άρμόζουσαν θέσιν έν τή πο
λιτεία:, άν έπιθυμώμεν νά άποβαίνη πράγματι μορτ 
φωτικός παράγων. Ή δημοτική έκπαίδευσις πρέπει 
νά ήναι αύτοτελή; και ένιαία. Δέν πρέπει δέ νά 
λαμβάνωσι μέρος είς αύτήν πρόσωπα δλως άναρμό- 
δια καΐ ξένα πρός αύτήν, άτινα ούδέν άλλο κατερ 
γάζονται ή τήν παράλυσιν αύτής.

Κατά τή; έμήν γνώμην, ήν έμόρφωσα κατά τόν 
ύπερδωδεκαετή διδασκαλικόν μου βίον, μόνον παρά 
κεντρικής άρχής πεφωτισμένης καί άπό χρηστοΰ συ- 
νειδότος ένεργούσης δυνάμεθαν’ άναμένωμεν καλόν τι 
ύπέρ τών σχολείων. Άλλά τίς πρέπει νά ήναι αΰ
τη ; Τό ύπουργεΐον ; Ούχί βεβαίως. Φρονώ λοιπόν 
δτι πρέπει νά συσταθή συμβούλιον έκπαιδευτικόν 
έκ τριών τούλάχιστον προσώπων. Τό συμβούλιον 
τοΰτο άποτελούμενον έξ άνδρών παιδαγωγικών καί 
δωριζόμενον τή προτάσει τής ολομέλειας τοΰ Άρείου 
Πάγου ύπό τοΰ βασιλέως νά διευθύνη τήν δημοτικήν 
έκπαίδευσιν διά τών έπιθεωρητών, οΐτινες πρέπει νά 
ήναι τακτικοί καΐ έκτακτοι. Καΐ έκτακτοι μέν νά 
διορίζωνται άνδρες παιδαγωγικοί καί νά ήναι 5-6, 
τακτικοί δέ νά διορίζωνται οί άρχαιότεροι τών πρω
τοβαθμίων δημοδιδασκάλων μετά δεκαπενταετή 
τούλάχιστον διδασκ. ύπηρεσίαν, οΐτινες πρέπει νά 
ήναι περί τούς 25. Τό ύπουργεΐον νά έχη απλήν 
έποπτείαν έπί τών σχολείων χορηγούν τάς ά/αγκαίας 
πιστώσεις διά τήν συντήρησιν αύτών. Διά νόμου νά 
έξασφαλισθή ή θέσις τοΰ διδασκάλου μονιμοποιού
μενη καί βελτιουμένη ηθικώς καί ύλικώς ώς άνω 
ειρηται. Ούδεΐς νά άπολύηταε, ούδεΐς νά ύποβιβά- 
ζηται, ούδεΐς νά μετατίθεται έπί ώρισμένον χρόνον 
άνευ άποχρώντος λόγου.

Νά τηρήται δέ αύστηρώς ή άρχαιότης.
Καί ταΰτα μέν δσον αφορά τον διοικητικόν οργα

νισμόν τών σχολείων καΐ τήν έξασφάλισιν τής θέ
σεως τοΰ διδασκάλου. Όσον δ’ άφορά τήν ταξινό- 
μησιν τών σχολείων καί τήν τοποθέτησιν τοΰ προ
σωπικού φρονώ δτι πρέπει νά γίνωσι τά εξής.

1) Άπαντα τά σχολεία νά έχωσιν εξαετή κύ
κλον μαθημάτων καΐ νά διαιρεθώσιν είς τρεις τάξεις 
Αης μέ 5 ή 6 διδασκάλους, Βας μέ 3 ή 4 διδα
σκάλους καΐ Γης μέ 2 διδασκάλους.

2) Τριτοβάθμια σχολεία νά συνιστώνται έκεϊ, ένθα 
ό πληθυσμός είναι μέχρι χιλίων κατοίκων, δευτερο
βάθμια άπό χιλίων μέχρι δύο χιλιάδων, καΐ πρωτο
βάθμια άπό δύο χιλιάδων καΐ άνω, ύπολογιζομένης 
τής φοιτήσεως 10 τοΐς °/0

3) Είς τάς κώμας ένθα δ πληθυσμός είναι κατώ
τερος τών 500 κατοίκων νά συσταθώσι γραμματεία 
μέ τρεις τάξεις.

4) Ό έξερχόμενος έκ τοΰ τριτοβαθμίου σχολείου 

μαθητής καΐ έφιέμενος άνωτέρας παιδεύσεως νά κα- 
τατάσσηται έν τή 5η τάξει τών δευτεροβαθμίων ή 
πρωτοβαθμίων σχολείων, ό δέ έξερχόμενος έκ τών 
γραμματίων νά κατατάσσηται ή έν τή 4ή τάξει 
τών τριτοβαθμίων σχολείων ή έν ή άν κριθή άξιος 
τάξει τών Βας ή Αης ταξ. σχολείων.
5) Άπαντες οί έξερχόμενοι έκ τών διδασκαλείων 
διδάσκαλοι παντός βαθμοΰ διορίζονται μέ τόν αύτόν 
μισθόν τοΰ κατωτέρου βαθμοΰ τοποθετούμενοι έν 
τοΐς κατωτάτοις τμήμασι τών πρωτοβαθμίων καΐ 
δευτεροβαθμίων σχολείων. Μετά διετίαν νά λαμβά- 
νη έκαστος τόν μισθόν τοΰ βαθμοΰ του καί νά το- 
ποθετώνται οί μέν πρωτοβάθμιοι ή ώς διευθυνταί 
τών τριτοβαθμίων σχολείων ή ώς διδάσκαλοι έν τοΐς 
τριτοβαθμίοις σχολείοις. Μετά τριετίαν νά τοποθε- 
τώνται οί μέν πρωτοβάθμιοι ώς διευθυνταί τών δευ
τεροβαθμίων σχολείων, οί δέ δευτεροβάθμιοι ώς δι
δάσκαλοι έν αύτοϊς. Μετά έτέραν τριετίαν οί μέν 
πρωτοβάθμιοι νά τοποθετώνται ώς διδάσκαλοι έν τοΐς 
άνωτέοοις τμήμασι τών πρωτοβαθμίων σχολείων, οί 
δέ δευτεροβάθμιοι ώς τοιοΰτοι έν τοΐς μεσαίοις τμή- 
μασι αύτών. Μετά τετραετίαν δέ οι πρωτοβάθμιοι 
νά προάγωνται είς διευθυντάς τών πρωτοβαθμίων 
σχολείων μέ δραχμάς 220 κατά μήνα. Μετά έτέ
ραν δέ τετραετίαν ήτοι μετά ύπερδεκαπενταετή έν 
δλφ ύπηρεσίαν νά προάγωνται ε’ις έπιθεωρητάς μέ 
μισθόν δραχ. 250 κατά μήνα. Καΐ ταΰτα μέν πάντα 
νά γίνωνται έφ’ όσον κενοΰνται θέσεις, νά προτιμών- 
ται δέ οί άρχαιότεροι τηρούμενου πρός τοΰτο βιβλίου 
άρχαιότητος. Είς τούς τακτικούς έπιθεωρητάς, οϊτι- 
νες πρέπει νά έπισκέπτωνται δΐς τούλάχιστον τοΰ 
έτους έκαστον σχολειον, δέον ν’ άνατεθή πλήν τής 
έπιθεωρήσεως καΐ ή έκδοσις τών χρηματ. ένταλμά- 
των τών διδασκάλων καΐ ή φροντίς πρός έγκαιρον 
πληρωμήν τοΰ μισθού αύτών.

νων' τά δέ σχολεία τών θηλέων καΐ ταΰτα πρέπει 
νά διαιρεθώσιν είς τρεις τάξεις Αης, Βας καΐ Γης 
μέ τήν διαφοράν ότι Γης τάξεως πρέπει νά συνι- 
στώνται έκε,ϊ ένθα ό πληθυσμός είναι 1500-2500, 
Βας έκεϊ, ένθα είναι 2500-3500 καΐ Αης έκεϊ ένθα 
είναι άνω τών 3500 κατοίκων, ύπολογιζομένης τής 
φοιτήσεως 5-6 τοΐς θ/θ. Κάτω τών 1500 κατοίκων 
νά συνιστάται έν σχολειον άπλοΰν μέ τρεις τάξεις 
καΐ τριετή φοίτησιν μέ μίαν τριτοβάθμον διδασκά- 
λισσαν. 'Η τοποθέτησις αύτών νά γίνεται όπως καί 
τών άρρένων διδασκάλων. Μισθόν δέ νά λαμβάνωσιν 
ώς έν τοΐς έμπροσθεν ειρηται, άπασαι κατ’ άρχάς 
τόν αύτόν τοΰ κατωτέρου βαθμοΰ ώς καί οί άρρενες’ 
αί δέ διευθύντριαι τών πρωτοβαθμίων σχολείων νά 
λαμβάνωσι καί 10 δραχμάς έπϊ πλέον τοΰ μισθοΰ 
των.

Πλήν δέ τών ανωτέρω πρέπει νά γίνωσι καΐ τά 
εξής. Νά οίκοδομηθώσι διδακτήρια, νά έφοδιασθώσι 
τά σχολεία μέ τά άναγκαϊα διδακτ. όργανα καΐ 
σκεύη, νά όρισθή ή διδακτέα ΰλη έν έκάστω εΐδει 

τών σχολείων καί έν έκάστη τάξει, νά όρισθή ό χρό
νος τών έγγραφών, αϊτινες πρέπει νά γίνωνται μέχρι 
τής 20ης 7βρ. ώς καί ή ήλικία τών κατά πρώτον 
προσερχομένων είς τό σχολειον μικρών μαθητών, ό 
χρόνος τών έξετάσεων, τών διακοπών, αϊτινες πρέ
πει νά παρατείνωνται μέχρι τής 20ης Αύγούστοϋ, 
ή δέ κατατόπισις τών διδασκάλων νά γίνηται κατά 
τάς άρχάς Αύγούστοϋ καΐ τοΰτο όπως πάντες μέχρι 
τής 20ης Αύγούστοϋ ώσιν είς τάς θέσεις των, τα- 
κτοποιήσωσι μέχρι τέλους τούς μαθητάς των καΐ άπό 
τής 1ης 7βρίου άρχεται τακτικώς ή έργασία. Έπί
σης καΐ διά τάς άπουσίας νά ληφθή μέτρον τι. Έπί 
ώοισμένου άριθμοΰ άπουσιών ν’ άπορρίπτηται ό μα
θητής κατά τάς έξετάσεις καί νά μή προάγεται. 
Άπό τάξεως εις τάξιν προαγόμενος ό μαθητής νά 
λαμβάνη ενδεικτικόν έπί 50λέπου χαρτοσήμου.Ούτω 
πως διοργανουμένης τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως 
καΐ όριζομένων τών καθέκαστα, δυνάμεθα ν’ άναμέ
νωμεν εύάρεστα άποτελέσματα.

Καί περί τών βιβλίων πρέπει νά ληφθή πρόνοιά 
τις. Ταΰτα πρέπει νά ήναι οΰτω συγγεγραμμένα-, 
ώστε νά ΰποβοηθώσι τήν διδασκαλίαν. Έν διαγω
νισμοί νά έγκρίνωνται τά σχετικώς καλλίτερα καΐ 
ταΰτα νά είσάγωνται είς τά σχολεία, άφινομένης τής 
έκλογής είς τούς διδασκάλους. Έπίσης καί τό παι
δαγωγικόν σύστημα πρέπει νά συζητηθή καί νά άπο- 
φασισθή τέλος ποιον είναι τό καταλληλότερον καί 
τοΰτο νά ει’σαχθή είς όλα τά σχολεία.

Αΰτη είναι ή γνώμη μου έπί τοΰ έκπαυδετικοΰ 
ζητήματος, ήν ύποβάλλω ύπό τόν έλεγχον τής φί
λης «Έκπαιδεύσεως», ήτις πάνυ εύγενώς φερομένη 
καί άγωνιζομένη ύπέρ τοΰ καλού τών σχολείων, 
προθύμως ήνοιξε τάς στήλας αύτής είς πάντα θέ- 
λοντα νά προτείνη καλόν τι ύπέρ τών σχολείων.

Έν Δςιδίω τή 26 8ΰρίου 1893

Γ. I. ΚαρΠα,ρας.

Α-ΝΤ-Α-ΤΤΟΚΈΊΣΕΙΣ

Έκ ΠαρναεΜίδος. — Έν τώ ύπ’ άριθ. 48. 
φύλλω τοϋ Σχολείου, οργάνου τοΰ συνδέσμου τών 
δημοδιδασκάλων ειδον,τό έφετεενόν αποτέλεσμα τών 
έξετάσεων τών Διδασκαλείων κρινόμενον ύπό τών 
έκδοτών ώς δίκαιον καί συνοδόν πρός τήν άπο- 
στολήν τών έκπαιδευτηρίων τούτων. Ή κρίσις 
αΰτη δέν μοί φαίνεται τό παράπαν όρθή. Δι
καιοσύνη δέν είναι ή καταπάτησες τοΰ δικαίου τών 
μαθητών. Έάν έν μια τάξει ένός Διδασκαλείου 
είναι ολίγοι μαθηταί, άλλά κατά σύμπτωσιν οί 
πλειστοι τούτων είναι άριστοι, πρέπει διά τοΰτο 
νά άδικηθώσι, διότι ένοέχεται νά^παρεξηγηθώσιν 
ύπό τής κοινωνίας καί τής πολιτείας οί κ.κ. καθη- 
γηταΐ τοΰ Διδασκαλείου ώς δώσαντες άνευ φειδοΰς 
τόν πρώτον βαθμόν ε’ις πολλούς μαθητάς σχετικώς 
πρός τό σύνολον τών μαθητών τής τάξεως ; Ήξεύ-
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ρομεν δέ δτι ύπάρχουσι Διευθυνταί τών Διδασκα
λείων, οΐτινες ζητοΰσι νά άποκτήσωσι δόξαν δει
κνυόμενοι φειδωλότατοι είς τήν παροχήν οχι μόνον 
τοΰ πρώτου βαθμοΰ, άλλά καί τοΰ δευτέρου. Άλλά 
τοΰτο δέν είναι δικαιοσύνη πλέον, άλλ’ άοικία καί 
άστοργία πρός τούς νέους, ών παραγνωρίζεται καί 
ή πρόοδος καί ή ίκανότης. Καί είναι λίαν άλγεινόν 
νά βλέπωμεν τοιαΰτα πράγματα συμβαίνοντα,άλλά 
νά έπικροτώμεν καί εις τήν άδικίαν αύτήν ήμεϊς οί 
διδάσκαλοι δεικνύει δτι δέν ήξεύρομεν ούτε τήν θέ
σιν μας ούτε τά καθήκοντά μας. Ενθυμούμαι οτι 
πέρυσι ή βαθμολογία τοΰ Διδασκαλείου ’Αθηνών 
ήτο άδικωτάτη καί άστοργοτάτη' διότι έξ 78.μα
θητών έγειναν πρωτοβάθμιοι οκτώ, ών οί δύο ε”πρεπε 
νά γίνωσι κατά δικαίαν καί ούχί μεροληπτικήν κρί
σιν τριτοβάθμιοι, τούναντίον δέ έγιναν τινες τριτο
βάθμιοι, έν ώ ήσαν ένδεδειγμένοι καθ’ δλον το έτος 
διά τής προόδου αύτών ώς πρωτοβάθμιοι. Τά αύτά 
δέ μανθάνομεν δτι έπανελήφθησαν εφέτος εν τισι 
Διδασκαλείοις. Άλλά τοιαΰτα πράγματα ούδαμώς 
πρέπει νά χρησιμεύωσιν είς τούς συναδέλφους ώς 
λόγοι άγαλλεάσεως καί άκαίρων επαίνων ύπέρ τών 
διαχειριζομένων τήν έξουσίαν τοΰ δίδειν τούς βαθ
μούς. Νομίζομεν δτι τό φρονιμώτερον έν τοιαύτη 
περιστάσει είναι νά τηρήται φρόνιμος σιγή, έάν δέν 
έχη τις τό θάρρος νά καταγγείλη είς τήν κοινήν 
γνώμην τάς παρεκτροπάς. Διότι παρεκτροπή είναι 
καί νά δίδωνται βαθμοί τφ θυλάκω ώς καί τό φει- 
δωλεύεσθαι έν πράγμασι, ά κεϊνται βραβεία είς τήν 
έπιμέλειαν καί άρετήν. Έάν Διευθυντής τις τοΰ Δι 
δασκαλείου έπιθυμή ν’ άποκτήση δόξαν, άς ζητήση 
πρός τοΰτο άλλο μέσον, ούχί δμως καί τήν άφαί- 
ρεσιν ή τήν έλάττωσιν τοΰ βαθμοΰ τών μαθητών 
του. Διότι τοΰτο είναι μέν άσπλαγχνος άδικία, καί 
ήμπορεϊ νά θαυμάζωσι καί νά έγκωμιάζωσιν άκαί- 
ρως μερικοί συνάδελφοι, άλλά κατακρίνουσιν οί φρό
νιμοι άνθρωποι, ούδέποτε δέ συγχωρεϊ ό Θεός. Ταΰτα 
έγραψα, ϊνα άποτρέψω μερικούς τών συναδέλφων 
μου, οΐτινες φαίνεται δτι έχουν πάΐσαν διάθεσιν νά 
αύτομολήσουν προς τούς έχθρούς τών όημοοιοα- 
σκάλων. Η. Α. Δ.

Ι1ΕΥΙΕΡΓ0Ν ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΑΛΙΙΘΕΣΤΑΤΟΝ

Εϊς τινα χώραν τής Αμερικής κατά τόν παρελ
θόντα αιώνα ύπήρχεν είς γενικός έπιθεωρητής τών δη
μοτικών σχολείων,δστις πάντοτε έφρόντιζε νά έπαινή 
τόν έκάστοτε νέον Υπουργόν, κατακρίνων δριμύτατα 
τόν πεσόντα, καί οΰτω πας νέος Ύπουργός έκολα— 
κεύετο ότι αύτος είναι ό καλλίτερος τών προκατό- 
χων του. Ή ^αγωγή δέ αύτη δέν έβράδυνε νά 
γείνη γνωστή εις δλους, νά γνωρίζη δέ αύτήν καί ό 
νέος Υπουργός. Εύθύς δέ, ώς ώρκίσθη ό νέος ούτος 
Ύπουργός καΐ μετέβη εις τό Ύπουργεΐον, ένεφα- 
νίσθησαν προς αύτον καί κατά τήν έπικρατοΰ-
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σαν συνήθειαν οΐ άλλοι τμηματάρχαι, άλλά καί 
ό κ. γενικός έπιθεωρητάς. Τότε ούτος έν τη δια- 
κρινούση αύτόν τόλμη συγχαίρει δΓ έγκωμίων 
πολλών τόν 'Υπουργόν έπιλέγων και τάδε- «Έλ
πίζω, κύριε ’Υπουργέ, έπί τών ήμερων Σας τό 
'Υπουργεΐον να είναι ήθικώτερον τοϋ προκατόχου 
Σας.»—«Ούδέποτε, ύπέλαβεν δ κ. 'Υπουργός, *θά  
είναι ήθικώτερον, κ. Τμηματάρχα, έν δσω ύμεϊς μέ
νετε έδώ.»Οί πονηροί άλλοι οί παρευρεθέντες άκού- 
σαντες ταΰτα έγέλασαν χαερεκάκως, ό δέ κ. Τμη- 
ματάρχης δέν ήκουσεν ούδέν φαίνεται τούτων καί 
έξηκολούθησε νά έπαινή καί νά διηγήταε καταχρή
σεις τοΰ προκατόχου του καί πώς αύτός κατόρθωνε 
νά περιστέλλη ένίας τούτων. Διά τοΰ τρόπου τού
του ό κ. ούτος γενικός επιθεωρητής έθεωρεΐτο ά- 
ναγκαϊον πρόσωπον έκάστου Ύπουργοΰ. Άφίνομεν 
δέ εις τον αναγνώστην νά κοίνη πότερος δ Ύπουρ
γός ή ό Τμηματάρχης ή καί άμφότεροι ησαν οΐ- 
κτιρμοΰ άξιοι, καί έάν ήτο δυνατόν, τοιαΰτα^ πράγ
ματα νά ήσαν ανεκτά καί έν Έλλάδι γινόμενα.

τ

1
Εψατ έν καλόν παιδίον 
Κι’ έρχομαι είς τό σχολειον 
Για νά είμαι πλέον άλλος 
"Αμα γείνω πειό μεγάλος.

2
Τί ώραΐα ’στο σχολειον ; 
Κάθημαι είς τό θρανίον 
Μέ παιδάκια ’σάν έμένα 
Ώμορφα, καθαρισμένα !

3
Μέ πλεγμένα τά χεράκια 
'Ολοένα τά ’ματάκια 
Έχω ’ςτόν διδάσκαλό μου 
Ποΰ ’μίλα γιά τό καλό μου

4
’ Ω ! χαρά μου ! στο θρανίον 
Πότε θάχω και §ιβλίον ;
Νά αρχίσω νά διαβάζω
’Κόμα και νά λογαριάζω ;

5 3Λ’
Τότε όπου θά περνάοι 
Όλους θά τούς χαιρετάω 
Κι’ όλοι ’μένα θά τηρανε 
Τίνος είμαι, θά ’ρωτάνε.

Έν Χειμάρρα 14 βαρίου 1393.
Κωνδτ. Ίωαννίδιις.
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Έξεδόβη τό ήμερόλόγιον Κ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ τοϋ έ
τους 1894, οπερ περιέχει καλλίότας πραγματείας 
τών έπιφανών Λαρ’ϋ,μϊν λογογράφων καί ποιητών 
καί Σπουδαίας καί φαιδράς,άξίας άναγνώόεως. Ί'ιμιϊ 
αύτοΰ χρυάοδέτουδιά τό έόωτ. φρ.4,5Ο—έξωτ. φρ.5.


