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ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΙΗίΚΗΝ ΑΝΛΤΡΟΜΝ
1. Μή προσδόκα άπό τό παιδίον μέγαν βαθμόν 

άγαθότητος. Πας άνθρωπος πεπολιτισμένος κατά 
τά πρώτα έτη τής ηλικίας του διέρχεται διά τής 
καταστάσεως έκείνης τής ήθικής, είς ήν εύρισκόνται 
βάρβαρα φϋλα, έξ ών ούτος κατάγεται. Καί ώς τό 
παιδίον δμοιάζει έπί τινα χρόνον πρός τούς άγριους 
κατά τό πρόσωπον—έχον ρίνα πεπλατυσμένην, ρώ- 
θωνας ήνωρθωμένους, χείλη πλατέα, οφθαλμούς 
διατεταμένους, προσωπικήν γωνίαν μικράν κλπ. —, 
ούτως δμοιάζει καί κατά τάς όρμάς. Εντεύθεν καί 
ή κλίσις τών παιδιών πρός ώμότητας, πρός κλο- 
πάς, πρός ψευδολογίας. Καί ή γνώμη, ήτις εχει 
διαδοθή καί επικράτηση περί τής παιδικής άθωό- 
τητος, είναι άληθεστάτη βεβαίως καθ’ όσον άπο- 
βλέπει εις τήν γνώσιν τοϋ κακού καί είς τήν κακήν 
πρόθεσιν, είναι δμως δλως άνυπόστατος, τοϋ λόγου 
όντος περί κακών κλίσεων, ώς δύναται πας τις νά 
κατανόηση ερχόμενος είς συνάφειαν πρός παιδία. 
Έν τοΐς σχολείοις μόνα άφιέμενα δεικνύονται θη
ριωδέστερα πρός άλληλα ή δσον τούτο συμβαίνει 
μεταξύ τών μεγάλων· δσω δέ είναι μικρότερα, το- 
σούτω καί ή άγριότης αύτών είναι καταφανεστέρα.

2. Διά τούτο ή έκτίμησις τής ήθικής τών παί
δων ίέν πρέπει νά γίνηται κατ’ αύστηράς ήθικάς 
άρχάς, άλλ’ ούδέ είναι έπιτετραμμένον νά κατα- 
φεύγωμεν είς έπιτετηδευμένα μέσα, ϊνα έπιτύχω- 
μεν προώρως βίου ηθικού τελείου. Τά άποτελέ
σματα τής ολέθριας διανοητικής πρωϊμότητος ί- 
χουσι πάντες κατανοήση, ούχί δμως καί τά τής 
ήθικής πρωϊμότητος, ά δέν είναι έκείνων ήττον 
ολέθρια. Καί αί άνώταται ήθικαί ήμών λειτουργίαι, 
ώς καί αί διανοητικαί, είναι άπασαι σύνθετοι, ά- 

ναπτύσσονται άρα σχετικώς κατόπιν. Καί πάσα 
βία πρός πρώιμον τούτων άνάπτυξιν έπιδρφ βλα- 
βερώτατα είς τόν χαρακτήρα τού ανθρώπου. ’Εν
τεύθεν έξηγεΐται καί τό σπανίως άπαντών φαινό
μενου δτι παιδία, ών ή διαγωγή ύπήρχε ύπόδειγμα 
σωφροσύνης καί κοσμιότητος, σύν τώ χρόνω αύ- 
ξανόμενα έξέκλινον έπί τό χείρον καί τελευταϊον 
έγένοντο άνδρες κακοί, έν ώ πολλάκις παρετηρήθη 
δτι παιδιά έλαχίστην ή μηδεμίαν έλπίδα παρέ- 
χοντα έγένοντο άνδρες άγαθοί.

3. Κατά ταΰτα άρκού μέτρια άπαιτών καί 
μέτρια κατορθώνων. Ένθυμού δτι ή μεγάλη ή 
θικότης ώς καί ή μεγάλη νόησις προσκτάται βρα
δέως, διά βαθμιαίας αύξήσεως καί τότε δέν θά 
στενοχωρήσαι βλέπων καθ’ έκάστην τάς άτελείας 
τού τέκνου σου, καί δέν θά είσαι πλέον εύεπίφορος 
είς έπιτιμήσεις, είς άπειλάς είς απαγορεύσεις, δι*  
ών πληρούται δ οίκος έπί τή έλπίδι τή μωρφ νά 
γίνωσι τά παιδία εύθύς, οία πρέπει νά είναι.

4. Ό φιλελεύθερος αύτός τύπος τής οικογενεια
κής έξουσίας, ήτις δέν ζητεί νά καθυποτάξη είς 
έαυτήν πάν τού παιδιού κίνημα, είναι άποτέλεσμα 
άναγκαΐον τού συστήματος, ύπέρ ού ήμεϊς ένταϋθα 
συνηγοροϋμεν. Καί διά τοΰτο περιόριζε τήν προ
σοχήν σου είς τούτο μόνον, νά δοκιμάζη τό τέκνον 
σου τά άποτελέσματα τών πράξεών του και οΰτω 
δέν θά είσαι ήναγκασμένος νά παρακολουθής πάντα 
τούτου τά διαβήματα μέ τόν σκοπόν νά προφυλά- 
ξης αύτό άπό παρεκτροπάς. Τδ παιδίον σωφρονί
ζεται μόνον ύπό τών παθημάτων καί γίνεται όδη- 
γός καί φύλαξ έαυτοΰ άσφαλέστερος παντός άλλου.

5. ’Αφίνων νά σωφρονίζηται τδ τέκνον σου ύπό 
τών άποτελεσμάτων τών πράξεών του καί έχων 
τήν άρχήν νά μή τιμωρής σύ αύτό, κερδαίνεις καί
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τοϋτο δτι διατηρείς την προσήκουσαν ψυχικήν α
ταραξίαν και δέν φέρεσαι εις λόγους καί είς οργήν 
κατά τοϋ τέκνου σου πολλάκις άδικον ή ύπερ
βολικήν.

6. Άλλ’ ή τιμωρία ή διά τών κακών αποτελε
σμάτων τής πράξεω; έπερχομένη δέν αποκλείει και 
τήν δυσαρέσκειαν τών γονέων, ήτις πρέπει νά έκ— 
δηλώται, οσάκις συμβαίνει τι άτοπον. Άλλ*  ή 
δυσαρέσκεια δμως καί ψυχρότης δέν πρέπει νά παρα- 
τείνηται έπ’ άπειρον, άλλ’ ούδέ καί νά διαρκή το- 
σοϋτον, δσον αρκεί νά πείση τον τρόφιμον δτι ού- 
τος δύναται νά διάγν) καί άνευ τή; φιλίας, καί 
άνευ τής εύμενειας τοϋ παιδαγωγού. Άλλά καί ώς ί 
πρός τόν τρόπον τής εκδηλώσει»; πρέπει νά άπο- 
άποφεύγωμιν τήν ύπερβολήν. Ύπζρχουσι άνθρω
ποι μάλιστα δέ νευρικαί γυναίκες, αϊτινες, δοθείσης 
άπαξ άφορμής, έξακολουθοϋσιν απνευστί νά έπισω- 
ρεύωσιν ύβρεις έπί ΰβρεσι. Τό τοιοϋτο είναι άτο
πον, διότι εξερεθίζει τόν ύβριζόμενον, δν άπασχο- 
λοϋσι πλέον αί ύβρεις μάλλον ή τό πταίσμα. Κά
κιστον δέ είναι καί ή άμέσως μετά τό πταίσμα καί 
τήν άγανάκτησιν διδομένη άμνηστεία καί, ή πλήρης 
άποκατάστασις τών προτέρων σχέσεων. Τό τοιοϋτο 
άποπλανφ τόν μαθητήν είς τήν έκτίμησιν τοϋ πταί
σματος καί δέν δίδεται αύτώ καιρός συντριβής καί 
αληθούς μετάνοιας.

7. Μή μεταχειρίζου πολλά προστάγματα.Πρόσ- 
ταττε έκεϊ μόνον, ένθα δέν δύνασαι νά μεταχει- 
ρισθής άλλο μέσον ή &ν άπέτυχον δσα μέτρα μετε- 
χειρίσθης. Ή μέν έκτέλεσις τών προσταχθέντων έν 
πολλαϊς οίκογενείαις τιμωρείται ούχί τόσον, διότι 
δέν έξετελέσθη τό πράγμα, δσον διότι τοϋτο 
εμφαίνει ασέβειαν πρός τό πρόσωπον τό δώ- 
σαν τό πρόσταγμα. Καί οί λόγοι, οΐτινες προηγούν
ται τής τιμωρίας, άκριβώς τοϋτο δηλοϋσι. «Τί τρό
πος είναι αύτός;»— «Έγώ θά σοϋ δείξω μέ ποιον 
έχεις νά κάμης !»— «Φαίνεται, δέν ένόησες άκόμη 
τόν άνώτερόν σου», κτλ. — Πάσαι αύται αί εκφρά
σεις ένισχυόμεναι καί διά τής φωνής ώς καί διά 
τών χειρονομιών καί μορφασμών μαρτυροϋσιν δτι 
ενταύθα δέν πρόκειται περί τοϋ καλού τοϋ τροφί
μου, άλλά περί διατηρήσεως έν ίσχύΐ μιάς θελή- 
σεως δεσποτικής. Άλλά τοϋτο παν άλλο δεικνύει 
ή εύμένειαν καί φιλοστοργίαν. Ό παιδαγωγός πρέ
πει είς τοϋτο νά τείνη, δ τρόφιμος νά πράττη τό 
καλόν έξ οικείας βουλήσεως καί άν τούτο είναι δυ
νατήν νά γίνη άνευ προστάγματος, τότε διατί νά 
προηγήται τό πρόσταγμα ; Ό ’Ιωάννης Παύλος 
λέγει· «Ή άρίστη πολιτική είναι pas trop gOU- 
verner ( = το μή άγαν διοικεϊν ), τοϋτο ισχύει 
καί περί τής ανατροφής». (Levana § 62).

8. Άλλ’ έάν δεήση ποτέ νά προστάξης, τότε 
έπίμενε εί; τήν έκτέλεσιν τοϋ προσταχθέντος 
άδυσωπήτως. Βεβαίως πριν δηλώσης τό πρό
σταγμά σου, πρέπει νά σκεφθής τί απαιτείς καί 
τίνα έπακόλουθα θά έχη, άν είναι δυνατόν νά έκτε- 

λεσθή τοϋτο ή άν πρέπει νά έκτελεσθή.Καί δταν περί 
πάντων τούτων σκεφθείς εύρη; δτι πρέπει νά άπαι- 
τήσης τι πάρα τοϋ τροφίμου, τότε πάντως τοϋτο 
πρέπει νά γίνη. Καί ώς πείθεται δτι δέν πρέπει 
νά θέτη τόν δάκτυλον είς τό πϋρ, διότι πάντοτε, 
οσάκις άπεπειράθη τοϋτο, έκάη, οΰτω πρέπει νά 
σκέπτηται καί περί τής προσταγής σου δτι είναι 
φυσικός νόμος άμετάτρεπτος, δν οφείλει διά παντός 
τρόπου νά σέβηται καί έκτελή. Τό άναποφάσιστον 
τοϋ παιδαγωγού καί ή άθέτησις παρ’ αύτοΰ η ή 
τροποποίησις τής προσταγής επιδρά όλεθρίως είς 
τάς σκέψεις τοϋ τροφίμου καί είς τάς πράξεις αύ- 
τοϋ καί άφαιρεϊ παντελώς-τήν δύναμιν τής προστα
γής. Καί περισσότερον ώφελεϊ αύστηρά καί δοσπο- 
τική διοίκησις έφαρμοζομένη μετ’ άκριβείας καί 
άκολουθίας ή διοίκησις. φιλάνθρωπος μέν άλλ’ άνα- 
κόλουθος. Ήδη δ Θουκυδίδης έν βιβλ. γ. 37 γρά
φει- «Χείροσι νόμοι; άκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσ- 
σων έστίν ή καλώς έχουσιν άκύροις.»

9. Ήχε πάντοτε κατά νοϋν δτι άνατρέφεις άν- 
θριοπον, δστις προώρισταε νά ζήση ώς ελεύθερος καί 
αύτεξούσιος, ούχί δούλος καί ύποτεταγμένος είς άλ
λους. Καί πρός τόν σκοπόν τούτον-ή. φιλελεύθερος 
άνατροφή, ήτις άσκεϊ έκ μικράς ηλικίας τον παΐοα 
εις τό πράττέιν έλευθέρως καί ύπ’ ευθύνην τού, άνευ 
έξωτερικοϋ καταναγκασμού,είναι τό κάλλιστον προς 
τόν σκοπόν τούτον σύστημα, Ή ορθή’χρήσις τής 
έλευθερίας ύποθέτει άσκησιν πολλήν πρό; τούτο,άρί
στη δέ εύκαιρία είναι, δταν ύπάρχη παρόν πρόσώ- 
πον δυνάμενον νά συμβουλεύση ή νά άποτρέψη τον 
παιδα. Νομίζομεν δτι καί έν τή άνατροφή δύναται 
νά έφαρμοσθώσι τά πολιτεύματα, ώς έφηρμόσθη- 
«αν ίστορικώς καί έν τοϊς έθνεσι,. κατά πρώτον μέν 
πατριαρχική διοίκησις, έπειτα δμως πολίτευμα 
συνταγματικόν, έν ω ή έλευθερία έκαστου άτόμου 
ευρίσκει ποιάν τινα κατ' άρχάς άναγνώρισιν, συν 
τώ χρόνω δέ παρέχεται μείζων έλευθερία, τοϋ παι
δαγωγού άφισταμένου άεί μάλλον, μέχρι; ού δ τρό
φιμο; πράττει τά εαυτού κατ’ ίδιαν έκλογήν καί 
άπόφασιν.

10. Ή ΰπαρξις ιδίας γνώμη; εις τούς παϊδας 
δέν πρέπει νά δυσαρεστή τόν παιδαγωγόν, τουναν
τίον νά ευχάριστή αύτόν, καθ’ δσον ή γνώμη αύτη 
ή πλημμελής ε’ναι άπόπειρα τοϋ άνθρώπου είς την 
πνευματικήν αύτονομίαν. "Οσοι συνήθισαν έκ μι
κρά; ηλικίας νά σκέπτωνται καί νά λέγωσιν μόνον 
δ,τι κελεύουσιν οί γονείς ή οί διδάσκαλοι, κάτέπνι- 
ξαν δέ πάσαν δρμήν πρός Ιδίαν γνώμην καί άπό- 
φασιν, ούτοι καί μεγάλοι θά είναι δουλόφρονες καί 
δουλοπρεπεϊς.

Έκ πάντων τούτων, άπερ εϊπομεν περί ηθική; 
ανατροφής, βλέπει πάς τις δτι καί τό μέρος τούτο 
τής άνατοοφής έχει πλείστας δυσκολίας, ίσως δέ 
είναι τό δυσκολώτατον πάντων τών μερών αύτής, 
καί προϋποθέτει πολλήν οξύνοιαν, μελέτην, ύπομο- 
νήν καί καρτερίαν.Ή παιδική φύσις πρέπει νά είναι 

γνωστή είς τόν άνατρέφοντα, αί αράξεις τών παι
διών πρέπιι νά άναλύωνται καί νά εύρίσκωνται 
αύτών τά άληθή έλατήρια, πρέπει νά γίνηται διά- 
κρισις άτακτημάτων πρρερχομένων έκ ζωηρότητα,; 
καί άτακτημάτων- πρρερχομένων έκ μοχθηρίας. 
Άλλά πλήν τής ίκανότητος ταύτης άπαιτεϊται 
παρά 'τοϋ παιδαγωγού καί έτέρα ή υποβολή τών 
λόγων καί πράξεων αύτού τοϋ ίδιου είς τήν βάσα- 
νον τής λογικής, ϊνα άποκαλυφθή, άν ταύτα πάντα 
υπηρετώσεν όντως τό εργον τής άνατροφής ή χρη- 
σεμέύωσι μόνον πρός έπίδειξιν ματάιοδοξίας ή πνεύ
ματος δεσποτιζοϋ έπί τών παίδων ή γίνονται έξ 
ίδιδτελείας ή χάριν ραστώνης κ.τ.τ. Βεβαίως τοιαύ- 
την άνατροφήν δέν δύνανται νά άσκήσωσι κοινοί 
γονείς, κοινοί διδάσκαλος οϊτινες παν άτάκτημα, 
πάσαν έζδήλωσιν ζωής τών παίδων τιμωροϋσι μέ εν 
ράπισμα, μέ μίαν βαρεϊαν ύβριν, δμοιάζοντες κατά 
τοϋτο πρό; τούς βαρβάρους, οϊτινες τοιαύτην μέθο
δον σωφρονισμού καί αύτοί έπί τών τέκνων των 
μεταχειρίζονται, δμοιάζοντες προ; τά θηρία, τά 
ποια διά γρηνιασμών καί δήξεων παιδαγωγοϋσι τά 
νεογνά των παρεκτρεπόμενα. Καί τούτο μαρτυρεί 
ύπέρ τής τελειότητος τοϋ συστήματος ήμών τούτου 
τής άνατροφή;, δτι ύποθέτει διάνοιαν άνεπτυγμέ- 
νην καί θέλησιν πράττοϋσαν καθ’ ώρισμένας άρχά; 
καί πεποιθήσεις. Άλλ’. εί καί άπαιτεϊ έργασίαν καί 
αύταπάρνησιν, έν τούτοι; ύπεσχνεϊται είς τού; κατ’ 
αυτό τό σύστημα εργαζομένους ώ; άμοιβήν άφθονον 
εύδαιμονίαν καί έν τω παρόντι καί έν τώ μέλλοντι. 
Καί καθώς τό κακόν σύστημα διά τών κακών αύ- 
τοϋ άποτελεσμάτων έπικάθηται ώ; ζατάρα καί εί; 
τόν παιδαγωγόν καί είς τούς μαθητάς, ούτω τό 
καλό*  γίνεται πρόξενον διττής ευδαιμονίας, καί εί; 
τον άσζοϋντα το σύστημα τοϋτο καί εί; τόν παι- 
δευόμενον κατ’ αύτό.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
·'■ ΠΑΡ'ΕΛΛΗΣΙ

1 -
Η πρός τά βρέφη Συμπεριφορά των γονέων καί 

της πολιτείας.
Οί 'Έλληνες ήτο λαό; φαιδρός, ώς ούδείς άλλο; 

ίσως λαό; έπί γής. Αύτοί ήξευρον νά έκτιμώσι, 
νά χρησιμοποιώσι καί νά άπολαύωσι τή; ζωής ώς 
ούδείς άλλος. Πανταχοϋ καί έν τή τρυφή καί έν τή 
ευζωία; καί έν ταϊς έλευθερίαις τέρψεσι τοϋ πνεύμα- j 
τος καί έν τώ έρωτι καί έν ταϊ; παιδικές καί έν 
τή άστειότητι καί έν τώ άποστράπτοντι. μεγα- 
^είψ, τής τέχνης καί έν τφ διαπύρφ ένθουσιασμώ, 
δν αΰτη διεγείρει, πανταχοϋ οί'Έλληνες είναι άρι- 
στοτέχναι, πανταχοϋ είναι διδάσκαλοι τοϋ κόσμοϋ. 
Καί δέν άγνοοϋμεν δτι ένίοτε και παρ’ αύτοΐς εύρί- 
σκονται άνθρωποι δυστυχείς καί άπηλπισμένοι, οϊ
τινες δμιλοϋσι μετά ,κατα-φρονήσεω; περί τής ζωής 

καί έπικαλοϋνται τόν θάνατον ώς λυτρωτήν τών 
δεινών. Άλλά νομίζομεν δτι έάν πράγματι ένεφα- 
νίζετο αύτοΐς δ θάνατος, άναμφιβόλω; θά έλεγον 
πρός αύτόν τό τοϋ γέροντος ξυλοκόπου τοϋΆ’ισωπείου 
μύθου «ϊνα τό φορτίον άρης».

Έν τινι τών τραγφδιών τοϋ Εύριπίδου έγρά- 
φησαν τάδε-

Τόν φύντα θρηνεϊν εί; δσ ’ έρχεται κακά 
τόν δ’ αύ δανόντα καί πόνων πεπαυμένον 
/αίροντας εύφημοϋντας έχπέμπειν δόμων.

ήτοι
Νά κλαίητε τόν γεννώμενον άνθρωπον διά τά 

πολλά δυστυχήματα, εις τά δποϊα έρχεται, νά μα- 
καρίζητε δέ τόν άποθανόντα καί μετά χαράς νά 
τόν φέρητε είς τόν τάφον, διότι έσώθη άπό τά βά
σανα τοϋ κόσμόυ.

Οί μελαγχολικοι ούτοι λόγοι είναι εκρηξι; άπο- 
γνώσεως, ήτις καταλαμβάνει ένίοτε τόν άνθρωπον 
έν Τώ βίφ,δταν κατατρύχηται ύπό συμφοράς,άλλά 
δέν είναι ποσώς χαρακτηριστικόν τοϋ βίου τών 
Ελλήνων, άλλά τών βαρβάρων λαών τής Θρά
κης, διότι παρ’ αύτοΐς όντως εύρίσκεται τοιαύτη 
τού βίου περιφρόνησις. Παρά τοϊς Έλλησί τουναν
τίον ή ζωή έθεωρεϊτο ώς μέγα τι καλόν. Καί διά 
τοϋτο παρ' αύτοΐς ή γέννησις τοϋ παιδιού άνεμέ- 
νετο μετά πόθου καί έγένετο τοϋτο δεκτόν μετά 
χαράς ού μόνον παρά τής μητρός άλλά καί παρ’ 
δλης τής οικογένειας. Καί ούτως είχε τό πράγμα, 
δτε οί άνθρωποι έζών κατά φύσιν καί έν άθωοτη- 
τι, δ δέ βίος ήτο άπλοϋς καί άπέριττος καί πάς τις 
ήδύνατο άνευ στενοχώριας νά ζή. Άλλά κατόπιν, 
δτε είσήχθη πολυτέλεια καί βίος άληθής έθεωρεϊτο 
μόνον δ άφροντι; καί δ άεργος βίος, δτε κατήντη- 
σαν άπαραίτητα εις τόν βίον νά έχη τις περιουσίαν 
καί δούλους νά τόν ύπηρέτώσι καί νά έργάζωνται 
άντ’ αύτοΰ, τότε τήν χαράν έπί τή γεννήσει τοΰ 
βρέφους διεδέχθησάν μέριμναι, πώ; θά ζήση τοϋτο, 
διά τίνων μέσων θά άναπτυχθή, πώς θά νυμφευθή. 
Καί τώρα άναφαίνεταε ή σκληροτάτη καί άπάν- 
θρωπος πράξις, ή έ'κ.θεσι; τών άρτιγεννήτων βρεφών. 
Μετά τήν γέννησιν δηλαδή ήρωτάτο δ πατήρ, άν 
θέλη ή όχι τό παιδίον, (τρέφειν η άποτι&ένοα) 
καί άν έ'λεγεν όχι, τότε παρέδιδεν αύτό εί; δοΰλον, 
ϊνα φέρη μακράν καί θανατώση ή νά άποθέση εις 
τόπον συχναζόμενον καί έκεϊ νά άφήση τοϋτο. Τά 
τοιαΰτα βρέφη παρελάμβανον οίκογένειαι άλλαι καί 
άνέτρεφον, ϊνα κατόπιν έχωσι ταΰτα δούλους. Ε
νίοτε δέ συνέβαινε τοιαΰτα έκθετα βρέφη νά πα— 
ραλαμβάνωσι μητέρες, έν άγνοίφ τοϋ συζύγου, αϊ
τινες συνέπιπτε νά γεννήσωσι βρέφος νεκρόν, ή καί 
γονείς άτεκνοι καί υιοθετούν αύτά. Επίσης συνέ·' 
βαίνε άλλά σπανιω; έκ τών έκθέτων τούτων παι
διών τινά νά προσελκύσωσι διά τή; εύ'φυιας των 
τήν άγάπην τών τοοφέων καί νά τύχωσι παρά τοΰ 
κυρίου των συνδρόμής πρός έκπαίδευσίν των καί 
ούτω νά γίνωσι άνδρες λόγιοι ή καλλιτέχναι. Άλ- 
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λά τά τοιαΰτα είναι σπάνιώτατκ, τό σύνηθες δέ 
ήτο οτι τά άτυχή ταΰτα. πλάσματα, έτρέφοντο,ΐνα 
κατόπιν γίνωσι δούλοι.

Τό δέ λυπηρότατον έν τή εκθέσει τών βρεφών, 
δπερ είναι κηλίς τοΰ βίου τών παλαιών, είναι δτι 
έξίθετον τά τέκνα των οΰ μόνον οΐ πτώχοί, είς 
οΰς ήδύνατο νά γ ρησιμεύση ώς πρόφασις τής έκ- 
θέσεως ή πενία, άλλά και πλούσιοι, λέγοντες δτι 
δέν ήθελον νά καταμερισθή ή περιουσία αύτών είς 
πολλά μερίδια καί οΰτω τά τέκνα αύτών νά μή 
έχωσι άφθονα τά μέσα τής ζωής.

Βεβαίως είναι άδύνατον νά φαντασθώμεν δτι οί 
γονείς, μάλιστα δέ ή μήτηρ, δέν θά έλυπήθη έπί 
τοιαύτη τοΰ τέκνου της μοίρη καί δέν άμφιβοόλ- 
λομεν δτι μετά δυσκολίας πολλής θά άπεδέχθη τήν 
άπόφασιν κατ’ άρχάς. Άλλά τό συναίσθημα τού
το τό φυσικόν τοΰ άνθρώπου άπαμβλύνεται σύν 
τφ χρόνφ διά τής έπαναλήψεως καί διά τοΰ κα
κού παραδείγματος τών άλλων. Όταν τό κακόν 
-διαπράττωσι καί άλλοι άνευ φόβου, άνευ αίδοΰς, 
κατά μικρόν παύει πλέον νά θεωρήται κακόν.Μά
λιστα δέ, έάν έμφανίζωνται καί άνδρες μεγάλοι, 
οΐος ό Πλάτων, όστις ρητώς άποφαίνεται ύπέρ τής 
έκθέσιως τών. βρεφών. Ό δέ ’Αριστοτέλης θεωρεί 
μέν τούτο κακόν άλλά συνιστώ τήν άμβλωσιν, 
ώς μέσον προφυλακτικόν κατά τής πολυανθρωπίας. 

0 ’Εννοείται δέ δτι, άφ’ουύγιή και άρτιμελή 
βρέφη έξετίθεντο, περί τών κακόμορφων κάί άνα- 
πήρων ούδεμία άμφιβολία δτι ταΰτα άνέμενεν δ 
θάνατος. Καί έν Άθήναις μέν ήρκει ή άπόφασις 
τού πατρός, ϊνα έκτεθή τό βρέφος, έν Σπάρτη 
δμως, ένθα μόνον τά άπειρα καί άσθενικά άπετί- 
θεντο, άπεφάσιζε τό συμβούλιον τών πρεσβυτάτων 
τής φυλής καΐ &ν ή γνώμη αύτών ήτο νά θανα- 
τωθή τό βρέφος, έφέρετο- τό δυστυχές πλάσμα καί 
έρρίπτετοασπλάγχνως είς τάς Άποθέτας,δπερ ήτο 
βάραθρον παρά τόν Ταΰγετον.

Σημειωτέον δέ δτι ή κάκιστη αΰτη συνήθεια 
τού θανατοΰν ή έκθέτειν τά βρέφη, δέν ήτο παρ ’ ά- 
πασι τοΐς Έλλησιν. Έν Θήβαις ήτο ρητώς τούτο 
διά νόμου άπηγορευμένον. ’Ενταύθα έάν πτωχοί 
γονείς έστερημένοι τών πάντων δέν είχον νά θρέ- 
ψωσι τό βρέφος, ώφειλον· νά φέρωσ,ι,^τούτο είς τάς 
άρχάς, αϊτινες έφρόντιζον νά εΰρωσιν άνθρωπον νά 
δαπανήση πρός τροφήν καί αΰξησιν τού βρέφους μέ 
τήν συμφωνίαν νά έχη τούτο αύξηθέν δοΰλον. Άλ
λά καί έν Άθήναις ύπήοχον άνδρες κατακρίνοντες 
καί τήν έκθεσιν τών βρεφών καί τήν άμβλωσιν 
ώς δ Λυσίας, οΰ σώζεται μάλιστα καί.λόγος «κατ’ 
Άντιγένους άμβλώσεως». Έν τούτοις τό κακόν 
τούτο έξηκολούθει καί μετά Χριστόν έπί πολλούς 
έτι αιώνας, Ό μέγας Κωνσταντίνος διέταξεν δτι 
ούδέν δικαίωμα έπί τοΰ παιδιού πλέον έχει δ έκ- 
θέσας αύτό πατήρ, δπερ σιρνεαέλεσε πως είς τήν 
περιστολήν τοΰ κακοΰ, διότι κατά, τούς 'Ρωμαϊ
κούς χρόνους έπεκράτει καί αύτός δ νόμος δ πα

τήρ νά δικαιούται νά άναλάβη πάλιν τό τέκνον 
του, έάν άπέτινε πάσας τάς δαπάνας ε’ις τόν άνα- 
θρέψαντα αύτό. Νόμον άπαγορευτικόν τής έκθέ- 
σεως τών βρεφών καί τιμωροΰντα ταύτην ώς άνό- 
σεον καί ώς κακούργημα εύρίσκομεν έν έτει 374 
μ. X.

Κώδιξ Ίουστιν. VIII, 52. 2.

Άλλά καί μετά τόν νόμον νόμον εύρίσκομεν τό 
κακόν έτι ύπάρχον διότι ήδη έν τή πέμπτη έκα- 
τονταετηρίδι δ Ιεροκλής συμβουλεύει τούς άνθρώ
πους νά μή έκθέτωσι τά τέκνα των, άλλά νά 
τρέφωσιν αύτά τούλάχιστον τά πλεΐστα έξ αύτών 
λέγων δτι τοΰτο άπαιτεϊ καί ή φύσις καί δ σκο
πός τοϋ γάμου. Περίεργον δέ δτι ούδέ δ ’Ιεροκλής 
ήδυνήθη νά άντιληφθή τοΰ πράγματος ή τού
λάχιστον δέν έτόλμησε νά εΐπη τήν άλήθειαν δτι 
ούδεΐς έχει τό δικαίωμα νά άφαερή τήν ζωήν έκ 
τών άνθρωπίνων πλασμάτων, ήν ένέβαλεν αύτοϊς 
δ Θεός καί δτι δστις αισθάνεται δτι δεν όυναται 
νά άναθρέψη τά τέκνα του, αύτός ούδέν δικαίωμα 
έχει νά νυμφεύηται.ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ

§ ι.

Ή αέθουσα τής παραδδσεως τοΰ σχολείου. 
Τά σημεία τοΰ όρίζοντος.

1. Περίγραψον τήν αίθουσαν τοΰ σχολείου. Πό
σους τοίχους έχει ; τίς τοίχος είναι έμπρός ; τίς 
όπίσω; τίς δεξιά ; τίς- άριστερά ! Τίνα πράγματα 
είναι είς τόν δεξιόν τοίχον, είς τόν άριστερόν, είς τόν 
έμπρός, είς τόν όπίσω ; Πόσα μέτρα είναι τό μή
κος τοΰ πατώματος ; πόσα τό πλάτος. ; Τί σχήμα 
έχει ή αίθουσα ; Πότε έμβκίνει δ ήλιος είς τήν αί
θουσαν ; Ποΰ φανεροΰται δ ήλιος τήν πρωίαν ; ποΰ 
βασιλεύει τήν εσπέραν ; ποΰ εύρίσκεται τήν με
σημβρίαν ; Τά μέρη τοΰ ούρανοΰ δυνάμεθα νά όνο- 
μάσωμεν πρωίαν, εσπέραν, μεσημβρίαν. Τό δέ μέ
ρος, τό δποϊον είναι άντικρύ τής μεσημβρίας, ονομά
ζεται άρκτος, έπειδή τήν νύκτα είς έκεΐνο τό μέρος 
είναι δ άστερισμός δ καλούμενος άρκτος. Διακρινο- 
νομεν λοιπόν τέσσαρα μέρη τοϋ ούρανοΰ τήν πρωίαν 
(ήμεϊς σύνηθίζομεν νά όνδμάζωμεν τοΰτο άνατολάς), 
τήν έσπέραν (ήτις συνηθέστατα λέγεται δυσμαί), 
τήν άρκτον (ήτις λέγεται καί βορράς) καί τήν 
μεσημβρίαν (ήτις λέγεται καί νότος). Ανατο
λή, δύσις, άρκτος, μεσημβρία είναι τέσσαρα μέ
ρη τοΰ ούρανοΰ. Ταΰτα δυνάμεθα νά ένθυμώμεθα 
ενθυμούμενοι τήν λέξιν ΑΔΑΜ, ήτις έχει τά πρώτα 
Ϊράμματα τών λέξεων τών ούρανίων μερών,άνατολή, 

ύσις, άρκτος, μεσημβρία. Έάν δέ διά δύο γραμμών 
ένώσωμεν τά μέσα σημεία τών ούρανίων τούτων

Λ 
μερών άποτελεϊται σταυρός ώς έξής α-|-μ.

δ

Κατά ταΰτα δ τοίχος τοΰ δωματίου ουτος είναι 
πρός άνατολάς ή άνατολικός, δ άλλος πρός δυσμάς 
ή δυτικός, δ άλλος πρός νότον ή νότιος ή μεσημ
βρινός, δ τέταρτος βόρειος ή άρκτικός.

Τό δωμάτιον τοΰτο δυνάμεθα νά ίχνογραφήσω- 
μεν έξωθεν καί τότε θά έχωμεν τήν πρόσοψιν. Δυ
νάμεθα δμως καί ύψηλά ίστάμενοι νά παραστή- 
σωμεν δπως είναι καί τότε έχομεν τήν κάτοψιν. 
Δυνάμεθα δέ νά ίχνογραφήσωμεν τό δωμάτιον ή 
μέγα ή μικρόν. Δυνάμεθα δμως καί νά ίχνογρα
φήσωμεν αύτό δσον πράγματι είναι. Άλλά τοΰτο 
συμβαίνει σπανίως. Συνήθως παριστάνουσι ταΰτα 
μικρότερα. Πόσον δέ μικρότερα, σημειώνουσι κάτω 
τών πινάκων μέ τήν λέξιν κλϊμαξ. Οΰτω, δταν 
έχωμεν νά παραστήσωμεν δν πράγμα, δπερ έχει 
μήκος πραγματικόν ένός μέτρου, παριστάνομεν δέ 
αύτό μόνον είς ήμισυ ή κατά ήμισυ σμικρυνθέν ση- 

μειοΰμεν κάτω τοΰ χάρτου' Κλϊμαξ . Άν δέ 

παραστήσωμεν αύτό κατά τό σμικρότερον, τότε 
σημειοΰμεν Κλϊμαξ -ί<.Άλλα πολύ μεγάλα πράγ

ματα, ώς είναι ολόκληροι χώραι, δυνάμεθα νά 
παραστήσωμεν κατά 1000 ή 2000 ή 3000 ή 
5000 κλπ. σμικρυνθέντα, ώστε σημειοΰμεν Κλϊ·

1000 η 2000 η 3000 η 5000§ «
Το βχολείον, κατατοπιβμός.

1. Περιγραφή τοΰ σχολείου δλου. Θέσις αύτοΰ, 
είσοδος’. Σχήμα τής κατόψεως αύτοΰ. Μήκος τών 
πλευρών είς βήματα καί είς μέτρα.

2. Ίχνογράφησις τής κατόψεως τοΰ σχολείου 
κατά κλίμακα ώρισμένην.

3. Πρός άκριβή προσδιορισμόν τής θέσεως τών 
πραγμάτων δέν άρκοΰσι τά 4 σημεία τοΰ δρίζοντος. 
Καί διά τοΰτο μεταχειριζόμεθα καί άλλα τέσσα
ρα, άπερ εύρίσκομεν, έάν διχοτομήσωμεν τάς 4 γω
νίας, άς έχομεν πρότερον. Καί οΰτως έχομεν βο- 
ρειανατολικόν (ΒΑ) σημεΐον, βορειοδυτικόν (ΒΔ), 
νοτιοδυτικόν (ΝΔ) καί νοτιοανατολικόν (ΝΑ). Τό 
βόρειον καί νότιον προτάσσονται έν τή συνθέτω λέ- 
ξει. Τά όκτώ ταΰτα σημεία τοΰ δρίζοντος ένούμενα 
διά γραμμών εύθειών άποτελοΰσιν ένα άστρον μέ 
όκτώ άκτϊνας, δπερ καλείται άνεμούριον.

Οί μαθηταί έν ύπαίθρφ όντες βαδίζουσι πρός τά 
διάφορα σημεία τοΰ δρίζοντος, έπειτα δρίζουσι τήν 
κατ’ αύτά θέσιν τών πέριξ όρέων, τήν διεύθυνσιν τών 
ρευμάτων, ή ποταμών,τήν θέσιν τών έξεχόντων κτι
ρίων οίον ναών, δημοσίων καταστημάτων, κτλ.

Καί δταν μέν γνωρίση τις ενα τόπον κατά τά 
«ημεϊα τοΰ δρίζοντος, εύκόλως ήξεύρει ποΰ εύρί
σκεται καί χωρίς πλέον νά βλέπη τόν ήλιον π. χ. 

κατά τό μεσονύκτιον. "Οταν δμως πρώτην φοράν 
έπισκέπτηται ενα τόπον, ή πρώτη του φροντίς πρέ
πει νά είναι, νά γνωρίση αύτόν, δηλ. νά εΰρη ποΰ 
άνατέλλει δ ήλιος. Καί άν μέν είναι νύξ, επειδή 
δέν ύπάρχει ήλιος, άναζητοΰμεν το βόρειον σημεΐον, 
δπερ εύρίσκομεν εύκόλως έκ τοΰ πολικού άστέρος, 
δστις είναι έκεϊ. Διά νά εΰρωμεν δέ τόν άστέρα 
τοΰτον έν τφ ούρανώ, εύρίσκομεν τήν μεγάλην άρ
κτον, ήν δλοι οί χωρικοί γνωρίζουσι καλοΰντες αύ
τήν άλετροπόδα, δηλ. τά έπτά μεγάλα άστρα, τά 
δποία πράγματι δμοιάζουσι πρός άροτρόποδα.Κατό
πιν ένοΰμεν τά δύο έμπροσθεν άστρα τής άρκτου 
αύτής διά μιάς γραμμής, ήτις έάν έπεκταθή πεν- 
τάκις πρός τά άνω, θά συναντήση τόν πολικόν 
άστέρα.

Έάν δέ ούρανός είναι συννεφής, τότε βοηθεϊ 
ήμάς ή μαγνητική βελόνη, ήτις άείποτε στρέφεται 
πρός τό βόρειον σημεΐον. Εχοντες δέ τό βόρειον· 
σημεΐον δυνάμεθα νά δρίσωμεν καί τά άλλα ση
μεία τοΰ δρίζοντος άνασχηματίζοντες τό άνεμού
ριον. Τήν μαγνητικήν βελόνην μεταχειρίζονται καί 
είς τήν ναυτιλίαν έχοντες αύτήν έντός μικρού κι
βωτίου, δπου είναι τό άνεμούριον άπεικονισμένον. 
Όλη ή συσκευή αΰτη καλείται πυξίς.

Οί πίνακες σί γεωγραφικοί, καθώς καί πάν σχέ- 
διον τής πόλεως παριστανονται ούτως, ώστε δταν 
κρεμώνται, τό .βόρειον μέρος ν£ είναι τό έπάνω, τό 
νδτιον τό κάτω, τό άνατολικόν δεξιά καί τό δυ
τικόν άριστερά. Έάν δέ έχωμεν τόν χάρτην αύτόν 
έν τή τραπέζη, τότε τό νότιον είναι τό πλησιέ- 
στερον είς τόν παρατηρητήν, τό δέ άπώτερον πρός 
το άντίθετον μέρος είναι τό βόρειον.

§ 3-
Πίναξ ή βχε'διον τον χωρίου ή τής πόλεως. 

TeveOig τών ωρών τήρ ημέρας.
Αύτό είναι τό σχέδιον τής πατρίδος μας. Ποΰ 
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είναι το βόρειον μ.έρος, ποϋ τό νότιον, πού δ βορ
ράς, που δ νότος ; Κατά 'ποιαν κλίμακα έγένετο τό 
σχέδιον ; Τί μέγεθος έχουσιν έπί τοϋ πίνακος τά 
10 μέτρα ; Αί οίκίαι πάσαι παριστάνονται έπ’αύ- 
τοϋ έρυθραί, οί κήποι καί τά δένδρα πράσινα, τά 
δέ ΰδατα κυανά.

Τά δημόσια οικοδομήματα, οίον ναοί, σχολεία, 
ταχυδρομεϊον, δημαρχεϊον, στρατών κτλ. παριστά- 
νονται διά βαθέος χρώματος ερυθρού.

Που έπί τοϋ σχεδίου είναι τό σχολεϊον ήμών ; 
Έπί τίνος οδού κεϊται ς Πόσα βήματα είναι ή δδός 
αΰτη μακράν ; ποιαν διεύθυνσιν έχει ; Τίνα άλλα 
δημόσια κτίρια κέϊνται έπί τής δδού ταύτης ;

Ό τόπος, έν ω κατοικοϋμεν, είναι πόλις. Ή πό
λις εχει πολλάς οικίας, πολλάς δδούς, πλατείας. 
Αί οίκίαι είναι κατά σειράν έν έκάστη δδφ έκτι- 
σμέναι. Δύο δέ σειραί οικιών παράλληλοι σχημα- 
τίζουσι δδόν. ”Αν δέ αί σειραί αύται τών οικιών 
είναι λίαν πρός άλλήλας πλησίον, σχηματίζουσι 
στενήν δδόν, ήτις καλείται στενωπός ή άγνιά, ή 
λαύρα. Πλήν τών δδών είς τάς πόλεις είναι καί 
τόποι εύρύχωροι καλούμενοι πλατεϊαι. Είς πολλάς 
πόλεις γίνονται καθ’ εβδομάδα άγοραί, είς ήν καί 
έκ τών πέριξ χωρίων φερουσι πράγματα πρός πώ— 
λησιν. Καί αί δδοί καί αί πλατεϊαι λαμβάνουσεν 
πάντοτε ώρισμένον όνομα πρός διάκρισιν. Τίνα ονό
ματα έχουσιν αί δδοί τής ήμετέρας πόλεως ; ΓΙρό 
τών πόλεων πολλαχοϋ είναι καί χωρία είς όλίγην 
άπ’ αύτών άπόστασιν, καί καλούνται προάστιια.

Πόσους κατοίκους έχει ή πόλις ήμών ; Έκαστος 
κάτοικος εγγεγραμμένος είς τον κατάλογον τών 
κατοίκων τής πολεως λέγεται δημότης. Τών δη
μοτών άλλοι μέν ασχολούνται μέ τήν γεωργίαν 
καί κτηνοτροφίαν καί καλούνται γεωργοί, ποιμένςε, 
άλλοι δέ μέ τάς τέχνας καί καλούνται τεχνΐται οεοι 
είναι οί υποδηματοποιοί, οί ράπται κλπ.άλλοι δέ μέ 
τήν πώλησιν τών προϊόντων λιανεκώς ή χονδριιώς 
καί καλούνταιμικρέμποροι, μεγαλέμπορόί.Είς τινας 
δέ πόλεις ύπάρχουσι εργοστάσια π. χ. άτμόμυλοι, 
νερόμυλοι, κλωστήρια,υφαντήρια. (άκολουθίϊ).ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΑΤΡΙΣ; ')

Τί έστιν ή πατρίς, ύπέρ ής πάς τις έξ ήμών 
θέλει νά ζή καί δόξαν εαυτού ύπολαμβάνει τό νά 
προσενέγκη έαυτόν θύμα είς τόν ιερόν αύτής βωμόν, 
Πατρίς έστι τά έθνικά καί θρησκευτικά καί ηθι
κά ιδεώδη, ά ή μήτηρ άνεξιτήλως ένεχάραξεν έν 
ταΐς άπαλαϊς ήμών ψυχαϊς, εινε τά ύπό τών με
γάλων προγόνων κατερχόμενα σεμνά διά τήν πολιάν 
αύτών αρχαιότητα ήθη καί έθιμα, ά ή πατρική 
εστία μετά γοητείας άνερμηνεύτου'κατέστησεν ήμΐν 
οΰτω προσφιλή καί ιερά, ώστε τήν μέν έπιτέλεσιν

1) Απόσπασμα έχ λόγου τοϋ χαβηγητοΰ χ. Ευαγγελίδου Μαρ
γαρίτου.

αύτών νά αίσθανώμεθα ώς μακαριότητα καί εύδαι- 
μονίαν, τήν δέ παράλειψιν νά θεωρώμεν ώς δυστυ
χίαν καί κακοδαιμονίαν. Πατρίς είνε καί τά ά
σματα καί αί ίεραί μελφδίαι,αϊτινες βαθύτατα συγ- 
κινούσιν ήμάς άκουόμεναι, εινε ή ένθουσιώδης καί 
σοφή διδασκαλία έναρέτου διδασκάλου, εινς ή 
άνάμ,νησις τών λόγων καί τών έντολών καί τών·έλ- 
πίδων, άς έκληροδότησαν ήμΐν οΐ προσφιλέστατοι 
ήμΐν άποιχόμενοι, είνε οί τών .μεγάλων άνδρών ει
κόνες, αϊτινες έξαίρουσι .καί μεταρσιούσι τό φρόνη
μα, ήμών καί ών τά μεγάλα διανοήματα έπλούτι- 
σαν τήν διάνοιαν καί εύρυναν τήν καρδίαν. Πα- 
τρίς είναι κατ’ εξοχήν ή ανεκτίμητος διανοητικός 
καί ηθικός θησαυρός, δν διά μαλερών πόνων άπο- 
ταμιεύσαντες κατέλιπον ήμΐν οί μεγάλοι "Ελληνες. 
Πατρίς είναι τά ιερά έδάφη, έν οίς έγεννήθησαν 
καί έξετράφησαν οί φωστήρες ούτοι τού κόσμου, 
είναι ή γλώσσα, έν ή άπόκεινται τεθίΐσαυρισμέναι 
αί ύψηλαί αύτών έπίνοιαι. Πατρίς είναι τό ίδιώδες 
δ έπλάσαμεν έν τή ψυχή ήμών συνάψαντες τά άρι
στα, τά σεμνότατα, τά προσφιλέστατα έξ όσων πο
τέ έν τφ βίφ ήμών άπηντήσαμεν, καί ού διά παν
τός τού βίου έπιδιώκομεν τήν πραγμάτωσήν. Πα
τρίς είναι επομένως ούχί πάντες, μεθ’ ών συνανα- 
στρεφόμεθα καθ’ έκάστην καί συναλλασσόμεθα καί 
συμπολιτεύομεν, ούδέ πάντες οί γνωστοί καί φίλοι 
καί προϊστάμενοι, ούδ’ ό στενός κύκλος, έν ώ διά
γει τις- διότι εί καί μεταξύ αύτών πολλοί είναι 
άξιοι τής άγάπης καί τού σεβασμού ήμών. άλλά 
δέν παρίστανται ήμΐν καί ώς εικόνες τελειότατοι, 
ώς ιδεώδη, ύπέρ ών θά έκρί'νομίν- άξιον νά ζώμεν 
ή ν’ άποθάνωμεν ώ; πράττομεν τούτο ύπέρ πατρί
δος. Ούχί λοιπόν ούτοι είναι ή πατρίς, άλλά πάς 
οστις τόν διανοητικόν καί ηθικόν τού έθνους θησαυ
ρόν τιμών καί σέβων άγωνίζεται νά διασώση, νά 
έπαυξήση καί έπηυξημένον νά παραδώση τοϊς έπι— 
γιγνομένοις. Πατρίς είναι καί οΐ παρά; τήν δδόν 
παίζοντες παϊδες, άν, δταν άτενίσωσιν ήμάς ένί- 
δωμεν έν τοϊς άστραπηδόλοες αύτών όφθαλμοϊς την 
ελπίδα, δτι τό ’ιδεώδες, δ ήμεϊς δέν θά δυνηθώμεν 
νά συντελέσωμεν, θά άναλάβωσιν αύτοί νά συμπλη- 
ρώσωσι. Πατρίς κατ’ έξοχήν είναι πάς ένθέων άν
δρών συνασπισμός πρός διάσωσιν καί οίύξησιν τών 
ύψίστων άγαθών, τής τιμιωτάτης κληρονομιάς.

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
ΤΟΪ ΚΑΘΠΠΙΤΟΪ ΤΟΪ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΪ Γ

ΖΗΚΟΥ ΡΠΣΗ

Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Ζήκος 'Ρώ- 
σης έδημοσίευσε φυλλάδιον ύπό τήν επιγραφήν α Ό 
Χαρίσιος Παπαμάρκου ένώπιον τού κριτηρίου τής 
άληθείας», έν φ άποδίδει εις τόν γενικόν επιθεω
ρητήν παραχάραξιν τών έκθέσεών του ώς έπόπτου 
τού Διδασκαλείου, παραθέτων τάς περικοπάς, οίαι 

ύπάρχουσιν όντως έν ταϊς έκθέσεσι καί οϊας έδημο- 
σίευσεν ό κ. Παπαμάρκου. Ό στενός χώρος τής Έκ- 
παιδεύσεως δέν επιτρέπει ήμΐν νά μεταφέρωμεν τήν 
διατριβήν ταύτην τού κ. 'Ρώση, έν ή καταφαίνε
ται δ άξιοκάτάκριτός τού γενικού έπιθεωρητού χα- 
ρακτήρ, νά διαστρέφη τά κείμενα πρός ϊδιοτελή 
σκοπόν, νά έξυβρίζη οέ κατόπιν ίταμώς τούς άν- 
θρώπους,· διότι δήθεν περϊέπεσον είς σφάλματα, εις 
άνΐιφάσεις ή είς παραλογισμούς, έν ώ ούδέν τοιού- 
το συμβαίνει. Άριστα δέ περιέγραψε τήν μέθοδόν 
του ταύτην δ κ. Παπαμάρκου έν τή Άκροπόλει 
τής 1. ’Απριλίου ε. ε. ώς έξης· «Σπαράσσω τά 
διάφορα έγγραφα είς σπαράγματα μικρά, είτα δέ 
ταράσσων καί συγκολλών ταύτα κατά τό δοκούν 
κατάγομαι είς συμπεράσματα πάντη άλλότρια τών 
κειμένων έν αύτοΐς.. Οΰτω δέ συμβαίνει νά τελε- 
σιουργήται μ,έν πάντοτε τό έκάστοτε ύπ’ έμού προς 
άπόδειξιν προκείμενον, νά έκπηδά δ’ έστιν δτε 
ποιά τις άντίφασις έζ αύτών, άνύπαρκτος άλλως 
έν άλωβήτοις τοϊς έγγράφοις ούσα.» Τήν μέθοδον 
ταύτην εφαρμόζει δ γενικός έπιθεωρητής είς πάντα 
τά επίσημα έγγραφα, ά δημοσιεύει, έν άγνοίφ 
βεβαίως τού Υπουργού τής Παιδείας, δστις πι- 
στεύομεν έκ τών άνακαλυπτομένων σκανδάλων θά 
λάβη άφορμήν νά έξετά/ση καί τιμωρήση τό έγ
κλημά. Όμολογούμεν δέ δτι πρώτην φοράν έχ 
τοϊς χρονικοϊς τοϊς Ελλάδος διαπράττεται τοιαύτη 
άσύστολος τών άρχείων τού Υπουργείου κατά- 
χρησις πρός τόν άξιοκατάκριτον σκοπόν τής δυσ- 
φημίας άνωτάτων ύπαλλήλων τού Κράτους ύπό 
ύπαλλήλου διαπράττοντος τοιαύτα εγκλήματα ύπο 
τά όμματα αύτού τού υπουργού τής Έκπαιδεύ- 
σεως. Κυρίως δέ τήν μέθοδον ταύτην τής παραχα- 
ράξεως τών δημόσιων εγγράφων έφήρμοσεν δ χρη
στός ούτος κύριος γενικός επιθεωρητής κατά πάντων 
έκείνων τών άνδρών, οϊτινες έπέκριναν μεταβολάς 
παρ’ αύτού τών σχολικών ήμών πραγμάτων δλως 
άσυνέτους καί έπιβλαβεϊς. Τών άνδρών τούτων προ- 
εξάρχει δ κ. Χρίστος Παπαδόπουλος, πρώην διευ
θυντής τού Διδασκαλείου, τανύν καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου.Νομίζομεν δτι δ κ. Παπαδόπουλος 
καί καθήκον καί δικαίωμα είχε νά είπη τήν γνώμην 
του περί τούτου, μάλιστα δέ ώς έπόπτης τού Διδα- 
σκαλείου’Αθηνών διορισμένος παρά τού’Υπουργείου, 
καί μανθάνομεν δτι έπραξε τούτο μετά παρρησίας 
καί λογικής δυνάμεως άξίας άνδρός φιλοσόφου. Θά 
ήτο δέ λίαν διδακ τικόν,έάν έδίδετο είς τήν δημο
σιότητα ή έκθεσις τού κ. Παπαδοπούλου περί τής 
καταστάσεως τού Διδασκαλείου ’Αθηνών, έπί τής 
διεύθύνσεως τοϋ κ. Παπαμάρκου. Έν ελλείψει δμως 
τής έκθέσεως ταύτης δημοσιεύομεν τάς σχετικάς 
περικοπάς έκ τού ύπομνήματος τού κ. Παπαδο
πούλου πρός τήν Βουλήν, δπερ εύρίσκει δ άναγνώ- 
στης δεδημοσιευμένον έν τώ παραρτήματι τών 
εκπαιδευτικών νομοσχεδίων σελ. 8—19. Έν 
σελ. 10 γράφει δ κ. Παπαδόπουλος τά εξής.

« Έν πρώτοις δέν δικαιούται νά διασύρη δ κ.Πα
παμάρκου τούς καθηγητάς τού Διδασκαλείου ’Αθη
νών ώς άμοιρους παιδαγωγικής και φιλοσοφικής μορ- 
φώσεως καί άμεθόδους καί νά χαρακτηρίζη τήν δι
δασκαλίαν αύτών ώς πρότυπον άποτροπής ώς μηδέ
ποτε αύτήκοος γεόμενος αύτής μηδ'ε καλέσας αυτούς 
ποτέ είς σννδρίασιν, ϊνα συσκεφάϊ] μετ’αύτων περί 
μεθόδου διδασκαλίας.»Καί δμως τό άρθρον 14 τού 
Β. Διατάγματος τού κανονιστικού τών έργασιών 
τού Διδασκαλείου κελεύει τακτικώς νά γίνηται τού
λάχιστον άπαξ τού μηνός συνεδρίασες. Ότι δέ έπί 
τής Διεύθύνσεως τού Διδασκαλείου ύπό τού κ. Πα
παμάρκου ούδέποτε συνέβη τούτο ρητώς δι’ έγ- 
γράφου των προκληθέντες έβεβαίωσαν πάντες οί κα- 
θηγηταί τού Διδασκαλείου οίον οί κκ. Γ. Χατζηδά- 
κης, Δ. ’Ολύμπιος, Ίγ. Μοσχάκης, Π. Κονδύλης, 
Λ. 'Ράντας, Ε. ΙΙονηρόπουλος, I. Φραντσισκάκης, 
οϊτινες πάντες δμοφώνως έγραψαν πρός τό ύπουρ- 
γεΐον*  «Ή άλή&εια είναι δτι, έν ω ε’πί των άλλων 
διευ&υντών πρότερον τακτικώς προσεκαλοΰμε&α 
καί συνηδριάξομεν, όπως τά επίσημα πρωτόκολλα 
έλέγχουσι, καθ’ ολΟν τον χρόνον, καθ’ δν ιό κ. 
X. Παπαμάρκου διετελεσε ^/ιευθυντήρ ούδέποτε 
οΰδ’ άπαξ προσεκάλεσεν ίμιας είς συνεδρίαν. . . .»

Έν σελ. 11 γράφει δ αύτός κ. Παπαδόπουλος- 
«Βεβαίως, δταν αύτός δ διευθυντής δίδη τό 

παράδειγμα τής καταφρονήσεως πρός τά δημόσια 
άμελών καί τρεπόμενος έπί τήν διδασκαλίαν έν 
ίδιωτικοΐς έκπαιδευτηρίοις[έν παρθεναγωγείο» κ.Αίκ. 
Λασκαρίδου, έν Λυκείω κ. Β. Βουλγάρεως, προσέτι 
δέ καί έν οίκογενείαις οίον Παντια ’Ράλλη, Έλ. 
Χατζηαθανασίου κτλ.], ούδέν δικαίωμα έχει νά 
ψέγη τούς συναδέλφους αύτού, δπως ποιεί δ κ. Πα
παμάρκου.»

Έν σελ. 11 γράφει δ κ. Παπαδόπουλος πάλιν· 
«Έάν έν τινι Διδασκαλείω παρημελήθη ή πρα

κτική άσκησις τών μαθητών άφεθεϊσα όλη εις τούς 
διδασκάλους τού προτύπου άνευ ύποδειγματικών δι
δασκαλιών τού άναλαβόντος τό έργον τούτο Διευ— 
θυντού τού Διδασκαλείου, άνευ δοκιμαστικών διδα
σκαλιών τών μαθητών καί άσκήσεων αύτών έπί 
παρουσία καί ύπό τήν έπιτήρησιν τού Διευθυντού, 
άς τιμωρηθή δ τοιούτος Διευθυντής.»

Τοιαύτην γνώμην καθ’δλα σύμφωνον πρός τήν τού 
κ. Παπαδοπούλου έξήνεγκε καί δκ.'Ρώσης, ήν πάς 
τις άναγνωρίζει ώς δυσμενεστάτην κατά τού κ. Πα
παμάρκου ώς διευθυντού τού Διδασκαλείου’Αθηνών. 
Καί δμως δ κ.Παπαμάρκου προέβαλεν αύτήν ώς πι
στοποιούσαν τήν εύσυνείδητον έκτέλεσιν τού καθή
κοντος του!! ’Ιδού δέ αύτολεξει τί λέγει ήέκθεσις σελ. 
6.«Λίαν έπαισθηταί ήσαν αί είς τήν πρακτικήν δι
δασκαλίαν έλλείψεις τών άπολυθέντων.Πλήν όλιγί- 
στων έξαερέσεων οΐ πλεϊστοι δέν ήδυνήθησαν νά 
διδάξωσιν έν τώ προτύπω μετά τής προσηκούσης 
μεθόδου καί δεξιότηΤος. Ή έν τή πρακτική διδα
σκαλίες άποτυχία αΰτη προήλθεν έκ τής μή προση-
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κούσης καί έπαρκοΰς άσκήσεως,διότι δλίγισται ύπο- 
δειγματικαί διδασκαλίαι καί ασκήσεις έγένοντο, έν 

αύται έπρεπε νά θεωρώνται ώς τό κυριώτατον 
έν τοΐς Διδασκαλείοις.»

Καί έν τή εκθέσει τοΰ 1889 αναφέρει δ αύτός 
έπόπτης τά εξής-

«Συμβαίνει έν τώ διδασκαλείω ’Αθηνών δτι ού- 
δαμοΰ άλλαχοΰ γίνεται, διδάσκεται δηλονότι ή 
Παιδαγωγική μετά τής Μεθοδολογίας θεωρητικώς 
μέν ύπό τοΰ Διευθυντοΰ κ. Παπαμάρκου, πρακτι- 
κώς δέ έφαρμόζεται έν τή υποδειγματική διδα
σκαλία καί έν ταϊς ποακτικαϊς άσκήσεσιν ούχί ύπό 
τήν έπίβλεψιν τοΰ θεωρητικώς διδάσκοντος αύτά, 
άλλ’ύπό τίνος τών διδασκάλων τοΰ προτύπου .... 
Οΰτω δέ ή μέν θεωρητική διδασκαλία μένει έν τή 
διανοία τών μαθητών οπωσδήποτε άφηρημένη, ή 
δέ πρακτική διδασκαλία άποβαίνει δλως μηχανική, 
μή δυναμένων τών μαθητών νά έχωσι συνείδησιν 
τοΰ συνδέσμου μεταξύ θεωρίας καί εφαρμογής. Τό 
άτοπον τοΰτο, δπερ συνεπάγεται ή θεωρητική διδα
σκαλία τών παιδαγωγικών μαθημάτων καί ή έφαρ- 
μογή αύτών ούχί ύπό τού αύτοϋ προσώπου, απο
βαίνει έτι μεϊζον, δταν άλλο μέν παιδαγωγικόν σύ
στημα άκολουθή δ θεωρητικώς διδάσκων τά παι
δαγωγικά, καί άλλο δ έφαρμόζων τήν θεωρίαν έν 
τή πρακτική διδασκαλία, δπερ άτυχώς συμβαίνει έν 
τώ ήμετέρω Διδασκαλείφ».

Σημειωτέον δέ δτι πάντα ταΰτα έξηκολούθει νά 
διαπράττη δ κ. Παπαμάρκου κατόπιν δριμυτάτου 
εγγράφου άπευθυνθέντος αύτώ ύπό τοΰ Ύπουργοΰ 
τής Παιδείας κ. Κοντογούρη κατά ιό έτος 1885 
περί παραβάσεως τών κανονισμών καί παραλεί- 
ψεως καθήκοντος ώς διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου, 
διότι δ τότε Ύπουργός είχε μάθη δτι δ κ. Παπα
μάρκου ανέγραφε μέν έν τω προγράμματι τοΰ Δι
δασκαλείου άσκήσεις τών μαθητών πρακτικάς άπό 
τής 9—11 ώρας π. μ. ύπό τήν διεύθυνσιν δήθεν 
αύτοϋ, άλλά τοΰτο δέν έκώλυεν αύτόν νά διδάσκη 
έν τφ Λυκείω Βουλγάρεως άπό τής 10—12 ώρας, 
ϊνα λαμβάνη και άλλον μισθόν άθετών τό πρό
γραμμα τοΰ Διδασκαλείου πρός σκάνδαλον μέγα 
καί μαθητών καί καθηγητών, δτι ούτε συνεδρίας 
έπιεϊτο ούτε ύποδειγματικάς διδασκαλίας, ούτε τά 
κεκανονισμένα μαθήματα έδίδασκεν 1 Καί ούδαμώς 
άπορον δτι τοιοΰτον διευθυντήν περιιφρόνουν καί 
καθηγηταί καί μαθηταί, μάλιστα δέ είς τών μα- 
θητφν κατέφερε κατά τής κεφαλής τοΰ διευθυντοΰ 
τοεαϋτα περί καθηκόντων βουλευομένης καί πρατ- 
τούσης καίριον διά ^άδου κτύπημα, άλλά καί 
τοΰτο πρός ούδέν ώφέλησεν διότι πολλά έτη μετά 
ταΰτα βλέπομεν τόν κ. Παπαδόπουλον, βλέπομεν 
τόν κ, 'Ρώσην, έπόπτας τοΰ Διδασκαλείου άνα- 
φερομένους είς τό Ύπουργεΐον καί καταγγέλλοντας 
ρητά παραπτώματα τοϋ Διευθυντοΰ, άλλ’ ή γνω
στή έν Έλλάδι πρός τήν έκλογήν τών ύπαλλή- 
λων άδιαφορία τής Κυβερνήσεως έθεώρησε τά έγ- 
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κλήματα ταΰτα ώς προσόντα νά προβιβάση τόν 
Διευθυντήν καί παρεχώρησεν είς αυτόν τά άρχεϊα 
τοΰ Υπουργείου, ένα δημοσεεύη ταΰτα παρακ-εχα- 
γμένα, επιτρέπει ί’ αύτφ νά διαπράττη έργα πρός 
πλήρη άποσύνθεσιν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. 
Έπιθυμοΰμεν νά έρωτήσωμεν τόν Υπουργόν τής 
Παιδείας τίνα γνώμην έχει περί τών αποδιδόμε
νων είς τόν γενικόν επιθεωρητήν εγκλημάτων καί 
άν έν πεποιθήσει φρονή δτι τοιοΰτος άνθρωπος δύ
ναται νά διατελή ύπάλληλος έν τώ Ύπουργείω 
μάλιστα τής Παιδείας και σύμβουλος τοϋ Ύπουρ
γοΰ αύτοΰ ;

Έπιοτέλλουοιν ήμΐν έχ Νάξου τάδε :
Έν Νάξω,έν τφ δήμω Βύβλου,τή 2 έπώντος μηνός Μαΐου 

γενήσεται έκλογή δημάρχου άντί τοϋ άποβιώσαντος πρό 
μικροΰ τοιούτου. Ό ύποφήφιος τής Κυβερνήσεως, ΐνα εξοε- 
σφαλίση τήν επιτυχίαν έζήτησε παρ’ αυτής σύμπραξιν, 
ήν αΰτη προθύμως παρεχώρησε. Μεταξύ δέ τών άλλων 
σκανδαλωδών απαιτήσεων προέτεινε δ κυβερνητικές ύπο- 
ψηφιος νά έξαναγκάσωσι τούς συγγενείς τών έντοπίων δη
μοδιδασκάλων νά προσέλθωσι προς αυτόν άπειλοϋντες εν 
εναντία περιπτώσει αυτούς διά παύσέως. Πρός τοΰτο εξέ
λεξαν τόν σχολάρχην χ. Καρέκλαν, όστις διετύπωσε τό 
κατηγορητήριον κατά τόν αύτόν τύπον διά πάντας*·  τους 
δημοδιδασκάλους τοΰ δήμου. Αΐ κατηγορίαι τοϋ κ. Καρέ
κλα είναι ότι τά σχολεία εύρισκόνται έν άνωμάλω κατα- 
στάσει. 1. Έκ τοΰ άτακτου τών ωρών τής ένάρξεως καΐ 
λήξεως τών μαδημάτων. 2. Έκ τής διακρισεως τών μα
θητών εις εύνοουμένους καΐ μή τοιούτους κατά τά πολιτι
κά φρονήματα τών γονέων αύτών. 3. Έκ τών διδακτικών 
βιβλίων, άτινα είναι άκατάλληλα. 5. Έκ τοϋ άγαν φι- 
λεόρτου αύτών. Τάς κατηγορίας ταύτας διετύπωσεν δ κ. 
Καρέκλας, χωρίς ούδαμώς νά έπισκεφθή τά σχολεία, ού- 
δεμία δέ αμφιβολία ότι καΐ τό σχέδιον τής καταγγελίας 
εστάλη αύτώ άλλαχόθεν. Ταΰτα πάντα όμως άνεσκεύασαν 
οΐ διδάσκαλοι, παρ’ών παρά τοϋ 'Υπουργείου έζητήθη απο
λογία, ήπείλησαν δέ νά καταγγείλωσι και τόν σχολάρχην 
έπί συκοφαντία. Τήν απολογίαν τών διδασκάλων έστειλε 
τό 'Υπουργεΐον είς τόν κ. Καρέκλαν, δστις νΰν επείσθη 
ότι έπρεπε τεχνικώτερον νά καταδίωξη τούς διδασκάλους. 
Πρός τόν σκοπόν τοΰτον νΰν έμίσθωσεν ήμίονον καΐ επ’ 
αύτοΰ εποχούμενος επισκέπτεται τά σχολεία καί απειλεί 
ότι θά άπολύση τούς διδασκάλους. Ό κόσμος βλέπει ότι 
^νταΰθα έν δλη τή είδεχθεί αύτοΰ μορφή εκτυλίσσεται δ 
μύθος τοΰ Αισώπου, δ λύκος καϊ τό άρνίον. ’Αλλά τοιαΰτα 
πράγματα ούδέ εις τήν χώραν τών Ααχομαίων συμβαί- 
νουσι, ούδέ είναι δυνατόν νά μή κινήσωσι τήν άγανάκτη- 
σιν τής κοινωνίας διά τήν έξαχρείωσιν, ήτις ήγειρε κατά 
τούς, χρόνους τούτους θρασείαν τήν κεφαλήν. Ό κ. Ύπουρ
γός, χάριν τοΰ δποίου γράφομεν αύτά, εχει καθήκον να 
άπολύση τόν σχολάρχην Καρέκλαν. Συμφορά δέ μεγάλη 
εις τό έθνος, άν προωρίσθη νά δοικώσιν αύτό Καρεκλάδες 
καΐ Παπαμάρκοι.»
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