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(Συνέχεια ΐδε προηγούμ. φύλλ.).

Έπειτα καί ή καλλιέργεια καί άνατροφή τοϋ 
πνεύματος γίνεται ομοίως πλημμελής. Καί εικότως. 
Διότι άν ή άνάπτυξις τοϋ πνεύματος άκολουθή νό
μους σταθερούς, άν καθόλου ή άνάπτυξις τής ψυχής 
ύπείκη είς νόμους, δεν είναι άτοπον νά παραδεχθώ- 
μεν ότι θά άναπτύξωσι τό πνεΰμα τοϋ παιδός άν
θρωποι, οΐτινες δέν γνωρίζουσι τούς νόμους τούτους; 
Καί κατά πόσον βεβαίως θά διαφέρη ή παρά τοι
ούτων άνθρώπων διδασκαλία τής διδασκαλίας εκεί
νων, οΐτινες έν γνώσει τών νόμων τούτων ένεργοϋσι !

Ου μόνον εις τήν έκλογήν τής ίλης γίνεται μέγα 
αμάρτημα, άλλά καί ώς προς τήν διάταξιν αύτής, 
είς τό μεθοδικόν. Καί έν ώ άφ’ ένός δέν διδάσκονται 
έκεϊνα τά μαθήματα, τά όποια έπρεπε νά διδάσκων- 
ται, καλλιεργοϋντα έξ άλλου μέρους μετά πλείονος 
έπιμελείας άλλα μαθήματα, τά όποια δέν έπρεπε 
νά διδάσκωνται. Προκατειλημμένοι ΰπό τών φοβε
ρών καί άνοήτων προλήψεων περί άνατροφής, δί- 
δουσιν είς τάς χεϊρας τών μικρών πρός μεγάλην αύ
τών βλάβην βιβλία λίαν προώρως. Τυφλώττοντες 
πρό τής άληθείας οτι ό σκοπός τών βιβλίων είναι 
συμπληρωτικός1 καί επικουρικός, δτι δηλ. ταΰτα 
πρέπει νά μεταχειριζώμεθα έκεϊ, ένθα δέν θά δυ
νάμεθα νά ίδωμεν τά περί ών γίνεται έν αύτοϊς λό
γος πράγματα, δτι έν άλλαις λέξεσι ταΰτα είναι μέ
σα, δι’άλλων άνθρώπων νά βλέπωμεν, ότε ήμεϊς 
άμέσως δέν δυνάμεθα νά ίδωμεν, τυφλώττοντες λέγω 
ή τούλάχιστον άγνοοϋντες τήν άλήθειαν ταύτην 
δεεκνύουσι καί διδάσκαλοι καί γονείς καί άρχοντες 

καί άρχόμενοι μεγάλην επιμέλειαν πάντα τά μα
θήματα νά προσφέρωντάι είς τά παιδία διά τών βι
βλίων. Καί χωρίς νά συλλογίζονται τήν άνυπολό- 
γιστον σημασίαν τής αυτομάτου έκείνης άνατροφής, 
ήτις συμβαίνει κατά τήν πρώτην ήλικίαν, χωρίς νά 
έννοώσιν δτι ή άκατάσχετος τών παιδιών τάσις προς 
τό παρατηρεϊν έντόνως καί μετά πολλής έπιμελείας 
πρέπει νά ύποστηρίζηται, ϊνα οΰτως άποκτήσωσιν 
άκριβεϊς καί πλήρεις γνώσεις τών πραγμάτων, τρέ- 
πουσι τούναντίον τήν προσοχήν τών μικρών εις πράγ
ματα, τά όποια κατ’ αύτήν τήν ήλικίαν είναι άκα- 
τάληπτα καί άηδή. Κατεχόμενοι ύπο τής προλή- 
ψεως καθ’ήν έκτιμώνται ούχί αί γνώσεις άλλά τά 
σημεία, δέν καταλαμβάνουσι δτι τότε μόνον δύναν
ται τά βιβλία νά γίνωσι πηγή διδασκαλίας, δταν 
τά παιδία έχωσι άποκτήση ήδη άκριβεϊς γνώσεις 
τών περιβαλλόντων αύτά αντικειμένων. Καί τοΰτο 
ού μόνον διότι ή άμεσος γνώσις είναι πολυτιμοτέρα 
τής έμμέσου, άλλά διότι και αί έν τοΐς βιβλίοις πε
ριεχόμενα.! λέξεις δύναται νά έννοηθώσιν μόνον κατά 
τήν πείραν, ήν ήδη έχουσιν. "Οτι δέ ή άφηρημένη 
διδασκαλία, πρωϊαίτατα άρχομένη, δέν δύναται ούδ’ 
δπωστιοϋν ν’ ώφελήση καί δτι μάτην καί διδάσκα
λοι ταλαιπωρούνται καί μαθηταί τάς δυνάμεις των 
φθείρουσι, περί τούτου δέν πρέπει νά ύπάρχη ούδ’ ή 
έλαχίστη άμφιβολία. Ή άνάπτυξις τοϋ πνεύματος 
πρέπει νά άοχηται φυσικά άπό τών συγκεκριμένων 
πραγμάτων καί νά προβαίνη είς τά άφηρημένα. 
Καί δμως ήμεϊς πράττομεν άντιστρόφως, διδάσκο- 
μεν πρώτον τήν γραμματικήν, ή δποία έπρεπεν είς 
τό τέλος νά διδάσκηται. Πολιτική γεωγραφία, είς 
τά παιδία άνωφελές καί άηδές μάθημα, τό δποϊον 
βεβαίως πρέπει νά άποτελή μέρος τών πολιτειολο
γιών σπουδών, διδάσκεται κατά τήν πρώτην ήλι- 
λίαν, έν ω ή φυσική γεωγραφία, μάθημα καί κατα
ληπτόν καί σχετικώς τερπνόν είς παιδία ώς έπί τό
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πολύ παραλείπεταε. Σχεδόν πάν άντικείμενον, πάν 
μάθημα διδάσκεται διεστραμμένως. Κατ’ άρχάς 
γίνεται ή έξήγησις τών έννοιών, δίδονται οί κα
νόνες καί αί άρχαί, άντί νά γίνηται κατά τόν 
φυσικόν τρόπον, νά δίδωνται δηλ. είς τούς μαθητάς 
αί έπί [αέρους περιπτώσεις,έξ ών θά όρμώνται έπειτα 
μόνοι των νά άνευρίσκωσι τάς άρχάς. Καί κατόπιν 
τηλεκούτων ελλείψεων δσας παρουσιάζει τό παρ’ ή- 
μϊν σύστημα τής άνατροφής, έρχεται καί ή άπο- 
μνημόνευσις,ήτις θυσιάζει τό πνεύμα είς τό γράμμα. 
’Ιδού δέ τί συμβαίνει ένταΰθα.
Πρώτον μέν γίνεται ή άντίληψις τοϋ άνθρώπου διά 
τής άπομνημονεύσεως άμβλεΐα, διότι αυτή έμποδίζει 
την προσοχήν νά άκολουθήση τήν φυσικήν όδόν της 
καί αναγκάζει αύτήν νά περιορισθή είς τό άπομνη- 
μονευτέον- δεύτερον γίνεται σύγχυσις καί ταραχή 
είς τον νοΰν, διότι διδάσκονται γενικαί καί άφη- 
ρημέναι έννοιαι, καθ’ δν χρόνον ούτος αδυνατεί νά 
άντιληφθή αύτών τρίτον δέ καταστοέφεται ή αυ
τενέργεια τοΰ άνθρώπου. Ούτος γίνεται διά τής 
άπομνημονεύσεως παθητικός, άντιλαμβάνεται ξένων 
ιδεών χωρίς νά κινήται ούδέ κατ’ έλάχεστον νά 
γίνη έξεταστής καί παρατηρητής τών πραγμάτων 
καί βαθμηδόν νά μορφωθή ούτως, ώστε νά γίνη δι
δάσκαλος έαυτοΰ, πράγμα άναγκαιότατον καί σπου
δαιότατον. Λύται καί πολλαί άλλαι τής άπομνη
μονεύσεως καί τοΰ δλου διδακτικού ήμών συστήμα
τος βλαβερώταταε επιδράσεις συνεργοϋσιν, ώστε έπί 
τέλους νά ύπάρχωσιν ολίγα πνεύματα κατορθούντα 
τόσα, δσα ήδύναντο νά κατορθώσωσιν, άν άλλως 
έμορφοΰν,το. Έγένοντο αί έξετάσεις; Τότε τίθενται 
κατά μέρος τά βιβλία. Τό πλεϊστον μέρος τοΰ ύλι- 
κοΰ, τό δποΐον άπεμνημόνευσαν, έπειδή άτάκτως 
έκεΐ έσωρεύθη, βαθμηδόν ώς καπνός διαλύεται καί 
άφανίζεταε. "Οτι δέ έναπομένει, δέν έπιδ.ρόρ είς τάς 
πράξεις αύτών, έπειδή δέν έμαθον τήν τέχνην, γνώ
σεις πρακτικώς νά μεταχειρίζονται. Ακριβώς νά 
παρατηρώσι τά πράγματα καί αύτοτελώς νά σκέ
πτονται, περί τούτου ή ούδεμία ή έλαχίστη φρον- 
τίς κατεβλήθη. Ώς καρπός δέ πάντων τούτων τών 
δυστυχημάτων εινε δτι καί τά μαθήματα, δσα ού
τως έμαθον, έχουσιν όλίγην άξίαν έν συγκρίσει πρός 
τά μαθήματα, τά όποια δέν έμαθον.

Τά πράγματα έχουσιν ού’τως.Ή άνατροφή τών 
παιδιών καί ή σωματική καί ή ηθική καί ή δια
νοητική είναι έλλιπεστάτη μέχρις άγανακτήσεως. 
Είναι δέ τοιαύτη πρό πάντων, διότι άγνοοϋνται αί 
γνώσεις έκεϊναι, δι’ ών καί μόνον είναι δυνατή ή 
όρθή άνατροφή. Άλλά καί τί πρέπει νά προσμέ- 
νωμεν, δταν βλέπωμεν δτι έπιχειρούσιν είς τήν 
λύσιν τοΰ σκοτεινοτάτου καί δυσκολωτάτου τούτου 
προβλήματος άνθρωποι, άγνοοϋντες έντελώς τάς άρ
χάς, έξ ών καί μόνων δύναται νά προκύψη ή όρθή 
τοΰ προβλήματος τούτου λψσις ; Διά νά γίνη τις 
ύποοηματοποιός, διά νά γίνη τις οικοδόμος, διά νά 
γίνη τις ράπτης άπαιτεϊται άρκετός χρόνος διδα

σκαλίας. Ή δέ άνατροφή τοΰ άνθρώπου καί κατά 
τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν είναι άρά γε τόσον 
άπλοΰν πράγμα,ώστε νά δύναται έκαστος άνευ οίας- 
δήποτε προς τούτο προπαρασκευής νά γίνηται τούτου 
έκτελεστής ; ’Άν δμως τό πράγμα δέν είναι άπλοΰν, 
άν τό φαινόμενον τοΰτο είναι πολυπλοκώτατον πάν
των, άνευ έξαιρέσεως, τών έν τή φύσει γινομένων, 
δέν είναι παραφροσύνη νά μή φροντίζωμεν καθόλου- 
περί τόσον σπουδαίας ύποθέσεως ;

Έξ δσων είπομεν καταφαίνεται δτι ή γνώσις 
τών νόμων τής ζωής είναι τό πρώτιστον καθήκον 
τών άνατρεφόντων, ή γνώσις τών στοιχειωδών τής 
φυσιολογίας νόμων είναι τό ών ούκ άνευ όρθής άνα
τροφής. “Ισως θαυμάση τις άκούων δτι ήμεϊς άπαι- 
τ'οϋμεν παρά τών παιδευόντων, έπομένως καί παρά 
τών γονέων, γνώσιν τής ψυχολογίας καί φυσιολο
γίας, έπιστημών λίαν σκοτεινών καί δύσκολων. Βε
βαίως θά ήτο ύπερβολικόν λίαν, άν άπήτει τις έπι- 
στημονικήν τών μαθημάτων τούτων ύπό τών γο
νέων κατανόησιν. Άλλά δέν είναι ούτος ό ήμέτε- 
ρος σκοπός. Έπιθυμοϋμεν νά διδαχθώσιν οί μέλ
λοντες νά γίνωσιν γονείς τάς στοιχειώδεις γνώσεις 
τής φυσιολογίας καί ψυχολογίας, συνοδευομένας μέ 
τάς πρός κατανόησιν τούτων αναγκαίας έπεξηγή- 
σεις. Καί τούτο δύναται νά κατορθωθη άνευπολλοϋ 
κόπου. Έν τούτοις άς έχη τό πράγμα, δπως θέλει, 
ταΰτα θεωροϋμεν ήμεϊς ώς άναμφισβήτητα πράγ
ματα δτι ή άνάπτυξις τοϋ άνθρώπου καί ή σωματι
κή καί ή πνευματική άκολουθεϊ νόμους, δτι άν οί 
γονεϊς ή καθόλου οί άνατρέφοντες παραβώσι τούς 
νόμους τούτους, συμβαίνει θάνατος, δτι άν κατά 
τι τούς νόμους τούτους δέν άκολουθήσωσι, παρου
σιάζονται άφεύκτως σπουδαϊαι καί σωματικαί καί 
πνευματικαί άσθένειαι.

Άπό τών καθηκόντων τών γονέων μεταβαίνομεν 
είς τά καθήκοντα τοϋ πολίτου. Ενταύθα θά έξετά- 
σωμεν ποϊαι γνώσεις μορφόνουσι τόν άνθρωπον ώς πο
λίτην. Έν δέ, ίσως καί τό μόνον μάθημα πρός τόν 
σκοπόν τούτον, είναι ή ιστορία, ήτις βεβαίως διδά
σκεται καί είς τά σχολεία ήμών, άλλά ψιλώ μό
νον όνόματι. Ώς καί πρότερον ύπηνιξάμεθα, ή πρός 
τον σκοπον τής μορφώσεως τοϋ πολίτου συνήθως γι- 
νομένη διδασκαλία είναι άπόσκοπος. Άν λάβωμεν 
ύπ’ δψιν τά διδακτικά ήμών τής ιστορίας βιβλία, 
μόλις θά εύρωμεν έν αύτοις ολίγα πράγματα συντε- 
λοΰντα πως πρός τόν σκοπόν, δν έχει ή Ιστορία νά 
έκπληρώση. Τά δέ λοιπά τί 8tvai ; βιογραφίαι μο
ναρχών, αί έν τοϊς άνακτόροις ρ^διουργίαι, αί συν
ωμοσίας αί δηώσεις τής χώρας, ποιοι ήσαν καί πώς 
ώνομάζοντο οί μετασχόντες τών πράξεων τούτων, 
πράγματα τά όποια διδασκόμενα δπως διδάσκον
ται, ουδόλως φωτίζουσι τόν άνθρωπον πώς πρέπει 
νά φέρηται ώς πολίτης πρός βελτίωσιν τοϋ έθνους 
του. Άναγινώσκομεν έν αΰτοϊς περί μάχης γενο- 

μένης περί τής άρχής, δτι οί στρατηγοί ώνομά
ζοντο ούτως, οί ύποστράτηγοι ώνομάζοντο οΰτως, 
δτι οί αξιωματικοί ώνομάζοντο ού’τως, δτι έκα
στος τούτων είχε τόσον πεζικόν καί τόσον ιππικόν 
καί τόσον πυροβολικόν, δτι ουτω παρετάχθησαν, δτι 
ούτω προσέβαλον τούς πολεμίους,δτι κατ’ αύτην την 
ώραν τής ήμέρεες έπαθον τούτο ή έκεΐνο τό δυστύ
χημα, δτι κατ’ έκείνην ώφελήθησαν κατά τούτο, 
δτι κατ’ αύτήν τήν κίνησιν τοϋ στρατού έπεσον τό
σοι στρατιώται, δτι κατ’ έκείνην έπεσον τόσοι, οτι 
μεθ' δλας τάς μετατροπάς καί άμφιταλαντεύσεις 
τής τύχης ό στρατός ούτος ή έκεϊνος έγένετο κύριος 
τής μάχης, δτι έφονεύθησαν εκατέρωθεν τόσαι χι
λιάδες στρατιωτών καί έπληγώθησαν τόσαι, δτι τό
σαι χιλιάδες ήχμαλωτίσθησαν καί τά παρόμοια. Έκ 
πάντων τούτων είναι τι τό όποϊον έστω καί κατ’ 
έλάχιστον διδάσκει ήμάς περί τής διαγωγής ήμών 
ώς πολιτών ; Υποθέσατε δτι ού μόνον τάς 15 
σπουδαίας τού κόσμου μάχας μεθ’ δλης τής άκρι- 
βείας έμάθετε, άλλά καί δλας τάς άλλας μάχας, 
νομίζετε δτι θά γείνητε σοφώτεροι καί θά ήξεύρητε 
τί πρέπει νά κάμητε έν δμοίαες περιστάσεσι ;

Άλλά θά εϊπη τις ίσως.«Ταύτα δμως είναι ένδεα- 
φέροντα πράγματα» .Άνευ άμφιβολίας, είναι πράγ
ματα, δπου δέν είναι πλάσματα, καί πιθανόν καί 
ένδιαφέροντα. Άλλά τούτο δέν συνεπάγεται άναγ- 
καίως δτι ταΰτα, επειδή ίσως είναι τερπνά, δτι εί- 
vat καί πολλού λόγου άξια. Πολλάκις έπιτετηδευ- 
μένη ή νοσηρά τών πραγμάτων θεωρία παρέχει είς 
ταΰτα σημασίαν, τήν οποίαν ταΰτα πραγματικώς 
δέν έχουσιν, Ύπάρχουσιν άνθρωποι, οιτινες άγορά- 
ζουσιν άντί πολλών χρημάτων τά λείψανα διαβόη
των κακούργων. Δέν πιστεύω νά ύπάρχη τις, δστις 
νά διϊσχυρίζηται δτι τοιαύτη τις διατίμησες ήμπο- 
ρεϊ νά χρησιμεύση ώς μέτρον τής άληθοϋς τών 
πραγμάτων άξίας. Άν τούτο άληθεύη, τότε γίνε
ται δήλον δτι ή εύαρέστησις είς τούτο ή έκεΐνο τό 
πράγμα δέν είναι καί άπόδειξις δτι τούτο ή έκεΐνο 
τό πράγμα έχει κατ’ άνάγκην καί άξίαν τινά.— 
Τήν άξίαν παντός πράγματος πρέπει νά όρίζωμεν 
διά τής έξετάσεως, άν τοΰτο είναι ώφέλιμον ή όχι 
καί πόσον. Άν τις ήθελε νά σοί διηγηθή δτι ή 
γάτα τοϋ γείτονός σου έγέννησε χθες γατόπουλα, 
θά έλεγες δτι ή διδασκαλία δέν έχει άξίαν τινά. 
Είτε τοΰτο άληθεύει, είτε μή, θά έκάλεις αύτο τό 
πράγμα ανωφελές' διότι είνε έν πράγμα, τό όποιον 
δέν σέ διδάσκει, πώς πρέπει τελειότερον νά ζής.’Άν 
λοιπόν μέ τό αύτό μέτρον μετρησωμεν τήν άφθονον 
δλην ιστορικών συμβάντων, θά φθάσωμεν είς τό 
αύτό εξαγόμενον. Είνε πράγματα, έξ ών δέν δυνά
μεθα νά συμπεράνωμεν τι. Είνε πράγματα, έκ τών 
όποιων δέν δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν άρχάς, ύφ’ών 
νά όδηγηθώμεν είς τάς πράξεις ήμών. Έδώ κυρίως 
έγκειται, έν τή χρησιμότητι καί τή έφαρμογή, ή 
ώφέλεια τών πραγμάτων. Ήμπορεϊς νά άναγνώ- 
σης αύτά πρός διασκέδασίν σου, δταν θέλης, άλλά 

μή άπατάσαι, έπειδή είνε άρεστά, δτι είνε καί δι
δακτικά.

Έκεΐνο, τό όποϊον κυρίως άποτελεϊ τήν ιστορίαν, 
λείπει ώς έπί τό πολύ έκ τών έργων τών πραγμα- 
τευομένων περί τής ύποθέσεως ταύτης. Μόλις έν 
τοϊς νεωτέροις χρόνοις ήρχισαν οί ιστορικοί νά πα- 
ρέχωσιν ήμΐν ίστορικάς γνώσεις προσφόρους πρός 
τόν σκοπόν αύτής. Καθώς έν τοϊς παρελθούσι 
χρόνοις δ βασιλεύς ήτο τό πάν, ό δέ λαός τίποτε, 
οΰτω καί αί πράξεις τών βασιλέων καί τά αύτούς 
άποβλέποντα πληροϋσι τό δλον τής ιστορίας άπει- 
κόνισμα, έν ώ ό βίος τοϋ λαού μόλις άναφέρεται. 
Τώρα δμως, δπου ή εύδαεμονία τοϋ λαοΰ σημαίνει 
περισσότερον άπό τήν εύδαιμονίαν τοϋ ήγεμόνος,άρ - 
χίζουσι καί οί ιστορικοί νά στρεφωσι πρό πάντων 
τά βλέμματα αύτών καί νά άπασχολώνταε μέ τά 
φαινόμενα τής κοινωνικής ζωής καί προόδου. Καί 
τήν γνώσιν αύτών τών φαινομένων θηρεύει ή φυσική 
τής κοινωνίας ιστορία. Έννοούμεν δέ διά τούτου 
πάντα τά πράγματα, δι’ών βοηθούμεθα νά έννοή- 
σωμεν τήν αΰξησιν καί τον οργανισμόν έθνους τινός. 
Νά έξιστορήται δηλαδή τό πολίτευμα, νά περι- 
γράφωνται άκριβώς τά πρόσωπα, είς τάς χεϊρας τών 
όποιων εύρίσκετο ή έξουσία, νά άναφέρωνται άκρι
βώς αί βελτιώσεις, αί άρχαί, αί μέθοδοι, αί προ
λήψεις, ή διαφθορά καί εϊ τι άλλο παρουσιάζεται 
κατά μίαν ώρεσμένην έποχήν. Έπειτα νά γίνεται 
άφήγησις,εί καί σύντομος, τής έκκλησιαστικής εξου
σίας, τοϋ είδους αύτής, τών πράξεων καί σκέψεων, 
τής δυνάμεως καί τών σχέσεων αύτής πρός τήν 
πολιτείαν- νά περιγράφηται ή έξωτερική λατρεία, 
αί θρησκευτικά! ΐδέαι, ού μόνον αί κατ’ δνομα 
παραδεκταί, άλλ' αί βαθέως είσχωρήσασαι είς τόν 
λαόν καί μεταβληθεϊσαι είς πεποιθήσεις καί έκδη- 
λούμεναι καί είς τάς πράξεις αύτοϋ. Έπειτα πώς 
φέρεται ή μία τάξις πρός τήν άλλην, και άν έχω- 
σιν ύπόληψιν μεταξύ των, δπως τούτο παρουσιά
ζεται είς τάς κοινωνικάς έθιμοταξίας, είς τούς τί
τλους, εις τούς χαιρετισμούς,είς τάς προσαγορεύσεις. 
Πρός τούτοις πώς είνε τά ήθη ίδίγ. τε καί δημοσίιγ, 
ποία ή μεταξύ τών φύλων σχέσις, ποια ή μεταξύ 
τών γονέων καί τέκνων. ’Επίσης πρέπει νά άνα- 
φέρωνται αί δεισιδαιμονικαί ΐδέαι άπό τών σπου- 
δαιοτέρων μύθων μέχρι τών κοινών παραπλήκτων 
ιδεών. Έπειτα πώς έκανονίζετο τό έμπόριον ύπο 
τών τάξεων, τών εταιρειών ή άλλων. Πώς έμπο- 
ρεύοντο καί ποία ήσαν τά μέσα τής εμπορίας, τής 
συγκοινωνίας καί ανταλλαγής. “Επειτα πρέπει νά 
περιγράφωνται αί βιομηχανικαί τέχναι, έξ ού ό έν 
χρήσει τρόπος καί αί άρεταί τών έπεκρατουσών 
μεθόδων θα ώρίζετο. Έπειτα νά περιγραφή ή τοϋ 
δλου έθνους πνευματική κατάστασις κατά τούς δια
φόρους αύτής βαθμούς. “Επειτα νά περιγραφή ό 
βαθμός τοϋ καλλιτεχνικού πολιτισμού, δπως ούτος 
έμφανίζεται έν τή άρχετεκτονική, γλυπτική, ζω
γραφική, ένδυμασίγ, μουσική, ποιήσει καί έν ταΐς
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άλλαις τέχναις. Έπειτα. νά περιγραφή έν συντόμφ 
ό καθημερινός τοϋ λαοΰ βίος ώς πρός την τροφήν, 
τήν κατοικίαν και τάς διασκεδάσεις, καί τά τοι- 
αϋτα. Τοιαύτη ιστορία μόνον, έν τή όποια πάντα 
ταΰτα συντόμως καί συστηματικώς εκτίθενται, δύ
ναται νά μόρφωση τόν άνθρωπον καί διδάξη αύτόν 
τά πρός τήν πολιτείαν καθήκοντα του.

Υπολείπεται ακόμη τό πέμπτον τοϋ λόγου ή
μών μέρος περί γραμματολογίας καί τών ωραίων 
τεχνών. Βεβαίως τό μέρος τοΰτο εινε σπουδαϊον ώς 
κατορθώσαν ήδη έκπαλαι νά παραγκωνίση πάντα 
τά λοιπά μαθήματα, τά μέν μάλλον τά δέ ήττον, 
καί νά άπολαύη σχεδόν τής άποκλειστικότητος καί 
τής τιμής ώς τοϋ μόνου παιδευτικού μαθήματος, 
προσόντος δπερ έχει xotvov καί μέ άλλα μαθήματα, 
ίσως είναι καί τινων ύποδεέστερον. Καί διά τοΰτο 
άπαιτεϊ καί ή σπουδαιότης τοΰ μέρους τούτου,ώς καί 
αί έπικρατοΰσαι προλήψεις άκριβή καί ειδικήν τοΰ 
πράγματος έξέτασιν.

Άν λειψή ή ζωγραφική, ή γλυπτική ή μουσι
κή, ή ποίησις καί καθόλου πάντα τά είδη τοΰ λό- 
γρυ καί πάντα τά ύπ’ αύτών διεγειρόμενα συναι
σθήματα, δ βίος ήμών θά μαρανθή κατά τό ήμισυ. 
Καί τόσον είναι σπουδαίο; ή καλλιέργεια τής καλ
λιτεχνίας καί ή μόρφωσις τής φιλοκαλίας παρά τώ 
άνθρώπω, ώστε έλπίζομεν προϊόντος τοΰ χρόνου νά 
άφιερώσωσι περισσοτέραν προσοχήν πρός ταΰτα οί 
άνθρωποι. "Οταν αί φυσικαί δυνάμεις γίνωνται ύπο- 
χείριοι είς τόν άνθρωπον καί δ άνθρωπος δυνηθή 
πάσας ταύτας νά μεταχειρισθή πρός τό συμφέρον 
του, δταν τελειοποιηθώσι τά μέσα τής βιομηχα
νίας,δταν ή εργασία γίνεται σκοπιμώτατα καί άνευ 
ούδεμιάς σπατάλης, δταν ή άνατροφή γίνη συ
στηματική καί τοιαύτη, ώστε νά προπαρασκευάζη 
τον άνθρωπον συγκριτικώς έν βραχυτέρφ χρόνω πρός 
τάς ούσιωδεστέρας τοΰ βίου ένεργείας’δταν λοιπόν έν 
ένί λόγφ γίνη κατ’αύτόν τόν τρόπον οικονομία χρό
νου, τότε τό καλόν έν τε τή τέχνη καί τή φύσει θά 
καλλιεργήται άναμφιβόλως μετά περισσοτέρας προ 
θυμίας καί παρά περισσοτέρων άνθρώπων.

Καί δμως, εί καί είναι τό καλόν λίαν συντελε- 
στικόν πρός τήν εύδαιμονίαν τοΰ άνθρώπου, πρέπει 
νά δμολογήσωμεν δτι μόνον τοΰτο άνευ τής προϋ- 
πάρξεως τών ανωτέρω δέν έπιτυγχάνει τοΰ σκοπού 
του. Ήξεύρετε, δτι δπως διά νά ύπάρξη άνθος, α
παιτείται νά ύπάρχη ^ίζα, άπαιτεϊται νά ύπάρχη 
βλαστός, άπαιτεϊται νά ύπάρχωσιν φύλλα, καί 
ταΰτα εΐνε άναγκαιότερα ή τά άνθη, διότι άνευ 
τούτων ή άνάπτυξις τών άνθίων δέν είναι κατωρ» 
θωτή, οΰτω συμβαίνει καί είς τάς ώραίας τέ— 
χνας καί είς τήν γραμματολογίαν. Και ένταϋθα 
ή αρχιτεκτονική, ή γλυπτική, ή ζωγραφική, ή μου
σική καί ή ποίησις είναι τό άνθος τοΰ πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου. Άλλά τοΰτο τό άνθος καί έπί τή ύπο- 

θέσει οτι είναι πολυτιμότατον πάντων τών άλλων, 
όμως όφείλομεν νά δμολογήσωμεν, δτι δέν είναι τό 
μόνον ούδέ τό πρώτον, πρός τό όποιον πρέπει νά 
στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών.Τώρα δ καιρός καλεϊ 
νά έ'χωμεν πεπολιτισμένον βίον ύγιά. Τά άνθη ανα
φαίνονται, δταν αύξηθή ό πολιτισμός.

Ένταϋθα βλέπομεν ποΰ πλανώμεθα πάντες κά,ς 
διδάσκαλοι καί άρχοντες καί άρχόμενοι. Καταφρο- 
νοΰμεν το φυτόν χάριν τοΰ άνθους. Θυσιάζομεν διά 
το ώράϊον έξωτερικόν τό έσω,τερικόν τό σπουδαϊον. 
Δέν άρνοΰμαι δέ τό νά ήξεύρη τις ξένας γλευσσας, 
έπι σν.αραδείγματι τήν λατινικήν,δτι τοΰτο δέν είναι 
καλόν, διότι διά τής γλώσσης ταύτης δύναται νά 
άσκηθή δ νοΰς και. γνώσεις νά πορισθή δ άνθρωπος 
άκριβεϊς καί πολλάς, άλλά προσθέτω καί τοΰτο δτι 
δέν πρέπει ταΰτα τά καλά διά τής θυσίας άλλων 
σπουδαιοτέρων νά άποκτώμεν.Άς παραδεχθώμεν δτι 
διά τής έκμαθήσεως τής λατινικής γλώσσης τό 
ύφος τοΰ λόγου γίνεται γλαφυρώτερον. Άλλά τό 
ΰφος τοΰ λόγου δέν ήμπορει νά θεωρηθή τόσον σπου’ 
δαϊον, δσον ή άνατροφή τών παιδιών. Εΐνε αληθές 
δτι ή ένασχόλησις μέ τούς ποιητάς τών έκκρίτων 
εθνών αναπτύσσει καί τελειοποιεί τήν φιλοκαλίαν 
τοΰ άνθρώπου. Άλλά τοΰτο δέν εΐνε τόσον άναγ- 
καϊον, δσον ή γνώσις τών νόμων τής ζωής.

Κοινώς πιστεύεται δτι . διά τής φιλολογίας, διά 
τής ένασχολήσεως μέ τά πνευματικά προϊόντα μά
λιστα δέ μέ τήν γλώσσαν τών έκκρίτων έθνών, τών 
Ελλήνων καί Ρωμαίων, άναπτύσσεται ή κρίσις, τό 
συναισθητικόν, δ χαρακτήρ τοΰ άνθρώπου. Δέν θέλω 
έκ τών υστέρων νά έξασθενήσω τόν διϊσχυρισμόν 
αύτόν. Άρκοΰμαι νά εΐπω δτι ή γλώσσα έζ εναν
τίας περιορίζει τήν κρίσιν τοΰ άνθρώπου και βλά
πτει πως καί τήν έλευθερίαν αύτοΰ. Διότι άπαιτεϊ 
πίστιν καί αΐ άπαιτήσεις αύτής είναι δογματικαί.Ή 
λέξις αΰτη έχει αύτήν τήν σημασίαν κατά την 
μαρτυρίαν έκείνου τοΰ γραμματικού ή καθώς λέγει 
τό Λεξικόν, τό όποιον καί τό συναισθητικόν καί τόν 
χαρακτήρα διαφθείρει. Όλως τούναντίο; μορφώνου- 
σιν αί φυσικαί έπιστήμαι. Αύται ύποβάλλουσι τά 
εαυτών διδάγματα είς τήν κρίσιν ένός έκάστου καί 
άφίνουσιν αύτόν έλεύθερον νά παραδεχθή ή μή 
ταΰτα. Πολλάκις δ ένασχολούμενος μέ τάς φυσικάς 
έπιστήμας εύρίσκεται είς τήν άνάγκην νά παραδε
χθή μέ μεταβολήν τινα πολλά πράγματα,έκ τινων 
δέ λαμβάνει άφορμήν νά σχηματίση ιδίας κρίσεις 
καί γνώμας.Ό,τι άποδέχεται ένταϋθα, άποδέχεται, 
διό οι συμφωνεί. Έκ δέ τής συμφωνίας ταύτης ένι- 
σχύεται ή πρός έαυτόν πεποίθησις. Έκ πάντων δέ 
τούτων άναβλαστάνει έκείνη ή άνεξαρτησία, ήτις 
εΐνε πολυτιμοτάτη τοΰ χαρακτήρες ίδιότης.

Ένταϋθα πρέπει νά άποκρούσωμεν μίαν άδικον 
μομφήν κατά τών φυσικών έπιστημών.

Συνήθως πιστεύουσιν οί πολλοί τών άνθρώπων 
δτι φυσικαί έπιστήμαι καί θρησκεία άντιμάχονται 
πρός άλλήλας καί δτι ή μία δέν προάγει τήν άλ

λην. Άνευ άμφιβολίας καί πάσα μέν άλλη έπι
στήμη μάλιστα δέ αί φυσικαί πολεμοΰσί τήν δεισι
δαιμονίαν, ούχί δμως καί τήν άληθή θρησκείαν .Σοφός 
τις είπε- «Άληθής έπιστήμη καί άληθής θρησκεία 
εΐνε δίδυμοι άδελφαί, ών δ άποχωρισμός τής μιάς 
άπό τής άλλης φέρει θάνατον καί είς τάς δύο. Ή 
έπιστήμη προκόπτει, καθ’ δσον εΐνε θρησκευτική 
καί ή θρησκεία άκμάζει, καθ’ δσον αί βάσεις αύ
τής είναι έπιστημονικαί». Δέν είναι λοιπόν αί έπι- 
στήμαι αί φυσικαί άθρησκοι,άλλ’ ή άνεπιστημοσύνη 
καί αί δεισιδαιμονίας Ή πρός τήν επιστήμην άφο- 
σίωσις εΐνε άθόρυβος λατρεία, σιωπηλή άναγνώοισις 
τής έν τοϊς πράγμασι καί επομένως καί εν τώ 
πλάστη τούτων ύπαρχούσης άξίας. Δέν είναι προσ
κύνησες διά τών χειλέων, άλλά μία διά τ ν έργων 
έκφαινομένη λατρεία,δέν είναι τιμή διάλογων μόνον 
έκδηλουμένη, άλλά τιμή άποδεικνυομένη διά τής 
θυσίας χρόνου, διά μελέτης καί έργασίας.

Έξ δσων άνωτέρω εϊπομεν συνάγεται δτι αί γνώ
σεις, ών έχομεν άνάγκην πρό; μόρφωσιν τών άνθρώ
πων είναι ή έπιστήμη πρός διατηρησιν τής ύγιειας, 
πρός πορισμόν τών πρός τό ζήν, πρός έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων αύτών ώς γονέων, προς κατανόησιν 
τών καθηκόντων έν τή πολιτεία καί πρόθυμον έκτέ- 
λεσιν αύτών, προς δημιουργίαν καλλιτεχνημάτων ή 
πρός έκτίμησιν καί άπόλαυσιν αύτών. Καί δμως ή 
έπιστήμη πάντων τούτων τών κλάδων κεϊται πα- 
ρημελημενη παρ’ ήμϊν έν τώ αίώνι τής μεγαλοφω- 
νότατα άνυμνευμένης παιδαγωγικής τέχνης. Ή έ
πιστήμη έπέχει έν τή άνατροφή ήμών τήν θέσιν 
δούλης, ήτις έργαζομένη μετ’ αύταπαρνήσεως καί 
καρτερίας παρασκευάζει άνετον βίον είς τούς έν τω 
οίκω καί συντελεί, ΐνα πάντες οί άλλοι έμφανίζων- 
ται άξιοπρεπεϊς καί λάμπωσιν είς τόν κόσμον, έν ώ 
αύτή ζή έν τή άφανείη παραγνωριζομένη. Άλλά 
δέν θά βραδύνη νά φανή αύτής ή άληθής άξια καί 
νά άποδοθή είς αύτην ή θέσις καί ή τιμή, ήν δι
καιούται νά κατέχη έν τφ βίω τών άνθρώπων.

ΝΕΑΝΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

νπό Βλαϋίον Σκορδέλ,η.

Εύτυχεϊς είναι αί χωρικαί νεάνιδες· διότι αύται 
έργάζονται καί βοηθοΰσι τούς γονείς των είς δλας 
τάς έργασίας καί είς αύτάς τάς πλέον κοπιώδεις. 
Οταν οϊ άγροί προσκαλώσι τούς χωρικούς είς τάς 

γεωργικάς έργασίας, ή χωρική νεάνις συνοδεύει είς 
αυτάς τόν πατέρα της, δδηγεΐ τούς άροτήρας βοΰς, 
σπείρει, καθαρίζει τόν άγρόν, χορτολογεϊ, θερίζει, ή 
σκάπτει τήν άμπελον, βλαστολογεί τά κλήματα, 
τρυγ^, συλλέγει τάς έλαίας. Τό δέ άθφον άσμά της 
οιερμηνεύει τήν ψυχικήν της εύχαρίστησιν καί τήν 

ενδόμυχον χαράν καί τήν γαλήνην τοΰ πνεύματός 
της.

Έάν μένη έν τή οίκίγ, δέν κάθηται άργή. Εγεί
ρεται πρό τής ανατολής τοΰ ήλιου, διευθετεί τό πε
νιχρόν δωμάτιον, σαρόνει τήν αύλήν, δίδει τροφήν 
είς τάς όρνιθας, είς τόν οίκόσιτον χοίρον, είς την 
άγελάδα ή είς τήν αίγα, καί μετά ταΰτα κάθηται 
είς τόν άργαλειό. Υφαίνει δέ άλλοτε ύποτονθορί- 
ζουσα άσμά τι, άλλοτε δέ ρεμβάζουσα· διότι ώς 
έπί τό πολύ ύφαίνει τά προικιά τής.

Εύτυχής είναι ή χωρική κόρη, διότι έργάζεται. 
Ή δέ έργασία άμείβει αύτήν μέ ύγείαν σταθεράν, 
μέ εύεξίαν, μέ παρειάς ^οδόχρους, μέ σώμα εύμελές 
καί μέ ψυχήν άθφαν.

Άλλά τίς τάχα καταδικάζει τήν άστήν νεάνισα 
εί; άργίαν ψυχοφθόρον ; ΙΊόσαι έργασίαι καί τερπναί 
καί ώφέλιμοι δέν δύνανται ν ’ άπασχολήσωσι τήν 
φιλοπονίαν, τήν δραστηριότητα, καί τήν φυσικήν 
δεξιότητα αύτής ;

Μόνον φυγοπονίας πρόσχημα είναι τό νά λέγη ή 
άστή νεάνις άποροΰσα δήθεν «τί νά κάμω ;» Καί 
νομίζουσα οτι δέν έχει τί νά κάμη παραδίδεται είς 
τήν άργίαν καί τήν άργολογίαν, ή έκλαμβάνει ώς 
μόνην δυνατήν είς αύτήν ένασχόλησιν τον καλλω
πισμόν ή τό πολύ τήν άνάγνωσιν όχι τών άριστων 
μυθιστορημάτων.

Άχαρις τάχα ένασχόλησις εΐνε ή τακτοποίησις 
τοΰ οίκου, ή καλλιέργεια τοΰ κήπου, ή έπίσκεψις 
τοΰ μαγειρείου ; Διά τί δέ νά μή ράψη, νά μή κεν- 
τήση, νά μή πλέξη ; Έκεϊναι αί Γερμανίδες μέ τήν 
παντοτεινήν είς τούς δακτύλους των κάλτσαν δέν 
είναι κυρίαι, δέν είναι δεσποινίδες, δέν είναι άσταί ; 
Άλλά μένει άκόμη καιρός; Τότε άς ίχνογραφήση, 
άς ζωγραφήση, άς μελετήση. ’Ιδού δτι ή άστή δύ
ναται νά είναι όχι όλιγώτερον τής χωρικής εύτυχης 
έν τή έργασίη καί διά τής έργασίας, νά είναι καί 
αύτή εύρωστος, ροδόχρους, εύμελής, φαιδρά καί 
γαλήνιος.

Άλλά καί είς έπιτηδεύματα όχι ολίγα δύναται 
εύδοκίμως νά έπιδοθή ή άσ-ιή νεάνις, άφοΰ παρα- 
σκευασθή εις αύτά, έτι δέ καί είς έπιστήμας τινάς 
ν ’ άφιερωθή. Μόνον τό στάδιον τής ύπαλληλίας καί 
τής δημοσίας ύπηρεσίας φαίνεται είς ήμας τούλά- 
χιστον τό άτυχέστατον διά μίαν νεάνιδα.

Άλλά διά νά δύναται καί νά θέλη νά έργασθή 
ή νέα, πρέπει έκ τρυφεράς ήλικίας όχι μόνον ν’ ά- 
άγαπήση τήν έργασίαν, άλλά καί νά μάθη έργον 
τι. Διά τοΰτο ή άγωγή τών νεανίδων πρέπει νά έμ- 
πνεύση μέν εις αύτάς τήν άγάπην τής έργασίας, νά 
τάς διδάξη δτι έρμου οϋδΐν ΰνειδος, άλλά καί νά 
τάς προικίση μέ τά στοιχεία τέχνης τινός ή τού- 
λάχιστον μέ τάς πρός τήν έργασίαν δεξιότητας,

ΓΙαρ’ήμϊν ή τών θηλέων παίδευσις καί κατά 
τοΰτο χωλαίνει πολύ. Χωλαίνει, διότι ούδεμία 
έπαγγελματική σχολή τών θηλέων ύπάρχει, ή δέ 
άνωτέρα λεγομένη παίδευσις τών κορασίων," ένώ
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είναι αρκετά μακρά κατά χρόνον, ώς έπί τό πολύ 
είναι ούτως έλαττωματικώς θιωρητική, ώστε πρός 
ούδέν έργον παρασκευάζει αύτά δπωσοϋν ικανά καί 
αυτάρκη. Καί δυστυχώς αΐ κόραι τών πολιτών όχι 
μόνον δεν άποκτώσιν ούδέν επιτήδευμα είς τήν ήλι
κίαν, καθ’ ήν αί τέχναι διδάσκονται, άλλά καί 
περιφρόνησιν έμπνέονται είς τήν έργασίαν. Τό μό
νον επάγγελμα, πρός τό δποϊον όλαι αί παιδευόμε- 
ναι Έλληνίοες άλείφονται είναι τό διδασκαλικόν, 
επάγγελμα καλόν βεβαίως καί έντιμον καί εύγενές, 
όταν οί Απαγγελλόμενοι αύτό στέκωνται είς τό ήθι 
κόν ύψος τής αποστολής των, άλλά όχι καί τό μό
νον δυνάμενον νά ίκανοποιή τάς ποικίλας άνάγκας 
τής κοινωνίας. ΙΙλεϊστα άλλα επαγγέλματα είναι 
καταλληλότατα διά το θήλυ γένος. Διά τοΰτο 
έπρεπε καί παρ’ ήμΐν νά ίδρυθώσι βαθμηδόν σχολαί 
τινες έπαγγελματικαί, καί μόνον αύται ήδύναντο 
δικαίως νά όνομασθώσι πρότυποι. Τήν ϊδρυσιν δέ 
τοιούτων σχολών προτιμότερον είναι ν’ άναλάβωσι 
σύλλογοι Κυριών ή ή πολιτεία αύτή, ήτις οφείλει 
μόνον νά έποπτεύη αύτάς, έν άνάγκη δέ νά έρχεται 
καί συνεπίκουρος πρός τελειότερον οργανισμόν αύ
τών. Σχολειον, έν τώ δποίω θά ήδύναντο νά μορ- 
φόνωνται μαγείρισσαι, οικονόμοι, ράπτριαι, ύποδη- 
ματοποιοί, κατασκευάστριαι στηθόδεσμων, παιδα
γωγοί (gouvernantes) είς άντικατάστασιν τών έξ 
Εύρώπης αγνώστου προελεύσεως, αϊτινες έπλημμύ- 
ρησαν καί τάς κωμοπόλεις τής Ελλάδος, τοιούτον 
σχολειον θά είναι εύεργετικόν τής ήμετέρας κοινω
νίας κατάστημα, θά έδιδεν έντιμον πόρον είς πλεί- 
στας νεάνιδας καί θά έπλήρου άνάγκας κοινωνικάς.

Ό 'Ελληνικός οίκος τών χωρίων καί τών κωμο- 
πόλεων πάσχει μεγίστην ένδειαν τής οικιακής οι
κονομίας ώς προς τάς τέχνας κυρίως. Πρό τινων 
έτών εύρισκόμενος έν τινι χωρίφ έπί τής Όθρ'υος 
ήκουσα δημόσιον κήρυκα διαλαλοΰντα οτι εφΰαόεν 
δ ράπτη?, και όποιο? εχει νά κόψη και νά ράψη, 
Ά? κοπιάΰΐ] νά τόν άνταμώιίη. Δυστυχώς δέν ύπάρ
χουσι καί μάγειροι περιφερόμενοι.

Είναι άληθές οτι αί χωρικαί μας μανθάνουσι πα- 
τροπαραδότους τινάς τέχνας, οίον νά ύφαίνωσι καί 
νά κεντώσιν. Άλλά τίς θά πιστεύση δτι ήρχισαν 
τώρα νά έντρέπωνται νά καταγίνωνται είς τάς έρ
γασίας ταύτας; Καί τό δυστύχημα τοΰτο χρονο
λογείται, άφ’ δτου ήρχισαν νά συσταίνωνται σχο
λεία τών θηλέων έν ταϊς έπαρχίαις. Τοΰτο δέ, διότι 
δυστυχώς αί πλεϊσται διδασκάλισσαι άγνοοΰσι τήν 
κοπτικήν καί ραπτικήν, άν καί τό μάθημα τοΰτο 
είναι ύποχρεωτικον, μανθάνουσι δέ έν τώ σχολείω 
ή έν τώ οικω ολίγον κέντημα. Θέλουσαι δέ νά έπι- 
δειχθώσιν είς τούς απλοϊκούς χωρικούς δεδάσκουσι 
τάς μαθήτριας νά κεντώσι παντόφλες καί κεφαλαία 
γράμματα έπί προσκεφάλων καί άλλα τοιαΰτα 
δλως άχρηστα είς τούς χωρικούς. Αί δέ χωρικαί 
νεάνιδες, έπειδή βλέπουσιν δτι ταΰτα τιμώνται έν 
τώ σχολείω, δέν θέλουσι πλέον νά μανθάνωσι παρά 

τών μητέρων των τά έν χρήσει παρά τοΐς χωρικοϊς 
χειροτεχνήματα καί οΰτω χωρίς νά γίνωνται άσταί 
παύουσιν άπό τοΰ νά είναι καλαί καί φιλόκαλοι 
χωρικαί οίκοκυραί. Διά τοΰτο φρονοΰμεν δτι έν τοΐς 
παρθεναγωγείοις τών κωμοπόλεων καί χωρίων πρέ
πει αί διδασκάλισσαι νά έπιμελώνταε τά έγχώρ,ια 
χειροτεχνήματα καί νά τελειοποιώσιν αύτά, όπο'υ 
τοΰτο ένδέχεται, ώς έχουσαι λεπτότερον τό αίσθημα 
τής φιλοκαλίας, νά διδάσκωσι δέ μετά πολλής έπι
μελείας τήν ραπτικήν τών έν χρήσει ένδυμάτων 
καί τών άλλων χρειωδών τοΰ οικιακού βίου καί νά 
είσάγωσιν έργασίας, αϊτινες χρησιμώταται ούσαι 
άγνοοΰνται πολλαχοΰ ύπό τών γυναικών τών χω
ρικών. Παρετήρησα δτι είς πλεΐστα χωρία τής Ελ
λάδος αί γυναίκες άγνοοΰσι τό πλέκειν κάλτσας, 
άλλαχοΰ δέ τό νήθειν καί ύφαίνειν. ’Ενώ δέ είναι 
φιλοπονώταται καί έργάζονται περισσότερον καί τών 
άνδρών είς μέρη τινά έργασίας γεωργικάς, ήμέρας 
δλας διέρχονται άργαί έντελώς καθ’ήν εποχήν σχο- 
λάζουσιν αί γεωργικαί έργασίαι' διότι άγνοοΰσι τάς 
οίκιακάς έργασίας.

Καΐ άλλα δέ κεφάλαια τής οικιακής οικονομίας 
πρέπει τά παρθεναγωγεία έπιμελώς νά θεραπεύωσι- 
διότι παρ’ ήμΐν συχνά διαστρέφονται τά πράγματα, 
καί έν ω τά σχολεία,ήτοι ή σιάδοσις τής παιδείας, 
σκοπόν έχουσι νά ένισχύωσι καί νά έξευγενίζωσι τόν 
έθνικόν βίον, νά τελειοποιώσι δέ τόν Ελληνικόν οί
κον είς πάν δ τι ύγιές καί ωφέλιμον, μέχρι τοΰδε 
δέν έπηλήθευσαν τόν προορισμόν των τοΰτον, τού
ναντίον μάλιστα πολλαχοΰ συνετέλεσαν είς το ν’ά- 
πολέσωμεν πολλά άγαθά του οικιακού καί κοι
νωνικού βίου, τά δποία ώς πολύτιμον κληρονομιάν 
εϊχομεν παρά τών άρχαιοτέρων χρόνων.

Ή έργασία λοιπόν έν τφ σχολείφ καί τών άρρέ
νων καί τών θηλέων πρέπει ν’ άποτελή ούσιώδες 
κεφάλαιον τοΰ προγράμματος καί νά είναι μέλημα 
προσφιλές τών διδασκάλων.

Αί σχολικαί έργασίαι άναπτύσσουσι τήν φιλοπο- 
νίαν, καλλιεργοΰσι τήν δεξιότητα τοΰ σώματος καί 
πνεύυ.ατος, πρό πάντων δέ έξευγενίζουσιν είς τά 
δμματα τών μαθητών και μαθητριών τήν έννοιαν 
τής έργασίας, τήν οποίαν ή ψευδοπαιδεία κοντεύει 
νά καταστήση μισητήν είς πάντας τούς φοιτώντας 
είς τά σχολεία, οϊτινες ονειρεύονται πλούτη καί ευ
μάρειαν παντοίαν άνευ δμως πόνων καί μόχθων, 
έν ω μόνον ή έργασία είναι ή μήτηρ τής ύγείας, τής 
προοόδου καί τής άληθοΰς ευτυχίας.

Βλ. Σκο^δέλης.

Η ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Μετ’ ίδιαζούσης χαράς βλέπομεν τήν προσοχήν 
τών άδελφών Κυπρίων στρεφομένην περί την σύστα- 
σιν καί κανονικήν λειτουργίαν τών δημοτ. σχολείων. 
Βεβαίως ή άκμή τών σχολείων ύποθέτει άριστα κα- 
τηρτισμένους διδασκάλους ; ’Αναμφισβήτητου δέ 
σήμερον είναι δτι τοιοΰτοι διδάσκαλοι δύνανται νά 
παρασκευασθώσι μόνον έν καλώς λειτουργοΰσι Δι- 
δασκαλείοις. Καί εύχόμεθα νά ίδωμεν τάχιστα έν 
Κύπρω λειτουργούν τοιοΰτο σχολειον, δπερ θά άσκήση 
μεγάλην δύναμιν ού μόνον καθ’ άπασαν την νήσον 
άλλά καί καθ’ δλα τά γείτονα μέρη τής Ασίας. 
Μέχρις δτου δέ γίνη Διδασκαλεΐον, καλόν είναι νά 
γίνη παράρτημα Διδασκαλείου έν τώ συσταθέντι 
ήδη γυμνασίω, έν ώ θά διδάσκεται ή παιδαγωγική, 
νά άσκώνται δέ καί έν προτύπω δημοτικώ σχολείω 
οί μέλλοντες τοΰ λοιπού νά μετέλθωσι το διδασκαλι
κόν έργον. Εύχάριστον δέ είναι δτι ή οημοσιογραφία 
Κύπρου έκπληροΰσα εύσυνειδήτως τήν ύψηλήν αύτής 
έν τή νήσω αποστολήν ύπερμαχεϊ ύπέρ ειδικής τών 
δημοδιδασκάλων μορφώσεως, τινές δέ τών έφημερί- 
δων προέτειναν καί τήν έν τώ γυμνασίω έπί τοΰ 
παρόντος μόρφωσιν. ’Αξιέπαινος δέ είναι καί ή Κυ
βέρνησες τής Κύπρου μάλιστα δέ ό αίδεσιμώτατος 
τών σχολείων γενικός διευθυντής κ. Spencer, όστις 
έργάζεται πρός ϊδρυσιν σχολείων καί πρός εισαγωγήν 
τελειοτέρας διδασκαλίας έν αύτοϊς. ΙΊρος τοΰτο 
είσήχθη καί ό θεσμός τής έπιθεωρήσεως τών σχο
λείων. Βεβαίως οί έπιθεωρηταί, ώς είναι πανταχοΰ, 
ένθα άκμάζει ή δημοτική έκπαίδευσις, πρέπει νά 
είναι έξέχοντες διδάσκαλοι άριστα κατηρτισμένοε 
καί θεωρητικώς καί πρακτικώς έν τή παιδαγω
γική. Ήμεϊς φανταζόμεθα τόν έπιθεωρητήν ώς εν 
κινητόν Διδασκαλεΐον, μεταβαίνοντα άπό σχολείου 
είς σχολειον, ϊνα διδάξη, ϊνα παρηγορήση, ΐνα θαρ- 
ρύνη τόν διδάσκαλον είς τό ιερόν καί μέγα έργον 
τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαού, ϊνα συστήση αυτόν είς 
τήν άγάπην τής κοινότητος, ϊνα καθοδηγήση αυτόν 
ώς ύψηλοτέρα διάνοια πώς νά άσκή τελειότερον το 
έργον του, ϊνα ύποδείξη είς αύτόν πάντα τά προς 
τοΰτο ύπάρχοντα βοηθήματα, ϊνα άντιληφθή τοΰ 
διδασκάλου όχι μόνον τά καθήκοντα άλλά καί τά 
δικαιώματα καί ϊνα ώς άντιπρόσωπος αύτοΰ έργα- 
σθή καί βελτιώσητήν τύχην αύτοΰ παρά ταϊς προϊ- 
τασμέναις άρχαΐς. Ταΰτα καί πλεΐστα άλλα παρό
μοια καθήκοντα έχει νά έκτελέση ό έπιθεωρητής,τά 
όποια δέν είναι δυνατόν νά άναγραφώσιν είς κανένα 
νόμον. Άλλά πρός τοιοΰτον έργον έν Εύρώπη λαμ- 
βάνουσι διαπρεπείς άνδρας έπιστήμονας γνωστούς 
διά τήν παιδαγωγικήν αύτών μόρφωσιν καί την 
θεωρητικήν καί τήν πρακτικήν, έν ένί λόγω άνθρώ
πους έχοντας κΰρος καί ένώπιον τών οιοασκάλων 
καί ένώπιον τής κοινωνίας. Τήν ύψηλήν ταύτην 
άποστολήν έν Κύπρω νομίζομεν οτι άνέλαβε νά 
έκτελέση ό αίδεσιμώτατος κ. Spencer. Ή δέ πρόσ- 

ληψις τών τριών νεομεθοδιστών ώς βοηθών, ϊνα 
καθοδηγώσι περιφερόμενοι είς τά σχολεία τής νήσου 
τούς διδασκάλους είς την μεθοδικήν διδασκαλίαν, 
φαίνεται ήμΐν ώς πρακτικόν μέτρον έπιβαλλόμενον 
ύπο τών περιστάσεων. Ευχαρίστως δέ μανθάνομεν 
ότι πρός τοιούτον σκοπον προσελήφθη καί ό έν τώ 
Διδασκαλείω Αθηνών σπουδάσας κατά τά πρώτα 
έτη τής λειτουργίας του καί τής ακμής του κ. Ίω. 
Φαβατάς έκ Μεσσηνίας. Ό νέος ούτος διδάσκαλος 
διεκρίθη διά τόν ζήλόν του είς τήν μεθοδικήν του 
διδασκαλίαν πανταχοΰ, ένθα ύπηοέτησε, ώστε έσχά- 
τως προσεφέοθη αύτώ καί θέσις έν Άθήναις, άλλ’ 
έμπνεόμενος ύπό άγνοΰ πόθου μετέβη είς Κύπρον, 
ένθα έλπίζομεν διά τής διδασκαλίας του καί τής 
αρετής του νά έπισύρη την άγάπην καί την ύπό- 
ληψιν τής Κυβερνήσεως καί τής κοινωνίας. Είς τόν 
προσφιλή ήμών μαθητήν προσφέρομεν τούς έγκαρ- 
δίους άσπασμούς καί εύχόμεθα νά στεφθώσιν οί εύ- 
γενεϊς αύτοΰ πόθοι νά έργασθή πρός τό καλόν τών 
άδελφών ήμών Κυπρίων ύπό πλήρους επιτυχίας.

Ό κ Φαβατάς διαμένων έν Λευκωσία έξελέχθη 
ανταποκριτής τής Έκπαιδεύσεως καί πρός αύτόν ας 
άποτείνωνται οί έν Κύπρω συνάδελφοι διά τήν άπό- 
τισιν τή; συνδρομής των ή διά τήν εγγραφήν αύ
τών είς τήν Έπαίδευσιν ώς συνδρομητών. ■

ΤΙ ΦΡΟΝΕΙ Ο Κ. Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΑΤΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Ό κ. Θεόδωρος Άποστολόπουλος πρώην δημο
διδάσκαλος καί νυν βιβλιοπώλης έν τφ έν Άθήναις 
όμωνύμφ βιβλιοπωλείφ έδημοσίευσεν έν τοΐς Καιροΐς, 
ότι έν τή έπιτροπεία τή συνεδριαζούση (α) ύπό τήν 
προεδρείαν τοΰ κ. Υπουργού τών ’Εκκλησιαστικών 
κλπ. πρός κρείττονα διαρρύθμισιν τών δημοτικών 
σχολείων καί Διδασκαλείων, ής μετέχει καί ό Διευ
θυντής τής Έκπαιδεύσεως κ. Π. Π. Οικονόμου 
άπεφαβίβ&η ΐ)ά έλαττω&η δ μιβ&ο? των δημοδι
δασκάλων κατά 20 θχθ και ότι τοΰτο άπεδε'χ9η- 
βαν και οί άλλοι άλλά καί εί? πρώην τμηματάρ- 
χη? και παιδαγωγικό? ■ Έπειδή δέ διά τής φράσεως 
ταύτης καί δι’ άλλων δημοσιεύσεων καί παντοίων 
σκευωριών ζητοΰσί τινες νά άποδώσωσιν είς τόν κ. 
Οικονόμου λόγους, οΰς ούτε είπεν ούτε διενοήθη,

(α) Ή έπιτροπεία απαρτίζεται έκ τοΰ κ. Ύπουργοϋ 
τής Παιδείας ώς προέδρου καί τών κ. κ. Σωτηρίου Κρο- 
κιδά, βουλευτοΰ Κορινθίας, Ν. Πολίτου καθηγητοΰ τοϋ 
Πανεπιστημίου, Βλασίου Σκορδέλη, Π. Π.Οικονόμου, X. 
Παπαμάρκου, Π. Κυπριώτου, Φ. Γεωργαντα. Ούδεΐς δέ 
άλλος προσεχλήθη. Όσα δέ δημοσιεύονται είς τάς έφη- 
μερίδας δτι προσεκλήθησαν καί άλλοι, άλλά δέν έδέχθη- 
σαν, είναι φανερά ψεύδη. 'Ο κ. Ύπουργος εχαλεσε μο- 
νον έχείνους, προς οΰς έχει ύπύληψιν, ΐνα πράξη τι καλόν 
ύπέρ τών σχολείων.
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είμεθα ήναγκασμένοι νά δημοσιεύσωμεν αυτολεξεί τί 
ό κ. Οικονόμου είπεν σχετικώς πρός τό ζήτημα 
τοΰτο.

«'Η οικονομική κρίσις, περί ής ώμίλησεν ό κ. 
'Υπουργός, δεν λανθάνει σήμερον ούδένα, καΐ άνα- 
γνωρίζομεν, ότι αύτη εύρίσκεται είς τό όξύτατον αυ
τής σημεϊον. Καΐ άν πρόκειται προς διευθέτησιν 
τών οικονομικών τής χώρας νά ληφθώσι μέτρα άφο- 
ρώντα πάντας τούς ύπαλλήλους τοΰ Κράτους άπο 
τοΰ ανώτατου μέχρι τοΰ κατωτάτου, τότε δέν θά 
εϊχομεν τήν άξίωσιν νά γίνη έζαίρεσις τών δημοδιδα
σκάλων, σάς διαβεβαιώ δέ ότι αύδ’ αύτοί οΐ ίδιοι 
διδάσκαλοι,ών γιγνώσκω τήν ευγένειαν τής ψυχής,θά 
έδέχοντο τοιαύτην έξαίρεσιν. Αν όμως τά μέτρα, ά 
σκέπτεται νά λάβη τό 'Υπουργειον τής Παιδείας, δέν 
είναι γενικά,περιορίζονται δέ μόνον είς τούς δημοδι 
δασκάλους,τότε τό πράγμα λαμβάνει άλλον χαρακτή
ρα καί πάς τις δικαιούται νά καλέση τοΰτο μεγά- 
λην άστοργίαν τής κεντρικής έζουσίας πρός τον κλά- 
δον αύτόν. Καταντόε δέ το πράγμα σκληρότερον, 
έάν ενθυμηθώμεν, ότι πρό ολίγων ετών άφηρέθη παρ’ 
αύτών σημαντική πρόσοδος, τά δίδακτρα, πέρυσι δέ 
τό ίνοίκιον τής κατοικίας αυτών, όπερ ίδίδετο είς 
αύτούς έπί 60 συνεχή έτη, άπό τοΰ 1834. “Αν δέ 
είς τά δεινά αύτών προστεθή νΰν καί ή περικοπή 
τοΰ μισθοΰ αύτών, ότε ό βίος κατέστη δυσχερέστα
τος διά τήν ύπερτίμησιν, τότε ή δημοτική έκ— 
παίδευσις λαμβάνει τό τελευταϊον κατά κεφαλής 
κτύπημα. Πάντες οί έν Εύρώπη παιδαγωγικοί μια 
φωνή λέγουσι- Φροντίσατε νά μή πεινώσιν οί διδά
σκαλοι.Τό έργον των είναι κοπιώδες καί ανιαρόν καί 
ύποσκάπτει τήν υγείαν αύτών.Καί καθήκον έχουν καί 
αί Κυβερνήσεις καί αί δημοτικαί άρχαί καί αί οίκο- 
γένειαι νά έλθωσιν είς ύποστήριξιν τών διδασκάλων, 
όπως ούτοι απερίσπαστοι άπό μέριμνας τοΰ βίου δύ
νανται νά άφιερωθώσιν μεθ’όλης ψυχής καί καρδίας 
είς τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου των. Τήν συμβουλήν 
ταύτην τής έπιστήμης δέν πρέπει νά παρίδωμεν ή
μεϊς. Καί άν δέν δυνάμεθα νά βελτιώσωμεν τήν θέ
σιν τών δημοδιδασκάλων, δέν πρέπει όμως καί νά 
χειροτερεύσωμεν αύτήν. Μοί φαίνεται δέ ότι όπως 
έχει κανονισθή νΰν ό μισθός αύτών, αποτελεί τό κα- 
τώτατον όριον, ού πάσα άλλη έλάττωσις θά καταο- 
ρίψη τόν κλάδον αύτόν είς τήν επαιτείαν, ή είς 
άσκησιν καί άλλου έργου πρός έξοικονόμησιν τοΰ 
βίου, όπερ θέλει παραβλάψη το κύριον αύτών έργον. 
Δέν πρέπει δέ νά λησμονώμεν ότι ό δημοδιδάσκαλος 
έχει έξάωρον καθ’ έκάστην ήμέραν έργασίαν καί ότι 
διδάσκει μικρούς παΐδας πολλούς μέχρις 80 καί 100 
καί ότι ό βίος ούτος καθίσταται σφόδρα ανιαρός διά 
τάς δυσχερείας τής διδασκαλίας καί τής πειθαρχίας, 
όπερ συντέμνει τόν βίον τών δημοδιδασκάλων. ’Απέ
ναντι δλων τούτων τών ταλαιπωριών, τής θυσίας 
τής ζωής του αύτής, δέν ζητοΰμεν ύπέρ τοΰ διδα
σκάλου τήν δικαίαν ά^χοιβήν, ζητοΰμεν απλώς νά
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έξασφαλισθή αύτοϋ καΐ τής οικογένειας του ό άρτος. 
’Αλλ’ όταν καΐ τόν άρτον αύτόν θέλητε άπό τόν 
δυστυχή τοΰτον κλάδον νά περικόψητε, τότε έχομεν 
καθήκον νά ύψώσωμεν ύπέρ τών διδασκάλων τών 
τέκνων-μας φωνήν καΐ νά έπικαλεσθώμεν τήν φιλαν
θρωπίαν σας ύπέρ τών διδασκάλων, ήτις είναι καί 
φιλανθρωπία ύπέρ τών τέκνων μας καί ύπέρ τοΰ 
μέλλοντος τοΰ έθνους ήμών. Καί πώς είναι δυνατόν 
νά ζήση διδάσκαλος μέ 80 δραχμάς κατά μήνα, 
διότι τοσαΰται ορίζονται διά τούς τριτοβαθμίους, 
όταν έξ αύτών 10 μέν είναι προωρισμέναι διά τάς 
κανονικάς κρατήσεις, 20—30 τούλάχιστον δι’ ένοί- 
κιον κατοικίας αύτών ; Τί δέ μένει τότε διά τροφήν, 
θέρμανσιν, φωτισμόν, ένδυμασίαν ; Είναι δυνατόν 
σήμερον μέ δραχ.1,30 νά επαρκή τις είς όλα ταΰτα, 
μάλιστα όταν είναι οικογενειάρχης ; Διά τοΰτο νο
μίζω ότι ούδείς λόγος πρέπει νά γίνηται περί έλατ- 
τώσεως τοΰ μισθοΰ τών διδασκάλων».

Αύτά έρρήθησαν έν τή συνεδρί^ παρά
κονόμου καί ήκούσθησαν μετά προσοχής καί 
καί άποτέλεσμα.

Δέν πιστεύομεν δέ ούδείς έν τφ Έλληνικφ 
λείφ νά εύρίσκηται άνθρωπος, όστις νά θεωρή τόν 
λόγον τοΰ κ. Οικονόμου ώς έμφαίνοντα άστοργί
αν πρός τούς δημοδιδασκάλους. Πώς δέ ίξέλαβεν 
αύτόν τοιοϋτον ό κ. Άποστολόπουλος, περί τούτου 
άς κρίνη έκαστος όπως θέλει. ’Επειδή δέ θεωροΰμεν 
τόν κ. Άποστολόπουλον ώς άνθρωπον καλής πίστε- 
ως, φρονοϋμεν ότι διεβιβάσθησαν πρός αύτόν παρά 
μοχθηρού καί διαβολικού άνθρώπου κακαΐ πληροφο- 
ρίαι περί τοΰ λόγου τοΰ κ. Οικονόμου όλως ένανι- 
τίαι πρός τήν άλήθειαν. Καί ό κ. Άποστολόπουλος 
καθήκον έχει νά γνωρίση είς τήν κοινωνίαν τό όνομα 
τοΰ συκοφάντου, ϊνα μή πιστευθή ούδέ κατ’ έλάχι
στον, ότι έπλασε τοιαύτην σκευωρίαν αύτός δ κ. 
Άποστολόπουλος, όν ήμεϊς τουλάχιστον θεωροΰμεν 
ύπέρτερον τοιαύτης ύπονοίας.

Ήδη έξεδόθη έκ τών καταντημάτων τοϋ 
κ. Άνέύτη Κωνόταντονίδου καί πωλοΰνται

Π. ΙΊ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

τοϋ κ. Οί- 
έφερον

βασι-

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΙΚΟΥΣ
πρός χρήσιν τών σχολείων

Έν τή 12 έκδόσει τοΰ 
σεται ό έξής πρόλογος.

έκδοσις 12.

βιβλίου τούτου προτάσ-

"Οταν βλέπωμεν ότι τό βιΰλίον τοΰτο παρελαΰνη έν 
δριαρ,βευτικω άρματι δια τής πορείας'τών ενιαυτών, αι- 
σθανόαεβα χαράν διά τό γνήσιον τών 'Ελλήνων δημοδι
δασκάλων φρόνημα, άλλά και βαθεϊαν εύγνωμοσύνην διά 
τά εύγενή αύτών-πρός τον συγγραφέα αισθήματα, ήν δη
μοσία <ϋν προς απαντας δμολογοΰμεν.


