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ΕΝ ΤΗΙ ΗΜΕΔΑΠΗΙ 

αυνΐρορή ΙτηβΙα προηληρωτίαι 

δρ·χ. 6 

Παραχαλούμεν τούς χαθυστεροΰν- 
τας νά άποστείλωσιν αύτην εν 

συστημένη επιστολή.

ΥΠΟ
Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διθάκτορος τής φιλοσοφίας, καί (ίδιχως τής παιδαγωγι
κής, πρώην γενικού έπιθεωρητοϋ τών δημοτικών 

σχολείων τοϋ Κράτους, μέλους τακτικού τοϋ έν 
Γερμανία συλλόγου τοϋ πρός διάδοσιν τής 

έπιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.

ΓΡΑΦΕΙΑ; ‘Οδός ’Αναγνωστοποΰλου άριβ. 1·.

ΕΝ ΤΗΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ!

Χυνδρομη έτησία προπληρωτέοι 

<τρ· χρ· Ί
Άποστέλλεται διά συστημένης 
έπιστολής εις μονόγροσσα γραμ. 
ματόσημα Τουρκίας (5 γρ.1 φρ.

Άριθ. 16. Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριον 1892S. "Έτος Γ'.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Μελέτη έπί τής μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων. — Μεταδολαι έν τω μέσω τοϋ σχολικού έτους.— 
“Εν μάθημα ίστορίας μεθοδικώς έπεξειργασμένον διά τήνγ'. τάξιν τοΰ δημοτικού σχολείου.—"Εν μάθημα μη περιεχομε- 
νον εις τό ποίγραμμα.—Διά τόν κ. ύπουργόν τής Παιδείας.

ΜΕΛΕΤΗΕΠΙ ΤΠΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΙΜΟΔΙΔΑΣΚΑΑΩΝ
“Οστις θέλει νά έχη χοιλούς διδασκάλους, πρέ

πει νά φροντίση δπως ούτοι λαμβάνωσι καλόν μι
σθόν. Ή παροιμία τδ νηβτικδ άφκοΰθι, δεν χο
ρεύει ισχύει mutatis mutandis καί έπί τήςτάξεως 
τών δημοδιδασκάλων. ’Ολίγοι διδάσκαλοι ύπάρ- 
χουσιν, οΐτινες άφωσιωμένοι εις τό ε’ργον, δπερ έξ 
άγάπης πρός αυτό άσκοϋσι, έργάζονται μετ ’ εν
θουσιασμού λησμονοϋντες τήν πενίαν των καί τήν 
δυστυχίαν των. Οί πλεϊστοι δμως τούτων είναι ώς 
δλοι οί άλλοι άνθρωποι, οΐτινες άσκοϋντες εργον 
οίονδήποτε εχουσι τήν άξίωσιν νά λαμβά- 
νωσι δικαίαν αντιμισθίαν διά τήν ύπηρεσίαν. 
ήν προσφέρουσι. Ότι δέ δ μισθός τών δημοδιδα
σκάλων πρέπει νά είναι τοιούτος, ώστε νά 
επαρκή ε’ις τάς άπολύτους αύτών άνάγκας, περί 
τούτου δέν πρέπει νά ύπάρχη άμφισβήτησις. Άλ
λά πλήν τής ύλικής ταύτης τών διδασκάλων άνυ- 
ψώσεως πρέπει ή καλή αύτών άντιμισθία νά συν
τελέση καί εις τήν άνύψωσιν τοϋ ήθικοϋ αύτών. 
Καΐ οί διδάσκαλοι είναι ύπάλληλοι τοϋ Κράτους 
έκτελούντες μίαν τών σπουδαιότατων λειτουργιών 
αύτής καί δίκαιον είναι ό μισθός αύτών νά είναι 
άνάλογος πρός τήν παιδείαν αύτών καί τήν κο
πιώδη πνευματικήν έργασίαν τήν καθ ’ ήμέραν 
έν τώ σχολείω τελουμένην, ήν δυσχεραίνει έτι 
μάλλον τό φιλοτάραχον καΐ άπειθάρχητον τής μι- 
κράς ηλικίας, περί ήν οί κόποι καί οί μόχθοι αύ
τών περιστρέφονται. Όταν βλέπωμεν μαθητάς τοϋ 
σχολαρχείου διοριζομένους μέ 80 καΐ 100 δραχμάς 
κατά μήνα ώς γραφείς οικονομικών έφοριών ή 
ταμείων, δταν βλέπωμεν τηλεγραφητάς λαμ— 

βάνοντας 110 δραχμάς κατά μήνα εύθύς έν άρχή, 
μέλλοντας δέ νά λάβωσι κατόπιν αΰξησιν τής μι
σθοδοσίας αύτών διά τής προαγωγής είς άνωτέραν 
τάξιν, δταν βλέπωμεν άναλφαβήτους ύπηρέτας τών 
Διδασκαλείων λαμβάνοντις 70 δραχμάς κατά 
μήνα καί άνέξοδον κατοικίαν, τότε κινεί τήν άγα- 
νάκτησιν ού μόνον τών διδασκάλων άλλά καί τών 
εύήγμένων πολιτών τό γλίσχρον τής μισθοδοσίας τών 
νέων μάλιστα 3. βαθμίων διδασκάλων, οϊτινες πρός 
τή διετει καί τριετεΐ αύτών φοιτήσει είς γυμνάσιον 
διέτριψαν καί δύο ή τρία ετη έν τώ Διδασκαλείω 
παιδευόμενοι. Καί είναι νομίζομεν καθήκον -τής 
πολιτείας τούλάχιστον διά τούς διδασκάλους τών 
Διδασκαλείων τούς έχοντας δμολογουμένως μείζονα 
προσόντα νά δρισθή καί μείζων μισθοδοσία, ώς 
εϊχεν άρχικώς δρισθή λίαν σοφώς υπο τοϋ τότε 
ύπουργοΰ τής Παιδείας κ. Θεοδώρου Π. Δηλι- 
γιάννη είς τόν Νόμον περί συστάσεως Διδασκα
λείου έν Άθήναις. Θέλοντες νά συντελέσωμεν είς 
τόν κανονισμόν έπί λογικών βάσεων καί συμφώνως 
πρός τό δίκαιον καΐ πρός το συμφέρον τών σχολείων 
τής άντιμισθίας τών δημοδιδασκάλων έκθέτομεν 
ώδε τά γινόμενα ώς πρός τούτο παρ’ άλ- 
λοις λαοϊς φημιζομένοις διά τόν καλόν τών σχο
λείων των καταρτισμόν. Άρχόμεθα δέ άπό τής 
Γερμανίας. Κάλλιστα νομοθετικώς έχουσι τά τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως έν τω βασιλείφ τής Σα- 
ξωνίας. Ένταϋθα κατά τόν νόμον τής 4 Μαιου 
1892 δ μισθός τοϋ ύποδιδασκάλου είναι 720 μάρ
κα (1) κατ ’ έτος, τού δέ μονίμου δ ιοασκάλυυ 1000 
μάρκα, δστις δμως έντός 30ετίας αύξάνει μέχρι 
του 1800, μή συμπεριλαμβανομένης έν τώ μισθώ 
τούτω καΐ τής άνεξόδου κατοικίας. Τών διδασκά-

(1) 'Έν μάρκον εχει 125 λεπτά εί; χρυσόν.
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διωρισμένοι εις σχόλεϊα 
40 μαθητών ή αυξησις 

είναι μικρότερα μέχρι τών 1450

λων δμως, οϊτινες είναι 
έχοντα όλιγωτέρους τών 
τής μισθοδοσίας ι’ 
μαρκών. Οί δέ μισθοί τών διδασκάλων μεγάλων 
πόλεων ορίζονται μεγαλείτεροι Οί μ,ισθοί λ, 
τών διδασκάλων Δρέσδης ορίζονται ώς έξη;·
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θήση νά άναπαυθή πλέον'έκ τού επιπόνου έργου.. 
Τοιαύτη διάταξις ήθελε συντέλεση νά συγκρατή 
εν τφ κλάδφ τούς διδασκάλους, οϊτινες προθύμως 
θά άναμένωσι τάς ταλαιπωρίας τοϋ έργου, άναλο- 
γιζόμενοι δτι έν τφ γήρατί των θά προνοή ή πο
λιτεία το κατά δύναμιν καί ύπέρ αύτών καί ύπέρ 
τής οικογένειας των.

Ταύτα πάντα, δύναται τις νά εϊπη, είναι καλά, 
άλλά πού νά εΰρωμεν τά χρήματα, ϊνα ίκανοποιή- 
σωμεν τσύς δημοδιδασκάλους ; Οί δήμοι άρκετά 
πληρώνουσι, αί μοναί φορολογούνται ώσαύτως ίκα- 
νώς. Ναι, άλλά πάντα ταύτα δέν έξαντλούσι την 
ύπόθεσιν. Χαριν τών σχολείων καί άποκλειστικώ; 
ύπέρ τής βελτιώσεως αύτών δέν ήθελε θεωρηθή κα
κόν νά έπιβληθώσι καί έλαφροί τενες σχολεκοί φό- 
pot. Άλλά πρό παντός άλλου νομίζομεν ότι πρέπει 
νά συστηθή έν έκάστφ δήμφ καί ίδιον ταμεϊον δη
μοτικής έκπαιδεύσεως, Ευχαρίστως δέ παρετηρή- 
σαμεν δτι ύπέρ τοιούτου ταμείου συνηγόρησεν έσχα- 
τως έν τή Βουλή καί δ επιφανής πολίτικος κ. Θ. 
Π. Δηλιγιάννης. Όταν ύπάρχη τοιοϋτο ταμεϊον, 
τότε πολλοί κατά τόπους δύνανται νά άναφανώσι 
πόροι τού ταμείου. Άλλά καί φόροι έλαφροί, ώς 
έλέγομίεν, δύνανται νά έπιβληθώσι οΐ λεγόμενοι, 
είς πολλά κράτη τής Γερμανίας σχολικοί φόροι τής 
χαράς π. χ. κατά τό βάπτισμα, κατά τά στεφα
νώματα, κατά τούς αρραβώνας. Πλήν δέ τούτων 
δύνανται νά είσαχθώσι καί δίδακτρα ελαφρά τών 
διδασκόμενων μαθητών, ά νά ε’ισπράττωντάι παρα 
τού είσπράκτορος ύπέρ τού δημοτικού ταμείου τής 
έκπαιδεύσεως. Άλλά πρώτιστον πάντων πρέπει 
ύπέρ τού ταμείου τούτου νά έλθη το δημόσιον τα
μεϊον εί; επικουρίαν. Ή Πρωσσία έν έτει 1'858—89 
παρεϊχεν έκ τού δημοσίου ταμείου ύπέρ τών δημο
τικών σχολείων μάρκα 28,847,377, έν έτει δμως 
1894 — 95 ανέγραψε μάρκα 5'2,991,762. Άν τά 
δημοτικά σχολεία είναι τά κατ’ έξοχήν εκπαιδευ
τήρια τών πολιτών, ή πολιτεία πρέπει είς ταύτα 
Ιδιαίτατα νά έπιστήση τήν προσοχήν αυτής συντε
λούσα διά τής τελειοτέρας λειτουργίας αύτών είς 
έπίτευξιν τού προορισμού των. Έθνος, ο έχει κάλ- 
λιστα σχολεία, είναι κάλλιστον έθνος, καί αν δεν 
είναι σήμερον, θά είναι αΰριον, θά γίνή κατόπιν.

------------—-------------

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΝ ΤΠ> ΜΕΣΠι
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ό κ.-.Άγγελος Βλάχος, ύπουργός νύν τής Παι
δείας, είναι έκ τών ολίγων τής Ελλάδο; λογιών 
άνδρών, διέμεινε οε ώ; πρεσβευτής της Ελλάος,- 
έν Βερολίνφ έπί πολλά έτη καί δέν άμφιβάλλομεν 

* δτι ένταϋθα έδόθη ’αύτφ καιρός νά γνωρίση μετά-

καί τό μηνιαΐον δεκάδραχμον έπιμίσθιον διά τούς 
συμπληρώσαντας πενταετίαν, τότε δ ετήσιος ολι
κός μισθός είναι τών μέν πρωτοβαθμίων 1920, 
τών δέ δευτεροβαθμίων 1560, τών δέ τρίβαθ- 
μίων 1320 δραχμάς κατ’ έτος. Δέν άρνούμαι 
οτι άν ύπήρχε μονιμότης καί άσφάλεια τών δι
δασκάλων, ώστε οΰτε νά μετατίθενται ούτε νά 
παύωνται, δ μισθός ούτος θά έ.πήρκει είς τάς απο
λύτους χρείας αυτών. ΆΤ,λά καί τότε πάλιν νο
μίζομεν δτι δέν θά ήτο κατά ψυχολογικόν λόγον κε- 
κανονισμένος καί δέν θά ήσκει έπί τής θελήσεως 
τών διδασκάλων τήν ευεργετικήν αυτού δύναμιν. 
Είς τόν έκ τών διδασκαλείων έξερχόμενον δεκαο- 
κταετή νεανίαν, άν ούτος άνεκηρύχθη πρωτοβάθ
μιος, παρέχεται εύθυς έν άρχή τού σταδίου του 
τό άνώτατον δριον τού μισθού τών δημοδι
δασκάλων, δπερ λαμβάνουσι καί οί πρωτοβάθμιοι 
δημοδιδάσκαλοι οί 30 καί 40 έΐη είς τήν ύπη
ρεσίαν διατελούντες καί δπερ θά λαμβάνη πά*  
λιν καί αύτός μετά 30 καί 40 έτών ύπηρεσίαν. Τί 
δέ συμβαίνει έκ τούτου ; Οί νέοι δημοδιδάσκαλοι 
μετά τινων έτών ύπηρεσίαν μή βλέποντες έν τώ 
κλάδφ αύτών περαιτέρω προαγωγήν έγκαταλείπου- 
σιν αύτόν τρεπόμενοι κυρίως είς επιστημονικά; 
σπουδάς ίν τώ πανεπιστημίω ή καί μένουσιν εν 
αύτφ δυσφορούντες δμως καί μεμψιμοιρούντες ώς 
ήδεκημένοι, άφ’ ού μάλιστα, ώς λέγουσι, δ'ίλτός 
μισθός δίδεται καί είς διδασκάλους παλαιούς ουοέ- 
ποτε είς Διδασκαλεία σπούδασαν τα;, κατέχοντας 
δέ τόν βαθμόν των, πλήν ολίγων εξαιρέσεων παρ’ 
άξίαν, καί ούδαμώς δυναμένους νά έργασθώσι συμ
φώνως πρός τάς απαιτήσεις τού είσαχθέν-τος παι
δαγωγικού συστήματος. Νομίζομεν δτι πάσα ορθή 
νομοθεσία πρέπει νά άρη τά δίκαια παράπονα τών 
διδασκάλων. Άν άποδειχθή οτι οί έν τοΐς Διοα- 
σκαλείοις νύν μορφούμενοι είναι καλλίτερον τών 
άλλων κατηρτισμένοι. καί δτι δύνανται αύτοί τε- 
λειότερον τών άλλων νά διδάσκωσι, τότε νομίζω 
ότι έχει καθήκον ή πολιτεία νά παραχώρηση νο- 
μοθετικώς πλείονα δικαιώματα είς τούς νέους δι
δασκάλους, νά φανή δέ ή διάκρισις αΰτη και εις 
τόν μισθόν αύτών, ώς άρχικώς έν τώ Νόμιρ ΧΘ . 
περί συστάσεως τού έν Άθήναις Διδασκαλείου ει· 
χεν αναγραφή. Έαν δέ γίνη άναθεώρησις τού σχο
λικού. Νόμου πρός σκοπιμωτέραν καί δικαιο.τέραν 
διαρρύθμισιν τής μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων, 
δπερ έλπίζομεν νά ίδωμεν έν προσεχεϊ μελλόντι, 
νομίζομεν δτι μεταξύ τών άλλων δεν πρέπει νά 
παρίδη δ νομοθέτης καί τόν προσδιορισμόν τού μι
σθού τών δημοδιδασκάλων κατ’ άνιούσαν πρόοοον, 
καθ’ ήν θά άρχηται άφ’ ώρισμένης βάσεως καί σύν 
τφ χρόνφ καθ’ ώρισμένας χρονικάς περιόοους θά 
άύξάνη, ώστε δ παραμείνας (λέχρι τέλους έν τή 
ύπηρεσίφ νά λαμβάνη άξιόλογον μισθόν καί αξια- 
λογον σύνταξιν, όταν συμπληρώσας το οριον τής 
ήλικίας τό άπαιτούμενον παρά τού νόμου θά πο-
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ύποδιδασκάλους πρωτοβάθμιέ 

ί είς διευθυντάς.
λαμβάνουσιν οίΚατά την

.διδάσκαλοι τής Πρωσσία; κατά μέσον δρον τών μέν 
πόλεων 1425 μάρκα κατ’ έτος, τών δε χωρίων 
1080.

Έν Βαυαρία κατά τό έτος 1892 ώρίσθη οί μι
σθοί τών δημοδιδασκάλων νά άρχωνται άπό 10Q0 
μάρκα έτητίως, ε’ις ά νά προστίθενται κατά το ΙΟ 
κατά τό 13, 15, 10, 25, 30 έτος της ύπηρεσίας 
των, άνά 90 μάρκα έτησίως. Είς τάς πόλεις δμως 
ίσχύουσιν άλλαι διατάξεις π. χ. έν Μονάχφ οί μι
σθοί των δημοδιδασκάλων άρχονται άπό μάρκων 
1860, προστιθέμενης άνά 5 έτη της αύξήσεως έξ 
180 μάρκων έτησίως μέχρι τού 20 έτους της ύπη
ρεσίας. Άπό τού χρόνου δέ τούτου ή αΰξησις τών 
πενταετιών έλαττούται εις 120 μάρκα. Ό διευθυν- 

-της δέ τού σχολείου λαμβάνει πρός τώ μισθώ και 
900 μάρκα, έτησίως ώς προσθήκην, τού αξιώματος.

Έν Βυρτεμβέργη δ μισθός τών δημοδιδασκάλφν 
τών χωρίων ώσαύτως διαφέρει τού τών διδασκάλων 
τών πόλεων. Άρχεται δέ ο τών χωρίων άπό 1000 
μάρκων έτησίως, είς ά προστίθεται καί αΰξησις 
κατά τήν ήλικίαν τού διδασκάλου. Κατά ταύτα 
οί 35ετεϊς λαμβάνουσι 50 μάρκα έτησίως, οί 40ε- 
τεϊς 100, οί 45ετεϊς 150, οί 50ετεϊς 250, οί 55ε- 
τεϊς καί έξής 350 μάρκα. Έν Όλδεμβούργω τό 
προσωπικόν τών σχολείων κατά τον νόμον τού 1855

απογρχφην ταύτην ,ους κχί
Οί ύποί’ΐ-

διαιρείται είς 
δευτεροβαθμίους καί 
δάσκαλοι οΐ δευτεροβάθμιοι λαμβάνουσι έτησίως 
195 μάρκα έως 315, έχουσι δέ κατοικίαν άνέ— 
ξοδόν, τροφήν καί περιποίησιν είς τήν Οικίαν τού 
διευθυντοΰ, οστις λαμβάνει άποζημίωβιν διά

- πάντα ταύτα 338 μάρκα έτησίως. Οί δέ πρω
τοβάθμιοι ύποδιδάσκαλοι λαμβάνουσι 700 έως 850 
μάρκα έτησίως καί δωμάτιον κατοικίας δωρεάν. Ό 
διευθυντής δέ λαμβάνει 900 μάρκα έως 1200,άνέ- 
ξοδον κατοικίαν δι’ οικογένειαν καί κήπον. Άνά 
5 δέ έτη λαμβάνει καί 75 μάρκα έτησίως. Διά 
τήν ύπηρεσίαν έκ τή έκκλησίιρ, ένθα κρούει τό άρ- 
μόνιον, λαμβάνει μάρκα άκόμη 8<>0.

Ήδυνάμεθα καί τών άλλων κρατών τής Γερ
μανίας νά άναφέρωμεν τούς μισθούς τών δημοδιδα
σκάλων. άλλά θεωρούμεν περιττόν, καθ'δσον περί
που τά αυτά καί έν αύτοϊς επαναλαμβάνονται.

Έάν συμφώνως πρός τούς μισθούς τών Γερμα
νών δημοδιδασκάλων παραβάλωμεν τούς μισθούς 
τών ήμετερων, έκ πρώτης ό'ψεως θά νομίσωμεν δτι 
οί ήμέτεροι διδάσκαλοι μισθοδούνται αρκετά καλώς. 
Διότι ούτοι λαμβάνουσι ευθύς ίν άρχή άμα τώ διο
ρισμοί των οι μέν πρωτοβάθμιοι δραχμάς 1800 έτη- 
σίως, οί δέ δευτεροβάθμιοι 1440, οί δέ τριτοβάθμιοι 
δραχμάς 1200. Εις ταύτας δέ, έάν προσθεσωμεν
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ξύ τών άλλων καΐ τά ίν τή χώρα έκείνη δημο- 
τικά σχολεία καί την διοίκησιν αύτών. Έπιθυ- 
μοϋμεν δέ νά γνωρίσωμεν παρ’ αύτοϋ, άν παρετή- 
ρησεν έκεΐ μεταβολάς διδασκάλων έν τώ μέσφ τοϋ 
σχολικού έτους γινομίνας, καΐ άν δέν συνεθλίβη 
ή καρδία αύτοϋ βλεποντος μετά πόσης σωφρο
σύνης διοικοϋνται τά σχολεία τών γερμανών 
καΐ μετά πόσης ακοσμίας τά ήμέτερα, καΐ άν 
δέν έπόθησεν ή ψυχή του νά έβλεπε καΐ παρ’ 
ήμΐν ποιαν τινα τάξιν καΐ εύκοσμίαν. Τοιαΰτα 
αισθήματα νομίζομεν ότι είναι άδύνατον νά μή 
διηγέρθησαν έν τήεύαισθήτφ καΐ ποιητική αύτοϋ 
καρδία. Άλλά τότε πώς συμβιβάζεται τό πράγμα 
μέ τάς άθρόας μεταβολάς τών διδασκάλων, άς ίξε- 
τέλισε καΐ έκτελεϊ άνευ λόγου ούδενός, ή ένδίδων 
εις παρακλήσεις αύτών όπως άλλάξωσι τόπον δια
μονής.

Οί Γερμανοί άφίνουσι τούς διδασκάλους έπί γε
νεάν ανθρώπων δλην έν τή αύτή θέσει κα'ι σύνη
θες παρ’ αύτοϊς ε’ναι δ διδάσκαλος τών τέκνων 
νά είναι δ αύνός, δστις ύπήρξε καΐ διδάσκαλος 
τών γονέων. Καΐ μόνον ύπό τοιούτους δρους δύνα
ται νά εύδοκιμήση τό είσαχθέν καί παρ * ήμΐν σύ
στημα τής έκπαιδεύσεως. Άλλ’ άν ήμεϊς διά τόν 
πυρετόν, δστις κατέχει καί άρχοντας καΐ άρχομέ- 
νους δέν δυνάμεθα έπί πολλά έτη νά άφήσωμεν 
τούς διδασκάλους έν τή αύτή θέσει, δέν άφίνομεν 
αύτούς τούλάχιστον έν τή αύτή θέσει έπί έν έτος ; 
Ούδείς λόγος νομίζομεν τοϋ συμφέροντος τών σχο
λείων ύπηγόρευσε τάς άθρόας άπό τοϋ ένός σχο
λείου είς τό άλλο μεταθέσεις τών διδασκαλισσών 
τών ’Αθηνών. Αί διδασκαλισσαι έπεθύμουν νά με- 
ταβώσιν είς άλλα σχολεία τής πόλεως διά νά εί
ναι πλησιέστερον ίσως τών οικιών των, διά νά 
συνεργάζωνται μέ άλλας γνωρίμους αύτών διδα- 
σκαλίσσας καί ήρκεσεν νά έκφράσωσι τόν πόθον 
αύτών, και ή διαβόητος τοϋ Ύπουργείου τής Παι
δείας ύπηρεσία, είς ήν οφείλεται ή τοιαύτη τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως άκοσμία ή παρατηρού
μενη άπδ άκρου εις άκρον τής Ελλάδος, έξετε- 
λεσε παραχρήμα τόν πόθον τών διδασκαλισσών, 
ύφαρπάσασα τοϋ ύπουργοϋ τήν συναίνεσιν. Νομί- 
ζοντες ότι έν τή διοικήσει τών σχολείων πρέπει 
πρό παντός άλλου νά έπικρατή τό συμφέρον τών 
σχολείων λαμβάνομεν τήν τιμήν νά άπευθύνωμεν 
πρός τόν κ. Ύπουργόν τήν έξής παράκλησίν, ού
δεμίαν νά συγχωρήση μετάθεσιν τών διδασκάλων 
διαρκοϋντος τοϋ σχολικού έτους, νά τιμωρήση δε 
έκείνους τών διδασκάλων, οΐτινες άνάλγητοι πρός 
τούς μαθητάς των δεικνύμενοε ζητοϋσι νά έγκατα- 
λίπωσιν αύτούς, έπιδιώκοντες ύπέρ έαυτών καλ- 
λιτέραν τύχην καί άδιαφοροϋντες πρός τούς μαθη
τάς των. Πρέπει τέλος νά γνωρίσωσι καί διδάσκα
λοι καΐ άρχοντες καΐ κοινωνία οτι μεταβολή διδα
σκάλων έν τφ μέσφ τοΰ σχολικού έτους είναι 
καταστροφή τών σχολείων.

ΕΝ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΚΩΣ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΟΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ Γ'. ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΓ 

(συνέχεια ΐδέ προηγούμενων φύλλον).

Λαύταρον καλόν έκαμεν δ Σόλων άποδώ'σας 
τήν ελευθερίαν εις πάντας τούς Αθηναίους,όσοι ειχον 
γίνη δούλοι διά χρέος. Όσοι δέ τούτων είχον πω- 
ληθή είς τήν άλλοδαπήν, ώρισε νά άγορασθώσι 
διά χρημάτων τοϋ δημοσίου. Άπηγόρευσε δέ τοϋ 
λοιπού νά δανείζηταί τις ύποθηκεύων τό σώμά του. 
Διέταξε δέ είς τό έξής νά μή γίνωνταε δάνεια μέ 
βαρύν τόκον.

Σήμερον δ νόμιμος τόκος είναι 8 τοϊς ®)θ διά 
τά πολιτικά χρέη, καί 9 ®)θ διά τά έμπορικά, ήτοι 
έάν δανεισθή; παρ’ ένός 100 δραχμάς, μετά έν 
έτος θά δώσης 108 ή 109 ήτοι τάς όφειλομένας 
100 δραχμάς καΐ 8 ή 9 περιπλέον ώς τόκον. Δα- 
νειζόμεθα δέ παραδίδοντες ένεχυρον είς τόν δανει
στήν (άμανάτι) ή πράγμα ήμών άξίας ή ύποθη- 
κεύοντες κτήμα ήμών, τό δποϊον δ δανειστής, έάν 
δέν τόν πληρώσωμεν, έχει τό δικαίωμα νά πωλήση 
και λαβή τά χρήματά του. Δυνάμεθα δμως νά 
δανεισθώμεν καί διά συναλλάγματος, ύπογραφον— 
τες έγγραφον τοιοϋτον καλούμενον συνάλλαγμα, 
δπερ'έχει δμως αύτό τό κακόν, δτε άν δέν πλη
ρώσωμεν είς τήν ώρεσμένην προθεσμίαν τό χρέος 
ήμών, δ δανειστής δύναται νά μάς βάλη είς τήν 
φυλακήν, καΐ οΰτω νά μάς άναγκάση νά τόν πλη
ρώσωμεν. Αύτή είναι ή λεγομένη προσωπική 
κράτησές. ’Οφείλει δέ δ δανειστής, δταν φυλα
κίση τινά διά χρέος νά πληρώνη πρός διατροφήν 
του 50 λεπτά καθ’ ήμέραν. Καΐ τήν προσωπικήν 
κράτησιν θεωροϋσι πολλοί πολετειολόγοι κακόν καί 
ζητοϋσι τήν κατάργησεν αύτής.Καί πράγματι είναι 
κακόν πράγμα, διότι πολλάκις τίθενται είς τάς 
φυλακάς άνθρωποι, οΐτινες δέν πληρώνουν όχι διότι 
δέν θέλουν, άλλά διότι δέν έχουν χρήματα να 
πληρώσουν. Φυλακιζόμενοι δέ κατά μείζονα λόγον 
δέν θά δυνηθοϋν νά πληρώσουν, διότι πού νά εΰ- 
ρουν τά χρήματα ; Ώστε δταν καταργηθη ή προ
σωπική κράτησις, θά καταργηθώσι καΐ τά δάνεια 
τά γινόμενα διά συναλλαγμάτων καΐ τούτο θά 
ώφελήση πολύ· διότι σήμερον πολλοί εύρίσκοντες 
πρόχειρα τοιαΰτα δάνεια δανείζονται μέ 20 καί 
30 δραχμάς τοϊς θ)®, μάλιστα δέ ύπάρχουν τοκο
γλύφοι, οΐτινες δανείζουν μέ τήν ήμέραν ή μέ τόν 
μήνα π. χ. 5 δραχμάς τόν μήνα τοϊς ®)θ ήτοι 60 
τοϊς ®)θ. Καΐ είς τούς χρόνους τοϋ Σόλωνος ύπήρ- 
χον άπαραλλακτα τοιοϋτοι τοκογλύφοι, οΐτινες ώ- 
νομαζοντο ημιροίανει,σταί. Καί τό χειρότερον τότε 
ήτο δτι δέν ύπήρχε ή προσωπική κράτησις, άλλ’ 
ίν άκόμη μεγαλείτερον κακόν ή στέρησις τής έλευ
θερίας τοϋ οφειλέτου ήτοι δ δανειστής έλάμβανεν 
είς τήν κατοχήν του τούτον καί τόν έπώλει ώς 
δοϋλον.

Ό Σόλων έθεράπευσε και τό κακόν τής δου- 
Τιείας έλευθερώσας τούς άπολέσαντες τήν έλευθεριαν 
των διά χρέος καί τοϋ λοιπού έφρόντισε νά μη γί
νωνται δούλοι καταργήσας τήν ύποθήκην τών σω
μάτων. Έπειτα ώρισε καί τόν τόκον π. χ. 6 η 
7 ®)θ κοι τό μέτρον τούτο τό δίκαιον συνετέλεσε 
νά άνακουφίση τούς πτωχούς άνθρώπους, οΐτινες ευ- 
ρισκον οΰτω τά μέσα νά καλλιεργώσι τά κτήματά 
των καί νά πορίζωνται διά τής έργασίας των τά 
μέσα τοϋ ζήν.

Βεβαίως τό μέτρον τής άποδόσεως τής έλευθε
ρίας των είς τούς διά χρέος γενομένους δούλους 
έζημίωσε τούς δανειστάς, οΐτινες οΰτως άπώλεσαν 
τά χρήματά των. Άλλά τό κακόν τούτο δέν 
ήτο καί τόσον μέγα, δσον φαίνεται, διότι οΐ δα- 
νεισταί δανείζοντες έπί μεγάλω τόκω έκέρδαινον 
άλλαχόθεν παρ’ έκείνων, οΐτινες είχον ύποθηκεύση 
τά κτήματά των. Έπειτα δέ καί οί δούλοι ούτοι 
είχον ύπηρετήση είς τά κτήματα αύτων άνευ μισθού 
καί οΰτως είχον μέγα μέρος τοϋ χρέους των διά 
τής έργασίας των έξοφλήση. Άλλά καί έάν είχε 
τε τό άδικον διά τούς δανειστάς, ητο δμως μέ- 
γιστον καλόν διά τούς πολίτας καί διά το Κράτος 
τών Αθηναίων, τό δποϊον είχεν άνάγκην πολλών 
πολιτών, ΐνα δύναται νά άντιπαλαίη πρός τούς 
πολλούς εχθρούς, οΐτινες περιεκύκλουν αύτο παν— 
ταχόθεν.

Άλλ’ άν τό μέτρον τούτο τής καταργήσεως 
τών χρεών διά τούς μή έχοντας νά πληρώσουν ητο 
πως δίκαιον, δέν θά ήτο δμως ούδαμώς τοιοϋτο καΐ 
δι*  έκείνους, οΐτινες είχον νά πληρώσουν. Πολλοί εν 
Άθήναις έχοντες άγρούς ή έλαιώνας ή αμπελώνας 
ήσαν κατάχρεοι καί τά είσοδήματά των έδιδον 
είς τούς τοκογλύφους αύτοί στερούμενοι καί σύν 
τώ χρόνω πτωχότεροι γινόμενοι καί τούτους δέν 
ήτο δυνατόν νά λησμονήση δ σοφός νομοθέτης, 
δστις ήθελε νά εύεργετήση καί άνακουφίση τούς 
πάσχοντας. Καί χάριν αύτών έπενόησε καΐ έφήρ- 
μοσε σοφώτατον μέτρον. Διότι πλήν τής έλατώ- 
σεως τοϋ τόκου έκαμε καί μεταβολήν τής νομισμα
τικής μονάδος, ήτις ώφέλησε τούς χρεώστας, χω
ρίς νά λυπήση καί τούς δανειστάς, δπερ είναι λίαν 
περίεργον. Νομίσματα τότε ήσαν χρυσά, άργυρά 
και χαλκά. Μονάς δέ νομισματική ήτο ή δραχμή 
ή άργυρά ή δποϊα είχεν ώρισμενον βάρος π. χ. 
τεσσάρων δραμίων. "Ωστε έκαστον δράμιον τής 
άργυράς δραχμής έτιμάτο είκοσιπεντε λεπτά. Ό 
Σόλων έκαμε τήν δραχμήν κατά 1 δράμιον έλα- 
φροτέραν, χωρίς δμως να έλαττώση καΐ τήν άξίαν 
αύτής. Ώστε εκείνος, δστις είχε μίαν δραχμήν 
πρό τοϋ Σόλωνος, τώρα είχε 1 δραχμήν και 25 
λεπτά."Οστις δέ είχε 100 δραχμάς παλαιάς, τώρα 
έπειδή αί 100 παλαιαΐ δραχμαί είχον άξίαν περισ- 
σοτέραν 125 δραχμάς ή άκριβέστερον 127 δραχ
μάς, είχε 127 δραχμάς, δστις δέ είχε 1000 
παλαιάς, είχε 1270 νέας. Κατ’ αύτόν τόν τρό

πον οί χρεώσται έκέρδιζον 27 ο)ο καί ήδύναντα 
τώρα μέ όλιγώτερα χρήματα νά εξοφλήσουν τά 
χρέη των. Άλλά καΐ οί δανεισταΐ δέν δυιτη— 
ρεστήθησαν διά τούτο, διότι έβλεπον δτι καί 
αύτών τά χρήματα πού ειχον ηύξήθησαν κατά 
27ο)ο. Αύτό τό μέτρον τής διά τής αλλαγής τής 
νομισματικής μονάδος εύκολίας τών οφειλετών πρός 
πληρωμήν τοϋ χρέους των είναι γνωστόν έν τή 
ιστορία ύπό τό όνομα σεισάχθεια.

Έκ τούτων, τά δποϊα άνεφέρομεν γενόμενα ύπδ 
τοϋ Σόλωνος, βλέπομεν δτι ή πολιτεία τών Α
θηναίων έστηρίζετο είς πάντων τών πολιτών τήν 
καλήν θέλησιν καί άρετήν. “Αν ήθελον νά έχωσι 
καλούς άρχοντας, καλούς βουλευτάς, καλούς δε— 
καστάς, τούτο έζηρτάτο παρ ' αύτών, διότι αυτοί 
τούς έξέλεγον. Μάλιστα δέ είχε ^ητώς δεατάξρ 
δ Σόλων νά μή μένη κανείς πολίτης άδιάφορας, 
άλλά νά συντελή καΐ διά τοϋ λόγου καί διά τής 
ψήφου του νά πηγαίνουν τά πράγματα τής πατρί
δος του καλλίτερα. "Οστις ήδιαφόρει, δστις δέν 
έπήγαινε νά ψηφίση, κατεδικάζετο νά φύγη άπδ 
τάς Αθήνας.

Τό πολίτευμα τοϋ Σόλωνος ήτο πράγματι σοφ®- 
τατον πολίτευμα. Άλλ*  οί Αθηναίοι δέν έμειναν 
δλοι εύχαριστημένοι. Οί μέν πολύ πλούσιοι πα— 
ρεπονοϋντο, διότι άφέθη ή εκλογή αυτών και δ 
έλεγχος τών πράξεών των είς όλους τούς πολίτας, 
άκόμη δέ καί ε’ις τούς πτωχούς, οί δέ πτωχοί πα- 
ρεπονοϋντο δτι δέν άφήκε νά έκλέγωνται καί αύτοί 
είς θέσεις. Καί έζήτουν ’νά διορθώση δ Σόλων τδ 
πολίτευμα ίκανοποιών πάντων τάς άπαιτήσεες. 
Άλλά τό τοιοϋτο έθεώρει δ Σόλων βλαβερόν καί 
διά νά άποφύγη τάς ένοχλήσεις τών άνθρώπων 
έφυγεν έξ Αθηνών επί δέκα έτη, άφ’ οΰ οί Αθη
ναίοι διεβεβαίωσαν αύ "όν δτι κατά τό διάστημα 
τούτο δέν θά έκαμνον καμμίαν μεταβολήν. Τά 
δέκα ταύτα έτη διέτριψεν δ Σόλων ίν Αίγύπτιμ, 
Κύπρω καί μικρά Άσίρι. "Οτε δέ έπανήλθεν είς 
Αθήνας, εΰρε μέν τούς νόμους αμεταβλήτους,άλίά 
τά κομματικά πάθη έξημμένα καί άνδρας φιλβ- 
δόξους ζητοΰντας νά γίνωσι μονάρχαι.Εί καίγέρων, 
έλαβε τά όπλα του καί ήλθεν είς τήν άγοράν καί 
έκάλεσι τούς πολίτας νά άντισταθώσιν ένόπλως και 
νά ύπερασπίσωσι τά δικαιώματά των καί τήν 
ελευθερίαν των. Άλλ’οί άνθρωποι δέν τον ηκουσαν 
καί μετ’ ολίγον χρόνον έγινε τών Αθηνών τύ- 
ραννος δ Πεισίστρατος, δστις δέν κατήργησε μέν 
τέ πολίτευμα τοϋ Σόλωνος, άλλά καί δεν το <ξε- 
τέλει μετ’ εύθύτητος. Είς πάσας τάς σπουδαίας 
θέσεις έφρόντιζε νά έκλέγωνται πάντοτε άνθρωπ« 
ίδικοί του.Άλλά μετά τόν θάνατον τοϋ Πεισιστράέ- 
του καί τήν εξορίαν τών υιών του, αί Αθήναι έφήρ— 
μοσαν τό πολίτευμα τοϋ Σόλωνος και έν διαστή— 
μάτι ολίγου χρόνου τοσοΰτον προώδευσαν, ώστε καε 
πολέμους επιτυχείς νά κάμωσε καί πλούτος νά έλθη 
είς τήν χώραν των καί ίν τφ μέλλοντι αι Αθήνας
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νά γίνη ή πρώτη πόλις τής Ελλάδος. Ό Σόλων 
άπέθανεν έν βαθεϊ γήρατι άγαπώμενος καί τιμώ
μενός καί παρά τών μεγάλων καί παρά τών 
μικρών.

^νγκριβις καί συμπεράσματα.Καί παρ’ ήμΐν σή
μερον δύναταιδιά σοφών νόμων νά έπέλθη βελτίωσις. 
Ό,Ϋι ήτο ό Σόλων διά τούς παλαιούς, τοΰτο είναι 
δι ’ ήμάς σήμερον οί βουλευταί δλοι. "Οταν σοφοί 
καί έναρετοι άνθρωποι γίνωσι βουλευταί, τότε ού- 
τ®ι θά ψηφίσωσι σοφούς νόμους, δε’ ών πάντα θά 
γίνωσι καλλίτερα. Διά τοΰτο δεν πρέπει νά περι- 
μένωμεν νά μάς Αποδείξουν τον καλόν βουλευτήν 
οί θεσιθήρας οΐ κομματάρχαι, οΐτινες ύποστηρί— 
ζουν τούς βουλευτάς διά νά τούς δώσουν θέσεις, διά 
νά τούς δώσουν ωφελήματα παντοϊα έκ τοΰ δημο
σίου ταμείου, άλλά νά φροντίσωμεν νά τόν εΰρωμεν 
ήμεϊς μόνοι μας καί αυτόν νά έκλέξωμεν, άν θέ
λωμεν νά σωθώμεν. Ούδεΐς δέ πρέπει νά είναι α
διάφορος είς τό τίς θά γίνη βουλευτής, τίς θά 
γίνη δήμαρχος ή δημοτικό; σύμβουλος. Ό Σόλων 
τοιούτους πολίτας έδίωκε μακράν τών ’Αθηνών, 
διότι οιά τής αδιαφορίας των καί άμελείας των 
καταστρέφουν αύτήν.

Καλλίστη δέ συμβουλή είναι ή τοΰ Σόλωνος νά 
μη έπιτρέπωσιν οί πολϊται νά περιορίζωνται ή νά 
καταργώνται τά δικαιώματα, τά δποϊα οί νόμοι 
παρεχώρησαν εις αύτούς. Οί πολϊται, άφ ’ οΰ πλη
ρώνουν αύτοί τούς φόρους, πρέπει νά έχουν καί 
αυτοί γνώμην ποΰ δαπανώνται ούτοι, ούδέ πρέπει 
νά επιτρέπουν είς ένα καί μόνον άνθρωπον νά σκέ- 
πτηται περί τών συμφερόντων αύτών καί τής δλης 
πολιτείας, δσον ένάρετος ούτος κκί σοφός καί άν 
ύποτεθή. Ό Σόλων εϊχεν άμφοτέρας τάς ιδιότη
τας εις μεγαν βαθμόν, έν τούτοις δέν έγινε μονάρ
χη;, άλλ’ άφήκε τήν διοίκησιν τής πολιτείας είς 
τούς πολίτας, διότι ήξευρεν δτι έν έλευθέρα πολι- 
τεία αναπτύσσεται καί δ νοΰς καί ή θέλησις τών 
πολιτών καί ή πολιτεία ή έχουσα άνεπτυγμένους 
πολίτας εύημερεϊ καί προκύπτει.ΕΝ NEON ΜΑΘΗΜΑ ΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘)ΕΙΣ

Οερ'ς ’Ιαπώνων.

κατοικούσε εις 4 μεγάλα; νήσους 
το ανατολικόν μέρος τής Άσίάς.

g .
Οί ’Ιάπωνες 

κειμένας προς 
Είναι έν δλφ περί τά 40 έκατομμύρια. Είναι κχί 
αυτοί τής Μογγολικής φυλής, ώς κχί οί Κινέζοι, 
μέ οφθαλμούς ολίγον λοξούς, μέ χρώμα μελαμψόν, 
μέ άναστήμα ολίγον τι μίκρότερον τοϋ αναστή
ματος τών Ευρωπαίων. 'Υπερβαίνουν πάντας τούς 
λαούς τής ’Ασίας ώς πρός τήν ευφυΐαν καί δρα
στηριότητα. Ή χώρα των είναι κάλλιστα κχλ-

(1) "Ορα ο Έκπαίδευσιν» Γ'. φύλ. 11, σελ. 83. 
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λεεργημένοε. Καλλιεργούσε δέ μήλιστα τό όρύζίον, 
δπερ είναι καί ή κυριωτχτη τροφή των.

Πιστεύουν τόν ούρανόν ώς θεόν καί θεούς θεω
ρούν τον ήλιον, τήν σελήνην, τούς αστέρας, άλλά. 
καί τάς ψυχάς τών άποθανόντων ύπέρ τής πατρί
δος των. Ό ναός των είναι άπλοΰν οικοδόμημα, 
είς δ ύπάρχει ώς απαραίτητον σκεύος μέγας με
τάλλινος καθρέπτης καθαρώτατος, δι’ ού συμβο- 
λικώς ύποδεικνύεται εί; τούς άνθρώπους νά είναι 
καί αύτοί καθαροί κατά τε τό σώμα καί τήν ψυχήν. 
"Εκαστος Ίάπων έκτελεΐ τά θρησκευτικά του κκ- ' 
θήκοντα ώς έξής. Πιστεύουν δλοι δτι δ θεός άκούει 
τήν προσευχήν μόνον τών περιχαρών καί φαιδρών 
άνθρώπων. Καΐ διά τοΰτο έν τφ ναώ τούλάχιστον 
δ προσευχόμενος πρέπει νά είναι φαιδρότατος. 
Άφ’ ού δέ πλυθή καλώς έν τή δεξαμενή, ήτις 
εύρίσκεται πλησίον παντός ναού, πλησιάζει είς 
τον ναόν καί κτυπφ τρις τόν κώδωνα τοΰ ναού, 
ίνα διά τούτου κίνηση τήν προσοχήν τοΰ θεοΰ, κα
τόπιν κροτεί τρις πάλιν τάς χεϊρας καί πίπτει 
πρηνής καπά γή; καί άφ’ ού οΰτω μείνη έπ’ ολί
γα δευτερόλεπτα άνίσταται κκί φεύγει, ρίπτων έπι 
τοΰ δίσκου χαλκόν τι νόμισμα. Οΐ ιερείς των 
είναι έγγαμοι καί κατοικούσε πλησίον τοΰ ναού, 
τρέφουσι μακράν κόμην, ήν περιστρέφοντες δένου- 
σιν έπί τής κορυφής τής κεφαλής. Ί^αιτέραν δέ 
ένδυμασίαν φορούσε μόνον έν καιρώ τόν έορτών καΐ 
κατά τάς ιεροτελεστίας, άλλως ένδύονται, ώς καΐ 
οί λοιποί ’Ιάπωνες.

Αί ο’.κίαι τών ’Ιαπώνων είναι χαμηλαί, ίσως 
διότι γίνονται συχνοί σεισμοί σφοδροί, τά μεσοχω- 
ρισματα τών οικιών είναι κινητά, ώστε δύνανται 
τά δωμάτια μιάς οικίας ή 'ά αύξήσουν ή νά ελατ
τώσουν. Καρέκλας δέν μεταχειρίζονται, διότι κά- 
θηνται κατά γής σταυροποδητί, στρώνουν δμως 
τό έ'δαφος μέ ώραίας ψιάθους καί τάπητας. Τά 
πανταλόνια των είναι πλατέα, λίαν δέ πλατέα 
είναι τών εύγενών τά πανταλόνια διακρινομένων 
διά τούτου άπό τούς άλλους ώς καί διά τών δύο 
ξιφών, ά φοροϋσιν είς τήν ζώνην των.

Άπό τοϋ 1868, δτε έγινε βασιλεύς τής ’Ιαπω
νίας δ νύν βασιλεύων, άρχεται διά τήν ’Ιαπωνίαν 
νεα εποχή προόδου. Πρότερον ή χώρα δλη είχε 
κατ’ έπαρχίας τού; εύγενεϊς της, οϊτινες εξουσία— 
ζον αύτήν ώ; τιμκριον. Έκτός δέ τών. εύγενών 
τούτων είχεν άπο αιώνων αντιπρόσωπός τις τού 
βασιλέως σφετερισθή δλην τή» βασιλικήν δύναμιν, 
δ- δέ βασιλεύς ήτο άπλή μόνον σκιά μένων έν τοΐς 
άνακτόροι; έγκεκλεισμένος άθέατος ώς ύπερφυσική 
τις δύναμις. Άλλ*  ή διαγωγή αΰτη τού άντιβα— 
σιλέως κκί πρός τούς εύγενεϊς,καί πρός τούς Εύρω- 
παίους,. είς οΰς δέν έπέτρεπε έλευθεραν είς τήν 
’Ιαπωνίαν είσοδον, έγινεν αφορμή νά ένωθώσιν οί 
εύγενεϊς ί μέ τόν βασιλέα καί νά καταργήσουν τό 
άξίωμα τού άντιπροσώπου τοϋ βασιλέως, ,νά άπο- 
δώσωσι δέ πάσαν τήν έξουσίχν είς, τόν βασιλέα ή 

ώς λέγουσιν οί Ιάπωνες εις τόν Μικάδον. Είναι 
δέ θαυμαστή ή πρόοδος τής ’Ιαπωνίας έν ολιγίστφ 
χρόνφ.

” Ώς δ νΰν Μικάδος έλαβε τήν Κυβέρνησιν τής 
χώρας, εύθύς ένεφανίσθη είς τόν λαόν καί έσχημά- 
τισεν ύπουργούς έκ τών σοφών ’Ιαπώνων, οϊτινες 
είχον σπουδάση διαφόρους έπιστήμας έν Ευρώπη η 
’Αμερική. Άνέωξε τούς λιμένας τής ’Ιαπωνίας 
εις πάντα τά έθνη, άνέπτ'υξε τά μέσα τής συγ
κοινωνίας, διώρισε πρέσβεις σοφούς Ίαπωνας εί; τά 
μεγαλείτερα Κράτη τής Εύρώπης καί Αμερικής 
μέ τήν έντολήν νά πληροφορώσιν τήν Κυβέρνηοίν 
του περί πάσης προόδου, ήτις έπρεπε νά είσαχθή 
καί είς τήν ’Ιαπωνίαν. Τό δέ σπουδαιότεροι πάν
των έστειλε καθ’ εκατοντάδας εύφυείς νέους· ’Ιά
πωνας νά σπουδάσωσιν έν Γερμανία μάλιστα και 
Γαλλίμ διαφόρους έπιστήμας καί τέχνας, οΐτινε; 
έπανελθόντες καταγίνονται δραστηρίως περί τον. εκ
πολιτισμόν τοϋ έθνους των. Σχολεία πανταχοΰ 
έδρύθησαν.δημοτικά πρός άνάπτυξιν τών πολιτών 
καί μετά πολλής πιθανότητο;· γίνεται λόγος δτι οί 
’Ιάπωνες θά .δεχθώσι ώς θρήσκευμα των τόν Χρι
στιανισμόν. Κατόπιν πάντων τούτων δέν είναι κα
θόλου παράδοξοι αί νϊκκι αύτών κατά τών Κινέ
ζων. Καΐ έδώ ώ; καί πανταχού άποδεικνύεται άλη- 
θέστατον τό'λόγιον ήτι τό πνεΰμανικά τήν ύλην. 
"Ο,τι έν τοΐς παλαιοϊς χρόνοις ή μικρά Ελλάς κα- 
'τώρθωσεν απέναντι τής κολοσσιαίας τών Περσών 
δυνάμεως, νύν βλέπομεν δτι κατορθοΐ ή μικρά ’Ια
πωνία άπέναντε τοϋ τεραστίου κράτους τού υίοΰ 
τοϋ Ούρανοΰ. Ή άληθής τών έθνών δύναμις είναι 
ή άνάπτυξις τών πίλιτώ» καί ή άφοσίωσες είς το 
καθήκον. Ταύτα δέ κατορθοΰνται διά καλών σχο
λείων καί ενθών διδασκάλων.

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΕΙΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΝΤΙΚΛΕΑ
Καθηγητήν τού Πανεπιστημίου

T11O

Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τακτικόν έταίρου καί συμβούλου τής έν 

έπιστημονικής έ-αιρείας.

Έξ όνόαατος τής έπιστημονικής 
έχρηματισες έταϊρος έκ τών πρώτων 
ρικτής ένθερμος, έρχομαι,

Άθήναις

έταιρείας, ής 
καζ ύποστη- 

άειμνηστε διδάσκαλε, 
νά έκφράσω έπί τού τάφου σου τήν οδύνην ήμών 
πάντων επί τφ αίωνιφ έξ ήμών κχί έκ τής γής 
ταύτης, ήν ήγάπησε; ύπέρ παν άλλο αποχωρι
στώ σου καί νά καταθέσω έπί τής σοροϋ σου τον 
στέφανον τούτον τής άρετής. Κχτά τήν στιγμήν 
ταύτην τής άπωλείας σου άναπαρίσταται ήμΐν 
■καί ό ένθεος μέν ζήλος σου πρός διαμόρφωσιν τών

άνδρες έμμέ—

νέων καί διέγερσιν έλληνικών φρονημάτων καί αρε
τών, άλλά πρώτιστα πάντων δ άκαμπτος και 
αδυσώπητος χαρακτήρ σου-, Έν εποχή, καθ ’ ήν 
ή έλαστικότης τής συνειδήσεως καί ή εύκολο; πα
ροχή τίτλων καί άξιωμάτων θεωρείται πολίτικη 
άρετή καί καλείται κοσμική σοφία, άνδρες έμμέ- 
νοντες άτρόμητοι έπί τών επάλξεων τοϋ καθήκον
τος, δικαίως πρέπει νχ θεωρώνται ήρωες και νά 
άπολαμβάνωσι παρά -τών ευ φρονούντων τον έπαι
νον μέν, έν δσφ ζώσι, τήν ύστεροφημίαί δέ μετά 
θανατον. Διότι άν ήρωϊσμός είναι ή:αύταπάρνησις, 
ή θυσιάζουσα πάσας τάς άτομικάς απολαύσεις καί 
εύχαοιστήσε ς, ινα έκπλ,ηρωθή ύψηλότερός τις; σκο
πός, ή έκτελουσα άδυσωπήτως τό καθήκον,, ή έ— 
φαρμόζονσα είλικρινώ; τόν νόμον, άδιαφοροϋσα είς 
φίλους καί οικείου;, πώς πρέπει νά καλέσώμεν τόν 
Σπυρίδωνα Φιντικλέα, δστις ώς καθηγητής τοϋ 
Πανεπιστημίου διδάσκων μέν. ήτο πρ&τυπον επι
μέλειας καί ούδέν—άπολύτως ούδέν έκώ,λυεν αύτον 
οΰτε ψύχη οΰτε θχλπη, ούτε βροχή, ούτε χιών νά 
έκτελή ά,ελλιπώ; τό καθήκόυ του. εξετάζω ν δέ 

.ούδέποτε έπ’ ούδενί λόγφ έκάμπτετο νά δφση 
διπλώματα είς άναςίους· ώς επόπτης δέ σχο
λείων τασσόμενος ύπό τής πολιτείας, ώμολόγει άεί
ποτε τήν άλήθειαν,δσον αυτή καί άν ήτο-πικρά, μή 
πκραπλανώμενος οΰτε ύπό άπειλών οΰτε ύπό ύβρεων 
ώς αντιπρόεδρός δέ τής άρχαιολογικής εταιρείας, 
δι’ ού αξιώματος έπί πολλά έτη έτιμάτο ύπό τών 
εταίρων, ήτο άγρυπνος φρουρός τών συμφερόντων 
αύτής άγωνιζόμενος έκθύμως προς διάσωσιν και 
διαφύλ,χξιν τών προσφιλεστάτων αύτώ κειμη
λίων τού άρχαίου τών προγόνων ήμών βίου. Ό 
Κάντιος είπε» δτι έκεΐνο, διά τό δποϊον δ άνθρω
πος δύναται νά καυχηθή ώς κατόρθωμα τής ιδίας 
έαυτού έπιμελείας καί έργασίας είναι δ ηθικός αύ
τοϋ χαρακτήρ. Η έπίοοσις είς τάς έπιστήμας και 
ή ύπεροχή ύπεράνω τών άλλων είναι κατά μεγα 
μέρος άποτέλεσμα ευφυΐας, ή δε ευφυΐα δεν απο
κτάται παρά τοϋ άνθρώπου, άλλά δίδεται εις 
αύτόν έτοιμος ύπό τού πλάστου. Ό χαρακτήρ 
δαως, ήτοι ή ύπόταγή τών επιθυμιών τού άνθρώ
που καί βουλήσεων ε’ις τόν ηθικόν νομον, οφείλε
ται αποκλειστικός είς τήν άκαμπτον τού άνθρώ
που άπόφασιν να ζή, ώς δ νόμος προστάσσει. Και 
τούτο είναι δυσκολώτατον νά γίνη καί παρά λαοϊς, 
παρ’ οίς τιμάται καί άνάγνωρίζεται ή αρετή, 
διότι πολλά πράγματα οίον έπιθυμίαι, κλίσεις, αΐ- 
τινίς ούδέποτε έκρ.ζοϋνται έκ τοΰ άνθρώπου, αλλά 
δεσμεύονται μόνον, τείνουσιν άείποτε νά λάβωσιν 
αύται τήν κυριαρχίαν καί νά ποιήσωσιν εκποδών 
τήν άρετήν τοϋ άνθρώπου, αλλα ποσον δύσκολον 
πρέπει νά θεωρηθή δ ηθικός χαρακτήρ παρ ημϊν, 
δταν βλέπωμεν τούς άτρομήτους τού καθήκοντος 
άνδρας χαρακτηρισμένους ώς άχρήστους παρά τών 
ρεγάλων κχί στβοου|Λ=νους των [λέσων τ·ης ίυεργε— 
τικτ^ζ αύτών 5ρασεως έν τώ οηρ-οσιω *? Διχ
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•τοΰτο ίν τϊ) ίποχή της γενικής ταύτης καταπτώ- 
πεως οί τίμιοι χαρακτήρες πρέπει τουλάχιστον 
|Μτά θάνατον νά άναγνωρίζωνται και νά έπαινών- 
πι άπροκαλύπτως δημοσίφ καί νά γίνηται έπαι- 
βθητή είς τούς επιζώντας ή άπώλεια αύτών. Έ- 
κεϊνο, τό δποϊον βλάπτει καί θά βλάψη ήμάς έτι 
ιτερισσότερον, είναι ή έλλειψις πεποιθήσεως εις τό 
|ΰλλον τής πατρίδος ήριών, ή έλλειψις γενικού τι- 
νβς ιδεώδους, δπερ νά έμψυχοί καί πολιτείαν καί 
4τομα. Διά τούτο βλέπετε συνεστείλαμεν τά ιστία, 
Ιρρίψαμεν τό πηδάλιον είς τήν θάλασσαν καί άνα- 
ρίνομεν ή φορά τών άνεμων ή τών καταιγίδων νά 
ύποδείξη ήμΐν τήν δδόν τής σωτηρίας. Έν τώ μέσω 
δετής γενικής ταύτης άποθαρρύνσεως καί αμηχανίας 
cl ηθικοί χαρακτήρες, οί διαπνεόμενοι ύπό μεγά- 
1»ν ιδεών και πεποιθήσεων καί ταύτας άπαρεγ- 
χλίτως άκολουθούντες ίν τφ βίω αύτών, είναι οί 
«»τήρες τών έθνών. Καί άν συμβή ούτοι νά είναι 
ολίγιστοι, ή λύπη επί τή άπωλείφ ένός τούτων 
δικαίως καθίσταται οδυνηρά είς πάντας.

’Ιδού διά τί θρηνούμεν σήμερον τόν άφ’ ήμών 
ριεταστάντα νεκρόν ήμεϊς πάντες, οΐτινες έγνωρί- 
βαμεν τήν εύγένειαν τής ψυχής καί τό ειλικρινές 
καί άδολον καί άδέκαστον τής προαιρέσεως τού 
άνδρός. Άν τά έθνη σώζονται, δταν έκαστος τών 
τοολιτών έκτελέση τό καθήκον του, δ Σπυρίδων 
Φιντικλής έζετέλεσε τούτο μετ’ αύταπαρνήσεως 
μβναδικής έπί σειράν έτών πεντήκοντα καί είναι 
σταράδειγμα άξιομίμητον δτι ούτε γήρας βαθύ οΰτε 
«ωμάρεια τού βίου κατώρθωσαν νά άποσπάσωσιν 
αυτόν άπό τής ύψηλής τού διδασκάλου τού έθνους 
ί'δρας έν τώ πανεπιστημίφ καί είναι καί τούτο πα
ράδειγμα τού χαρακτήρος τού άνδρός οτι μέχρι 
τών τελευταίων ήμερών ένέμενε διδάσκων, μέχρις 
δτου δ πλάστης ευδόκησε νά καλέση αύτόν είς τούς 
ουρανούς.

Τοιούτος χαρακτήρ κατακτά δικαίως τών αν
θρώπων τόν σεβασμόν, ή δέ άπώλεια τοιούτου άν- 
3ρός καταντά είς πάντας έπώδυνος.

Εύχομαι, σεβαστέ διδάσκαλε, νά εύρη ή πρός τδ 
καθήκον άφοσίωσις του μιμητάς πολλούς καί μα- 
ίητ άς ύπέρ τής άληθείας γενναίους. Ή δέ ευσε- 

ής άνάμνησίς σου άς ένισχύη πάντας ήμάς νά 
ττράττωμεν τό καλόν, έχοντες τήν φιλοπονίαν σου 
*αί τήν άρετήν σου ώς ύπόδειγμα,

Ό Θεός νά άναπαύση τήν ψυχήν σου, άείμνη- 
«ττε διδάσκαλε !

ΔΙΑ ΤΟΝ Κ· ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

γείου ύπηρεσίας καί τών πολυωνύμων τακτικών βοη
θών καί γραφέων τού τμήματος τούτου, ύπάρχουσε 
καί έκτακτοι ύπάλληλοι προσκεκολλημένοι μέ πα- 
χυτάτους μισθούς, ύπάρχει δέ καί σμήνος δημοδι
δασκάλων, οΐτινες μισθοδοτούνται δλως άνοικείως 
ύπό τών βαρύτατα φορολογουμένων δήμων μάλι
στα δέ τού δήμου τών Αθηναίων. Και άν, μέν 
διεξήγετο ή ύπηρεσία κανονικώς καΐ ταχέως, υπο
μονή, τό μόνον κακόν θά ήτο ή σπατάλη τών δη
μοσίων καί δημοτικών χρημάτων. Άλλά τί νά 
εΐπη τις δταν οί δημοδιδάσκαλοι έν ταΐς έπαρ- 
χίαις έχωσι νά λαμβάνωσι μισθούς δύο καί τριών 
μηνών καθυστερουμένους ; Γράφουσιν ήμΐν έκ Πύρ
γου τής Ηλείας δτι δ δημοδιδάσκαλος Λαμπετίου 
κ. Νικόλαος Λάσκαρις μεταβάς είς τό ταμεϊον τήν 
28 Ίανουαρίου, ϊνα ζητήση τόν δεδουλευμένον μι
σθόν του διά τόν μήνα Δεκέμβριον άπεπέμφθη ύπό 
τού ταμίου, μέ τήν συνήθη επωδόν τών ταμιών 
Δέν ήλθεν άκόμη ή πίστωσις. Ή άρνησις τών τα
μιών άναγκάζει τούς έν στερήσει εύρισκομένους δη
μοδιδασκάλους νά καταφεύγωσεν είς πλάγια μέσα, 
εις προεζοφλητάς, είς συμπολίτας τού ταμίου, ϊνα 
λαμβάνωσι τόν μισθόν των εγκαίρως, διότι έχουσιν 
άνάγκην χρημάτων,ϊνα ζήσωσι. Άλλά τούτο έλατ- 
τόνεε τήν μισθοδοσίαν των καί καθιστά τήν ζωήν 
αύτών δυσχερεστέραν. Τούτο πρό παντός άλλου 
έπρεπε νά γνωρίζωσιν καί οΐ άλλοι ύπάλληλοι 
άλλά καί οί δημοδιδάσκαλοι οί έργαζόμενοι έν τώ 
Ύπουργείω τής Παιδείας, οΐτινες οέν πρέπει νά 
δεικνύωται ανάλγητοι είς τήν δυστυχίαν τών συνα
δέλφων των, ούδέ νά λησμονώσι τό σοφόν λόγεον 
δτι κοινή ή τΰχ»; καί τδ μέλλον αόρατον. Έλπί- 
ζομεν δτι δ νύν ύπουργός τής Παιδείας, ώς λάβη 
γνώσιν τής δυστυχίας τών διδασκάλων τής προερ— 
χομένης έκ τής καθυστερήσεως τών μισθών αύ
τών διά τήν μή έγκαιρον άποστολήν πιστώ- 
σεως είς τά οίκεϊα γραφεία τών επαρχιών, θά 
άρη τό πρόσκομμα τούτο άναγκάζων τούς ύπαλλή- 
λους νά έκτελώσι προθυμότερον τό καθήκον των.Έν 
Βερολίνω, ένθα δ κ. Ύπουργός διέτριψεν έπί πολ
λά έτη ώς πρεσβευτής τής Ελλάδος, οί δημοδι
δάσκαλοι λαμβάνουσι τόν μισθόν των πρώτοι πάν
των τών ύπαλλήλων τή 29 έκάστου μηνός. Δέν 
είναι δυνατόν καί παρ’ ήμΐν νά φανή ολίγος Γερ- 
μανισμός, ήτοι ολίγη στοργή πρός τούς πτωχούς δη
μοδιδασκάλους ; Ήμεϊς νομίζομεν δτι είναι δυνα
τόν τώρα τούλάχιστον κάτι τι νά γίνη καί προς 
τούτο παρακαλούμεν θερμώς τόν νύν ύπουργον νά 
λάβη τήν πρωτοβουλίαν.Οί διδάσκαλοι έχουσιν ευ— 
γνώμονα καρδίαν. Άλλως τε ή έκτέλεσις τού κα
θήκοντος είναι ή ήδίστη άπόλαυσις είς εύγενεϊς άν
θρώπους.

Έν τώ Ύπουργείω τής Παιδείας έκτός τοΰ τμημα-
■τάρχου τούκαί διευθυντοϋ τής λογιστικής τού ύπουρ-
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