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ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΩΝ .

Ρ- ··◄
Έπι τη ευκαιρία τον νέου έτους εύρίσκομαι είς τήν 

εύχάριστον θέσιν νά ανακοινώσω εις τούς διδασκάλους 
τούς λόγους τοΰ υπέροχου πολίτικου τής πατρίδος ή
μών ύπέρ τών δημοτικών σχολείων καί τών δημοδι1- 
δασκάλων, οί'τινες είθε νά μή βραδύνωσι νά γίνωσι καί 
πράγματα προς ευεργεσίαν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ κατά 
πρώτιστον λόγον, πρδς σωτηρίαν δέ μιάς πολυαρίθ
μου τάξεως άνθρώπων τών διδασκάλων, οί’τινες άγω- 
νιζόμενοι τδν καλδν αγώνα τής μορφώσεως τοΰ έθνους 
καταδιώκονται αμειλίκτως καί περιφρονοΰνται παρα 
τών άρχόντων, οδς ή πολιτεία έταξε προστάτας αύτών 
καί φρουρούς. Έν τώ φύλλφ τής Έκπαιδεύσεως τής 
12 Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1894 σελ. 88 έγράφομεν' 
«Δέν θά μεταόληθώσι τά πράγματα ; Έγώ άδιστά- 
κτως φρονώ Ναι. Μεταξύ τών πολιτευομένων υπάρχει 
άνήρ, δστις κατανοών τήν μεγαλειότητα τής δημο
τικής έκπαιδεύσεως θά λάδη ύπδ τήν προστασίαν του 
αύτήν καί θά θέση τέρμα είς τήν αύθαιρεσίαν καί είς 
τήν ακολασίαν.Φ Δέν παρήλθον δέ ή 10 μόνον ήμέραι 
άπδ τής δημοσιεύσεως τών άνωτέρω, δτε έν τή βουλή 
ήκούσθη παρά τοΰ άνδρός, είς δν στηρίζομεν τας έλ- 
πίδας ήμών, λόγος, δς ένέπλησεν ήμάς πάντας χαράς 
μεγάλης καί έλπίδων περί προσεχούς διορθώσεως τής 
άφορήτου πλέον καταστάσης παραλυσίας τής δημοτι
κής έκπαιδεύσεως καί τής χαράς ταύτης καί τβν ελ
πίδων σπεύδομεν νά καταστήσωμεν κοινωνούς καί τούς 
φίλους ήμών διδασκάλους, άνακοινοΰντες αύτολεξεί έκ 
τοΰ λόγου τοΰ δημοσιευθέντος έν τή Πρωΐα, έν φύλλω 
28 τής 25 Δεκεμβρίου 1894 τάς περικοπάς τάς σχε- 
τιζομένας πρδς τήν τύχην τών σχολείων καί τών. δη
μοδιδασκάλων.^)

«Ή έπί τοΰ έκπαιδευτικοΰ σώματος πληγή, 
ήν καταγγέλλω σήμερον, είναι βαθεΐα, χαίνει καί 
ρέει πύον. Δέν μεταδίδομεν είς τδν λαδν στοι
χειώδη έκπαίδευσιν, ώς έχουσι νυν τά πράγματα 
καί ύπδ τοιούτους όρους. Δια<[>θείρομεν τά ήθη 
αύτοϋ καί διδάσκσμεν αύτδν τήν ακόλαστον ΐδιω- 
φέλειαν. Πρέπει έπί τέλους νά λάβωμεν δριστι- 
κήν καί άμετάκλητόν άπό^ασιν, πρέπει τά τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως νά γένωνται μέλημα καί 
τοΰ κοινοβουλίου καί τοΰ κράτους. "Αν τδ ένε- 
στώς τής χώρας καί τών πολιτών κατεστήσατε 
τρσόϋτσν άθλιόν, πρέπει νά έέυπνήσωσι τδν τό
πον οί, πονοϋντες αύτόν, όπως παρασκευαθή τού
λάχιστον τδ προσεχές μέλλον, ούδέ δυνάμεθα 
άλλως νά παρασκευάσωμεν αύτό, είμή μορ-ρό- 
νοντες διά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως τούς 
πολίτας, καθιστώντες αύτούς καί πνευματικώς 
άρτιους καί ψυχικώς συμπεπληρωμένους έντός 
τών όρων τοΰ δυνατοΰ, καί ηθικώς χρηστούς, 
πρέπει νά άπολυμανθή ή δημοτική έκπαίδευσις 
άπδ τοΰ φατριασμοΰ, νά μείνη άπηλλαγμένη 
πάσης πονηοάς δράσεως, κοί ή κίνησις αυτής 
νά κατασταθή ού μόνον αύτόβουλος, αλλα και 
σκόπιμος.

«Δέν άγορεύω ένώπιον έκλογικοΰ συλλόγου, δια 
νά γνωστοποιήσω εις αύτόν τάς γνώμας, τας 

λόγφ, έχθέτει πώς έχυβερνήθη ή δημοτική έκπαίδευσις 
μέχρι τοΰ 1880 καί πώς άπό τοΰ έτους εκείνου μέχρι σή
μερον. Δια τής αμείλικτου δε δυνάμεως τών αριθμών α- 
ποδεικνύει, δτι ύπό τό πρόσχημα ταμείου ιδιαιτέρου τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως καί διοργανισμοΰ δήθεν αυτής 
είσήχθη ή μεγίστη ακολασία, δτι έκατομμύρια εδα- 
πανήθησαν ύπό τών δήμων καί ύπό τοϋ δημοσίου, ινα 
προστατευθή ό φατριασμός καί ή αμάθεια, καί φθάση ή 
κατάστασις τών σχολείων εις θέσιν αξιοθρηνητον.
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οποίας έχω περί τοϋ καταρτισμού τής δημοτι
κής έκπαιδεύσεως. Όταν προσεχώς συγκληθώσιν 
οί "Ελληνες έκλογεϊς, βεβαίως θέλω ώφεληθή 
άπδ τήν εύκαιριαν διά νά δηλώσω εις αύτούς 
ποιας έχω γνώμας και περί τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως ώς καί περί τής μέσης έκπαιδεύ- 
σεως, καί περί τής πανεπιστημιακής έκπαιδεύ- 
σεως. Πρέπει πρό παντός να πχύσωμεν 
νομ.οβ·τοΰντες δεά πρόβωπα, πρέπει να 
παύοωρ.βν δεοικοΰντες δεά πρόβωπα. "Αν 
εύτυχήσωσιν αί κυβερνήσεις αί διάδοχοι νά 
παράσχωσιν είς τούς πολίτας δημοδιδάσκαλον 
άρτιον, εύσυνειδήτως έκπληροϋντα τδ καθήκον 
του, καί είρηνοδίκην πεφωτισμένου, εύσυνείδητον 
καί άμερόληπτον, βεβαιωθήτε δτι θέλετε παρά
σχει είς τόν λαδν τδν θρεπτικώτερον άρτον, 
καί Θέλετε συετελέσει είς τήν διαμόρφωσιν τοϋ 
πνεύματος αύτοϋ, καί είς τήν ήθικοποίησιν αύ
τοϋ, καί είς τον σχηματισμόν πολιτών ού μόνον 
έχόντων φρόνημα άλλά καί χρηστών. Δέν είναι 
δέ δύσκολον νά άφαιρεθή άπδ τήν νομοτελεστι
κήν έξουσίαν τδ δικαίωμα τοΰ παύειν καί διορί- 
ζειν καί μετακινεϊν τδ προσωπικόν τών δημοδι
δασκάλων, ούτε είναι τι δυσκατόρθωτον, ούτε 
άπαιτεϊ ύπερμέτρους δαπάνας. Βεβαίως δέν 
προτείνω πρδς ρύθμισιν τοΰ πράγματος τά έπι- 
θεωρητικά συμβούλια, τών όποιων ή ϊδρυσις 
παρά τώ Ύπουργείω τής έκπαιδεύσεως προτεί- 
νεται έκάστοτε διά νομοσχεδίων τοϋ πρωθυπουρ
γού. Τά τοιαΰτα έπιθεωρητιχά συμβού
λια τάσσονται έχεί ώς ύπηρέται τί^ς πο
λιτικές, ώς ψευδομιάρτυρες περικαλύπτον- 
τες άπδ τών δμμάτων τοΰ κοινοϋ τήν άκραοίαν 
ή καί τήν άκολασίαν τών ύπουργών. Είς ποιον 
άλλον σκοπόν έδημιουργήθηοαν οί διαγωνισμοί; 
Τί άλλο είναι αί ζητούμενα*  καί προβαλλόμενοι 
έκάστοτε ύπδ τών ύπουργών γνωμοδοτήσεις τοϋ 
Νομικού Συμβουλίου ; Τί τέλος είναι τά παν- 
τοδαπά Συμβούλια ; Έν μόνου σκοποϋσι, τήν 
άποφυγήν τής κοινοβουλευτικής εύθύνης· τήν 
περικάλυψιν τής εύθύνης τών ύπουργών ύπδ τήν 
ύπογραφήν τών συγκροτούντων τά συμβούλια 
ταύτα.Συνειθίσαμεν νά άπομακρυνώμεθα άπδ τήν 
άλήθειαν, νά διαστρέφωμεν αύτήν καί νά πλα- 
νώμεν τούς άλλους. Πλανώμεν αύτούς διά τών 
γνωμοδοτήσεων τού Νομικού Συμβοκλίου, πλα
νώμεν αύτούς διά τών έκθέσεων τών έπιθεωρη- 
τών, συγκαλουμένων παρά τώ ύπουργώ ή άπο- 
στελλομένων πρδς έξέτασιν, πλανώμεν αύτούς 
διά τών διαγωνισμών. Έν πάσι τούτοις κρύπτε
ται ή θέλησις τοϋ ύπουργοϋ, ίσχύουσα πάντοτε, 
ύπαγορεύουσα τάς γνωμοδοτήσεις, ήτις μεταμ- 
φιέννυται καί έκδηλοϋται ώς γνώμη τών συγκρο
τούντων τά Συμβούλια καί τάς έπιτροπάς, ώς 
άποτέλεσμα διαγωνισμών, ως γνώμη τοϋ Νομι
κού Συμβουλίου. "Αν άντί τών έπιθεωρητικών 

συμβουλίων έν τή πρωτευούση τού κράτους καί 
παρά τώ ύπουργείω, συστηθή ’Εποπτικόν Συμ
βούλιων έν τή πρωτευούση έκάστου νομού', άν 
τδ ’Εποπτικόν τούτο Συμβούλιον καταρτισθή 
διά πάντων τών κατά πλάσμα ή κατά πιθανό
τητα κρινομένων άξιων έμπιστοσύνης, είτε λόγω 
τοΰ πολιτειακού βαθμού ή τοϋ κοινωνικού έτ*αγ-  
γέλματος αύτών, είτε ένεκα τής ίδιαζούσης έν 
τή κοινωνία θέσεώς των, καϊ παρεχόντων εύλο
γους πιθανότητας, οτι θέλουσιν έκπληρώσει 
εύσυνειδήτως τδ καθήκόν των’ άν προστεθή είς 
τέσσαρα τοιαΰτα μέλη καί πέμπτσν μέλος, ώς 
επιθεωρητής δίδάκτωρ τις τής Παιδαγωγικής ή 
τής Φιλοσοφίας, δστις έδοκιμάσθη ήδη διδάζας 
έν Γυμνασίω άριθμόν τινα έτών, άν δοθή αύτώ 
ύπδ τοΰ νόμου ή εντολή δίς τού ένιαυτοϋ νά 
περιέρχηται πάσας τάς έπαρχίας τού νομσύ, 
καΐ έπισκέπτηται πάντα τά δημοτικά σχολεία 
καί πάντα τά έλληνικά σχολεία, έκτελών τήν 
ύπηρεσίαν ταύτην καθ’ έκατέρον τών δύο περιο
δειών έπί 120 ήμέρας, ώστε έκ τών 365 
τού ένιαυτού τάς 2ηο νά διέρχηται περιηγού
μενος καί άσχολούμενος είς τοιαύτας έξετάσεις' 
άν κατά τά τέλη έκατέρας τών.δύο περιοδειών 
διαταχθή ύπδ τοϋ νόμου νά είσάγη είς τδ ’Επο
πτικόν Συμβούλιον λεπτομερή έκθεσιν περί τής 
χρησιμότητος τών δημοδιδασκάλων, περί τής 
ίκανότητος αύτών πρδς έκπλήρωσιν τών καθη
κόντων των, περί τής χρησιμότητος αύτών, περί 
τής καταστάσεως τών οικοδομημάτων τών δημο
τικών σχολείων, περί τής καταστάσεως τών ορ
γάνων τής διδασκαλίας καί τών σκευών καί επί
πλων τοϋ σχολείου- έάν μετά τής λεπτομερούς 
ταύτης έκθέσεως παραγγελθή ύπδ τοϋ νόμου ό 
τοιοϋτος έπόπτης νά υποβάλη είς το ’Εποπτικόν 
Συμβούλιον καί πρότασιν ιδίαν περί έκάστου 
άντικειμένου. είτε έπί προσώπων είτε έπί πραγ
μάτων, αποχωρίζεται τότε πάντως ή δημοτική 
έκπαίδευσις άπδ τής πολιτικής, άντί δέ ταύτης 
ύποκαθίσταται Εποπτικόν Σμμβούλιον, έργαζό— 
μενον έπί τόπου, δυνάμενον νά μανθάνη, νά 
έξακριβόνη καί νά έκτιμά τάς άνάγκας, γνωρίζον 
δέ καλλίτερον ήμών τά πρόσωπα.

Θέλει δ’ ούτως άπαλλαγή καί ή διοίκησις άπδ 
άσχολίας ματαίας καί έπιβλαβεΐς, καί ή δημο
τική έκπαίδευσις άπδ τήν πολιτικήν. Άν δέ μά
λιστα τήν βαρεΐαν φορολογίαν, τήν όποιαν έπε- 
βάλετε είς τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν, συναρ- 
μολογήσητε μέ τήν δημιουργηθεΐσαν πενίαν, έν 
τή χώρα, καί μέ τήν οικονομικήν άμηχανίαν τοΰ 
πολίτου, καί έλαττώσητε τά βαρέα έκπαιδευτικά 
τέλη κατά τδ ήμισυ- άν έκ τού διατηρηθησομένου 
ήμίσεως δαπανώνται πρδς οικοδομήν διδακτηρί
ων διά τά δημοτικά Σχολεία κατά τούς κανόνας 
τής παιδαγωγικής, τόσα κατ’ έτος, όσα κατα 
τήν διάρκειαν αύτοϋ δύνανται νά οίκοδομηθώσιν, 

άρχής γινομένης άπδ τών δήμων, έν οις ύπάρ
χουσι ν αί ττρωτεύουσαι τών νομών, καί μετ’ αύ
τάς άπδ τών δήμων, έν οϊς ύπάρχουσιν αί πρω- 
τεύουσαι τών έπαρχιών, καί κατόπιν άπδ τών 
πρωτευουσών τών δήμων, προτασσομένων τών 
πρωτευουσών τών δήμων πρώτης τάξεως καί μετ’ 
αύτάς τών πρωτευουσών τών δήμων δευτέρας 
τάξεως, καί ούτω καθεξής· άν έν τώ Ύπουργείω 
τής έκπαιδεύσεως παρασκευασθώσι σχέδια οικο
δομών διδακτηρίων διά πλήρη δημοτικά Σχολεία, 
καί διδακτηρίων διά κοινά δημοτικά Σχολεία, 
ταΰτα δέ φυλάσσωνται ώς τύποι, καθ’ ούς θέ- 
λουσιν οίκοδομεϊσθαι έν ταΐς έπαρχίαις κατ’ έτος 
τά διά δημοτικά σχολεία άναγκαιοϋντα διδακτή
ρια, έντδς ολίγων έτών θέλουσι προικισθή πάν
τες οί δήμοι άπδ εύπρεπή, ύγιεινά καί κατά 
τούς κανόνας τής παιδαγωγικής ώκοδομημένα 
διδακτήρια, μεγάλη δέ θέλει παρασχεθή συμβολή 
πρός βελτίωβιν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. 
’Αλλά καί σκόπιμος καί λυσιτελεστάτη θέλει κα- 
τασταθή ή χρησιμοποίησις τών άπδ έκπαιδευτι- 
κών τελών είσπραττομένων, καί ταΰτα, μειού- 
μενα ώς εΐπον, θέλουσι κατασταθή άνεκτά, καΐ 
αί άνάγκαι τής δημοτικής έκπαιδεύσεως θέλου- 
σιν έξακριβοϋσθαι καί θεραπεύεσθαι έγκαίρως, 
καί τά άναμιγνύμενα νύν είς αύτήν μικρά τοϋ 
τοπικοΰ φατριασμοϋ συμφέροντα ή τής βουλευ- 
τοθηρίας ταπεινά καί έπονείδιστα μέσα θέλου
σι άπελαθή άπ’ αύτής.

«Δέν είμαι έκ τών δνειρευομένων μεγαλοφανή 
σχέδια, ϊνα καταπλήξωσι τήν φαντασίαν τών 
άπλουστέρων, ούδέ έκ τών ποθούντων άκαίρως 
καί έπιχειρούντων άκρίτως νά έπιδιώκωσιν όσα 
δέν δύνανται νά πραγματοποιήσωσι. Δέν φρονώ, 
ότι έπέστη ό καιρός νά προβώμεν καί είς τήν 
μέσην έκπαίδευσιν, καί νά μεταβάλωμεν ή νά 
θίξωμεν τά κατ’ αύτήν. Ή μέση έκπαίδευσις 
βεβαίως λειτουργεί πλημμελώς, ούδέ λειτουργεί 
κάν άνεκτώς· άλλά δυστυχώς ούτε πρόσωπα έχο
μεν άρκοϋντα διά νά μεταμορφώσωμεν, ή συμ- 
πληρώσωμεν αύτήν, ούδέ μέσα διά νά βελτιώσω- 
μεν ή καταστήσωμεν σκοπιμωτέραν τήν έν αύτή 
διδασκαλίαν. ’Άς περιορισθώμεν τό γε νΰν εχον 
είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, ϊνα άποκαταστή- 
σωμεν αύτήν, δπως μετ’ ολίγα έτη δυνηθώμεν 
νά έκτείνωμεν τήν μέριμναν ήμών καί έπί τής 
μέσης έκπαιδεύσεως καί έπί τής Πανεπιστημια
κής έκπαιδεύσεως.»

Οί άναγινώσκοντες τάς άνωτέρω περικοπάς τοΰ λό
γου τοΰ επιφανούς άνδρός, όστις κατ’ ευτυχή τών δι
δασκάλων μοίραν, είναι δ μέγιστος φίλος τής έκπαι- 
δεύσεως τοΰ λαοΰ καί ένθερμος αύτής προστάτης, βλέ- 
πουσιν δτι έν αύτοϊς πνέει τδ πνεΰμα πρδς άνύψωσιν 
τών σχολείων και τών διδασκάλων είς τήν περιωπήν, 
είς ην ή Έκπαίδευσις άγωνίζεται άπδ τριών έτών νά 

ϊδη ανυψωμένους τούς λειτουργούς τών σχολείων και 
τά έκπαιδευτηρια τοΰ λαοΰ. Καί δέν ητο δυνατδν νά 
είναι άλλος. Οί φιλοσοφοΰντες βαθέως περί τής κατα
στάσεως τών λαών καί τών μέσων τής διορθώσεως αύ
τών τήν όρθήν άνατροφήν τοΰ λαοΰ έθεώρησαν πάντες 
ώς πρώτιστον μέσον πρδς τοΰτο. Ό Πλάτων είπεν δτι 
ούδέν πραγμα είναι θειότερον τής άνατροφής. Ό 
Κάντιος λέγει' «Ό άνθρωπος δύναται νά 
γίνη άνθρωπος μόνον διά τής άνατρο- 
φ ή ς.Ά νευαύτής δέν είναι τίποτ ε·»Σοφδς 
δέ Άγγλος περιηγητής έγραψε περί τοΰ βασιλέως τής 
Πρωσσίαςτοΰ θέσαντος τά θεμέλια τής εύδαιμονίας καί 
τοΰ μεγαλείου τής χώρας τά έξής.«Ούδείς άλλος ήγε
μών έξετέλεσε τηλικοΰτον έργον ή ήδύνατο νά έκτελέση 
άλλο, οίον δ Φρειδερίκος Γουλιέλμος δ τρίτος, δ βα
σιλεύς τής Πρωσσίας, δστις κατώρθωσε νά στείλη τά 
τέκνα δλων τών τάξεων τής κοινωνίας είς τά σχολεία, 
νά έφοδιάση δέ ταΰτα μέ διδασκάλους κάλλιστα είς τδ 
έργον των παρεσκευασμένους.» Τδ έργον τοΰ Φρειδε
ρίκου Γουλιέλμου τοΰ τρίτου ποθοΰμεν καί ήμεϊς νά 
ίδωμεν καί εις τήν συντέλεσιν τούτου άγωνιζόμεθα 
καί θά άγωνισθώμεν, έφ’δσον θά ζήσωμεν, έκθύμως 
καί πρδς τοΰτο ίκετεύομεν καί μεγάλους καί μικρούς 
νά συναγωνισθώσι μεθ’ ήμών. Μετ’ ανυπόκριτου δέ 
χαρας χαιρετίζομεν τούς λόγους τοΰ διάσημου .πολιτι
κού άνδρδς τής Ελλάδος κ«φί θεωροΰμεν αύτούς ώς 
άφετηρίαν νέας έποχής διά τά σχολεία τοΰ λαοΰ, μεθ’ 
ών συνδέονται άναποσπάστως ή τύχη καί τδ μέλλον 
τοΰ Έθνους.

ΕΓΊΙ ΤΩι ΊΧΓΕΩτ 
ΕΤΕΙ

Τό πάλ’ έντήκεται 
Αύθις τώ νέω 
Έτει ώραίω 
Ύπερκαλλεν 
Ήμάς φιλόπαιγμον 
Ώς χαιρετίζει 
Καί τερετίζει 
Καϊ προσκαλεΐ

Δεχθώμεν εύθυμοι 
Αύτοϋ τήν κλϊισιν, 
Θείαν τΛ,ν φύσιν, 
Όσιουργόν*  
Δεύτε ύμνήσωμεν 
Ώς προσηκόντως 
Τόν παντός όντος 
Δημιουργόν.

Χαίρειν δ’ έάσωμεν 
Άχηχεδόνας
Καί τερηδόνας 
Θυμοδαχεϊς,
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Νεϊκος καϊ ίριδα— 
Όστινα φάσματα — 
Ννν νέα άσματα, 
Ωδαϊ τ’ άκής.

’Ιδού Λ τράπεζα, 
Γενναίοι οίνοι, 
Πέρκα, κυπρίνοι 
Καϊ γλυκερά, 
Στρεπτά, μελίπηκτα, 
Κρέα παντοϊα, 
Ποπάς, ματτυα, 
Ταριχηρά ....

Τάς χεϊρας τείνωμεν 
Πρός τόν κρατήρα, 
Τόν όρθωτήρα 
’Αναφανδόν.
Ώ φίλε, φόνευσον 
Τήν μίσους Ύδραν 
Κον πρός κλελύδραν 
Πϊθι χανδόν. '

Πδσι δέ εύχομαι 
Ήμαι’ εύδίαςι 
Δώρα ύγείας 
’Ερατεινής, 
ΙΙλουσίαν τράπεζαν, 
Πλήρη τόν βίκον, 
Όλβιον τ’ οίκον 
Καϊ υίωνεϊς 1

Α. Δ. ΓΡΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΠΕΡΙ TQN ΑΝ ΑΓΝΟ STI Κ QN BISAION

ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ' ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

(Συνέχεια ιδέ προηγούμ. ψύλλον)

Οί δύο φωτοβόλοι αστέρες, οΐτινες όφείλουσι νά 
φωτίζωσι τήν δδόν ύγιοϋς δημοτικής έκπαιδεύσεως, 
η Θρησκεία καί η Πατρίς, διά τόν συγγραφέα τοϋ 
κρινομένου αναγνωσματαρίου—καί τό λέγομεν μετά 
ενδομύχου ήμών λύπης — είναι έσβεσρένοι. ’Ελ
λείπει άπό τοϋ βιβλίου αύτοϋ τό θρησκευτικόν αί
σθημα καί ή πρός τήν πατρίδα άγάπη, άπερ είναι 
ή βάσις τής γνήσιας δημοτικής έκπαιδεύσεως καί 
ή κρηπίς τοϋ έθνικοϋ μεγαλείου. Ούδ’ αύτή κ&ν 
ή γλυκεία λέξις πατρίς άπαντξ δυστυχώς έν τφ 
άναγνωσματαρίφ τούτφ· διό καί άδύνατον είναι 
νά έννοήση τις έκ μόνου τοϋ περιεχομένου αύτοϋ 
έάν έγράφη δΓ Έλληνόπαιδας.

Άν καί περιττή μετά τά έκτεθέντα καθίσταται 
ή έξέτασις τοϋ άναγνωσματαρίου τούτου καί ύπό 
έποψιν γλώσσης, διότι καί άρίστη άν ήτο ή γλώσ

σα, πάλιν τό περιεχόμενον δέν θά έπαυεν ον τοιοϋ
τον, οίον άνωτέρω έχαρακτηρίσαμεν αύτό/ έκτί- 
θεμεν δμως εφεξής μετά συντομίας καί τήν περί 
τής γλώσσης τοϋ άναγνωσματαρίου τούτου ήμετέ- 
ραν κρίσιν.

Ώς γνωστόν, ή γλώσσα τοϋ άναγνωστικοϋ βι
βλίου οφείλει νά είναι άνάλογος πρός τήν άνάπτυ- 
ξιν τών μαθητών. Διό καί άλλη μέν είναι ή γλώσ
σα ώς πρός τήν πυκνότητα τών νοημάτων καί τήν 
κατασκευήν τής φράσεως έν τή κατωτάτη τάξει, 
άλλη δέ έν τή άνωτάτη, βαθμιαίως μεταβαίνουσα 
άπό έκείνης εις ταύτην. Ή γλώσσα δμως τοϋ ύπό 
κρίσιν άναγνωσματαρίου δέν προσαρμόζεται ε’ις τήν 
άνάπτυξιν τών μαθητών έκάστης τάξεως. Ώς πα
ράδειγμα άναφέρομεν τήν γλώσσαν τοϋ μύθου 15ου 
«δ Πίθηκος». Ύπό τήν τής γλώσσης έποψιν τά 
άναγνωστικά βιβλία τοϋ δημοτικού σχολείου όφέί- 
λουσι νά έθίζωσι βαθμηδόν τούς παϊδας τοϋ λαού 
είς τήν κατανόησιν τής γραφομένης γλώσσης, δπως 
οΰτω καταστήσωσιν είς αύτούς προσιτάς καί χρη
σίμους τάς έν τή γλώσση ταύτη είτε πρωτοτύπως 
είτε έκ μεταφράσεων έκτεθειμένας ώφελίμους εις το 
έργον των ή ψυχαγωγικάς ή δπωσδήποτε άλλως 
καλάς καί έξοχους γνώσεις καί ιδέας. Τά άναγνω
στικά δμως βιβλία τοϋ κ. Παπαμάρκου φαίνονται 
τούναντίον, ότι επιμελούνται', πώς μεταξύ τής 
γλώσσης τοΰ λαού καί τής γλώσσης τών γραφόν- 
των λογίων νά όρύξωσι χάσμα καί καταστήσωσιν οΰ
τως είς τόν λαόν δύσκολον καί κατ ’ άκολουθίαν 
δυσάρεστον τήν άνάγνωσιν βιβλίων γεγραμμένων 
έν καθαρευούση όπως δήποτε γλώσση.

’Εκφράσεις, οίαι αί έξής :
Έλαβε παρά τής μητρός αύτοϋ
Έμαθον παρά τοϋ ίδιου 
Έν έκ τών τέκνων
Έτρέφετο έκ τών κόπων 
Έπέστρεφεν έκ τής αμπέλου 
’Εξέρχονται έκ τών θάμνων 
Είσήλθε διά τοΰ παραθύρου 
άπέθνησκεν έκ τής πείνης ή τής πείνης 
μετά χαράς, μετά πολλής προθυμίας, μετά 

πολλής γενναιότητος.
διά τής έργασίας του, διά τοϋ ράμφους, διά τών 

πλοίων μετ’ ολίγον ή μετ’ ολίγον χρόνον.
Έκτότε, έκειθεν, μακρόθεν κλπ.

Φράσεις,λέγομεν τοιαϋται συνηθέσταται έν τφ παρ ’ 
ήμΐν λόγφ καί τάς δποίας διά τοΰτο ούδεμία άνάγκη 
ύπάρχει ν ’ άποκλείσωμεν άπό τών δημοτικών ήμών 
σχολείων, άντικαθίστανται έν τφ κρινομένφ άνα
γνωσματαρίφ τής Γ’ τάξεως δι 
Έλαβεν άπό τήν μητέρα του 
Έμαθον άπό τόν ίδιον 
Έν άπό τά τέκνα του
Έτρέφετο άπό τούς κόπους του 
"Ήρχετο άπό τήν άμπελον 
’Εξέρχονται άπό τούς θάμνους

ι τών .
σελ. 197 

» 196
» 18 37
» 23 καί 4

» 23 καί 5
» 32 καί 6

Είσήλθεν άπό τό παράθυρον σελ. 22 καί 4 
Θά άπέθνησκεν άπό τήν πείναν » 113
μέ χαράν, μέ πολλήν προθυμίαν, μέ γενναιότητα 
πολλήν, μέ τήν έργασίαν του, μέ τό ράμφος μέ 
τά πλοία.
ΰστερον άπό ολίγον καιρόν, ΰστερον άπο ολίγον, 
άπό τότε, άπό έκεΐ, άπό μακραν.

Καί έν σελίδι δέ 6η γράφει «καταφαγωμέναι 
άπό rag κάμπας» ένφ άλλαχοΰ ποιείται χρήσιν 
τής ύπ'ο μετά γενικής, ώς έν σελίδε 126; «Ή 
χώρα είναι κατεσπαρμένη ύπ'ο άνθέων»· δυστυχώς 
δμως ένταΰθα έσφαλμένως άντί tfi’ άν&έ'ων». Ένφ 
δέ καί δ άπαιδευΐότατος τών Ελλήνων λέγει:

«μεγαλείτερός μου, άνώτέρός μου,» δ συγγρα
φεύς τοϋ άναγνωσματαρίου οόδέ τήν γενικήν ταύ
την άνέχεται, άλλ’επιθυμεί νά βλέπη τόν Ελλη
νικόν λαόν συντάσσοντα τά συγκριτικά μετά τής 
άπ'ο καί αιτιατικής, καΐ διά τοϋ άναγνωσματα
ρίου είς ταύτην τήν σύνταξιν ζητεί νά έθίση τούς 
παϊδας, π. χ. «μεγαλείτερός άπό τόν σπίνον» σελ. 
200 κλπ.

’Επίσης τάπληρωτικά συντάσσει μετά τάς άπό 
καί αιτιατικής π. χ.

Σελ. 33 καί 10, πλήρη άπό δένδρα
» 33 κα'ι. 8, βρίθουσιν άπό. σταφυλάς
» 40 καί 7, γεμάτος άπό αΐματα
» 51 γεμάτος άπό δένδρα
» 77 γεμάτη άπό νερόν

Διά τών άναγνωστικών βιβλίων όφείλομεν προ
σέτι νά έθίσωμεν τούς παϊδας και είς τήν κυριολε
ξίαν καί τήν άκριβολογίαν. Δυστυχώς δμως καί 
περί τούτο δ συγγραφεύς άποδεικνύεται λίαν άμε- 
λής. Διά τών τριών λέξεων xaAdg, κακοί καί κά- 
μυω άντικαθιστά πληθύν έπιθέτων καί βημάτων 
(διαπρέπειν, εύδοκιμεϊν, διακρίνεσθαι, πράττειν, 
παράγειν, μιμεΐσθαι; παρακννεϊν, άναγκάζειν, κα- 
θιστάν, έξοχος, άγαθός, βαθύς, άνώμαλος, δύσβα
τος, πηλώδης, στερεός κλπ.) π. χ.

Σελ. 24. δέν έσκαψαν καλά
» 68. δέν ήτο καλά δεμένον
» 19. έγεινε πολύ xaAog είς τήν τέχνην του
» 23. πόσον κακά θά ζήσωμεν
» 52. δ δρόμος ήτο πολύ κακοί
» 23. νά κάμη τούς υιούς του νά άγαπήσωσι

τήν έργασίαν
» 37. έκαμνεν δπως κάμνονύιν οί άνθρωποι
» 38. δέν είξεύρει τί νά κάμη
» 66. δέν θά έκαρ,νε καρπούς κλπ. κλπ.

άντί τών δέν έσκαψαν βαθέως, δέν 
ήτο στερεώς προσδεδεμένον κλπ. κλπ 

Διά τοϋ έρχομαι άντικαθιστ^ δ συγγραφεύς τά 
ρήματα Επιστρέφω, ανασαίνω, ανέρχομαι κλπ. π.χ.

Σελ. 57. έρχεται άπό τό χωράφι.
σελ. 44. ήλθε πάλιν εις τήν κορυφήν τοϋ δέν

δρου κλπ.
Διά τοϋ έχάθη άντεκαθιστ^ τάς είδικωτέρας εκ

φράσεις κατηναλώ&η ,κατεβπαταλη&η ,κατηβωτενΰη 
κλπ. οΰτως έν σελ. 19."Ολη ή. (περιουσία) έχά&η.

Έν σελ. 100. Ήτο μία άλώπηξ, ήτις έβοσκε' 
κατά τε τήν άρχαίαν καί τήν νέαν γλώσσαν τό 
έβοσκεν είναι άνάρμοστον ένταΰθα.

Σελ. 12. κειμέΐουί θάμνους. Κατά τούτο δυ
νάμεθα νά λέγωμεν τά κείμενα δένδρα τών δα
σών, τών όρέων κλπ.

Σελ. 3. νά ευχαριστώ τούς διαβάτας άντί τοϋ 
νά τέρπω.

Ένφ δέ διά τών άναγνωστικών βιβλίων τών 
δημοτικών σχολείων καθήκον έχομεν προσέτι καί 
νά πλουτίσωμεν τήν γλώσσαν τοϋ λαού δι’ έκφρά- 
σεών τινων τής καθαρευούσης, τάς δποίας οί παΐδες 
ήμών θέλουσιν άπαντήσει βραδύτερον πολλάκις μέν 
καί έν τφ προφορικφ λόγφ, συχνότατα δέ έν τφ 
γραπτώ, καί τάς δποίας διά τούτο είναι άνάγκη 
νά γνωρίσωσιν ούτοι ήδη έν τώ δημοτικώ σχολείφ 
καί δή έν τή Γ’. καί Δ', τάξει, βοηθούμενοι είς 
τήν κατανόησιν αύτών καί ύπό τοϋ διδασκάλου, 
δστις άλλως θά ήτο κατά μέγα μέρος άχρηστος, 
δ συγγραφεύς καί περί τούτου ούδεμίαν λαμβάνει 
φροντίδα.

’Αντί τών έκφράσεων.
Σελ. 37. έλεγεν άπό μέσα του ήδύνατο νά 

γράψη κα&’έαυτόκ.
» 57. πηδά κατ’ έπάνω του — εφορμώ
» 56. ποτέ δέν έφευγεν άπό πλησίον του —

ούδέποτε άπιμακρύνετο άπ' αύτοϋ
» 57. άναποδογυρισμένην—άνεστραμμένην
» 51. πουθενά δέν φαίνονται πλέον — ούδα-

μοϋ φαίνονται πλέον
» 71. άπό πουθενά πλέον δέν έρχονται—ού-

δαμόθεν έρχονται πλέον
» 71, έδώ καί έκεΐ—τήδε κακεϊσε, δπερ συ-

νηθέστατον
» 65. τό άλλο έτος—τό άκόλουθον έτος ή

τό έπιόν
» 20. άκόμη μίαν φοράν — άπαξ έτι
» 24. δέν εύρον πουθενά—ούδαμοϋ εύρον.
» 24. θά εΰρωσιν είς κάποιον μέρος αύτής κε-

κρυμμένα χρήματα—θά εΰρωσί που 
έν αύτή πεπρωμένα χρήματα.

» 19. μέ τόν καιρόν—διά τοϋ χρόνου.
» 19. άντί τοϋ άηδεστάτου καί φορτικώς

έπαναλαμβανομένου μίαν φοράν εϊί, 
μία κλπ. ώς έν σελ. 38. Μίαν 
φοράν εϊί όνος είχε πατήσει καρ- 
φίον ήδύνατο· νά γράψη όνος είχε 
πατήσει καρφίον.

» 90. Μίαν φοράν εϊί λέων έγήρασε καί...
ήδύνατο νά γράψη λέων γηράσας

» 104. Μίαν φοράν tig άετός έκάθητο έπάνω 
είς τήν κορυφήν ένός βουνού καί έ- 
βλεπεν- ήδύνατο νά γράψη άετός κα- 
θάμενος έπί κορυφής βουνοΰ έβλεπε.



- 103
- 102

σελ. Ήδύνατο προσέτι δ συγγραφεύς νά μή 
περιλάβη εκφράσεις, οίαι αί έπόμεναι.

» 37. “Εκα.μνεν οπαις κάμνονσιν οΐ άνθρω-
' ποι, δταν ξυρίζωνται.

» 37. έκοψε τό άκρον τής [χύτης του.
» 31. τόσφ ή ζέστη γίνεται μεγαλητέρα.
» 40. γεμάτος άπό αίματα.
» 74. διά νά ζαρώσωσι μετά τά «συνεσταλ

μένος» καί τανύθριξ»
» 172. τά στοματάκια αύτών
» 185. καλοενδυμένον
» 194. εις τήν φόδραν κτλ.

Άλλά καί ορθογραφικά σφάλματα δέν έλλεί- 
πουσιν άπό τοϋ κρινομένου βιβλίου καί παντοϊα 
άλλα γλωσσικά Αμαρτήματα περί τε τόν τονι
σμόν καί τήν ορθήν χρήσιν τών συνδέσμων, τών 
εγκλίσεων, τών χρόνων κλπ. Π. χ.

ένταϋθα τε καί άλλαχοΰ πολ- 
λαχοΰ τοϋ βιβλίου εϊναι χαρι- 
έστατον.

ΣΛ. 1 οΰτε έγώ έρχομαι
&. οΰτβ τήν κεφαλήν. Ό συγ

γραφεύς ένταϋθά τε καί παν
ταχοΰ τοΰ βιβλίου κατά τύχην 
μόνον ένίοτε ποιείται ορθόν 
χρήσιν τοΰ οΰτε, συχνότατα δέ 
έσφαλμένην Αντί τοΰ ούδέ.

» 6. άμα εϊδε....έτρόμαξεν
» 8. παρεξενεύθη· τό παρεξενεύθη

Πάντα δμωςτ’ άνωτέρω αμαρτήματα κκθιστώσι 
τό βιβλίον καί ύπό έποψιν γλώσσης άνάζεον ειβα- 
γωγίΐς βες τά δημ-Οτεκά σχολεία.

» 37.

» 43.

δπως κάμνωβι,υ Αντί δπως 
κάμνουσι.
έσυρον Αντί έσυραν.

» 171 καί 178, δταν.πρόκηται Αντί πρόκειται
)) 206. συμφερώτερον Αντί συμφορώ- 

τερον ή μάλλον ουμφέρον.
» 215. Ή άκανθυλλίς εϊναι πτηνού 

νοήμων
)) 83 καί 72. ποϋ καί πού Αντί που καί που.

33. λιγαρεών Αντί λυγαρεών
)) 35. λιγαριαΐς Αντί λυγαριαϊς
» 38. ήσθάνετο Αντί ήσθάνετο
» 61. έριμμένος Αντί έρριμμένος
» 122 καί 192. λάθος Αντί λάθος

151 καί 167. κ.λ.π. ώά αντί ώά
» 171. τιττιβίζουσι Αντί τιττυβίζουσι
» 199. όλόγλυκο Αντί δλόγλυκο
» 232. μΰρον Αντί μύρον

232. πατρώας Αντί πατρώας
243. σπηττιοϋ Αντί σπιτιού

» 243. σκύλος Αντί σκύλος κλπ. κλπ.

Έν Άθήναις τή 18 Ιουνίου 1894.
*Η Έπιτροπεία· 7ω. Άργυρκίόηο πρόεδρος, Ίω. Πρωτάρι

κος, Σπ. άουκάχης, Α. Σησίον, ’Ιω. ΣιμοπουΛοζ εισηγητής.

ΠΩΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Προς την Διενθυνσιγ της *Έχπαι08ύσεως».

Τήν πρδς ήμας σταλεισαν έπιστολήν φίλου διδασκά
λων έκ τών παλαιών δημοσιεύομεν,’διότι eivat ειλικρι
νής καί εύτολμος έξομολόγησις διδασκάλου παλαιού, 
οστις έχει τδν ζήλον νά έργασθή κατά τδ είσαχθέν 
σύστημα τής Έκπαιδεύσεως, άλλ’ άπελπίζουσιν αύτδν 
τά προγράμματα, τά όποια αυτοσχεδιάζονται έν τώΎ
πουργείφ πρδς άπάτην τής κοινωνίας, δτι δήθεν γί
νονται μεταρρυθμίσεις, έν ω τδ άληθές εϊναι δτι έμ- 
παίζονται δι’ αυτών καί παιδεία καί διδάσκαλοι καί 
κοινωνία και έθνος καί επιστήμη. Θεωροΰμεν δέ υ- 
6ριν πρδς τήν παιδαγωγικήν έπιστήμην, ής εϊμεθα 
θεράποντες, νά συγχέωνται αί ίδέαι ήμών, πρδς τάς 
ιδέας, ας αντιπροσωπεύει καί εφαρμόζει πρδς όλεθρον 
τής παιδείας ό νϋν τμηματάρχης αύτής. Εϊναι δέ 
άπελπιστικδν κατόπιν τής άποκαλύψεως τοϋ άνθρώπου 
νά ύπάρχη έστω καί είς άκόμη διδάσκαλος μή έννοών 
τδ κολοσσιαϊον χάσμα, δπερ διαχωρίζει ήμας.

Χθες έλαβον τά ύπ’ άριθ. 5 — 8 ε.ε. φύλλα τής 
«Έκπαιδεύσεως,» καί Σας ευχαριστώ πολύ, διότι 
μέ ένθυμεϊσθε, καί έκτοτε μου Αποστέλλετε τήν 
«Έκπαίδευσιν,» έπενθυμίζοντές με, δτι πρέπει νά 
βελτιωθώ, οτι πρέπει νά λάβω εκπαιδευτικόν φώς. 
Άλλά κ. Διευθυντά, γνωρίζεις διατί δέν άπεφά- 
σισα νά γείνω συνδρομητής ;

α’. Διότι ένεκεν τής Ακαταστασίας τών ταχυδρ. 
γραφείων, ή μάλλον τής έλλείψεως αυτών, δεν μου 
εϊνε πάντοτε εύκολος ή λήψις τοϋ φύλλου, καί θά 
άναγκάζωμάι, κάθε τόσον, νά τρώγωμαι μέ τούς 
ταχυδρομικούς ύπαλλήλους, ώς συνέβη χθες όπου, 
άν δεν έτύγχανε νά περάσω άπό το ταχυδρομεΐον 
δι’ άλλην μου έργασίαν, δέν θά έλάμβανον τά

Διότι ούτε 6 δραχμάς κατ’ έτος δέν περισ
σεύουν διά συνδρομήν, άφοϋ μάς καθυστεροϋνται 
έκ τής μισθοδοσίας μας κλπ., τουλάχιστον έμέ, 
πλέον τών 600 δραχμών.

Άν ταύτας τρώγη τό δημόσιον, καί δέν συμ
βαίνει άλλο τι, μέ ’γειά του.

γ’ ' Διότι ούδέ στιγμής μάς παρέχεται καιρός, 
νά άναγνώσωμεν άλλο τι άπό τά προγράμματα 
τής ύπηρεσίας μας κλπ., καί θά μάς δικαιώσητε, 
ευθύς ώς ^ίψητε εν βλέμμα είς τό μονοτάξιον πρό
γραμμα τών δημοτικών σχολείων.

δ' . Διότι άπό τίνος μέ κατέλαβεν αηδία, άμα 
δέ καί μεγάλη άπελπισία !

Θά μέ έρωτήτητε διατί ;
Έχω πολλή διότι, άλλ’ Ακούσατε μερικά : 
α' . Διότι ούδέποτε λαμβάνομεν τακτικώς τά

χρηματικά εντάλματα μας,- πολύ δέ περισσότερον 
τήν μισθοδοσίαν μας, άπό τήν δποίαν, ώς γνωρί
ζετε, έξαρτάται, όχι μόνον ή συνΐήρησίς καί δια
τήρησες τοϋ καθήκοντος, άλλά καί αύτή ή ΰπαρ- 
ξις, καί μάλιστα εις αύτούς τούς χαλεπούς καιρούς.

β’ . Διότι ή θέσις μας, ΐσταται έπί ξύλου κρε- 
μαμένη, καί μάλιστα ν’ άκούης OTt ή σύνταξις θά 
άναβή ε’ις 30 έτη, καί τό φράγκον είς 2 καί 3 
δραχμάς!

γ’. Διότι ή συναλλαγή, ή μάλλον ή πολιτική, 
μάς έχει καταστρέψει έντελώς, διά τών μεταθέ
σεων, παύσεων κλπ.

δ’ . Διότι αί πολυπληθείς προιστάμεναι άρχαί 
μας, ουδόλως προσέχουν είς τάς Αναφοράς ή τά 
παράπονά μας.

ε’. Διότι τά σχολεία, ή μάλλον αί τρώγλαι 
ε’ις ας είμεθα ήναγκασμένοι νά διαιτώμεθα, ήμεΐς 
τε καί τά δύστηνα μικρά, κατέστρεψαν έντελώς 
τήν ύγείαν μας, καί άφίνω οπού εϊμεθα ήναγκα- 
σμένοι νά χάνωμεν τόν περισσότερον καιρόν, κα- 
θαρίζοντες τάς έμέσεις τών μικρών, αΐτινες προέρ
χονται άπο τό άνθρακικόν οξύ, οπερ Αναπτύσσει 
ή στενοχώρια τοϋ διδακτηρίου κλπ.

Άπο διδακτήριον, μήκους μέν 4,82 μ. πλάτους 
δέ 4,26 μ. καί ΰψους 3,16 μ. (64,88........ *·μ·)
έν φ νά διαιτώνται 30 περίπου άτομα, τί περι
μένετε ; ! !

ς·' . Διότι ή έλλειψις, καί ή κακή κατάστασις 
τών κατοικιών μας, μάς ήφάνισαν έντελώς, όχι 
τήν ύγείαν, διότι περί τής καταστροφής αύτής 
ούδεμία Αμφιβολία, άλλά καί αύτήν τήν ύπαρξιν, 
καί μάλιστα νά ζής είς μέρος, δπου δέν ζή πτη- 
νόν !

ζ’ . Διότι τό πλήθος τής έργασίας, ήμών τε καί 
τών δυστυχών αύτών μικρών, καί ή περί τήν τα- 
ξενόμησιν τών μαθημάτων κλπ. Ανωμαλία, (δρα 
προγράμματα δημοτικών σχολείων),ού μόνον σω- 
ματικώς καί πνευματικώς Αρκούντως μάς βλά
πτουν, άλλά καί είς παρανομίαν μάς έμβάλλουν, 
ώς μή δυναμένους νά τά έφαρμόσωμεν.

Δέν εινε δυνατόν νά έφαρμοσθώσιν, δσον καί άν 
σταθώμεν φίλεργοι, χαλκέντεροι, σοφολογιώτατοι.

Μά ς·ο θεό τους αύτοί οί άνθρωποι, δπου τά 
συνέταττον, χωρίς νά σκεφθοϋν, άν τοϋ σπιτιού ό 
λογαριασμός ’βγαίνει καί ς-ό παζάρι, εϊνε δυνατόν 
νά διδαχθώσι 10 μαθήματα, καί νά κατανεμηθώσι 
καί έποπτευθώσι καί έτερα 10 είς μίαν ήμέραν 
καί έν διαστήματι 8 ώρών ; Άπό τάς 8—12 π.μ. 
7 μαθήματα κλπ,, άπό τάς 2 — 3 μ.μ. 3 μαθή
ματα κλπ. (1).

Άλλά φέρετε Σάς παρακαλώ νά έξετάσωμεν, 
άν έχωμεν καί τάς 8 αυτάς ώρας είς τήν διάθε- 
σίν μας.

(1) Σ. Σ. Δυνατώτατον. Όρα Π. Π. Οικονόμου, ’Α
διαίρετον δημοτικόν σχολεϊον έν Άθήναις 1894.

Διά νά ποριυθώμεν άπό τήν οικίαν μας είς τό σχολεϊ";. 
απαιτούνται τούλάχιστον..............................................30'
Δια να συναθροισθώσιν οι μαθηταί, απαιτούνται κατ’ 
έλάχιστον όρον, επίσης έτερα ... .... . 30' 
Διά νά γείνή προσευχή, πρόσκλησις, καθαριότης . 15' 
Διά νά έξέλθωμεν, καί έπανέλθωμεν έκ τού'διαλείμ
ματος κλπ. κατά τό πρόγραμμα....................... , . 30 '
Δια νά έτοιμασθώμεν πρός άπόλυσιν . . . . .10' 
Διά νά μεταβώμεν είς τήν οικίαν μας . . . .30' 
Διά νά προμηθευθώμέν τήν τροφήν μας...................15'
Διά νά γευματίσωμεν........................................................5'
Διά νά μεταβώμεν αμέσως μ.μ. είς τό σχολεϊον . 30' 
Διά νά συναθροισθώσιν αυθις οΐ μαθηταί .... 30' 
Διά νά γείνη προσευχή, πρόσκλησις κλπ . . . .15'
Διά νά έτοιμασθώμεν δι’ άπόλυσιν . ,. .... 10' 

"Ητοι έν δλιρ...................................  4 ώρ. 10'.

Άφαιροϋντες ήδη ταύτας έκ τών 8 ώρών, τί 
μάς ύπολείπεται ; Καιρός 3 ώρών καί 50' δπως 
έν τφ διαστήματι τούτφ, παραδώσωμεν 10 μα
θήματα, καί κατανείμωμεν καί έποπτεύσωμεν έ- 
τερα 10 ! Άλλ’ έστω ! Υποθέσατε δτι ήμεϊς 
εΐμεθκ δαιμόνιοι άνθρωποι, καί δυνάμεθα είς τοσοϋ- 
τον καιρόν, νά παραδώσωμεν τοσαϋτα μαθήματα 
κλπ., άλλά τά δυστυχή αύτά μικρά, εϊνε είς θέ
σιν, δύνανται ν’ άκούωσι και χωνεύωσι καθ’ έκά
στην, έν διαστήματι 4 σχεδόν ώρών, τά διαφόρων 
ειδών μαθήματα ; !

Δέν Σάς φαίνεται οΰτω, δτι ή έκπαίδευσις, δέν 
παρέχεται ώς μέσον ύγιείας καί ζωής, άλλ’ώς 
μέσον άποβλακώσεως καί μαρασμού ;

Δέν λέγω τίποτε διά τήν έλλειψιν τών ύλικών, 
διότι άν έχω ένα μαυροπίνακα, και ολίγα θρανία, 
έχω τό πάν.

"Ισως δυσαρεστήση τινά ή Αδιάκριτος αΰτη φωνή 
μου. ίσως ! άλλα τί νά τοϋ κάμω ! «Όποιος πο- 
νεϊ, γαϊδουρινά φωνάζει».

Καί πράγματι, κ. Διευθυντά. Χθες παρομοίωσα 
έμαυτόν μέ γαΐδαρον, δν δ άσπλαγχνος λαχα- 
νοπώλης, καίτοι Ασθενή έκ πολλοϋ κόπου, καί τής 
στερήσεως τών μέσων τής συντηρήσεως, εϊχε κατα 
φορτωμένον,κατά τά πλευρά,κατά τόν αύχένα καί 
έν γένει έπάνω είς δλον τό σώμά του μέ ένα σωρό 
καλάθια, γεμάτα κράμβας, γεώμηλα, ραφανίδας 
κλπ. Καί ού μόνον δ δυστυχής έφερε τό φόρτωμα 
τοϋτο, άλλ’ ήτο ύποχρεωμένος νά δέχηται έκάστοτε 
καί τούς άσπλάγχνους έκείνους ραβδισμούς τοϋ Κυ
ρίου του, δπως περίπατεϊ, δύναται δέν δύναται 1 
Τί δέ άντέτασσεν είς τοϋ καταφορτωμένου όνου 
τό γόγγυσμα ; Διότι έγόγγυζε τό δυστυχές ζφον I 
Ού μόνον τήν ράβδον, άλλά καί τήν περίσφιγξιν 
τοϋ φιμώτρου του, ήν συνώδευεν Απάνθρωπος Αγα
νάκτησες καί κατακραυγή; «Ά, σοϋ κάνει νά 
τρώγης τά λάχανα, έ ; Δέν σοϋ Αρέσει καί νά περ- 
πατής έ ; Έγώ νά σοϋ δείξω».

Καί εϊμαι βέβαιος, δτι καί νά έρριπτε τοϋ δυ
στυχούς ζώου άπό έκεΐνα τά λάχανα, δέν θά ήτο 
ε’ις θέσιν, ώς έκ τού πολλού κόπου, ούδέ κ&ν νά 
τά κυττάξφ !
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Τώρα, άν περισφιγχθή καΐ είς έμέ τό φίμωτρον, 
μή χειρότερα-, κατά τούς παλαιούς Χιώτας- ήμεϊς 
έσυνηθίσαμεν σχεδόν είς τήν ύποδούλωσιν, ίιότι 
υστέρα άπό τόσους άφεντικούς τούς όποιους έχομεν, 
άφοΰ άκόμη κα'ι οί κλητήρες τής δημαρχίας έχουν 
τήν άξίωσιν νά μάς θεωρούν ύφισταμένους το>ν, 
ύστερα άπό τόσας ταλαιπωρίας, άπεκτηνώθημεν 
έντελώς, και δέν είμεθα είς θέσιν, ούίέ τό Ελλη
νικόν φρόνημα, είς τούς μικρούς παϊδας, νά έξυψώ- 
σωμεν !

Άλλ ’ έλησμόνησα ! Πρόσθες κοντά είς τόσα 
άφεντικά, καί τήν προϊσταμενίαν.. ,.ήν έπιζητοϋσι 
μερικά, άπό τά δποϊα μάς έξεφουρνίσατε πρωτο
βάθμια σκολαρούίια, έπιτρέψατέ μοι τάς φράσεις, 
δσα τυγχάνει νά ίιευθύνωσι τή/ ύπηρεσίαν τοϋ 
σχολείου, νομίζονται έν τή κουφότητί των, δτι ί- 
χουσι τό δικαίωμα νά ^ιευθύνωσι σύν αυτή καί 
τά συνυπηρετοϋντα μετ’αύτών πρόσωπα !

’Ακούσατε, τί άπαντάται είς μερικά άπ’ αύτά 
τά πεφυσημένα, μεθ’ δσων δέν ε’τυχε νά γνωρισθώ- 
σιν, οΰτε οί περί δημοτικών σχολείων Νόμοι, οΰτε 
ή εύγένεια, ούτε ή άληθής μόρφωσις I ’Ακούσατε !

Τά τοιαΰτα, νομίζουσιν δτι έχουσι τό δικαίωμα 
νά προΐστανται, ού μόνον δλου τοΰ μετ ’ αύτών 
συνυπηρετοΰντος προσωπικού, άλλά καί κατά παν
τός διδασκάλου έχοντος κατώτερον αύτών βαθμόν, 
λαμβάνοντα τήν παρομοίωσιν έκ τοΰ Στρατιωτι
κού κλάδου I

Είς τήν τοιαύτην έξημμένην ιδέαν, τά ώθησε 
πρό πάντων, καί ή άπό 1 Νοεμβρίου π.ε ύπ ’ άρεθ. 
26,614 έγλύκλιος τοΰ Ύπουργείου, ή άναφέρουσα 
δτι, δ έν άό'εία ή μεταθέσει έκ τοΰ προσωπικού 
Πιατελών, υποβάλλει διά μέσου αύτών τάς μισθό— 
δοτικάς καταστάσεις.

Τήν διάταξιν ταύτην λαβόντα ώς δπλον, ένόμι- 
σαν δτι δύνανται νά άντικαταστήσωσι τή,ν μα- 
καρίορ τή λήξει, έφορευτικήν έπιτροπήν, κατακό- 
πτοντα τήν μισθοδοσίαν τοΰ προσωπικού δσάκις 
ίόξη αύτοϊς.

Άλλ’ έχουν δίκαιον, άφοΰ οί θεσμοθέται, τά 
άναφέρουσιν έκάστοτε, ώς προϊστάμενα τοΰ σχο
λείου, ώς διευθύνοντα τό σχολεΐον, καί ούχί ώς 
πράγματι—ή ύπηρεσία τά θέλει—δεευθύνοντα τήν 
άλληλογραφίαν τού σχολείου.

Ναι, ίέν έσκέφθησάν ποτέ οΐ ούτω πως θεσμο- 
θετοΰντες, δτι θά εύρίσκοντο έκκεντρικαί κεφαλαί 
λαμβάνουσαι ώς δπλον τήν έπιφόρτισιν αύτήν τής 
ύπηρεσίας, καί πολεμοΰσαε, ώς άλλοι βρυκόλακες 
τήν γενεάν των, νά νομίζωσιν δτι δύνανται νά 
άρχωσι καί έπί τοΰ προσωπικού, καί έπί τού σχο
λείου, καί έπί τής διδασκαλίας !

Ναί, δέν έπίστευόν ποτέ, δτι θά ύπήρχον ξόανα 
μή θεωροΰντα ώς συνυπηρέτας των τό διάφορον 
προσωπικόν τού σχολείου, άλλ’ ώς έπιστάτας, ϊνα 
μή είπωμεν άλλο τι έξευτελιστικώτερον I 

(άκολουθεΐ).
'Εκ τοΰ Τυπογραφείου τών 1

ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΒΙΩΤΙΚΑΙ ΪΠΟΘΗΚΑΙ

1.
Τί καΐ σκιάς πιστότερον άεί σοι δει παρεϊναι , 
Ή σωφροσύνη, ή αιδώς, ώ νέε, νέα γύναι.

2. , -· 
Τροφός τοϋ πλούτου ευθαλής εστί που ή ειρηνη, 
Τής δέ ειρήνης ή τροφός έστι δικαιοσύνη. ιχ

3.
"Εστωσαν οί συγγενικοί δεσμοί τέκνων φυσάντων, 
Ούτοι έκ κρίκων σιδηρών, άλλά έξ άυαράντων.

4.
Ζωής όρθή παράτασις, όντως μακρούιότης 
Έστίν έν πάσι σκόπιμος άε'ι δραστηριότης.

β·»
Έα μέν χαίρειν τά πολλά, έργω δ’ ένί δός χρόνον, 
καρδίαν καί διάνοιαν καί μέριμναν καί πόνον.

6.
Ή κατά τής θρησκείας πολλών καταφορά 
Άπλώς άγνοια ταύτης έστίν οίκτρώς μωρά.

7.
Χρήματος, δόξης, ήδονής πολλάκις απληστία 
Πενίας, καταπτώσεως, άλγους έστίν αιτία.

. 8· ,
Οΰ καλόν μονοτονία καί τοι άπταιστος καί λεία, 
Άλλ’ ένότης ή βχθεϊα έν μορφής δή ποικιλία..

9.
Νεολαία άρνουμένη τήν πατρίδα τήν γλυκειαν
Οίκτράν δείκνυσι δειλίαν, φιλαυτίαν καί βλακείαν.

10.
Πηγή ή σκέψις”τοΐς σοφοϊς γνώσεως, αλήθειας, 
Τοϊς δέ μωροϊς προλήψεως, πλάνης καί εΰηθειας.

11.
Όρμώ σπουδάζων πάντοτε έκ τής έξής άρχής : 
Κρίσεως άναλώμασι μνήμης γίγνετ’ ισχύς.

12.
Ένίοτε καί ή έλπίς ή μάλλον τολμηρά 
Έχ··...................................................................άποτελέσματα άδόκητα , λαμπρά.

Ά. Α Γράφε ιάβης.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
— "Οσω εύγενέστερον μεταχειριζόμεθοι τόν άν

θρωπον, τοσούτω εύγενέστερος γίνεται.
Jean Paul

— Άθηναίοις έρομένοις δπως ^φον αύτοϊς γί- 
γνοιτο, έχρησεν ή Πυθία, εί τό κάλ/λιστον είς το 
δεξιόν ούς τών παίίων έντιθέναι βούλ,οιντο. Οί ίέ 
τρήσαντες είς αύτό χρυσίον έβαλον άγνοήσαντες δτι 
τόν φιλόσοφον λόγον έμήνυσε.

Στοβ. ' ΑνϋοΛογ.

Ή ίπιπολαιότης φιλ,ηδεϊ νά κρύπτεται όπίσω 
τών μεγάλων λέξεων.

Waltz.
Έν τή ανατροφή έγκρύπτεται τό μέγα μυστή

ριον τής τελειβπβιήσιως τϋς ανθρώπινης φύσεως.
J$.autf. Λ1
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