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Ή έκπαίδευσις δέν δύναται νά μένη α
διάφορος πρός τά τελούμενα έν τώ έθνικώ 
ήμών Πανεπιστημίω. Ή τοϋ έθνους έκπαί- 
δευσις σύμπασα έκεΐθεν λαμβάνει τήν άρχήν 
της καί αποβαίνει καλή ή κακή άναλόγως 
τής καλής η κακής καταστάσεως τοϋ ήμε
τέρου Πανεπιστημίου.Καί αυτή ή δημοτική 
έκπαίδευσις, ήτις φαίνεται αμέσως άπορρέ- 
ουσα έκ τών Διδασκαλείων, έχει τάς πρώτος 
αυτής (όίζαςέν τώ Πανεπιστημίω’διότι σύμ- 
παν τό προσωπικόν τών Διδασκαλείων, καί 
ό διευθυντής καί οΐ καθηγηταί αύτών, έν 
τώ Πανεπιστημίω λαμβάνουσι τήν παίδευ- 
σίν των. Ή δέ αντίστροφος πορεία ή έκ 
τών δημοτικών σχολεϊον πρός τό Πανεπι
στήμιου βαίνουσα χαρακτηρίζει έτι μάλλον 
τόν στενόν σύνδεσμον, δστις ύπάρχει με
ταξύ δημοτικής καί άνωτάτης έκπαιδεύσεως. 
Οΐ νϋν σπουδάζοντες έν τώ Πανεπιστη- 
μίω φοιτηταί τών διαφόρων έπιστημών διε- 
τέλεσαν έπί πολλά έτη όντες μαθηταί τών 
δημοτικών σχολείων καί έν τοΐς σχολείοις 
τούτοις έτέθησαν τά θεμέλια τής παιδεύσεώς 
των, έν αύτοϊς έξηγέρθη τό πρώτον ό νους 
αύτών εις παοατήρησιν τών πραγμάτων, 
ήτις δύναται νά καταλήξη έν τώ Πανεπι- 
στημίω είς άνακαλύφεις μεγάλας έπιστημο- 
νικάς, έν αύτοϊς έξηγέρθη τό πρώτον ή 

ήθική έπιδοκιμασία πράξεων καλών ή ή 
άποδοκιμασία πράξεων κακών, ήτις δύνα
ται νά καταλήξμ έν τή ανδρική ήλικία είς 
ήρωϊσμόν πρός έπικράτησιν τής άρετής έν 
τω βίω, πρός καταπολέμησιν τής έν αύτώ 
κακίας. Ούτω φαίνετμι ή παίδευσις ήμών 
δλη άπό τοϋ Πανεπιστημίου μέχρι τοϋ τε
λευταίου δημοτικού σχολείου καί τάνάπα- 
λιν άπό τοϋ δημοτικού σχολείου μέχρι τοϋ 
Πανεπιστημίου άλληλουχουμένη καί άλλη- 
λεπιδρώσα. Καί διά τοϋτο ήμεϊς δέν δυνά
μεθα νά μένωμεν αδιάφοροι θεαταί τής κα
ταστάσεως τοϋ ήμετέρου Πανεπιστημίου, 
μάλιστα δέ τής άνωμαλίας, ήτις έπικρατεϊ 
άπό τίνος χρόνου έν τή φιλοσοφική σχολή. 
Εί καί εϊμεθα έχθροί τών στάσεων, διότι αυ- 
ται φέρουσι τούς άνθρώπους έμτός τών νό
μων καί διακίνδυνεύουσι τήν ύπαρξιν τής 
πολιτείας, έν τούτοις δέν βλέπομεν τί έν τή 
προκειμένη περιπτώσει άλλο ήδύναντο νά 
πράξωσιν οΐ φοιτηταί τής φιλοσοφικής σχο
λής διά τήν άπόλυσιν προσφιλεστάτου δι
δασκάλου τής :κατ’ έξοχήν ιδεώδους έπι- 
στήμης τοϋ καλού, γενομένην ύπό τοϋ 
ύπουργοϋ τής Παιδείας ούχί πρός τό συμ
φέρον τών φοιτητών, ούδέ πρός τό συμφέ
ρον τής έπιστήμης, ώς δλος ό κόσμος γινώ- 
σκει καί άπεφάνθη, άλλά διά νά εύχαριστη- 
θώσι δυστυχώς φίλοι τινές τοϋ ύπουργοϋ, οί 
περιλάλητοι πλέον καταστάντες αείδότες» 
οϊτινες είναι τρεις ή τέσσαρες γνωστοί κα
θηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου συνάδελφοι τοϋ 
κ. Οικονόμου δεινώς έλεγχθέντες ύπ’ αύτοϋ 
ώς μή «είδότες», είς τμηματάρχης τοϋ 
ύπουργείου τής Παιδείας καί αύτός σφόδρα
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αμαρτωλός καί είς καθηγητής τοϋ γυμνα
σίου, ού πρέπει νά γίνη μνεία, διότι τόν 
Δαμοκλέα τόν άπειλούμενον ύπό τής σπά
θης τοϋ τύραννον παρέστησεν ήμΐν ώς τύ
ραννον άπειλοϋντα έναντίον τής ιστορίας. 
Αύτοϊ είναι οΐ «είδότες», είς οϋς έστηρίχθη 
ό προσωρινός ύπουργός τής Παιδείας πρός 
άπόλυσιν τακτικού καθηγητοΰ τής άρχαιο- 
λογίας έν τώ Πανεπιστημίω καΐ είς οϋς τό 
πολύ δυνάμεθα νά προσαριθμήσωμεν καί 
αύτόν τόν υπουργόν τής Παιδείας, έάν κα
τόπιν τών διαδραματισθέντοιν μετά τήν άπό- 
λυάιν έξακολουθή νά έχη τήν γνώμην δτι 
δέν παρεπλάνησαν αύτόν οΐ «είδότες». Διά 
τής πράξεως δέ ταύτης ό ύπουργός τής Παι
δείας. έίέθη έκτός τών νόμων καϊ έδωκεν 
αύτός πρώτος τό παράδειγμα τής στάσεως. 
Διότι τί λέγουν οΐ νόμοι σχετικώς πρός τό 
προκείμενον; Οΐ καθηγηταί τοϋ Πανεπι
στημίου διορίζονται τή ύποδείξει τής φι
λοσοφικής σχολής άποφαινομένης έν συνε
δρία κατ’ απόλυτον πλειονοψηφίαν περϊ 
τοϋ τίς τών ύποψηφίων είναι ΐκανώτερος, 
Ώστε κατά τόν. νόμον είδυΐα είναι μόνον 
ή πλειονοψηφία τής φιλοσοφικής σχολής 
καϊ δυνάμει τοιαύτης άποφάσεως έγένετο ό 
κ. Άντ. Οικονόμου καθηγητής λαβών ψή
φους 11,έν ω ό αντίπαλός του έλαβε ψήφους 
μόνον 6. Άλλ’ δταν μετά 7 ή 8 έτη έρχη- 
ται άλλος ύπουργός καϊ λέγη δτι ό καθη
γητής κατά τήν γνοϊμην τών είδότων δέν 
είναι ικανός καϊ προβαίνη τάχιστα είς τήν 
άπόλυσιν αύτοϋ, τότε τούτο τί άλλο εί
ναι ή καταπάτησες τών νόμων καϊ δίκαιον 
είχον κατά τής στάσεως ταύτης νά έξεγερ- 
θώσι καϊ οΐ φοιτηται τοϋ Πανεπιστημίου 
πάντες άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως καϊ οΐ 
καθηγηταί πάντες έκτός «τών είδότων» νά 
διαμαρτυρηθώσι διά τήν άθέτησιν τοϋ Πα
νεπιστημιακού νόμου. "Οτι δέ ή πράξις 
αύτη τοϋ ύπουργοΰ ύπήρξεν έκνομος καϊ 
καθ’ δλα άτυχής, άποδεικνύεται καϊ έκ 
τούτου δτι έγραψαν κατ’ αύτής έντόνως 
πάντα σχεδόν τά δημοσιογραφικά όργανα 
άνεξαρτήτως πάσης πολιτικής άποχρώσεως 
οίον ή Πρωία, ή Έπιθεώρησις, οΐ Καιροί, 
ή Πόλις, ή Παλιγγενεσία, ή Ήμέρα. τό 
Άστυ, ή Έφημερίς τών Συζητήσεων, ή 
Σφαίρα καϊ άλλαι Άν δέ λάβωμεν ύπ’ όψει 
δτι καϊ οΐ καθηγηταϊ τών άλλων σχολών 
τοϋ Πανεπιστημίου καί άλλοι ανώτατοι 
ύπάλληλοι άναφανδόν κατέκριναν τήν παϋ- 
σιν γενομένιιν μάλιστα ώς έγένετο, τότε νο 
μίζομεν δτι ή φράσις τής αίτιολογικής έκ
θέσεως τοϋ ύπουργοΰ «κατά τήν γνώμην 
τών είδότων» πρέπει νά άντικατασταθή δι’ 
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άλλης φράσεως έγγυτάτης είς τήν αλή
θειαν, «κατά τήν γνώμην τών μή είδότων» 
ό κ Α.Οικονόμου ούδέν έφόδιον φέρει γνώ
σεως θεωρητικής ή έμπειρίας τής άρχαιολο- 
γίας καί διά τούτο άπεΜ/θη έκ τής θέ- 
σεώς του.

Τοιοΰτοι άποδειχθέντες οΐ είδότες τοϋ 
ύπουργείου τής Παιδείας κατέστησαν έπι- 
βόητοι καϊ έκαστος έπιθυμεΐ νά γνωρίση 
τό όνομα έκάστου αύτών. Αυπούμεθα δτι 
μεταξύ τών είδότων τούτων φέρεται καϊ ό 
κ. Ίω. Πανταζίδης καθηγητής έν τώ Έθνι- 
κώ Πανεπιστημίω. Ημείς έπεθυμοϋμεν, κα
θηγητής τής ήλικίας μάλιστα τοϋ κ. Παντα- 
ζίδου καϊ τής κοινωνικής θέσεως (γνωστόν 
δτι ό κ. Πανταζίδης είναι καϊ διδάσκαλος 
τών βασιλοπαίδων), νά έμενεν άπηλλαγμέ- 
νος τών κομματικών έξάψεων καί παθών 
και νά έχριισιμοποίει τήν θέσιν τον πρός τό 
καλόν,ούχί δέ πρόςτό κακόν τοϋ έθνους. Έν 
Έλλάδι νομίζομεν δτι άοκούντως έτιμήθη 
διά τίτλων καϊ άξιωμάτων, έν ώ άλλοι πολύ 
ΐκανωτεροι τοϋ κ. Πανταζίδου δέν έχουσι 
ούδέ μίαν κάν απλήν θέσιν, έξ ής νά δύ
νανται νά ώφελώσι τήν πατρίδα των. Καΐ 
διά τούτο είναι ποαγμα άπλουστάτης συνέ- 
άεως οΐ κατέχοντες τά πάντα καϊ άπολαύον- 
τες τών πάντων, ίσως κατ’ άξίαν ίσως 
δέ καϊ παρ’ άξίαν, νά είναι και μετριο
παθέστεροι. "Αλλοι άνθρωποι άς άνήγον 
τήν μετάφρασιν ολίγων σελίδων έκ Γερμα
νικού κλασικού έργου καϊ τήν παράλειψιν 
τήν τυχαίαν ή καϊ τήν σκόπιμον τής πα
ραπομπής είς τήν τάξιν τών δεινών έγκλη- 
μάτων καϊ άς άπήτουν νά έπιβάλωσι βαρυ- 
τάτην τιμωρίαν εί: τόν άμαρτήσαντα. ό κ. 
Πανταζίδης δμως σωφρονέστεοον τών άλλων 
πολιτευόμενος ώφειλε νά μή συμφωνήση 
πάντως τούτοις λέγων άναμφισβήτητον άλή- 
θειαν δτι έργον τής διδασκαλίας έν τώ Πα
νεπιστήμια» καϊ τώ ήμετέρω καϊ τοΐς ξένοις 
δέν είναι ή ανακάλυψες νέων γναίσεων μέχρι 
τοϋδε άγνωστων, άλλ’ ή διδασκαλία μάλι
στα ή σαφής καϊ σοφή τών ήδη έξευρημέ- 
νων. Οΐ Κολόμβοι έν τή έπιστήμη είναι 
σπάνιοι, άλλά τούτο δέν θά είπη δτι δι’έλ- 
λειψιν τοιούτων πνευμάτων πρέπει νά άρ- 
γώσι τά ιδρύματα τής έπιστήμης.

Παρά Γερμανοϊς ποσάκις δέν είδομεν όλο· 
κλήρους σελίδας καταχωριζομένας έν συγ- 
γράμμασι σπουδαίων έπιστημόνων ειλημμέ
νος αύτολεξεϊ έκ συγγραμμάτων όμογλώσ- 
σων συγγραφέαιν. χωρ'ς νά γίνεται παρα
πομπή μηδεμία. Ό Drbal, γυμνασιάρχης έν 
Αύστρία έν τή ψυχολογία του δλον τό κεφά- 
λαιον περϊ τών συναισθημάτων έχει παραλά-

| καθ’ δσον τό κείμενον αύτό έλαχίστην σχέ
σιν έχον πρός τό κύριον ζήτημα ήού- 

! νατό νά παραλειφθή άνευ ούδεμιάς έλατ- 
τώσεως τής άξίας τής πραγματείας. Άλλ’ 
άν κατακρίνωμεν τήν παράλειψιν ταύτην, 
έχομεν έξ άλλου μέρους πάλιν τό καθήκον νά 
στιγματίσύίμεν τήν ωμότητα καϊ άπανθρω- 
πίαν τών «είδότων», οϊτινες δι’ άπλοϋν 
συγγραφικόν αβλέπτημα ή αμάρτημα μηχα- 
νευθέντες τά πάντα καϊ πανταχοΰ καταρρα- 
διουογήσαντες κατώρθωσαν νά άπολύσοισιν 

ί άριστον καθηγητήν καϊ νά ώθήσωσι τό ΓΙα - 
' νεπιστήμιον καϊ ιδία τήν φιλοσοφικήν σχο- 
I χήν είς διαβήματα άνταρτικά, ά άπό μηνός 
! καϊ πλέον ταράττουσι τό ήμέτεοον Πανεπι- 

στήμιον. Είναι άρά γε οΐ είδότες άπηλλαγ- 
μένοι τοιούτων αμαρτημάτων, δι’ ά μετά 
πεοισσής τόλμης έζήτησαν τήν άπόλυσιν 
τού κ. Οικονόμου ; Καϊ ϊνα μερικώτερον καϊ 
μάλλον συγκεκριμένως όμιλήσωμεν, είναι ό 
κ. Πανταζίδης απαλλαγμένος τοιούτων συγ
γραφικών παραπτωμάτοιν, ώστε νά δύναται 
καϊ αύτός άσκανδαλίστως νά βάλη τόν λί
θον κατά τοϋ άπολυθέντος καθηγητοΰ ; Δέν 
καταφεύγω πρός άπόδειξιν τής ένοχής του 
είς παλαιοτέρους χρόνους καϊ είς έργα, 
περϊ ών άλλοι άρμοδιώτεροι ειπον τήν γνώ
μην των, έχω πρό οφθαλμών νεώτατον έρ
γον τοϋ κ. Πανταζίδου τήν «Γ νμνασ ί
α κ ή ν του Παιδαγωγικήν», ήν θά 
προσαγάγω μάρτυρα τής γνώμης μου δτι 
καϊ ό κ. καθηγητής περιέπεσεν είς άμάρ- 
τημα, καθ ’ ού δικαιότατα ήδύνατο νά όη8ή 
ή βήσις τού Εύαγγελίου: «Τί δέ βλέπεις τό 
κόρφος τό έν τω δφθαλμώ τοϋ άδελφοΰ σου, 
τήν δέ έν τώ σώ δφθαλμώ δοκόν ού 
κατανοείς ; » Ανοίγω τήν παιδαγωγικήν 
τοϋ Γερμανού W. Schrader καϊ παρακαλώ νά 
πράξη τό αύτό καϊ ό άναγνώστης, ώς καϊ τήν 

j παιδαγωγικήν τοϋ κ. Πανταζίδου καϊ εύρί- 
σκω δτι έκ τών 6 κεφαλαίων τής δλης παι
δαγωγικής τοϋ κ. Πανταζίδου τό κεφάλαιον 
τρίτον περϊ μεθόδου άπό σελ. 37 μέχρι σελ. 
67 ήτοι 30 δλαι σελίδες είναι κατά λέξιν με- 
τάφρασις έκ τής παιδαγωγικής τοϋ Schrader, 
τό τέταρτον κεφαλ. «άγωγή έν τώ γυμνα
σίω» άπό 212 μέχρι 257 ώς καϊ τό πέμπτον 
«ό διδάσκαλος» άπό 265 μέχοι 271 είναι 
κατά μέγα μέρος μεταπεφρασμένα καί αύτά, 
χωρίς νά γίνεται ούδαμοϋ παραπομπή. Τί 
λέγω ; Τούναντίον φητώς καϊ άνεπιφυλά- 
κτως έν τώ προλόγω τής παιδαγωγικής γρά
φει τά έξής ό Κ· Π.«Όβτι? άναγκάβη τδ παρόν 
πόνημα &ίλει βεβαίως παρατηρήαη δτι τοΰτο 
δέν είναι άπλοΰν εράνισμα έξ άλλο
τρίων συγγραμμάτων.άλλά μακρας πεί-

6η έκ τής μονογραφίας ToUNahlowsky σχεδόν 
αύτολεξεί, χωρίς νά ποιήται τούτου μνείαν, 
ό Kehr σελίδας πολλάκις έν τή παιδαγωγική 
του έχει παραλάβη έκ τής παιδαγωγικής τού 
Kellner, χωρίς νά παραπέμπη είς αύτάς, ό 
Κ. Schmidt έν τή ιστορία τής παιδαγωγίας 
του έχει καταχώριση έκ μονογραφιών όλό- 
κληρα μέρη αύτολεξεί, χωρίς νά παραπέμ
πη είς αύτάς. Άλλ’ είς ούδενός τόν νούν 
έπήλθε νά άμφισβητήση τών άνδρών τού
των τήν άξίαν ή τήν άρετήν.

Μοϊ φοίνετζι δέ δτι έν τή ύποθέσει τοϋ 
κ. ’Αντωνίου Οικονόμου έπικρατεΐ σύγχυσις 
μεγάλη καϊ παρά τοΐς φίλοις αύτοϋ καϊ πα
ρά τοΐς έχθροΐς Εν τώ πόλυκρότω βιβλίω 
τώ καλουμένω " Δύο άρχαιολογικαι διατρι- 
βα!·» εύρίσκεται μία μέν διατριβή περί τής 
τέχνης τού Μύρωνος, έτέρα δέ γερμανι- 
στϊ γεγραμένη «die Euripideische Antigone» 
άμφότερα έργα πρωτότυπα δηλοϋντα είδικάς 
άρχαιολογικάς μελέτας άξίας ού τής τυχού- 
σης. Καϊ άν μέν αΐ διατριβαι αύται έξεδί- 
δοντο περιοριζόμεναι είς τό κύριον αύτών 
θέμα, ώς ώφειλε ό κ. Οικονόμου νά πράξη, 
ούδέν θά ύπήρχε τό μεμπτόν. Άλλ’ ό κ. 
Οίκ. δέν ήξεύρω τί παθών προσέθηκεν είς 
τήν πρώτην του πραγματείαν καϊ μικράν 
εισαγωγήν άσχετον πρός τό θέμα του, ήν 
παρέλαβε έκ συγγράμματος τοϋ Γερμανού 
Fr. Jacobs, άριστα μεταφράσας αύτήν είς 
τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν, χωρίς νά σημει- 
ώση παραπομπήν· Καϊ ή παράλειψις αύτη 
τής παραπομπής έξήγειρε τήν άγανάκτησιν 
ένίων είς άκρον τιμίων άνθρώπων, οϊτι
νες έπϊ όλόκληρον δεκαετίαν πληροϋσι τόν 
κόσμον βοής καϊ θορύβου δτι διά τήν παρά- 
λειψιν ταύτην έτρώθη τό έθνος είς τά καίρια, 
δτι τόΠανεπιάτήμιον έκηλιδώθη,δτι τάγράμ- 
ματα έφυγαδεύθησαν,δτι ή τιμιότης έξέλιπε, 
καϊ μόνον ού δτι ή Εύρώπη σήμερον δέν διέ
κοψε μέ ήμάς τάς σχέσεις.Τά πράγματα αύτά 
θά ήσαν άναμφιβόλως οίκτιρμοϋ άξια, άν 
έσχάτως δέν έλάμβανον σοβαρόν χαρακτήρα 
διά τής πράξεως τού νϋν ύπουργοΰ τής 
Παιδείας δώσαντος προσοχήν είς τάς φωνα
σκίας καϊ προβάντος είς τήν άπόλυσιν τοϋ 
κ. Οικονόμου.

Διά πάντων τούτων, ά έκθέτομεν, θέλομεν 
νά παραστήσωμεν είς τούς άναγνώστας 
τής «Έκπαιδεύσεως» τά πράγματα ώς έ
χουσι, έπισκοποϋντες αύτά έκ τής σκοπιάς 
άμερολήπτου παρατηρητοϋ· Είς ήμάς, όμο- 
λογοϋμεν τούτο άπροκαλύπτως, άπήρεσεν 
ή παράλειψις τής παραπομπής είς κεί
μενον Γερμανικόν καϊ δφείλομεν κατά το- 
σούτω μάλλον νά κατακρίνωμεν τούτο,
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ρας καϊ ιδίας μελέτης τελευταϊον έηι- 
γέννημα, έξ ής μαλιότζ. και τό έν τώ Πανεπι- 
βτημίω διδαχ&'εν μά&ημα βκρί&η Αναγκαιότατοι, 
ουδέ εινε (,ηρόν διδακτικόν έγχειρίδιον γενικώς 
παραδεδεγμένων αλη&ειών, αλλ' έκφραβις βα- 
9έως έρριξωμένων πεποι&ήβεων, άντι&έτως πολ
λάκις πρδδ τάς κοινώς έπικρατονσας βυνη&είας 
και φέρει διά τοΰτο πολλαχον πολεμικόν η κα
τηχητικόν χαρακτήρα». Ή[ΐεϊζ εύθύς έξ άρχής 
άναγνώσαντες τήν παιδαγωγικήν τούκ. Π. 
είδομεν δτι είναι άπλοΰν έράνισμα έξ άλλο- 
τρίωνσυγγραμμάτων κατά τό πλεϊστον καϊ 
έν τοϊς ούσιωδεστάτοις, έλυπήθημεν δέ 
μόνον δτι δέν έγένετο έν τάξει ή μετά
φρασες τού καλλίστου έργον τον Schra
der, άνεν μάλιστα παραλείψεως τών θεμε
λιωδών ιδεών τον έργον, τών φιλοσοφικών, 
άνευ τών όποιων είναι άδύνατον νά συνα- 
ποτελεθή έργον έπιστημονικόν. Άλλά καϊ μέ 
δλας τάς παραλείψεις ταύτας καϊ άτελείας, 
μέ δλην μάλιστα την κομπορρημοσύνιιν τού 
προλόγου,δστις δέν έκφράζει τήν άλήθειαν, 
δέν έδιστάσαμεν έρωτηθέντες νά συστήσω- 
μεν τό έργον τούτο πρός μελέτην είς τούς 
διδασκάλονς, άπιδόντες δέ καϊ είς τούς κό
πους τής συγγραφής έργου παρ’άνδρός, 
δστις δέν έσπούδασεν είδικώς τήν παιδα - 
γωγικήν έπιστήμην, δέν ήθελήσαμεν, πέμ- 
πτον έτος τοΰτο,νά πικράνωμεν αυτόν ή νά 

SCHRADER, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
σίλ. 274 έ.

Die bisherigen Erwagungen haben wieder- 
holt zu dem Grandsatze gefiihrt, dass der 
Unterrichsstoff mSglichst beschrankt werden 
miisse... Derselbe muss ausserdem zweckent- 
sprechend gewahlt werden, das heist der 
Lehrstoff soli einfach , fest, gesetsmassig 
und in seiner Entwickelung wohlgegliedert 
sein.,

DerStoff des Unterrichts soli also zunachst 
einfach sein: er darf nur dasjenige in unver- 
hiilter und klarer Gestalt bieten, was unmit- 
telbar von dem Schuler aufgefast werden soil. 
Er darf also weder liber das nachstliegende 
Unterrichtsbediirfnis hinaus gehen, noch 
durch seine Vielgestaltigkeit den Geist nach 
verschiedenen Richtungen hin reizen κλπ.κλπ.

SCHRADER, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
asX. 275.

Der Unterrichtsstoif soli fern er fest stehen. 
Er darf den Schiilern kein schwankendes und 
unsicheres Bild gewahren, welches die Auf- 
fassung verwirrend und die Anschauung doch 
nicht bleibend bereichern wiirde. Der Lehrer 

μειώσωμεν τήν άξίαν τοϋ έργου διά τής 
άποδείξεως δτι κατά τό πλεϊστον είναι έρά- 
νισμα έκ ξένων συγγραφών, ϊνα μή μετα- 
χειρισθώμεν τήν ήκιστα διπλωματικήν φρά- 
σιν τοϋ ύπουργικοϋ έγγράφου δτι είναι «έκ 
σκοτίων διφθερών σεσυλημένον». Άλλ’δταν 
βλέπωμεν δτι οΐ περιπίπτοντες είς τοιαΰτα 
ατοπήματα αντο'ι άποδεικνύωνται αδυσώπη
τοι τών άλλων κατήγοροι έν άτοπήμασι ά- 
συγκρίτως μικροτέροις,τότε καθήκον έχομεν 
άντις·ρέψαντες τήν έπϊ τών ώμων των πήραν 
τοϋ Αίσωπου θέσωμεν πρό τών οφθαλμών 
αύτών τά συνήθως έν τή όπισθεν θήκη τής 
πήρας ευρισκόμενα ίδια αύτώνάμαρτήματα.

Ό αναγνώστης άς εύαρεστηθή ένταΰθα νά 
άναγνώση μικρά δείγματα μεταγλωττίσεως 
πιστής ξένων ίδεών, εί καϊ ό κ. Πανταζίδης 
δέν θέλει νά είνε ούδέ άπλά έρανίσματα, 
άλλά τούναντίον μακράς πείρας καϊ σκέ- 
ψεως έπιγεννήματα, χωρ'ις νά άναφέρηται 
ούδεμία ούδαμοϋ παραπομπή. Ή έμή έπι- 
θυμία είναι νά δημοσιευθώσι πάντα τά έρα
νίσματα έκ παραλλήλου πρός τό γερμανι
κόν κείμενον, άλλ’ ό χώρος τοϋ φύλλου 
δέν έπιτρέπει δυστυχώς ένταΰθα νά δημο- 
σιευσωμεν δυο ολόκληρα βιβλία τοϋ κ. 
Schrader καϊ τοϋ κ. ΙΊανταζίδου είς δυο 
γλώσσας, ϊνα φανή έτι μάλλον ή αλήθεια 
τών ήμετέρων λόγων.

11ΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ σελ. 38.
Έκ τουτοιν λοιπόν είναι φανερόν δτι ή 

διδακτέα ϋλη έκ παντός μαθήματος πρέπει 
δσον τό δυνατόν σκοπίμως νά περιορισθή. 
Γίνεται δέ σκόπιμος ή έκλογή, έάν ή διδακ
τέα ϋλη είναι 1. άπλή 2 Αναμφισβήτητος
3. κανονική καί 4. καλώς καϊ συμμέτρως 
διατεταγμένη.

1 Ή διδακτέα ϋλη διά νά είναι άπλή, 
άνάγκη νά έκλεχθή τοιαύτη, ώστε άμέσως 
νά γείνη ύπό τοϋ διδασκομένου καταληπτή, 
άνευ τινός κόπου τοϋ πνεύματος, άνευ 
γνώσεων μή ύπάρχουσών έν αύτώ καϊ χω
ρίς νά έρεθισθή καϊ έξεγερθή πολλαχώς τό 
πνεύμα, ϊνα καταλάβη τήν προσφερομένην 
ύλην κλπ.κλπ.

ΠΑΙΔΑΛΩΓΙΚΗ ΙΙΑΝΤΑΖΙΔΟΥ σελ. 39.
Έπειτα ή διδακτέα ϋλη πρέπει νά είναι 

άναμφισβήτητος, βεβαία, διότι πάσα αμφι
βολία γεννά σύγχυσιν καϊ άβεβαιότητα 
έν τώ πνεύματι,δυσπιστίαν πρός τό μάθημα 
καϊ τόν διδάσκαλον καϊ άνορεξίαν πρός τό 
μανθάνειν. Διό πάς κανών καϊ ορισμός, 
πάσα γνώσις μεταδιδομένιι πρέπει νά είναι 
οϋτω πως διατετυπωμένη, ώστε μήτε έκ

τής προσεχοϋς πείρας νά άναιρήται μήτε 
καθ' έαυτήν νά περιέχη τι τό άντιφατικόν 
ή άμφίβολον κλπ. κλπ.

ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ σελ. 40.
3. Εις τό αύτό τείνει καϊ τό άλλο τής 

ορθής μεθόδου παράγγελμα, καθ’ δ ή δι
δακτέα ϋλη πρέπει νά είναι κανονική. Ή 
όρθή μέθοδος ύπαγορεύει νή προταχθώσι 
μέν κατά τήν διδασκαλίαν τών μαθημάτων 
τούτων τά κανονικά, νά παραλειφθώσι δέ 
αΐ έξαιρέσεις έκεϊναι, τών οποίων άμεσος 
κατά τήν διδασκαλίαν χρήσις δέν πρόκειται 
νά γείνη. Άλλά καϊ αύταϊ αί έξαιρέσεις νά 
ύπαχθώσιν είς τοιαύτας αναλογίας, ώστε 
νά μή φαίνεται αύθαιρεσία τις κατά τήν 
διδασκαλίαν κλπ. κλπ.

Πακτκζίίον Παιδαγωγική 6ελ. 41.
Ή άπαξ έκλεχθεϊσα ϋλη πρέπει νά είναι 

καλώς καϊ συμμέτρως διατεταγμένη. Τοΰτο 
σημαίνει πρώτον μέν δτι έκάστη τάξις οφεί
λει νά έχη πρός διδασκαλίαν έξ έκάστου 
μαθήματος ώρισμένον ποσόν γνώσεων, δεύ
τερον δέ καϊ τό κυριόίτερον, ϊνα διατηρήται 
ή άναγκαία ένότης κατά τήν διδασκαλίαν 
έπί τίνος μαθήματος,αΐ γνώσεις αΐ διδακτέοι 
έν τινι τάξει πρέπει νά χρησιμεύωσιν ώς 
βάσις, έφ’ήςνά έποικοδομώνται κλπ. κλπ.

Καί ού μόνον έν τω κεφαλαίω τούτω,άλλά 
καϊ έν παντϊ άλλω τοϋ βιβλίου βλέπει τις 

ι δτι ό κ.Πανταζίδης κυριώτατον βκοπόν προ- 
εβάλετο νά μεταδώση ήμΐν κατά τό πλεϊ
στον μακρας πείρας και μελέτης έπιγεννήματα 
τοϋ Γερμανοϋ Schrader.Τοΰτο δέ όφείλομεν 
ήμεϊς μετ’ ιδιαιτέρας εύγνωμοσύνης νά άπο- 
δεχθώμεν καϊ νομίζομεν δτι τοΰτο έξαίρει 
τήν σημασίαν τοΰ βιβλίου, δπερ θά ήτο ά- 
ριστον όντως, δν άποκλειστικώς είχε τοΰ 
Schrader έν παντϊ ζητήματι παιδαγωγικά) 
γνώμας. Ή έκ τής πείρας διδασκαλία έν 
τοϊς παιδαγωγικοϊς ζητήμασι ύποθέτει φι
λοσοφικόν καταρτισμόν μάλιστα δέ ψυχο
λογικός μελέτας και παρατηρήσεις διαρκείς 
καί έπιμόνους, δόκιμός έν τή πράξει μα
κροχρονίους πρός άπόδειξιν τής αλήθειας, 
ποάγματα, τά όποια λείπουσιν η πάντα ή 
κατά τό πλεϊστον άπό τών Ελλήνων παι
δαγωγικών, έχουσι δέ πάντως οΐ Γερμανοί 
τής περιωπής τοΰ Schrader. Ή έν τώ πνεύ- 
ματι καϊ συμφώνως τή αναπτύξει τής έπι
στήμης έργασία ύποθέτει προπαρασκευήν 
μεγάλην καί μελέτας πολλάς είδικάς, άςδέν 
έχουσιν οΐ ’Ελληνες έπιστήμονες. Καϊ τό 
έργον νομίζω εύσυνειδήτων καϊ φιλοπατρί- 
δων έπιστημόνων, μάλιστα καθηγητών έν

darf keine Erklarung, keine Regel gebeh, 
welche er spater, sei es in der Form oder im 
Inhalt abandern miisste. etc. etc.

SCHRADER, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
σελ: 276.

Ein verwandter wiewol nicht gleich be- 
deutender Gesichtspunkt ist drittens, dass 
der Unterrichtsstoif soviel als moglich gesetz- 
massig sei : er soil also anfanglich auf die re 
gelmassigen Erscheinungen beschranken, von 
den unregelmassigen alle diejenigen ausmer- 
zen, welche nicht unbedingt durch die nachste 
Unterrichtsaufgabe erfordert werden und die 
Abweichungen soviel als moglich unter durch- 
siclitigen Analogien zusammenfassen. κλπ.κλπ.

Schrader Παιδαγωγική

αελ. 277.
Der Unterrichtsstoif soil endlich in seinem 

Fortgange volgegliedert sein ; er muss also 
in genauer Stufenfolge und unter Festhal- 
tung des inneren Zusammenhanges erweitert 
werden.‘Hierzu geniigt aber die ausserliche 
Eortfuhrung und Aneinanderreihung der ver
schiedenen Klassenpensa noch nicht, selbst 
etc. ete.

Οΰτως έξακολουθεϊ ό κ. Πανταζίδης αντι
γράφων τόν Schrader καθ' δλον τό μακρόν 
τούτο κεφάλαιον, δπερ ήμεϊς δέν δυνάμεθα 
ένταΰθα νά παραθέσωμεν, δέν νομίζομεν δέ 
καϊ τοΰτο άναγκαΐον, τοϋ πράγματος δντος 
προδήλου δτι ό Schrader χειραγωγεί τόν κ. 
Πανταζίδην, δστις δμως παραδόξως, έν ω 
άντέχεται στερρώς τοϋ Schrader, έν τούτοις 
διακηρύττει δτι οδηγόν έχει τήν μακράν του 
πείραν ! Ίδε Πανταζίδ. Παιδαγωγ. σελ.γ'. 
τοϋ προλόγου. Ό άκριβολόγος αναγνώστης 
άν εναρεστήται άς άναγνώση τά κεφάλαια 
τοϋ Schrader. 1. (Vortrag. 2. Frage, 3. Wi- 
derholung, 4. Hausliche Arbeit, 5. die Anre- 
gung und Sammlung des Geistes σελ. 284— 
311, καϊ τά άντίστοιχα τούτοις κεφάλαια 
τής Παιδαγωγικής τοϋ κ. Πανταζίδου, ά 
έπιγράφονται άπαράλλακτα ώς καί τό πρω
τότυπον παράδοσις (Vortrag). 2. Έρώτησις 
καϊ άπόκρισις (Frage). 3. Έπανάλιιψις (Vi- 
derholung). 4.Κατ’οίκον έργασίαι (hausliche. 
Arbeit). 5. Προσοχή (Sammlung desCeistes) 
σελ. 45—68. 1).

1) Π«ρΐ παρανοήσεων καί πληαμελών γνωμών έν τή 
Παιδαγωγική τοΰ κ. Πανταζίδου καΐ άλλοτε έκάμοαεν 
λόγον καΐ έν τώ μέλλοντι μέλλομεν πολλά να γράφωμεν 

«εν τή «’Εκπαιδεύσει».
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τώ Πανεπιστημίω είναι, ώς νΰν έχουσι ηαρ 
ήμΐν τά πράγματα, νά φροντίσωσι νά κα 
τανοήσωσιν αύτοί καλώς τάς παρ’ άλλων 
σοφωτέρων ε’ξενρημένας γνώμαςκαί ταύτας 
πιστώςκαϊ σαφώς νά διδάξωσι τόέθνοςιιμών. 
Τούτο θεωρούμεν ΰψιστον αύτών καθήκον 
καί μεγίστην ύπηρεσίαν, διότι οΰτω, άντί 
γνωμών ίδιων πλημμελών ίσως έν πολλοΐς, 
θά παρέχω σι γνώμας ξένας μέν, άλλ' έπι- 
στημονικάς καί υγιείς,αϊτινες δύνανται σύν 
τώ χρόνω, τελειοτέρας και βαθυτέρας της 
έκπαιδεύσεως γενομένης,νά χρησιμεύσωσιν 
ώς βάσις άσφαλΐις καί ίδιων έργασιών πρω
τοτύπων. Άλλ’έν τώ παρόντι άς πεοιορισθώ- 
σιν είς τό έπίμοχθον έργον τον μνρμηκος, 
τής περισυλλογής δήλον δτι πανταχό - 
θεν έπαρκοΰς πνευματικής τροφής, τό έργον 
τής μελίσσιις έπιφνλάττει ό χρόνος είς τούς 
έπιγενομένονς Άς μή άπατώμεν άλλήλους. 
Ήμεϊς ούτε μακράς μελετάς ποιούμεθα ούτε 
έπιγεννήματα άξια λόγον δυνάμεθα νά έπι- 
δείξωμεν. Ήμεϊς είμεθα καί θά εϊμεθα ίσως 
άκόμη έπί πολύν χρόνον τρόφιμοι τών Εύ
ρωπαίων, μεγάλη δέ τιμή θά είναι ήμΐν, 
άν δείξωμεν δτι εϊμεθα άξιοι αύτών τρόφι
μοι. Ή πρωτοτυπία σήμερον έν τή έπιστήμη 
ύποθέτει βάθος καϊ πλάτος γνώσεων, οίον 
ήμεϊς, ώς έχουσι τά πράγματα, δέν δυνά
μεθα νά περιλάδωμεν καί άφομοιώσωμεν έν 
ήμΐν αύτοϊς. Διά τοϋτο άναντιρρήτως ή 
παιδαγωγική τοϋ κ. Πανταζίδου θά ήτο τε- 
λειοτέρα, άν έλειπον έξ αύτής αί ϊδιαι 
τοϋ συγγραφέως γνώμαι. περιοριζομένου 
τούτου νά έκθεση ήμΐν σαφώς καί πιστώς 
ώς έν τοΐς τρισί κεφαλαίοις οΰτω καί έν τοΐς 
λοιποϊς τάς γνώμας- τοϋ Schrader. Ώστε 
ήμεϊς άντιφρονοϋντες πρός τούς «είδότας» 
τοϋ ύπουργοϋ δέν ζητοϋμεν μέ δλην τήν 
μεγαληγορίαν τοϋ προλόγου νά τιμωρηθή 
ό κ. Πανταζίδης διά τήν πιστήν μετάφρασιν 
μεγάλου μέρους τής Παιδαγωγικής τοϋ 
Schrader, άλλά νά έκφρασθη αύτώ ή εύγνω- 
μοσύνη τών διδασκάλων έπί τούτω δι’ δσα 
καλά θά άρυσθώσι έκ τής άναγνώσεως τών 
μερών, δσα μετεφράσθησαν έκ τής παιδα
γωγικής τοϋ Schrader.

Ο ΙΩ· ΚΑ ΠΟΔΙΣΤΡΙ ΑΣΚΑΙ 0 ΝΟΜΟΣ ΚΟΥΤΣΑΒΡΑΜΙΟΣ ΕΚ ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ
Γνωστόν είναι πώς ό άοίδιμο; καί έξοχος της 

έποχή; έκείνης πολιτικός άνήρ Ίω. Καποδίστριας 
άναλαβών την Κυβέρνησιν τής Ελλάδος ίν έτει 
1828 έθεώρησεν ώς πρώτον αύτοϋ μίλημα τόν κα-

ταρτισμόν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Έν Έλ- 
βετίμ διατριβών έσχε τήν εύκαιοίαν νά έπισκεφθή 
τόν Πεσταλότσην έν Ύβέρδω διδάσκοντα καί έν 
τή εύγενεϊ αύτοϋ ψυχή έγεννήθη ό πόθος νά ίδρύση 
καί έν τή πατρίδι του Έλλάδι καλά σχολεία 
παιόευτήρια τοϋ λαοϋ, τά δποϊα θά καθίστων 
αύτόν πράγματι ελεύθερον καί τά δποϊα θά ήπέ- 
βαινον πηγαί τής εύδαιμονίας καί τής προόδου 
τοϋ έθνους. Έν Ναυπλίω, τή πρωτευούση τότε τοϋ 
Ελληνικού κράτους,ίδρύθη πρότυπον σχολεϊον πρός 
μόρφωσιν διδασκάλων, ένθα έδιδάσκοντο τελειότε- 
ραι μέθοδοι πρός διδασκαλίαν καί πρός ανατροφήν 
τών παίδων. Είς τό πρότυπον έκεϊνο προσήλ- 
θον πολλοί εύφυεϊ; νέοι νά προπαρασκευασθώσι διά 
τό μέλλον ύψηλόν έργον τοϋ διδασκάλου, προσήλθε 
δέ καί γέρων μοναχός χωλός ίκ Ζυγοβιστίου, κω- 
μοπόλεως παρα τήν Δημητσάναν καί ίμός συμπο
λίτης, δ Κουτσαβράμιος, μέχρι τοϋδε δημοδιδάσκα
λος έκ τών πεφημισμένων μαλιστα κατά την επο
χήν αύτήν διά τάς μαθηματικάς γνώσεις καί τόν 
ζήλόν του πρός διδασκαλίαν. Ό Κουτσαβράμιος, 
ώς ήκουσεν οτι ύπάρχουσι καί άλλαι μέθοδοι τής 
διδασκαλία; πολύ τελειότεραι τής ίδικής του διδα- 
σκόμεναι έν 
νά μαθητεύση 
ή απώλεια τοϋ μισθού του οΰτε 
του, διότι ήτο έτών 65, οΰτε _ .,
διότι χωλός ών τόν έτερον πόδα έβάδιζε στηριζό-

• τ Λ . --- - . -

ίν τώ προτύπω Ναυπλίου άπεφάσισε 
) έκεϊ, χωρίς νά κωλύση αύτόν οΰτε 

τό βαθύ γήράς 
ή αναπηρία του,

μένος έπί δεκανικίων. Μίαν 
συνέπεσε νά διαβαίνη έξω 
βερνήτης Ίω. Καποδίστριας, μεταξύ 
μαθητών τών έξερχομένοιν έκ τοϋ σχολείου έκείνου 
είδε και τόν γέροντα Κουτσαβράμιον τόν μοναχόν, 
τοσοϋτο δέ συγκινητική έφάνη είς τήν εύγενή αύ
τοϋ ψυχήν ή σκηνή αΰτη και τοσοΰτον θελκτική 
άναπαρέστη αύτώ ή είκών τής άναγεννωμένης 'Ελ
λάδος, ής τά τέκνα οίονεί δρμεμφύτως ζητοϋσι 
τόν φωτισμόν καί τήν πνευματικήν καί ήθικήν 
άνύψωσιν τήν διά τών γραμμάτων, ώστε έστη 
έκπληκτος πρό τοϋ θεάματος τούτου καί πλησιά- 
σας τόν γέροντα μοναχόν έδεξιώθη αύτόν καί έπή- 
νεσε τόν ζήλον αύτοϋ έν τοιαύτη ήλικία νά κο- 
πιάζη νά γίνη διδάσκαλος τών συμπολιτών του 
χρησιμότερος. Μή άρκεσθείς δε είς τήν προφορικήν 
ταύτην τιμήν, έστειλε πρός αύτόν καί επιστολήν 
επαινετικήν τήν έξής, ήν εύρόντες άναδημοσιεύομεν 
πρός γνώσιν τών δημοδιδάσκαλων.

Τώ Κυρίω '/Ι^ραμίω ίκ Ζνγοβίβτίου.

δέ ήμέραν, καθ’ ήν 
τοϋ προτύπου δ Κυ- 

i τών άλλων

Έν Ναυπλίω 17 Απριλίου 1828.
Σάς είδαν έχθές ανάμεσα τών μαθητών τοΰ 

αλληλοδιδακτικού σχολείου καί βαθέως συνεκι- 
νήθην μαθών ότι ακολουθείτε άπό τινσς καιρού 
τήν έν αύτώ διδασκαλίαν, όπως κατασταθήτε οΐος 
νά συστήσητε και διευθύνητε καί υμείς παρό
μοιον σχολεϊον εις τήν κώμην, ήτις ευτυχεί νά

σάς έχη ένα τών εφημερίων της. Γενναία καί 
όντως φιλόπατρις ή διάθεσίς σας καί ικανή μέν 
νά τιμήση πάντα πολίτην όμοιοτρόπως διακεί· 
μενον, πολλώ δέ μάλλον τιμώσα άνδρα εκκλησια
στικόν, όστις τήν ήλικίαν προόεβηκώς, ήδύνατο 
νά κρίνη ήλέον ακαιρον τό διδάσκεσθαι, όπως 
κατασταθή καί διδάσκαλος τής νεωτέρας γενεάς. 
Λ ' - ' - - ·■ · ι ο -Δια τούτο σας παρακαλώ, όταν εΛση καιρός και 
άναχώρησητε άπο τό σχολεϊον, ϊνα κοπιάσητε 
πρός έμέ καί θέλω πράξει πάν ό,τι δύναμαι, ϊνα 
σάς καταστήσω εύπορωτέραν τήν κατόρθωσιν τοΰ 
ωφελίμου σκοπού, όν προέθεσθε.

Ό γέρων Αβράμιος προσήλθεν εύθύς είς τόν Κα- 
ποδίστριαν όστις έξετάσας αύτόν λεπτομερώς καί 
μαθών ότι έπένετο διώρισεν αύτόν ύπότροφον παρκ- 
χωρήσας είς αύτόν 60 κατά μήναδραχμάς,δπερ τότε 
ήτο πρός τό εΰωνον τών πραγμάτων μέγας μισθός 
διά τόν πτωχόν μοναχόν. Τόν μισθόν τούτον έδέχθη 
δ Κουτσαβράμιος σκεπτόμενος έξ αύτοϋ έλάχιστα 
νά δαπανά πρός διατροφήν του, τά δέ λοιπά 
χρήματα νά έξοικονομήση,ϊνα κτισθή κτίριον σχο
λικόν εν τή πατρίδι του. Άλλά δυστυχώς τήν 
αύτήν νύκτα άπέθανεν δ γέρων ύπό κεραυνοβόλου 
άποπληξίας, Τοϋτο μαθών δ Κυβερνήτης έλυπήθη 
σφόδρκ καί άπετάθη είς τήν κοινότητα Ζυγοβιστίου 
ζητών διά τής παραχωρηθείση; υποτροφίας νά έκ- 
παιδευθή συγγενής τοϋ άποθανόντος, δπερ και έγέ
νετο. Ό διάδοχος τοϋ Κουτσκβραμίου έκ τής 
ύποτροφίας του σεβόμενος τήν προαίρεσιν τοϋ άπο
θανόντος διδασκάλου έξφκονόμησε τό πλεϊστον 
μέρος τών χρημάτων, τά δποϊα μετ’ άλλωνκατα- 
βληθέντων ύπό τών κατοίκων έχρησίμευσαν πρός 
κτίσιν τοϋ σχολείου, τοϋ κοσμούντο; σήμερον τό 
Ζυγοβίστιον. Είθε δ θεός νά δίδη άρχοντας τοιαύ- 
την πατρικήν καρδιαν έχοντας πρό; τού; διδασκά
λους, καί τοιαύτην προαίρεσιν ύπέρ τών δημοτικών 
σχολί ων, οΐαν είχεν δ άοίδιμος Καποδίστριας

UPOS ΤΟΝ Κ. ΪΙΙΟΪΡΓΟΝ ΤΒΣ 1Ι.ΑΙΑΕΙΑΣ

«Πολλάκις, κ. Υπουργέ, καί έν τή δημοσιογρα
φία καί έν ίπιστημονικοϊς περ οδικοϊς καί έν έπι— 
σήμοι; έκθέσεσι πρός τό Ύπουργεΐον κατηγγέλθη 
ένώπιον τοϋ Πανελληνίου, δ κ. Χαρίσιος Πα.παμάρ- 
κος,διευθυντής τοϋ τμήματος τής Δημοτ. έκπαιδεύ- 
σεως,ιός άνθρωπος έκ συστήματος πολέμιος τής πα
τρίδος ήμών, ώς άνθρωπος έπί προδιαγεγραμμένου 
σχεδίου χωρών πρός επιτυχίαν τής καταπτώσεως 
τοϋ φρονήματος . . . τοϋ έθνικοϋ.

Δέν ίχρειάζετο καί πολύς νοϋς, ϊνα καταλάβη, 
δτι τά πατριωτικά αισθήματα μόνον έν τή ^ίζη 
πολεμούνταε τελεσφόρως, έγκαταλειπομένων τού
των άνευ ποτισμοϋ, άνευ καλλιέργειας, καί διά 

τούτο τό μάλλον ευάλωτον μέρος, τά; τρυφεράς 
καί άθώας ψυχάς τών παίδων έξελέξατο πρό; 
έκτέλεσιν τών καταχθονίων σχεδ ων του.

Εσκέφθη δτι τό μέλλον τή; Ελλάδος έξαοτά- 
ται κατά γενικόν κανόνα έκ τή; τοιαύτη; ή τοι
αύτης αγωγής, ήν ήθελον λάβει οί νέοι, οί μέλλον
τες μίαν ήμέραν ν’ άπαρτίσωσι τήν ανδρικήν ήλι
κίαν αύτής. ’Αφού λοιπόν τοϋτο δέν έττιδέχεται αμ
φιβολίαν,άνάγκη, είπε ,νά δώσωμεν είς τα σχολεία 
τοϋ λαοϋ βιβλία προς άνάγνωσιν, ούδαμοϋ άνα- 
φέροντα τήν λέξιν «πατρές». "Ας άναγινώσκουν 
μέσα, φείΠια, λύκους, άλώπβκας, γερά
κια, χρυσοκανθάρους, μωρούς ξενοδό
χους, κλέπτας, καπνοδοχοκαθαριστής, 
καί τά παρόμοια, καί άς έντρι φήσωσιν είς αύτά 
καί δταν τό πνεύμα αύτών έθισθή είς τάς μωρίας, 
καί είς τήν ΰλην, άποναρκοϋται πλέον, καί δεν 
ζηλεύει τά; ιδέας.

Επόμενος δέ τώ σχεδίω αύτοϋ συνέγραψε βι
βλία τέσσαρα, ίξ ών δύο κυκλοφοροϋσϊ δυστυ
χώς άκόμη εις τά δημοτικά σχολεία τοϋ κρά
τους. Είνε δέ ταϋτα ΈΣληνικόν άναγνω
σματάριον διά τήν Β . τάξιν καί έτερον 
τοιοϋτον διά τήν Γ’. τών δημοτικών σχολείων, 
ούδαμοϋ περιέχοντα τήν λέξιν « πατρίς » , 
άλλά καί άν που ύπήρχεν αΰτη, άναγκαζό- 
μενός ποτέ νά περιλάβη έν τώ βιβλίω του 
ποίημα πατριωτικόν, άπέκοπτεν έπιμελώς, τήν 
άπαρέσκουσαν εί; αύτόν φιλοπάτριδα στροφήν, δ 
άρνησίπατρι; ούτο; Μαργαρίτης.

Άμα τή άναγνώσει τών γραμμών τούτων, κ. 
Υπουργέ,ζητήσατε τό ύπό τοϋ κ.Παπαμάρκου γε- 
γραμμένον Ελληνικόν Άναγνωσματάριον (τάξις 
Γ’.) καί ανοίξατε είς τήν σελ. 96 καί ■·άνά- 
γνωτε τό ναυτόπουλο τοϋ πατριώτου ποιητοϋ 
Ήλ. Τανταλίδου. Ματαίω;, ώ έμπνευσμένη 
ψυχή, θα ζητησγς ν’ άνευρης τήν στροφήν εκείνην, 
δι ’ ήν και μόνην έμειδίασε περαίνων το ποίημά 
του δ ποιητής' ιδού αΰτη

«Ιΐοϋ ελπίζει παλλςηκάρι 
νά τό Sjn καμμ^ά φορά, 

νά τό είπούν μικρό Κανάρη 
μέσ’ ’ς τ’αθάνατα *®*αρά.»

Ναι ! τήν άπέκοψεν δ άλιτήριος οΰτος, διότι 
έβλεπε ποσον ένθεος εϊνε ή εύχή αΰτη τή; έλληνί- 
δος μητρό;, εύχομενη; νά ϊδη μιαν ήμέραν τόν 
υιόν της ίν μέσω εχθρικών στόλων άνά χεϊρα; 
έχοντα τόν δαυλόν τοϋ Κανάρη.

Άλλά τίνες είσθε σείς, ώ βέβηλοι, οί τολμώντε; 
είς τά όνειρα μα;, εί; τούς πόθους μα; νά θέτητε 
χεϊρα ίεροσυλον ; Τίνες είσθε σείς, ώ προδόται 
τών τιμαλφεστέρων μας άγαθών, οί περιφρονοϋν— 
τες έκεινους, ένώπιον τών δποίων έκλιναν το γόνυ 
οί έχθρικοί κολοσσοί ;
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IΤινες εισθε σεϊς, ώ άγύρται, ώ κακούργοι, ώ 
άγνώμονες, οί τοσοΰτον πλουσίω; τρεφόμενοι παρά 
τής πατρίϊος ήμών, καί ής τά θεμέλια τοσοΰτον 
άναιόώς καί θρασέως ύπονομεύετε ;

Καΐ.εύρέθησαν κυβερνήται τής πατρίδος,οίδοντες 
όπλα προς φύλαξιν τής τιμής της εις άνθρώπους το
σοΰτον δολοφονεκώς στρέφοντας κατ’αυτής’ταΰτα

Άλλ’ οχι! ή καταγγελία εινε ώρισμένη, σα
φής. Καταγγέλλομεν τόν Χαρίσιον Παπαμάρκον 
ώς έμμεσον προδότην τής πατρίδος, φοβερώτερον 
και καταχθονιώτερον καί αύτοϋ τοϋ ’Εφιάλτου 
άτε εκείνου μέν δολοφονήσαντο; 300 Σπαρτιάτας, 
τούτου δέ δολοφονοϋντος καί παρόν καί μέλλον 
εκατομμυρίων 'Ελλήνων.

Καί ή καταγγελία ένώπιον δλοκλήρου τοΰ Παν
ελληνίου διασαλπίζεται, κυρίως δμως ένώπιον 
έκείνου, οστις τήν τύχην τοΰ προδότου είς τάς 
χεϊρας αύτοΰ κρατεί καί παρά τό πλευράν τοϋ 
όποιου τον γενναϊον μαχητήν ύποκρίνεται.

Καί εινε δυνατόν νά πιστεύσωμεν, δτι ,ή ποιη
τική, ή γενναία ψυχή τοϋ κ. Βλάχου θέλει άντι- 
παρέλθει τοιαύτην καταγγελίαν άφίνων άτιμώρη- 
τον τόν άναιδή ύβριστήν τής πατρίδος, τόν έλεει- 
νολογοϋντα τόν Κανάρην, ένώπιον τοϋ οποίου έσί- 
γησεν ό κεραυνός καΐ έθραύσθη ή τρικυμία ;

Όχι ! οχι’! ποτέ ! Ψυχή δροσιζομένη είς τά νά
ματα τής Κασταλλίας καί άνερχομένη τάς κορυ- 
φάς τοϋ δυσβάτου Έλικώνος, ψυχή, ούχί άπαξ 
άναπτερωθεϊσα καί ύμνήσασα τούς ημιθέους τής 
ί ρας μας έπαναστάσεως ήρωας, ψυχή λέγομεν 
τοιαύτη δέν είνε δυνατόν ν’ άφήση άνευ έκδική- 
σεως τήν ίεράν μας πατρίδα ένώπιον τής όποιας 
ά.πασα ή άνθρωπότης κλίνουσα τό γόνυ προσφέρει 
θυμίαμα εύγνωμοσύνης.

Δέν θέλω νά εϊπω περισσότερα, σιγώ’ διότι ύπό 
ίεροΰ κατά τοΰ ύβριστοΰ πάθους κατεχόμενος, φο
βούμαι μή τυχόν καί θεωρηθώ ύπό τίνος ώς έχων 
προσωπικήν κατ’ αύτοΰ άγανάκτητιν.

'Ορκίζομαι είς τήν θείαν μνήμην τών ύπό τοϋ 
νέου τούτου Μαργαρίτου καθυβριζομένων γιγάντων 
τοΰ 21, επικαλούμενο; τήν άράν αύτών, έάν ύπό 
ιδιοτέλειας κινούμενος άποστέλλω τάς γραμμάς 
ταύτας προς δημοσίευσιν καί γνώσιν έκείνων, είς 
ών τάς χεϊρας άνετέθη τό πηοαλιον τοΰ κλυδωνε- 
ζομένου τής πολιτείας σκάφους.

Οί αρμόδιος ας σκεφθώσι καλώς, δτι έπιτελοΰσι 
καθήκον ιερόν άπομακρύνοντες τής ύπηρεσίας τοι- 
οϋτον άνθρωπον, αγύρτην, ύποκριτήν, ύπονομεύ- 
οντα τοσοΰτον άσυστόλως, παν δ,τι φιλοϋμεν ώς 
άγιον, πάν δ,τι εξαγιάζει καί θερμαίνει τό παρόν, 
άναπτεροϊ δέ τδ μέλλον. Ό δηαοδιδάσκαλος

Ρ. I.

Σημ. Σ. Έχπ. Τήν ανωτέρω πρός τό Ύπουργεΐον 
τής Παιδείας άπευθυνομένην επιστολήν τοϋ διδασκάλου

δημοσιεύομεν και χάριν τοϋ Ύπουργοΰ ίνα γνωρίση έτι 
κάλλιον τόν συγγραφέα τών αναγνωσματαρίων, άλλά καί 
ίνα ο’ιχτείρωμεν τήν θέσιν τών δημοδιδασκάλων, οϊτινες 
είναι ήναγκασμένοι παρά τήν συνείδησίν των, παρά τους 

πόθους των, παρά τό πρός τήν πατρίδα καθήχόν των νά 
δίδωσι πρός τους παΐδας πρός άνάγνωσιν βιβλία, περί ών 

ή επίσημος εκθεσις τών κριτών λέγει τά έξής ότι «4ίόά- 
σκουσι περισσότερός κακίας και πονηριάς η άρετάς, περι- 
ε'Χ°νσι °ΰ poror σχεσεις καί πράξεις χαΐ σχει^εις ποταπίς, 
δι’ ών κακών παραδειγματίζονται καΐ διαφθείρογται μάλ
λον ή παιδεύονται αί ψυχαΐ τών παίδων, άλλά καί αύ

τήν τήν κακίαν χαί πονηριάν παραστώσι θριαμβεύονταν. 
Τΰ ψεϋδος, ή άπάτη, ό δόλος, ή σκληρότης, ή έπιχαι- 
ρεχαχία, ή χακολογία, ή πονηριά πρωτοστατοΰσι έν αύ- 
τοΐς χαί παραδειγματίζουσιν όλεθρίως τούς νεαρούς παί- 
δας. Οΰδαμοϋ δ’ έν αύτοϊς ήθικόν ύψος, πολύ δέ όλιγώ

τερον κάλλος χαί πνεΰμα Χριστιανικόν, όπερ έπρεπεν έν 
τούτοις νά διαπνέη τά άναγνωστικά βιβλία τών δημοτικών 
σχολείων. Ή ίερά. γραφή, τό Εύαγγέλιον ώς χαί ή πά
τριος ήμών ιστορία γίμιι λαμπρότατων παραδειγμάτων 
άρετής άνθρώπων. Ό συγγραφεύς όμως τοΰ ύπό κρίσιν 

άναγνωσματαρίου άφήκε τούς στίλβοντας τούτους άδάμαν- 

τας ...... Οΐ δύο φωτοβόλοι αστέρες, οΐτινες οΦεί- 
λουσι νά φωτίζωσι τήν δδόν ύγιοΰς δημοτικής έχπαιδεύ- 
σεως, ή θρησκεία καί ή πατρίς διά τόν συγγραφέα τοΰ 
κρινομένου αναγνωσματαρίου —καϊ τό λέγομεν μετά ενδο
μύχου ήμών λύπης— είναε έσβεσμένοι- ’Ελλείπει άπό 
τοΰ βιβλίου αύτοΰ τό θρησκευτικόν αίσθημα καί ή πρός 
τήν πατρίδα άγάπη, άπερ είνε καί ή βάσκ τής γνήσιας 

δημοτικής έκπαιδεύσεως καί ή κρηπίς τοΰ εθνικού μεγα
λείου. Ονδ' ανιη κάτ η γλυκεία Λεζις πατρις άπανια δυσ- 
τυχΰς er τω αναγπωσματαρίω τούτω' διό χαί άδύνατον είναε 
νά έννοήση τις έκ μόνου τοΰ περιεχομένου αύτοΰ, έάν 
έγράφη δι’ Έλληνόπαιδας....... Πάντα τάνωτέρω αμαρ

τήματα χαθιστώσι τό βιβλίον arafior εισαγωγής εις τό 
δημοτικόν ήμΰ>ν σχοΛεϊα». 1)

Τοεχύτην γνώμην έξήνεγχεν ή επίσημος- επιτροπεία 
περί τοΰ άναγνωσματαρίου τοΰ χ. X. Πκπαμαρκου. Τί δέ 
κατόπιν τοιαύτης φοβέρας καταδίκης, ήτις ούδέποτε μέχρι 
τοΰδε ήχούσθη περί βιβλίου έν έπισήμω έχθέσει, τό καθή
κον ύπαγορεύει είς τούς διδασκάλους νά πράξωσι. τοΰτο 
δέν ίγομεν άνάγκην ήμεϊς νά δηλώσο μεν, Ή άγάπη πρός 
τό έθνος, πρός τά τέκνα τής πατρίδος ήμών, ά όφείλομεν 
δσον δυνάμεθα καλλίτερον νά παιδεύσωμεν, είναι μέγιστον 
καίήκον χαί πρό τοΰ καθήκοντος τούτου πρέπει πάν άλλο 
δευτερεΰον καθήκον νά ύποχωρήση. Έγώ, έάν ήμην δι
δάσκαλος, θά προετίμων έχατοντάκις νάπολυθώ ή νά κατα- 

διχασθώ νά διδάσκω τούς παΐδας τών συμπολιτών μου 
βιβλία καταδικασθέντα νά βιφθώσιν ώς έξαμβλώματα εις 

τούς Άποθέτας.

1) ’Εκθέσεις τών κριτών τών διδακτικών βιβλίων τής 
μέσης καί κατωτέρας έκπαιδεύσεως τοΰ έτους 1894 σελ. 

I 16 καί 20. ΓΙρβλ. χαί «Έκπαίδευσιν» έτους Γ' σέλ. 80, 
| 100 χαί 102.

έκ τοΰ τυπογραφείον τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΔΟλ 1895 — 3491.


