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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

(Συνέχεια καί τέλος)

Άλλά τά αποτελέσματα τής πνευματικής τών 
μαθητών κοπώσεως, δσον κακά καί άν είναι, είναι 
μετριότατα έν παραβολή πρός τά δεινά, 5 απερ
γάζεται ή κόπωσις είς τήν ύγείαν, είς τήν έξα- 
σθένησιν τοϋ οργανισμού, είς τήν έζασθένησιν τής 
ζωτικής δυνάμεως, είς τό θυμικόν αύτών, δπερ ποιεί 
νοσηρόν. Αί νεώτεραι ανακαλύψεις τής φυσιολογίας 
απέδειξαν πόσον καταπληκτικήν ροπήν έχει ό εγ
κέφαλος εις τήν ενέργειαν τοϋ δλου οργανισμού. 
Πέψεις, κυκλοφορία τοϋ αίματος καί άπασαι αί ίρ- 
γανικαί λειτουργία·, μέχρι τής ελάχιστης κινούν
ται διά νευρικών ερεθισμών. "Οστις παρετήρησε τό 
πείραμα τό έπινοηθέν ΰπό Weber, έν ώ φαίνονται 
τά αποτελέσματα τοϋ ερεθισμού τοϋ πνευμονσ/α- 
στρικού ή πλανητικού νεύρου (Nervus vagus) τού 
συνδέοντας τόν εγκέφαλον μέ τά έντερα· δστις 
παρετήρησε τά συμβαίνοντα έν τή καρδία, ήτις, 
έρεθιζομένου τοϋ νεύρου, αίφνης σταματά καί βρα
δέως πάλιν αρχεται νά πάλλη, άφ ’ ού παύση ό 
ερεθισμός καί πάλιν, επαναλαμβανομένου τοϋ ερε
θισμού, έν άκαρεϊ σταματά, θά έχη ζωηράν εικό
να περί τής παραλυτικής δυνάμεως, ήν κατάκοπος 
εγκέφαλος ασκεί είς τό σώμα. Άλλ ’ δ,τι ή φυ
σιολογία διδάσκει βλέπομεν δυστυχώς άληθεϋον 
καί έν τώ βίω τών άνθρώπων. Όταν φοβηθώμεν, ή 
χαρώμεν, αισθανόμεθα την καρδίαν ήμών σφοδρώς 
παλλομένην. Όταν συγκινηθώμεν ίσχυρώς ή ΰπό 
λύπης ή ΧαΡ“τ ή άγανακτήσεως, έλαττοΰται ή 

δρεξις ήμών νά φάγωμεν ή δυσχεραίνεται ή πέψις, 
έάν ’χωμεν φάγη πρό τής συγκινήσεως.Ταύτα πάν
τα μαρτυρούσιν δτι έγκεφαλικαί διαταράξεις με
γάλοι ή μικραί συνεπάγονται καί ο'ργανικάς δια
ταράξεις μεγάλας ή μικράς, οίον τής καρδίας, τοϋ 
στομάχου, τών έντέρων. Ό ύπνος γίνεται διακεκομ
μένος καί όλίγος καί δυσθυμία καταλαμβάνει τόν 
πάσχοντα.

Κατά ταύτα δυνάμεθα νά συμ,περάνωμεν πόσην 
βλάβην φέρει είς τά παιδία διανοητική κόπωσις 
αυτών. Τήν έ'ντασιν τήν υπερβολικήν τοϋ έγκεφά- 
λου θά παρακολουθήση διατάραξις σωματική, 
ήτις καί άν δέν είναι τοιαύτη, ώστε νά γεννηθή 
έντεύθεν νόσος, θά πρόκυψη δμως πάντως βραδέως 
αυξανόμενη αλλοίωσες τοϋ δλου οργανισμού. Καί πώς 
δύναται νά φθάση οργανισμός εις τήν άκμήν του, 
ού ή μέν δρεξις είναι δύσκολος, ή δέ πέψις γίνεται 
άτελής, ή δέ κυκλοφορία τοϋ αίματος άτονος ; 
Ή κανονική λειτουργία τοΰ οργανισμού έξαρτάται 
έκ τής συνυπάρξεως καταλλήλου ποσού αίματος. 
Άνευ έπαρκοϋς ποσού καλού αίματος ούδιΐς άδήν 
έκκρίνει ώς πρέπει, ούδέν τών έντέρων έκτελεΐ τε
λείως τήν άποστολήν του, ούδέν νεύρον,ούοείς μύς, 
ούδεμία μεμβράνη ή άλλος τις ιστός δύναται έπαρ- 
κώς νά άνακαινισθή, ούδέ γίνεται ή αύξησις τού 
σώματός ούτε ή κανονική ούτε ή προσήκουσα. 
Κατά ταϋτα δύναται τις νά φαντασθή όποια ολέ
θρια αποτελέσματα θά άναφανώσιν, δταν είς τό 
αύξανόμενον σώμα ό μέν στόμαχος ό έξησθενημένος 
παρέχη αίμα, δπερ κατά μέν τό ποσόν είναι ανε
παρκές, κατά δέ τά συστατικά πενιχρόν, θέτη δέ 
τό κακόν τοϋτο αίμα είς κυκλοφορίαν μετ’ ατο
νίας παρά φύσιν καρδίαν έξησθενημένη ;

Καί άν ή πνευματική εντασις φέρει τοιαύτα α
ποτελέσματα, όποια άρά γε αποτελέσματα θά φέρη ή
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πνευματική ύπερπλήρωσις ; Τοΰτο είνάι έτι μεΐζον 
κακούργημα, καθ’ δσον δέν έκπληροΐ καί ούίένα 
σκοπόν. Τό πνεΰμα, ώς καί τό σώμα τοΰ άνθρώ
που, δέν δύναται νά περιλάβη γνώσεις ύπερβαι- 
νούσας ώρισμένβν μέτρον. Καί άν μέν τις είσβιςζη 
είς αύτό γνώσεις, ας δέν δύναται νά επεξεργαστή, 
αύτό έκβάλλει αύτάς πάλιν. Άλλά τό χείριστον 
πάντων κακόν τής πνευματικής ύπερπληρώσεως a- 
vat ένθεν» μέν ή λυπηρά άνάμνησις τής ίσχυράς νοη- 
τικής έντάσεως καί τών μαθημάτων τών προκα- 
λεσάντων τήν τοιαύτην στενοχώριαν, ένθεν δέ ή 
νοσηρά κατάστασις τοΰ εγκεφάλου ή έπακολου- 
θοΰσα τήν τοιαύτην ύπερπλήρωσιν. Άμφότερα δέ 

—τερός τ'Λ 
πρός τελειοποίη· 
τοΐς μαθηταΐς ή

πισωρεύσεως τών γνώσεων προσγί- 
ηθίζομεν τόν μαθητήν νά δίδη προ- 

... γνώσεις και ούχί είς τόν διοργανι- 
σμόν τών γνώσεων, δπερ είναι σπουδαιότερον, άλλ’ 
ό διοργανισμ,ός ύποθέτει χρόνον καί σκέψιν. Άλλά 

· ~τ προτερήματα ή συσσώρευσις 
ι, πάλιν θά ήτο κάκιστη, άφ’ ού κα- 

ρη, ;ήν σωματικήν τοΰ άνθρώπου δύναμιν. 
καλόν θά έ'καμνεν είς τό πνεΰμα, θά κατέ- 

μάς ώφέ- 
θά χοίτε-

ταΰτα γεννώσι πολλάκις αηδίαν 
βλία καί άντί τοΰ ένδιαφέροντος 
σιν περαιτέρω άναφαίνεται παρά 

όπισθοδρόμησις. Άλλά και άλλχ αδιαφορία και η 
βλάβη έκ τής έ 
νεται, δτι συν· 
σοχήν εις ται

και άν είχεν δλα τά ι 
τών γνώσεων, πάλιν θά ήτο κάκιστη, άφ * ού κα
ταστρέφω τ· 
"Ο, τι ;
στρεφε τοΰτο είς τό σώμα. Καί τί θά 
λουν αί γνώσεις, άφ*  ού τδ σώμα ήμών 
ται έξηντλημένον καί νοσοΰν ;

Ή τοιαύτη δέ τών γνώσεων ύπερπλήρωσις κα
θίσταται τά μάλιστα βλαβερά είς τάς γυναίκας, 
διότι αύτών ό έν τφ οίκω βίος δέν παρέχει τήν 
προσήκούσαν εύκάιρίαν πρός τόνωσιν σωματικήν 
καί άντίπραξιν έίς τά άποτελέσματα τής ύπερπλη- 
ρώσεως. Καί μωροί γονείς νομίζουσιν δτι πολλαί 
γνώσεις είναι συστατικόν καλόν διά τά κΌράσιά τον 
ώς δ'.ευκολ,ύνουσαι αύτών τήν άποκατάστασιν, ώς 
άν όί άνδρες ν’ άποβλέπωσι, δταν πρόκηται νά έκλέ- 
ζωσι τήν σύντροφον τοΰ βίου των, είς τάς μαθη- 

καί. γραμματικός γνώσεις τ 
εις το ροδόχρόυν καί σφριγών - 
εις τήν φαιορότητα, ήν γέννα 
τής ζωής. Πας τις γινώσκει 

έρωτος πρός
τά σωματικά αύτών 
δυσκόλως θά εύρεθή 
ΰπό διαπύρου έρωτος 
ιΐχε άπταίστως σύμ- 

ι τό συντακτικόν τής 
Τά σωματικά

•ήν εκλογήν πολύ με
--------ι νά τίθενται έν 

' £1*> ·
ών νεανίοων 

σώιχα αυ- 
αύταις ή 

σ ν «*  . οτι ανορις 
κορασίδας

αατικάς 
και ουχι 
τών καί 
πληθώρα 
κατελήφθησαν ύπό σφοδρού ερ 
καί ένυμφεύθησαν αύτάς διά 
κάλλη και θέλγητρα, άλλά 
παράδειγμα δτι έκυριεύθη τις 
προς γυναίκα, διότι· αύτη και 
πασαν τήν γραμίζάτικήν κα' 
Ελληνικής γλώσσης. Τά σωματικά πλεονεκτήματα 
βαούνουσίν είς τήν εκλογήν πολύ μεΐζον ή τά πνευ 
ματικά καί διά τοΰτο δεν έπρεπε 
υστερώ’, άλλ*  έν πρώτφ λόγω κατά τήν παίδευσιν 
τών κοοασίων.

Άφ’ ,ού λοιπόν ή βαρυφόρτωσις τών μαθητών 
διά μαθημάτων δέν ωφελεί ούτε διανοητικώς ούτε

ί

σωματικώς, ώς άνωτέρω άνεπτύςαμεν, απαιτείται 
ικανή δόσις κουφότητες καϊ μωρίας, ίνα βαρυφορ-, 
τώνη τις τούς μαθητάς καθιστάμενος αύτοις βα- 
ρυτάτου εγκλήματος ένοχος ένθεν μέν ύποσκάπτων"' 
τήν υγείαν αύτών, ένθεν δέ έμβάλλων αύτοις τήν 
άηδίαν ποός τά μαθήματα, ήν έξ άπαντος γεννμ 
ή βιαία τών γνώσεων μετάδοσις καί ή έξασθένησις 
τοΰ εγκεφάλου ώς έκ τής ΰπερμέτρου κοπώσεως 
είς ήν ούτος ύποβάλλεται.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πολλάκις κατά τά τελευταία ταΰτα έτη έγέ

νετο λόγος περί τών ήμετέρων ελληνικών σχολείων 
καί περί τής καταργήσεως ή τοΰ άναδιορανισμοΰ 
αύτών. Άμέσως μετά τήν σύστασιν τών διδα
σκαλείων έπεκράτησεν ή ιδέα, δτι πρός βελτίωσιν 
τής δημοτικής ήμών έκπαιδεύσεως δέν ήοκει ή 
μόρφωσις καταλλήλων διδασκάλων, άλλ ’ έπρεπε 
καί ό χρόνος τής φοιτήσεως είς τά δημοτικά σχο
λεία σπουδαίως νά αύξηθή. Ή γνώμη αύτη διε- 
τυπώθη άλλοτε καί εϊς νομοσχέδια,κατά τά όποια 
έμελλον νά ίδρυθώσιν είς τά κυριώτερα τούλάχι
στον κέντρα τοΰ βασιλείου πλήρη δημοτικά σχο
λεία, άστικά ονομαζόμενα, άτινα κατ’ άπομίμησιν 
τών προτύπων τών προσηρτημένων είς τά διδασκα
λεία, θά είχον έξ ένιαυσίους τάξεις. Άναγκαία δέ 
συνέπεια τής ίδρύσεως τών σχολείων τούτων έθεω- 
ρήθη τότε ή κατάργησις τών ύπαρχόντων ελληνι
κών σχολείων, αί δύο τάξεις τών όποιων έμελλον 
νά προσαρτηθώσιν είς τά άστικά σχολεία, ή δέ 
άνωτέρα. είς τά γυμνάσια. Τά νομοσχέδια ταΰτα 
δέν έ'λαβον ίσχύν νόμου, βαθμηδόν δέ ή ιδέα τής 
καταργήσεως τών ελληνικών σχολείων έγκατελεί- 
φθη, σήμερον δέ καΐ δταν γένηται λόγος περί βελ
τιώσεως τών δημοτικών σχολείων ;καΐ προσθήκης 
εί; αύτά νέων τάξεων, ούδείς λόγος γίνεται περί 
καταργήσεως τών ελληνικών σχολείων. Δέν ήξεύ- 
ρω άν τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ μή ένιαίου τής ερ
γασίας τών έν Ύπουργείφ δύο τμημάτων, είς 
όί τά έλληνικά καί τά δημοτικά σχολεία ύπάγον- 
ται ή έάν πρέπη νά άποδοθή είς τήν 'έπικράτησιν 
άλλων ιδεών. Δέν είναι άπίθανον π.χ. νά έγένετο 
καί έν τφ Ύπουργείφ δεκτή ή’άρχή, δτι έκαστον 
σχολεΐον έχει ίδιον καί αύτοτελή σκοπόν, δν όφεί-

Σημ. Σ. Πεοΐ 'Ελληνικών σχολείων ημείς εχομεν όλως 
ενάντιαν γνώμην φρονοϋντες ότι είναι σχολεία απαραίτη
τα δια την μέσην τάξιν κα'οδιά τοΰτο έπιθυμοΰμεν ίχι 
μόνον να μη διαλυθώσι, αλλα και να συμπληρωθώσ.ι. Τήν 
γνώμην τύατην άνεπτύξαμεν προ 4 ετών εν τή επιστη
μονική εταιρεία, Οά πραγμάτευθώμεν δέ καί πάλιν περί 
τούτου εν τή Εκπαιδεύσει. 

λει νά έπιδιώξη δλως άσχέτως πρός έργασίαν 
τών άλλων σχολείων καί διά τοΰτο νά έπεκράτη- 
σεν ή γνώμη, δτι οϊαν δήποτε άνάπτυξιν καί άν 
λάβωσι τά ήμέτερα δημοτικά σχολεία ώς σχολεία 
προπαρασκευαστικά τών γυμνασίων ή μάλλον ώς 
άποτελοΰντα τί 
πρέπει νά μείνωσιν άθικτα, 
δέν είνε νέα, θεωρητικά: 
λως πολύ 
άξΐ 
έκάστου 
ούτος- 
ιζ,εσως έκαστον σχολεΐον 
τού άιχέσως άνωτέρου. 
σριος τών 
αύςησιν τής προς συντήρησήν αύτών άπα 
δαπάνης κα’ι εινε έ 
παρ’ ήαιν, 
διοργανώσει 
γώμεθα ύπο 
τούτου οεν
’■ ' ρ.

τάς κατωτέοας τάζεις τών γυμνασίων 
. Ή άρχή αΰτη, ήτις 
μοί φαίνεται άναμφιβό- 

πειστική, άλλά πρακτικώς μικράν έχει 
,ίαν. Διότι δσον αυτοτελής καί άν είνε ό σκοπός 

σχολείου—καί βεβαίως πρέπει νά είνε τοι- 
—ούδεμία έξ άλλου υπάρχει αμφιβολία δτι έμ- 

■’-------- ' ' > είνε προπαρασκευαστικόν
Άλλως ό έντελής χωρι- 

σχολείων συνεπάγεται καί σπουδαίαν 
"" —"■ -----" ιιτουμένης 

επομένως έντελώς ανεφάρμοστος 
οφείλομεν ουστυχώς καί έν τή 

ίπει νά όδη- 
νεύματος αΰστηράς οικονομίας. Έκτός 
"πει νά μείνη άπαρατήρητον, ότι ή 

άρχή αύτη τής αΰτοτελείας τών σχολείων συνδέε- 
άναποσπάστως μετά μιάς άλλης άρχής, 

είνε δύο ειδών άνώτερα δηλ. 
καί δημοτικά σχολεία.

σ οιτινις 
τών ήμετέρων σχολείων πρέ r » — 7Τΰ'/"’... ..

πρέπι

αι c ϊς. καθ’ 
ήν τά σχολεία είνε δύο ειδών άνώτερα δηλ. καί 
κατώτερα, γυμνάσια καί δημοτικά σχολεία. Τά 
Eurgen schulen τών γερμανών ή τά άστικά σχο
λεία, δπως ταΰτα έκλήθησαν παρ’ ήμΐν, φαίνον
ται μέν έκ πρώτης δψεως οτι κατέχουσι μέσην 
τινά θέσιν μεταξύ τών γυμ.νασίων καί τών δημο
τικών σχολείων, κατ ’ ουσίαν δμως ούδέν άλλο είνε 
εέμή δημοτικά σχολεία άνωτέραν λαβόντα άνά- 
πτυξιν, ίνα δύνανται καλλίτερον νά έξυπηρετήσωσι 
τάς βεβαίως άνωτέρας πνευματικός άνάγκας τών 
άστών. Είτε έχουσιν λοιπόν τά σχολεία δλως αύ
τοτελή σκοπόν, είτε το εν είνε προπαρασκευαστι
κόν τοϋ ετέρου, δύο είδη σχολείων πρέπει νά δια- 
κρίνωμεν, τό γυμνάσιου δηλ. τό όποιον είναι τό 
κατ ’ έξοχήν παιδαγωγικόν καθίδρυμα και τό δημο
τικόν σχολεΐον, τό όποιον παρέχει μέν πολύ μικρο- 
τέραν άνάπτυξιν, άλλά τήν μικράν αύτήν άνάπευ- 
ξιν .παρέχει είς πάντας έν γένει τούς μέλλονεας 
πολίτας. Τούτου τεθέντος ή ύπαρξις τρίτου είδους 
σχολείου, έπομένως καί τού ελληνικού, είναι δίως 
περιττή, όρθή δέ ήτο ή άρχικώς έπικοατήσασα γνώ
μη περί τής καταργήσεως αύτών, άμα ήθελον ίδρυ- 
θή άστικά σχολεία μ.έ έξ τάξεις. Είς τήν . αρχήν 
δέ αύτήν πρέπει, νομίζω, νά έπά'νέλθώμέν,άν πράγ
ματι θέλωμεν νά βελτιώσωμεν τά ήμέτερα σχο
λεία. Ούδέ πρέπει νά δίστάσωαεν νά προβώμεν είς 
τάς βελτιώσεις ταύτας, ίνα μή προσκρούσωμεν είς 
τά συμφέροντα τών έλλην'οδισάσκάλων. Έννοώ πολύ 
καλά δτι ή πολιτεία δέν πρέπει νά φανή άσπλαγ— 
χνος πρός τούς άρχαίους τούτους-διδασκάλους άλλ’ 
ούτοι εύτυχώς δέν είναι πολλοί καί δύνανται 
εύκόλως νά χρησιμοπΌιηθώσιν είς άλλην ύπηρεσίαν. ■ 
Διότι άν έξαιρέσωμεν τούς διδάκτορας καί τούς 
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, οΐτινες ύπη- 
ά έλληνικά σχολεία, οΐτινες δύνανται 

τοποθετηθώσιν είς τά γυμνάσια,

προλύτας τής φιλοσοφικής σχολής, 
ρετεΰσιν. είς τι 
αύτοδικαίως νά 
άν έξαιρέσωμεν τούς βοηθούς τών έλληνικών σχοΛ 
λείων, οΐτινες κατ ’έπιείκειαν καί ούτως είπεϊν προσ- 
ωμνώς είσήχθησαν είς τήν ύπηρεσίαν καί έπομέ- 
νυς ούδέν δικαίωμα έν αύτφ άπέκτησαν, άν έξαι
ρέσωμεν τούς σχολάρχάς καί ελληνοδιδασκάλους, οΐ
τινες ένεκα γήρατος ή καί άνίκανότητος πρέπει 
να άποχωρήσωσι τής ύπηρεσίας, ολίγοι, πολύ όλί- 
ήοι ελληνοδιδάσκαλοι μένουσι περί τών όποιων ή 
τολιτεία πρέπει νά μεριμνήση, τούτρυς δέ δύναται 
αξιόλογα νά τοποθετήση είς τάς κατωτέρας τάξεις 
εών Γυμ.νασίων, εις ά. ώς άνωτέρω εΐπομεν, μετά 
τήν σύστασιν τών άστικών σχολείων θά ποοστεθή 
καί ή γ.’ τάξις τών έλληνικών σχολείων.

Είς τό αύτό συμ.πέρασμα ουνάμεθα νά φθάσωμεν, 
άν μελετήσωμεν καί αύτόν τόν νόμον περί Ελ
ληνικών σχολείων. Κατά τό διάταγμα τής 31 Δε
κεμβρίου 1836 «περί τοϋ κανονισμού τών Έλλη
νικών σχολείων καί γυμ.νασϊων», δπερ έπέχει θε- 
σιν νόμου, «πρώτιστος σκοπός τών έλληνικών σχο
λείων είναι νά προετοιμάζουν διά τά γυμνάσια, 
καί κατ ’ αύτόν συμμορφοΰται τό άντικείμενον, 
ή έκτασις καί ό τρόπο: τής διδασκαλίας, αλλά συγ
χρόνως ή έν αύτοις έκπαίδευσις πρέπει νά άπο- 
τελή καΐ αύθύπαρκτόν τι ολον ώς πρώτην μέν θεω— 
ρούμενον βαθμίδα τής έπιστημονικής μορφώσεως 
τής νεολαίας, άλλά καί διά τούς παΐδας κατάλ
ληλον, δσοι δέν θέλουν μεταβή είς τά γυμνάσια, 
άλλ’ άπό τών έλληνικών σχολείων άμέσως είς τόν 
κοινωνικόν βίον ή είς θέσιν μή απαιτούσαν έκπαί- 
δευσιν γυμνασίου καί Πανεπιστημίου.» Κάλλιστα 
έκ τών ορισμών τούτων καταφαίνεται ό διπλούς 
προορισμός, δν είς τά έλληνικά σχολεία αύτός ό νο- 
αοθέτης ώρισεν. Καί κατ 
έλληνικά' σχολεία είναι | 
σχολαί τι 
πόν νά δώσώσιν τήν 
τούς νέους. «Όσοι δέν 
μνάσια, άλλ’ άπό τών έλληνικών σχολείων άμέσως 
εις τόν κοινωνικόν βίον». 
άκριβώς έχουσι σήμερον τά δημοτικά σχολεία 
δόλως δέ ό σκοπός ούτος παραβλάπτεται 
άλλης άπαιτήσεω; τοΰ νόμου, κατά τήν 
τά έ'' 
τάς' διά τά γυμνάσια»· διότι, ώς < 
ύ.εν, τοιαύτην άποστολήν πρέπει νά έχη καί 
τό δημοτικόν σχολεΐον. Άφ’ ού λοιπόν τό ελληνι
κόν σχολεΐον ούδέν άλλο είναι εί μή συμπλήρωσες 
τοΰ δημοτικού καί άφ ’ ού ή μόρφωσις; ήν τό-δη
μοτικόν σχολεΐον μέ τήν τετραετή αυτού-φοίτησιν 
παρέχει,· έκρίθη ήδη άπό τοΰ έτους 18.36 άνεπαρ- 
κές, δέν έννοώ διατί νά μή ποοσθέσωμεν δύο τάξεις 
άνωτέρας είς τά ήμέτερα δημοτικά σχολεία ή μάλ
λον διατί νά μή, συγχωνεύσωμεν μετ ’ αύτών τάς 

ς ’ αυτόν τόν νομοθέτην τά 
μόνον προπαρασκευαστικαί

ών γυμνασίων, άλλ ’ έχουσι συγρόνως σκο- 
άπαιτουμένην μ'ιρφωσιν είς 
θέλουν μεταβή είς τά γυ- 

ίείων άμέσως 
Άλλ ’ αύτόν τόν σκοπόν 

, ού- 
εκ τής 

όποιαν
ελληνικά σχολεία «προετοιμάζουσι τούς μαθη-

• ?-i· -ά γυμνάσια»· διότι, ώς άνωτέρω e’.xc-
αύτό
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δύο κατωτέρας τάξεις τών έλληνικών σχολείων κοτά 
τό σύστημα, τό όποιον πρό τινων έτών τό αρμό
διον Ύπουργεΐον είχε μελετήση καί παραδεχθή.

ΤΕΧΝΙΚΑΪ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΐΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ

Ότι ό άνθρωπος φύσει ευχαριστείται νά έργά- 
ζηται ή ιιέ τό πριόνιον, η μέ τό σκεπάρνιον, ή νά 
σκάπτη ή νά κτίζη, η νά πλέκη ή νά κόπτη διά 
τοΰ μαχαιριού ξύλα κλπ., περί τούτου ούδεΐς αμφι
βάλλει, όταν ένθυμηθή τήν παιδικήν του ήλικίαν 
ή ρίψη έν βλέμμα εις τό τί πράττουσιν οί παιδες 
μάλιστα οί έν τοΐς χωρίοις, οΐτινες ζώσι βίον εγγύ
τερον εις τήν φύσιν. Ή όρμή δέ αΰτη τών παίδων 
πρός τεχνικάς έργασίας δέν πρέπει κατ'ούδένα τρό
πον νά πολεμηθή. Πρώτον μέν, διότι είναι λίαν 
συμφέρον, άφ’ οΰ τά πλεΐστα παιδία τοϋ δημοτι
κού σχολείου αύξηθέντα θά έπιδοθώσιν εις τέχνας 
καί θά άσκήσωσι μίαν τούτων ώς βιοποριστικόν 
έργον, νά έχωσιν άπό τής μικράς ηλικίας τήν χεϊρα 
έξησκημένην. Άλλά καί άλλο τι συνδέεται μέ 
τοΰτο έτι σπουδαιότερον.Οί γάλλοι λέγουσιν ή δρε- 
ξις έρχεται μέ τό φαγητόν. Ή παροιμία αΰτη 
ισχύει καϊ έπϊ πάσης άλλης σωματικής ή ψυχικής 
έργασίας. Έπιχειροΰντες νά πράξωμέν τι κατ ’ άρ
χάς προσκρούομεν ώς έκ τής άπειρίας ήμών είς δυσ
κολίας, κατόπιν δέ διά τής έξευρέσεως τοϋ τρόπου 
πώς τάς δυσκολίας ταύτας νά έκνικώμεν καί τής 
έπερχομένης έκ τούτου δεξιότητος ήμών είς τό ερ- 
γον γεννάται εύφροσύνη, ήτις προέρχεται έκ τής 
συναισθήσεως τής ιδίας ήμών ίκανότητος καί ήτις 
έν τφ μέλλοντι χρησιμεύει ώς έλατήριον πρός έπα- 
νάληψιν τής έργασίας ταύτης. Εις ούδέν έργον, ευ
δοκιμεί ό άνθρωπος, έάν δέν άγαπγ. τοΰτο έξ δλης 
καρδίας. Άλλά διά νά γίνη τούτο, πρέπει νά γι— 
νώσκη ό άνθρωπος τό έργον, νά είδε πολλάκις δτι 
δύναται νά φθάση διά τής άφοσιώσεώς του πρός 
αύτό είς εύάρεστα άποτελέσματα. Καϊ διά τούτο 
είναι έλλειψις μεγάλη τών σχολείων τών δημοτι
κών δτι ούχί μόνον δέν καλλιεργοΰσι έν αύτοϊς τέ
χνας τινάς, άλλ ’ άπαγορεύουσι, τιμωρούσι μάλιστα 
πάσαν τών μαθητών πρός τούτο έργασίαν, πρός ήν 
ωθεί αύτούς ή φύσις. ’Ενθυμούμαι άλλοτε έπϊ τής 
παιδικής μου ήλικίας πόσον κατεγινόμεθα έκτός 
τοϋ σχολείου είς τοιαύτας τεχνικάς έργασίας πλέ- 
κοντες καλλιτεχνικώτατα και δεξιώτατα σφενδόνας, 
κόπτοντες καί κατασκευάζοντες έκ τών κλωνών 
άκτής (κουφοξυλιάς) σκληπέτας, τό προσφιλές τοΐς 
παιδίοις παιγνίδιον, κατασκευάζοντες τόξα, κατα
σκευάζοντες διάφορα έκ χάρτου άθύρματα, οίον πε
τεινούς, ιχθύς, κοντογούνια, λέμβους, κιβώτια κτλ. 
Άλλ ’ έπίσης ένθυμούμαι μετ ’ άποστροφής καϊ τάς 

άνηλεεις τιμωρίας τού διδασκάλου, έάν άνεκάλυπτεν 

δτι περιέπεσέ τις έκ τών μαθητών του είς τό σφάλμα 
νά κατασκευάση τοιαΰτα πράγματα ! Καί ήμεϊς έθεω- 
ρούμεν έγκλήματος όντως τάς τοιαύτας σκόπιμους 
καϊ χρησίμους τής φύσεως έκδηλώσιις μέχρι μεγά
λης ήλικίας. Τί είναι κακόν ή καλόν μανθάνομεν έκ 
τού παραδείγματος τών γονέων, της κοινωνίας έν ή 
ζώμεν,μάλιστα δέ τοϋ διδασκάλου. Άλλ ' όποια έκ- 
πληξις κατέλαβεν ήμάς,δταν έν έτει 1873 έν τφ , 
σχολείφ τοΰ μεγάλου διδασκάλου τής Γερμανίας Τ. 
Ziller έν Λειψία είδομεν μίαν ήμέραν τούς μαθητάς 
πάντας έν ίδίφ ώρα διδάσκαλίας διά μαχαιριδίων 
καί ξύλων χλωρών δένδρων κατασκευάζοντας συ- 
ρίκτρας, πλάττοντας διαφόρους καρπούς δένδρων έκ 
πηλού, οίον λεμόνια, μήλα, αχλάδια κτλ. δένον
τας βιβλία, χύνοντας διά γύψου έκμάγματα,κατα
σκευάζοντας διά πριονιού, ρυκάνης καί τών άλλων 
έργαλείων τής ξυλουργικής τραπέζια, καθίσματα, 
ή σκαλίζοντας διά πριονιού λεπτού έπϊ ξύλων διά
φορά σχήματα καί άλλα παντοδαπά πράγματα 
ποιούντας. Ως είδον ταύτα έν τώ «χολείφ γινό
μενα καί διδασκόμενα ένεθυμήθην τά παρ ’ ήμΐν 
καί έμακάρισα τούς μαθητής αύτούς· διότι έτύγ- 
χανον διδασκαλίας καί άγωγής τής κατά φύσιν 
καϊ παρεσκευάζοντο διά τής διδασκαλίας καί τής 
άσκήσεως είς τήν έργασίαν νά ζήσωσι εύδαίμονες 
έν τή κοινωνία ! "Εκτοτε έπόθησα δ, τι καλόν είδον 
έκεϊ νά έργασθώ νά είσαχθή καί παρ’ ήμΐν. Καϊ 
διά τούτο, οτε ίδρύθη τό έν Άθήναις Διδασκαλεΐον 
παρεκάλεσα νά συμπεριληφθώσι μεταξύ τών έργα
σιών αύτού τών άλλων καί αί τεχν'.καί έργασίαι. 
Άλλά δυστυχώς έν τούτφ ούδέν έγένετο. Άλλ’ 
δ,τι δέν έγένετο πρό Ιδετίας δύναται νά γίνη σή
μερον. Εύχάριστον δέ φαινόμενον είναι ότι ύπέρ 
τών τοιούτων έργασιών ήρχισε νά προπαρασκευά- 
ζηται καϊ ή κοινή γνώμη. ’Εν Άθήναις λειτουρ
γεί τό όρφανοτροφιΐον Χατζηκώστα εύδοκίμως, ίν 
Πειραιεΐ δέ τό ορφανοτροφείου 'Ελένης Ζανή, οπερ 
ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Γ. Γραφειάδου και τή 
πεφωτισμένη συνδρομή τού συμβουλίου άνήχθη εις 
περωπήν άτε συμμορφούμενον καϊ κατά τόν κανο
νισμόν καί κατά τήν διδασκαλίαν πρός τό εν Ά- 
θήνα’.ς. Έν Πόρφ είδον πρό τινων έτών ίν τφ έκεΐ 
παρίεναγωγείφ γενομένην άπόπειραν ύπό τού ψέ
κτου δημάρχου κ. Καραμάνου εισαγωγής πρακτι
κών έργασιών οίον ύφαντικής, πλεκτικής, βαφικής 
κτλ. αϊτινες λίαν εύδοκίμουν. ’Εσχάτως δέ ίδρύ
θη έν Άθήναις καϊ ή Βιοτεχνική Εταιρεία, ήτις 
τοιούτον τινα σκοπόν άνέγραψεν έν τφ καταστα- 
τικφ αύτής. Οί λόγοι, οΐτινες με πείθουσιν ύπέρ τής 
προσλήψεως τού μαθήματος τούτου τών τεχνικών 
έργασιών έν τοΐς σχολείοις είναι οί εξής·

1. Λόγοι ύγείας· διότι δι’ αύτών θά περιορισθή 
ή θεωρητική διδασκαλία, ήτις άν μέν γίνεται καλώς, 
.καταπονεί καϊ αηδιάζει τούς μαθητάς ένεκα τής μο
νομερούς τού σώματος μόνον άπασχολήσεως ανευ 
τίνος σωματική; έργα^ς, ήτις έκτός τής ποικιλίας,

•ήν εισάγει είς τήν άπασχόλησιν τοΰ άνθρώπου καί 
τής εύφροσύνης, ήν διεγείρει είς τόν άνθρωπον, εχει 
καΐ διά τό σώμα ή έργασία ή σωματική χαρακτήρα 
■τονωτικόν.

2. Λόγοι ηθικοί· διότι ό μαθητής έν τφ σχο
λείφ, άφ ’ οΰ καϊ αύτός έργάζεται μέ τάς τέχνας 
αύτάς, συνηθίζει νά άγαπ$, νά έκτιμά αύτάς ώς 
καϊ τούς έργάτας αύτών καϊ οΰτω θά παύση τοϋ 
λοιπού νά θεωρήται τό έργον λ. χ. τοϋ φανοποιού 
ή τού χαλκέως ή τού γανωτοΰ καί τών άλλων τε
χνιτών ώς βαναυσία καΐ ΰβρις καί οΰτω θά άνα- 
πτυχθώσι ειλικρινέστεροι καί άδελφικώτεροι δεσμοί 
μεταξύ τών άνθρώπων, μεταξύ τών άνωτέρων καί 
κατωτέρων τάξεων τής κοινωνίας, δπερ θά έπι- 
δράση έπωφελώς καί είς τόν πολιτικόν καί είς τόν 
κοινωνικόν βίον τών άνθρώπων. Άλλά πλήν τού 
πνεύματος τούτου τής έκτιμήσεως τών τνλωδών 
ψειρών, αϊτινες συντηρούσι καί οίκονομικώς καϊ 
στρατιωτικώς τό έθνος καϊ ώς τοιαΰται δικαιούμε
να'. καϊ τιμής καί άγάπης, αί τεχνικαϊ έργασίαι 
ώφελοΰσι καί κατ’ άλλον τρόπον, ώς μέσον απο
τρεπτικόν τών κακιών. Παρετηρήθη δτι σπανιώ- 
τατα οί άνθρωποι κακουργούσι έργαζόμενοι τήν 
■έργασίαν των τήν τακτικήν, συνήθως δέ τά περισ
σότερα έγκλήματα συμβαίνουσι κατά τάς ώρας 
τής άργίας. Καί δστις κατωρθώση νά δώση άπα- 
σχόλησιν είς τάς άργάς ή δκνηράς χεϊρας αφοπλίζει 
αύτάς έκ τών φονικών δπλων καί συντελεί εμμέσως 
καί είς τήν ήθικοποίησιν τών άνθρώπων τούτων.

3. Λόγοι ώφελείας· διότι οί μαθηταί μαθόντες έν 
τφ σχολείφ τέχνην τινά π.χ. βιβλ'.οδετικήν,πηλο
πλαστικήν, ξυλουργικήν κτλ ,θά δύναται έν τφ βίω 
των μετά ταΰτα νά κάμνωσι τών τεχνών τούτων 
χρήσιν πρός ατομικήν των ωφέλειαν, καί άν ή άνά- 
πτυξίς των καί ή εύφυΐα των ή ή κοινωνική θέσις 
αύτών ήθελεν άναβιβάση αύτούς εις πνευματ'.κώτε- 
ρον επάγγελμα. Άλλ’ άν οί μαθηταί οί έφοδιασθέν- 
τες έν τοΐς σχολείοις μέ τεχνικάς γνώσεις θελήσωσι 
νά άσκήσωσι τέχνην τινά ώς βιοποριστικόν έπάγ- 
γελμα, τότε ή προπαιδεία αύτών έν τφ σχολείφ 
αποβαίνει εύεργετικωτάτη, διότι τοιοΰτοι μαθηταί 
εύκόλως γίνονται δεκτοί είς επιτηδεύματα, ά έχουσι 
διδαχθή νά άντιλαμβάνωνται καϊ νά άσκώσι πρός 
τόν εύγενή σκοπόν τής παροχής ύπηρεσιών πρός 
τόν πλησίον καί διά τούτο αί ύπηρεσίαε αΰται ίά 
είναι ειλικρινείς καϊ θά άποτυπώσι καί τήν ήθικήν 

■καί τήν καλαισθητικήν τών τοιούτων έπιτηδευμα- 
τιών άξίαν. Άλλά πλήν τής ώφελείας ταύτης τής 
μερικής αί τεχνικαϊ έργασίαι παρέχουσι καϊ άλλην 
γενικήν ωφέλειαν. Διά τών έργασιών τούτων δίδε
ται καί τροπή τις τών πνευμάτων άπό τής μικράς 
ήλικίας είς τόν πρακτικόν βίον καϊ πολεμεϊται ή 
μονομερής τών σχολείων ήμών τάσις πρός τό θεω
ρητικόν στάδιον, τό όποιον συνήθως καταλήγει είς 
τό νά έπιθυμώσι νά γίνωσιν οί ήμέτεροι συμπολϊ- 
ται, εί δυνατόν πάντες, ύπάλληλοι, έν φ ήδύναντο 

νά ζώσι καί άξιοπρεπέστερον καί εύδαιμονέστερον 
άσκοϋντες τέχνην τινά ή καλλιεργοΰντες τήν γήν, 
δτε 5ά ζώσι καλλίτερα καί θά διατηρώσι καί τήν 
άνεξαρτησίαν των, ήν ώς ύπάλληλοι, ώς έχουσι 
παρ’ήμΐν τά πράγματα, δέν δύνανται νά έχωσι.

Διά τούς τρεις τούτους λόγους, ών έκαστος καϊ 
χωρίς θεωρούμενος ένέχει μεγάλην σπουδαιότητα, 
ώστε καί μόνος αύτός νά έξαρκή ύπέρ τής παραδο
χής τών τεχνικών έργασιών έν τοΐς σχολείοις, νομί- 
£ομεν δτι θά έργασθώσι καί άρχοντες καί διδάσκαλοι 
να είσαχθώσιν αί έργασίαι αΰται είς τά σχολεία,

Τό ζήτημα τούτο έπραγματεύθη έν ίδίφ βιβλίφ 
κχλουμίνφ Χ.εχροτριβικη ό φίλος ήμών καί 
συνεργάτης κ. ’Αριστοτέλης Γραφειάδης διά τής 
διακρινούσης αύτόν έμβριθείας καί χάριτος, περί 
οΰ έν τφ έπομένφ φύλλω τής Έκπαιδεύσεως θά 
άναδημοσιευθώσι πολλά μέρη έκ τού βιβλίου. Τό 
βιβλίον πρέπει νά άναγνώσωσιν οί διδάσκαλοι καί 
νά άρχίσωσιν άπδ τούδε νά έφαρμόζωσιν δ,τι δύ
ναται έκαστος. Εν δέ τή Εκπαιδεύσει θά έκτε 
ίώσι καί μαθήματα χειροτριβικής πρός οδηγίαν 
τών διδασκάλων.

Εύχαρίστως δέ μανθάνομεν δτι είς τά σχολεία 
Πειραιώς είσήχθησαν τοιαύτα μαθήματα τή άξιε- 
παίνφ πρωτοβουλία τού δημ-άρχου Πειραιώς κ. 
'Ρετσίνα. Οί διδάσκαλοι τών δημοτικών σχολείων 
διδάσκονται ύπό τού έμπειρου τοιούτων μαθημά
των κ. Καλφίου, διδασκάλου έν τφ Όρφανοτρο- 
φείφ 'Ελένης Τζανή καί τά διδασκόμενα διδά- 
σκουσιν αύτοί τούς μαθητάς των.

——— 
ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Περί τοϋ προγράμματος τοϋ αφαιρέτου

όημοτιχοΰ σχο.Πίου.

Ότε τό πρώτον είσήχθη είς τήν Ελλάδα τό 
Γερμανικόν σύστημα τής διδασκαλίας έν τοΐς 
δημοτικοΐς σχολείοις διά τοϋ Διδασκαλείου ’Α
θηνών έν έτει 18y8, γενικός έπιθεωρητής τών 
δημοτικών σχολείων ήτο ό κ. Πετρίδης, όστις 
έβαινε πρός τό ματαρρυθμιστικόν αύτοϋ έργον 
μετά μεγίστης περινοίας, ήτις μόνη δύναται νά 
προφύλαξη τό έθνος άπό άωρους αύτοσχεδια- 
σμούς καί πλάνας. Πρώτη δέ φροντίς τοΰ κ. 
Πετρίδου ήτο νά έξασφαλίση τήν λειτουργίαν 
τού άδιαιρέτου ή μονοταξίου σχολείου καί πρός 
τούτο άνέθεσεν είς τούς τρεις τότε ύπάρχοντας 
παιδαγωγικούς τόν κ. Σπ. Μωραίτην τόν κ. Π. 
Π. Οικονόμου καί τ-ον κ. Μ. Βρατσάνον, ϊνα 
συνελθόντες άνταλλάξωσι περί τοΰ άντικειμένου 
τούτου τής γνώμας των καί ύποβάλωσιν είς τό 
Ύπουργεΐον λεπτομερές πρακτικόν τών συνε-
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τούτων. Γραμματεύί δέ είχεν όρισθή ο κ. Θ.Ν. 
Άποστολόπονλος. Τό πρακτικόν τοϋτο άνευρον- 
τες οημοοιεύομεν, διότι περιέχει διάφορους θεο — 
ρίαςπερ'ιτοϋ προγράμματος τού αδιαιρέτου σχο
λείου. άς νομίίομεν καλόν νά γινώσκωσιν οί δη
μοδιδάσκαλοι . —

Συνελθόντες οί κ.κ. Σπ. Μωραίτης, Π.Π. Οικο
νόμος καί Μ. Βρατσάνος, εις συνεδρίασιν πρός κατά- 
στρωσιν προγράμματος σχολείου αδιαιρέτου προκα
ταρκτικός συνεζήτησαν διάφορα ζητήματα. Καί έπί 
μέν τοϋ ζητήματος, άν δύναται τό σχολεϊον τόν χει
μώνα νά έργάζηται τακτικός άπό/τής 8—9 ώρας 
ό μέν κ.Μωραίτης φρονεί δτι δέν είναι δυνατόν τοϋτο;, 
καθ ’ δσον καί αύτοί οί μαθηταί οί «κ- ταΰ αύτοϋ 
χωρίου είς τό σχολεϊον φοιτώντες ήθελαν δυσκο- 
λευθή νά προσέλθωσιν ακριβώς, πολλφ δέ μάλλον 
οί έξ άλλων χωρίων, δπερ δέν είναι σπάνιον παρ’ 
ήμΐν, νομίζει δμως δτι δύναται νά γίνηται κατά τον 
χρόνον τούτον μάθημά τι μετά τοϋ διδασκάλου,· 
δπως μή κατατρίβηται ό χρόνος δωρεάν. Ό δέ κ. 
Οικονόμος προτείνει δπως τήν 8ην ώραν τόν χει
μώνα προσέρχονται αί ανώτερα', τάξεις, αί δέ κα
τώτεραι μίαν ώραν βραδύτερου. Ή λύσις αυτή λέ
γει είναι διά πολλούς λόγους προτιμητέα, πρώτον 
μέν διότι ό διδάσκαλος δύναται νά άσχοληθή μέ 
τάς άνωτέρας μόνον τάζεις, μή περισπώμενος ΰπό 
τών κατωτέρων τάξεων απουσών, έπειτα δέ διότι γί
νεται μάθημα τακτικόν, είς δ ακριβώς προσέρχονται 

, μαθηταί δυνάμενοι ώς έκ τής ήλικίας των νά πράτ- 
τωσι τοϋτο και ούτώ αποφεύγει τό σχολεϊον διά 
τοϋ διοργανισμοϋ του νά συντελή είς τήν’ αταξίαν 
'καί ανακρίβειαν, δπερ θά συμοή, άν δέν δρισθή μά
θημα τακτικόν καί ώρισμένον. Ή γνώμη αύτη 
γίνεται δεκτή καί άποφα^ίζεται νά προσέρχηται το 
μέν άνώτερον τμήμα κατά τήν 8 ώράν τον χειιιώνα 
και τήν 7ην τό θέρος, αί δέ λοιπαί τάξεις μίαν 
ώραν βραδύτερον.

Έπειτα έτέθη ΰπό σύσκεψιν όπόΐαΐ τάζεις "πρέ
πει νά ένωθώσιν είς τμήματα. Ό κ.Μωραίτης φρονεί 
δτι ενωσις άνευ σημαντικής βλάβης πρέπει ;νά γέ- . 
νηταΐ τών δύο-μέσων τάξεων, αί’ δύο δμως άκρα'., 
τάξεις πρέπει νά μένωσι κεχωρισμέναι. Καί ή μέν 
πρώτη, διότι- τό πρώτον πρσερχομένη εΐςΐ-τό-σχο- 
λέϊον έχει ανάγκην ιδίας προσοχής ”τοϋ διδασκάλου, 
έπειτα δέ καί διότι δεν δυνατοί) έστερημένη πά?-’ 
σης προτέράς διδασκαλίάς νά συνδιδαχθή μετ άλ-. 
λων τάξεων. Ή δέ τετάρτη είναι ανάγκη-νά^μένή 
κεχωρισμ'ένη, διότι εν τη τάξει ταύτ,η, έξ ής μέλλουσι 
νά είσέλθωσιν είς τόν πρακτικόν -βίον-θί μαθηταί, ό 
διδάσκαλος έχει’καί πρέπει νά διδάζ-ιγ -πολλήν . ύ
λην καί σπουδαίαν,·'ήήν οποίαν -δέν θά δύνανται 
νά έννοώσιν οί μαθηταί τής τρίτης τάζεως. 'Δι ’ 
αύτούς τούς λόγους φρονεί οτι ή τάξις- αυτή, έχουσα 
δύσκολα καθ’ έαυτήν νά έκτελέση, πρέπει νάιμή παρ- 

εμποδισθή είς τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοπού της. καί 
ύπό τής τρίτης. Ό κ. Οικονόμος φρονεί δτι εις τήν 
ένωσίν τών τάσεων πρέπει νά έπικρατή ή αρχή 
δτι έκεΐναι αί τάξεις συνδιδάσκονται, αϊτινες- 
δύνανται άνευ σπουδαίας βλάβης νά έννοώσι τό 
διδασκόμενου. Κατά τήν αρχήν ταύτην ή ivvota 
τής ένώσεως δύναται νά λάβη μάλλον έκτεταμέ- 
νον χαρακτήρα. Ούτω π. χ. δύναται νά συνδι-, 
οάσκωνται εις-τά ιερά, είς τήν πραγματογραφίαν, 
είς τάς διδακτικός έκδοομάς, είς τά εθνικά παι
γνίδια καί είς τήν γυμναστικήν κλπ. ή πρώτη τάξις 
όμοϋ μέ τήν δευτέραν,. χωρίς διά-τούτρυ νά ζημιωθή 
σπουδαίως έκατέρα τών τάξεων. Άλλ’ άφ’ οΰ ή 
δεύτερα τάξις δύναται συνδιδαχθή μέ τήν. πρώ
την είς. ώρισμένά μ.αθήμοιτα-, νομίζει δτι δέν πρέπει 
νά ενώθη κα! μέ τήν τρίτην, διότι ή τάξις αύτη. 
θά. καταντήση αύτόχρημα ακροαματική τάξις πε- 
ριεσφιγμένη πανταχόθεν ένθεν μέν ΰπό τής πρώτης 
ένθεν δέ ΰπό της τρίτης τάξεως, χωρίς χάάφίνηται 
οπή τις πρός έλευθέραν αναπνοήν καί αΰξησιν, δπως 
πρέπει να γίνηται είς: πασαν,τάξιν.

Οσα είπεν ό κ. Μωραίτης αναφορικός πρός τήν 
Δ'. τάξιν, δτι είς αύτήν έπιβάλλεται σπουδαία ερ
γασία, καί μάλιστα δπως έφοδιάση τόν μαθητήν μ.έ 
τάς αναγκαίας γνώσεις είς τόν πρακτικόν ,βίον, ανα
γνωρίζει, λέγει ό κ. Οικονόμος, ώς ορθά. Άλλα δι ’ 
αΰτρν τόν .λόγον ακριβώς» οι 'ον -ό-jc, Μωραίτης θέ
λει -τόν ..χωρισμόν, .αύτός θέλει τήν έ'γωσχν., Άφ ’ ού < 
κατά .τήν γνώμην τοϋ κ. . Μωραίτου .. ή . τέταρτη. 
τάξις έχει-πολλήν έργασίαν καί. σπΟυδαίαν·,-. ριά τί 
τότε νά μή μυήται. είς τήν έργασίαν ταύτην. -κοςΐ 
ή -τρίτη ήτις χωρίς δισοιχθεϊσα τά δύο προηγού
μενα .έτη είς τά σπουδαιότερα των μαθημάτων εί- 
ναι ικανός . προπαρεσκευασμένη νά συνδιδαχθή, 
μετά τής τέταρτης, είς . αύτά ταϋτα τά.χμαθήματα, 
είς ά τά προηγούμενα. δύο έτη έδίδάχθη.καθ ’ έαυ,- 
τήν.χωριστά; Άν. δέ υπάρχω?'.' καί μαθήματα ήν τ,ή 
α.νωτέρα τάξει ΰπερβαίνον.τα τήν άντςληψιν τών μα
θητών τής,τρίτες.-τότε έκεϊ άς μένωσι αί τάξεις κε-, 
χωρισμένοι. Εκτός δμως τών ωφελειών αύτών τών 
εσωτερικών,άς έχει ήέ’νωσιςέν ένίοις,τών μαθημάτων 
τής Γ’καί .τάξεως έχει καί εξωτερικήν-ωφέλειαν., 
Ά« ου.έγένετο δεκτόν να πρασέρχητ.α'., τό άνώτερον 
τμςμα τήν πρωίαν μίαν -ώραν πρωτή-ςερα εις. τό 
σχέλεϋον, τότε ή τρίτη τάξις ηνωμένη μετά τής- 
δεντέρας .θά έρχεται μίαν ώραν4 βραδύτερο ν καί ούτω 
θά<διοάσκηται χρόνον - όλιγώτερον τού προσήκον
τες, οπερ δέν πρέπει νά- πάραβλέ-ψωμεν, άφ’ ού- 
παραπον,ούμεθα δτι ό χρόνος τής μαθητείας ορίζεται 
τόσον περιωρισμένος. Τοιαϋται ανωμαλία’, -αιρωνται 
απασαι διά τής ένώσεως τής Γ'. καί Δ' , τάζεως 
καί διά τοϋτο συνιστα είς τούς άξιοτψ.ους συναδέλ
φους νά μή παρίδωσι τούς άνωτέρω άναπτυχθ.έν- 
τας λόγουςι-κα’ι νά δεχθώσι τήν έηωσιν .τής Γ' . τά-, 
ξεως αετά τής Δ'. Ό κ. Βρατσάνος νομίζει οτι 
δέν πρέπει τις,απολύτως νά άποφανθή δτι ή έ'νω— 

σις πρέπει νά γίνεται είς αύτήν ή είς εκείνην τήν 
τάξιν. Ύπάρχουσι μαθήματα, είς ά είναι, δίκαιον 
νά συνδιδαχθή καί ή πρώτη τάξις μετά τής -δευ- 
τέρας καί ή δεύτερα μετά τής τρίτης καί καθεξής. 
Φρονεί δμως δτι αί άκραι τάξεις πρέπει νά μένωσι 
κεχωρισμέναι, καθ’ δσον είς τάς τάξεις ταύτας ά- 
παιτεϊται ίδιάζουσα εργασία καί επιμέλεια έκ μέ
ρους τοϋ διδασκάλου. Τοϋ κ. Βρατσάνου συντα- 
χθέντος μέ τήν γνώμην τήν ένοΰσαν τήν Β’. καί 
Τ’. τάξιν ό κ. Οικονόμος έδήλωσε οτι διά τούς 
λόγους, ούς άνέπτυξεν άνωτέρω, άναγκάζεται νά 
έπιμείνη είς τήν γνώμην του ώς μειονοψηφών.

Ώς πρός δέ τό ζήτημα άν αί συνδιδασκόμεναι 
τάξεις πρέπει νά έ’χωσιν άμφότεραι τό αύτό μάθη
μα ή έκάστη ίδιον, ό μέν κ. Μωραίτης λέγει νά 
διδάσκηται έκάστη τάξις άνά ήμίσειαν ώραν ίδιον 
μάθημα χωριστά, λέγων δτι ούτω δέν παρεμβάλ
λεται πρόσκομμα είς τήν πρόοδον έκατέρας τών 
τάξεων. Ό κ. Οικονόμος λέγει. δτι, άφ ' ού.σκε- 
πτώμεθα πώς νά συγχωνεύσωμεν τάς τάξεις, δπως 
έξοικονομήσωμεν χρόνον είς τόν διδάσκαλον πρός τε
λεσφόρον διδασκαλίαν, τοιοϋτον ζήτημα προβλη- 
θέν ένταϋθα είναι άτοπον. Νομίζει δτι δέν πρέπει 
νά θεωρήται ζήτημα δτι άμφότεραι αί τάξεις θά 
συν οι οάσκωνται τό αύτό μάθημα είτε μίαν ώραν 
τοϋτο διαρκέση είτε ήμίσειαν. Ή γνώμη αύτη γί
νεται άποδεκτή παρά πάντων.

’Έπειτα έγένετο συζήτησις έπί τοϋ τετάρτου 
ζητήματος, καθ’ δ έν τφ προγράμματι τοΰ δημο
τικού σχολείου πρέπει νά διαφαίνωνται τά κυριώ- 
τερα μαθήματα ήτοι τά ιερά, ή αριθμητική καί τά 
ελληνικά. Ό κ. Μωραίτης ΰποστηρίζων τό ζήτημα 
λέγει δτι τά μαθήματα ταϋτα είναι παρ ’ ήμΐν ό- 
έπιούσιος άρτος καί διά τοϋτο δέν πρέπει νά περι- 
σπάσωμεν τήν προσοχήν τού διδασκάλου διά προσ
θήκης είς τό πρόγραμμα άλλων μαθημάτων, τά 
όποια άλλως ό διδάσκαλος δέν ήμπορεΐ και νά 
διδάξη. Ό κ. Οικονόμος λέγει δτι αύτός δέν κά- 
φρνει διάκρισιν τών μαθημάτων είς κύρια καί μή 
τοιαύτα, είς ουσιώδη καί έπουσιώδη.. Κατ’ αυτόν · 
δλα τά μαθήματα τοΰ δημοτικού σχολείου είναι ' 
σπουδαία καί ούδέν δύναται νά λειψή άνευ βλάβης 
τής μορφώσεως. Καί εύχής έργον είναι λέγει νά 
κατασταθώσιν οί διδάσκαλοι ικανοί πρός επιτυχή 
οιδασκαλίαν πάντων τών μαθημάτων. Φρονεί δκως 
οτι πρέπει εις τά άνωτέρω ώς κυριώτερα θεωοη- 
θέντα μαθήματα νά προστεθώσι καί αί φυσικά! 
γνώσεις, αϊτινες τόσον πολύ σήμερον έν τοΐς σχο
λείοις τής Εύρώπης καλλιεργούνται καί αϊτινες 
τόσον σωτηρίως έπέδρασαν είς τόν πρακτικόν βίον 
τών άνθρώπων. Καί ό κ. Βρατσάνος έξαίρει τήν 
σπουοαιότητα τών φυσικών επιστημών καί συμ
φωνεί νά χαρακτηρισθώσι καί αύται ώς Βν τών κυ- 
ριωτέρων μαθημάτων τού δημοτικού σχολείου. Ή 
γνώμη αύτη έγένετο δεκτή καί άπεφασίσθη νά ύπάρ- 
χη ωρα οιοασκαλίας. αύτών καί κατά τόν χειμώνα

καί κατά τό θέρος. Νά διδάσκωνται δέ ούχι συ— 
στηματικώς, άλλά τά άμεσον επιρροήν είς τόν βίον 
άσκοΰντα έξ δλων τών φυσικών επιστημών και δπου 
είναι δυνατόν έπί τών πραγμάτων αύτών ή ει
κόνων.

Έπειτα έξητάσθη τό ζήτημα πότεραι τών τά
ξεων αί άνώτεραι ή αί κατώτεραι πρέπει μάλλον 
καθ’ έαυτάς νά έργάζωνται. Ό κ. Μωραίτης 
ορονεΐ δτι αί κατώτεραι τάξεις έχουσιν ανάγκην 
μάλλον τού διδασκάλου, αί δέ άνώτεραι δύναν
ται καί καθ’ έαυτάς νά έργασθώσιν. Ό κ. Οικονό
μος συμφωνεί μετά τοϋ κ. Μωραίτου λέγων δτι 
έγκειται έν τή φύσει τού πράγματος, δπως αί άνώ
τεραι τάξεις, είς άς δίδονται γραφικαί έργασίαι 
μάλλον δημιουργικά!, έχωσιν άνάγκην πλείονος 
χρόνου ή αί κατώτεραι, είς άς κατ’ άνάγκην έπι- 
κρατούσι γραφικαί έργασίαι μάλλον μηχανικαί. 
Τό τοιούτον δμως έξαρτάται καί έκ τής άνάγκης 
τού προγράμματος. Κατόπιν τοϋ ζητήματος τού
του μηδεμιάς ΰπαρχούσης διαφωνίας έξητάσθη, άν 
πρέπει άπασαι αί τάξεις νά διαμένωσιν ίσον χρό
νον έν τφ σχολείφ ή όλιγώτερον αί κατώτεραι. 
Έγένετο δεκτόν νά διαμένή πλείονα χρόνον έν 
τφ σχολείφ τό άνώτερον τμήμα. ‘Έπειτα άποφα- 
σίζεταϊ δτι ό χρόνος τής τακτικής - έργασίας τού 
διδασκάλου πρέπει νά είναι ώρισμένος καί δέν 
πρέπει νά ΰπερβαίνη τάς 6 μέν ώρας διά τόν χει
μώνα, τάς 7 δέ διά τό θέρος. Είς δσα δέ σχολεία ό 
μετά τήν λήξιν τών έργασιών τοΰ σχολείου έναπο- 
λειπόμενος χρόνος, δστις δύναται φά είναι μάκρος 
μάλιστα κατά τό θέρος, ήδύνατο νά χρησιμοποιη
θώ κάλλίον, συμφωνούντων καί τών γονέων, είς δι
δακτικούς περιπάτους μετά.τού διδασκάλου,, άπε- 
Φασίσθη νά ΰποχρεωθή ό διδάσκαλος καί πρός τό 
έργον τοϋτο.

Ώς πρός δέ τήν· ώραν τής διδασκαλίας τών 
ιερών μαθημάτων ό κ. Βρατσάνός προτείνει τήν 
πρώτην πρωινήν ώραν, άλλ’ έπειδή δμως ένδέχε- 

,ται το .πρόγραμμα τοϋ άδιαιρέτου σχολείου νά μή 
δύναται- νά οίκονομηθή; ούτως, άποφασίζουσιν δπως 
τά ιερά μαθήματα, διδάσκωνται-, ή’ τήν πρώτην 
πρωινήν ώραν ή άλλην τών πρό μεσημβρίας ωρών 
ούχι δμως τήν τελευταίαν.

"Έπειτα .έγένετο συζήτησις άν δύνανται νά δι- 
δαχθώσι τά ιερά :συγχρόνως, ·;έν άπάσαις ταις τά- 
ξεσι. Ό κ. Βρατσάνος φρονεί ,ξτι τούτο είναι δυ
νατόν, τού . διδασκάλου κατά τάς μέσαζ τάξεις 
κανονίζοντος τήν διδασκαλίαν του άλλ ’ ούτως ώστε 
νά.-συμμετέχωσι τής διδασκαλίας ούχ ήττον επω
φελώς καί ή κατώτερα καί-ή ανώτερα τάξις. Ο 
κ. Μωραίτης συντάσσεται μέ τήν γνώμην τού κ. 
Βοατσάνου αή θεωρών αδύνατον διδασκαλίαν κοι
νήν τών ιερών μαθημάτων έν άπάσαις ταΐς τά- 
ξεσι, δπου ή άνάγκη ήθελε καλέση τούτο. Ο κ. 
Οικονόμος λέγει δτι δυσκολία1, άναφαίνονται ίκαναί 
έκ τής διαφορά; τών μαθητών- (έν τή αύτή τάζει),
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δταν γίνεται ή διδασκαλία. Αί δυσκολία’, δμως 
είναι μέγισται καί ανυπέρβλητοι, δταν θά οιόα- 
χθώσι έν καί τό αύτό μάθημα μαθηταί τεσσάρων 
ενιαυσίων τάξεων, ών καί ή ήλικία καί ή διανοη
τική άνάπτυξις δέν δύνανται νά παραβληθώσι ού
δαμώς πρός άλληλα. Έπειτα, άφ’ ού τά μάθημα 
τό ιερόν άναγνωρίζεται σπουδαϊον, πρέπει •·~1 
τό πρόγραμμα νά φαίνηται ή σπουδαιότης. 
συνδιδασκαλία άπασών τών τάζεων έν τφ 
χρόνφ τοϋ αύτοϋ μαθήματος οέν συνάδει καθόλου 
πρός τήν σπουδαιότητα τοϋ μαθήματος ούδέ είναι 
δυνατόν ούτω νά χρησιμοποιηθή τό μάθημα τοΰτο 
πρός φωτισμόν τοϋ νοϋ ιίς τάς ήθικάς σχέσεις κεί 
πρός έξευγενισμον τής καρδίας. Καΐ διά τοΰτο λι>- 
πεϊται δτι δέν δύναται νά συμμερισθή τήν άνωτέρω 
ποοταθεΐσαν γνώμη »

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΝΕθΕΙΠΑΣ
ΚΡΗΤΑΣ ΖΣΗΜΟΖΑΐΖΧΑΣΣΚΖνΛΟΊΤΣ

Ή έν τφ φύλλφ 11 έτος Β' τής « Έκπαιδεύσεως» 
καταχωρισθεΐσα διατριβή έκ Κρήτης κακώς άπεδόθη 
παρά τινων διδασκάλων αύτής ώς γραφεΐσα παρά 
τοϋ κ. Άνδρέου Κοκκινάκη. Ή διατριβή αύ
τη συνετάχθη ύπό φοιτητοΰ τίνος Κρητός, γνώστου 
τής έν Κρήτη καταστάσεως τών σχολείων, ήν προ- 
θύαως έδημοσιεύσαμεν, διότι έν αύτή περί τοΰ Δι
δασκαλείου ’Αθηνών, καθ’ δσον άφορμ ιδία τήν 
θεωρητικήν καΐ πρακτικήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν 
τών σπουδαζόντων έν αύτώ άπό τοϋ 1882, έν ή 
άναυ.φισβητήτως παρατηρεΐται οπισθοδρόμησις, ανα
φέρονται αλήθεια1., άς πάντες άνομολογοϋσι καϊ αυ
τοί δέ οί κατ’ έτος διοριζόμενοι έπόπται τοϋ Δι
δασκαλείου έν ταϊς ίκθέσεσιν αύτών ρητώς κατα- 
κρίνουσι. Καϊ δέν βλέπομεν πώς τοιαύτη φανερά 
αλήθεια άναγραφεϊσα ήδύνατο νά σκανδαλίση δι
δασκάλους μορφωθέντας έν τοΐς χρόνοις τής παρακ
μής τής παιδαγωγικής μορφώσεως έν τώ Διδα- 
σκαλείφ Αθηνών, άφ’ ούδέν είναι αύτοϊ οί αίτιοι 
τής λυπηράς αύτής καταστάσεως, άλλ’ ό σκανδα
λώδης φατριασμος, δστις άνύψωσεν είς διευθυντάς 
Διδασκαλείων άνθρώπους, ους ή φύσις έπλασε άπο- 
κλειστικώς διά πάσαν άλλην έργασίαν, ήκιστα δέ 
δι ’ έργασίας πνευματικής. Καί πώς ήτο δυνατόν νά 
μορφωθώσι παιδαγωγικώς δημοδιδάσκαλοι, άφ ’ ·" 
ύπήρξαν διευθυνταί Διδασκαλείων ούδέποτε κατελ- 
θόντες ένεκα άμαθείας ε’ις τό πρότυπον δημοτικόν 
σχολειον, ένθα ώς γνωστόν άσκοϋνται οί μαθηταί 
τοϋ Διδασκαλείου είς τδ όρθώς διδάσκειν καί παι
δεύει·/, άφ ’ ού ύπήρξαν διευθυνταί, οΐτινες ούδέποτε 
έξετέλεσαν τάς έν τφ νόμφ άναγραφομένας παι
δαγωγικής συνεδρίας, ένθα λύονται αί άπορίαι τών 
άσκουμένων είς δ,τι άποβλέπει είς τήν διδασκα
λίαν καί άγωγήν τών μαθητών, άφ ’ ού ύπήρξαν
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διευθυνταί, οΐτινες τάς έν τώ προγράμματι άνα- 
γραφομένας ώρας πρός άσκησιν πρακτικήν τών μα
θητών διέθετον είς κατ’ οίκον παραδόσεις πλου- 
σιοπαίδων, είς διδασκαλίαν έν ίδιωτικοϊς έκπαι— 
οευτηρίοις, ΐνα λαμβάνωσιν ιδιαιτέρους μισθούς I 
Τί ήτο καί τί είναι τό Διδασκαλεΐον ’Αθηνών άπό 
τής. πρώτης ήμέρας τής λειτουργίας αύτοϋ μέχρι 
σήμερον δέν έχομεν άνάγκην νά διδαχθώμεν παρ ’ 
ούδενός ούτε έκ τών πλησίον ούτε έκ τών μακράν 
οίκούντων. Βεβαίως δέν έλεγαν έξ αύτοϋ καθηγη
ταί διαπρεπείς, οίος πάνυ δικαίως μνημονεύεται, 
καϊ ό Γ. Χατζηδάκις, άλλά τοΰτο ούδεμίαν σχέ- 
σιν έχει πρός τήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν τών μα
θητών. Έν τή παιδαγωγική πρακτική μορφώσει 
τών δημοδιδασκάλων τό Διδασκαλεΐον Αθηνών 
έστάθη έπί σειράν έτών ατυχές. Ή μεγίστη δέ 
αυτού κατάπτωσις παρατηρεΐται κατά τούς χρό
νους τής διευθύνσεως αύτοΰ ύπό τού κ. Χαρισίου· 
Παπαμάρκου, οστις μή σπουδάσας παιδαγωγικά 
έν Γερμανία μηδέ έννοών τι έξ αύτών, ένόμισεν οτι 
περικαλύπτει τήν άμάθειάν του άποφαινόμενος δτι 
ό ενθουσιασμός είναι ή μέθοδος καϊ δεικνύων καί 
διά λόγων καί δι’ έργων τήν πρός πάσαν μεθοδι
κήν διδασκαλίαν περιφρόνησίν του. Τά τοιαΰτα έν 
Έλλάδι, μάλιστα δέ έν Άθήναις, είναι σήμερον 
τοσοΰτον γνωστά, ώστε έκπληττόμεθα τή άληθεία 
άκούοντες άλλας γνώμας έστω καί μακράν τής 
Ελλάδος εύρισκομένων διδασκάλων. Ή τοιαύτη 
κατάστασις βεβαίως τοϋ έν Άθήναις Διδασκαλείου, 
δπερ είναι τό κεντρικόν Διδασκαλεΐον τοϋ Ελλη
νισμού σύμπαντος, έχει έπισπάση άπό τίνος χρόνου- 
τήν προσοχήν τών δρθοφρονούντων πολιτευομένων, 

*· δέν θά βραδύνωμεν δέ νά ίδωμεν αύτό έπαναφερόμενον· 
είς τήν προτέραν αύτοϋ άκμήν καί δόζαν διά τής άπε- 
λάσεως έξ αύτοϋ τών άμαθών καί απαιδαγώγητων..

ζ/ια τον κ. Υπουργόν τής Έκπαιόενοεως.

Παρακαλεΐται ό κ. Υπουργός νά διατάξη τόν- 
άρμόδιον υπάλληλον νά έκδώση τά σχετικά έντάλ- 
μετα τών συμπληρωσάντων τήν πενταετίαν των 
οικοδιδασκάλων διά τήν δεκάδραχμον αΰξησιν τοϋ 
μισθού των, προς δ έχουσιν ύποβληθή επανειλημμέ
νες καί άναφοραί καΐ τά σχετικά έγγραφα. ’Ιδία 
δέ παρακαλοϋμεν ύπέρ τοϋ έν Γαλατά τοϋ Μεσο
λογγίου ύπηρετοΰντος κ.Δούκα Σακελλαριάδου καί κ. 
Παναγ. Μήλιου έν Μυκώνφ, ών ή καθυστέρησις τών 
χρημάτων είναι στέρησις τοϋ άρτου τής οικογένειας 
των. Οί κ. υπάλληλοι πρέπει νά πεισθώσιν, οτι τά 
καθυστερούμενα χρήματα τών δικαιούχων δέν είναι 
έλεημοσύνη, άλλ’ οφειλή επιτακτική, ής ή έπι 
έτη καθυστέρησις αποτελεί αυθαιρεσίαν καΐ άστορ- 
γίαν άναξίαν Κυβερνήσεως. Έλπίζομεν δτι ό κ. 
Υπουργός, ώς λάβη γνώσιν τούτων, θά διατάξη νά 
πληρωθώσι τάχιστα οί δικαιούχοι.
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