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ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
Τό δημοτικόν σχολειον κατά τόν αιώνα τοΰτον 

είναι ή μικρά μέν καί σχεδόν άφανής, άλλά γονι- 
μωτάτη και άέναος πηγή, ήτις ποτίζει καί ζωο
γονεί τό δένδρον τής ελευθερίας τών λαών κατά 
τών δηλητηριωδών βότανών τοΰ δεσποτισμοΰ, τής 
δεισιδαιμονίας καί τής θεοκρατίας, είναι ή πηγή 
πάσης προόδου, έξ ής άναβρύει ή εθνική δύναμις, 
πάντοτε ακμαία καί αμετάβλητος. Ή άληθής 
πρόοδος τής άνθρωπότητος χρονολογείται μόνον 
άφ’δτου ίδρύθησαν δημοτικά σχολεία καί μόνον έν 
έκείναις ταϊς χώραις ο άληθής πολιτισμός άνε- 
φύη καί ηΰξήθη είς καλλίκαρπον δένδρον, έν αίς 
περισσότερα καί τελειότερα δημοτικά σχολεία λει
τουργούσαν. Σχολαί φιλοσοφικά! καί άκαδημίαι 
έπιστημονικαί ύπήρξαν είς πλείστας χώρας καί 
εις πάντας τούς χρόνους· άλλ’ αύται δμως ό έν εμ
πόδισαν ούτε τήν παχυλωτάτην είδωλολατρείαν, 
ούτε τόν τερατωδέστατον δεσποτισμόν νά έκτείνωσι 
τό άπαίσιον κράτος των είς τάς χώρας καί εις τούς 
λαούς. Είς ούδέν ώφελεΐ καί τό λαμπρότατον φώς 
τό έγκεκλεισμένον έντός μεγαλοπρεπών τινων άνα- 
κτόρων, δταν έξω είς τάς οδούς καί τάς ρύμας καί 
τούς οίκίσκους έπικρατή πυκνόν ψηλαφητόν σκό
τος. Τό φώς πρέπει νά φωτίση τά πλήθη, πρέπει 
νά διαλυθή ή πυκνή καί πνιγηρά άχλύς, νά άνοι- 
χθώσιν οί οφθαλμοί τών πολλών, οί οφθαλμοί πάν
των. Τοΰ φωτός τούτου ή διάδοσις, ή έπέκτασις 
εις δλας τάς τάξεις τοΰ λαοΰ είναι ό ύψιστος τοΰ 
δημοτικού σχολείου σκοπός. Τά λοιπά άγαθά έρ
χονται βαθμηδόν άφ’ εαυτών. Ό λαός, δ όποιος 
διά τής στοιχειώδους μέν, άλλά λογικής καί ύ- 
γιοΰς παιδεύσεως ήθελεν έξέλθει έκ τής κτηνώδους 

άμαθείας, θά σκεφθή τάχιστα περί τών άληθών 
αύτοΰ συμφερόντων καί θά προβή μετ’ άποφάσεως 
είς επιδίωξιν αύτών. Τοΰτο έγκειται είς τήν φύσιν 
τοΰ άνθρώπου τοΰ φύσει όοεγομένου τής προόδου. 
Άλλά χρειάζεται πρώτον φώς’ διότι «ό περιπατών 
έν τή σκοτίικ ούκ οίδε ποΰ ύπάγει.»

Οσοι δέν έννοοΰσι τόν ύψηλόν τοΰτον προορισμόν 
τοΰ δημοτικού σχολείου, ούτοι έχουσι ταπεινήν περί 
αύτοΰ ιδέαν. Ούτοι περιορίζουσι τόν χρόνον τής 
λαϊκής παιδεύσεως είς ελάχιστα έτη καί τήν δήθεν 
παίδευσιν είς άνάγνωσιν καί γραφήν καί είς γνώ
σεις τινάς παιδαριώδεις καί γελοίας, γνώσεις, αί 
δποϊαι είναι ίκαναί νά παρατείνουν τήν νηπιακήν 
ήλικίαν τοΰ άνθρώπου μέχρι τοΰ εξηκοστού έτους.

ίΐοερ’ ήμΐν κατά τά πρώτα έτη τής συστάσεως 
τοϋ Βασιλείου ή δημοτική παίδευσις έπετίλεσε 
θαύματα, άλλ’ ή διάρκεια αΰτη ύπήρξε βραχεία. 
Μετά ταύτα έκ μέν τών σχολείων τής μέσης έκ- 
παιδευσεως έξήρχοντο διαδοχεκώς, ώς έπί τό πολύ 
πρώτον σχολαστικοί, άλλά χρηστοί, ειτα ημιμαθείς 
καί τέλος άγράμματοι, έκ δέ τών δημοτικών σχο
λείων έξήρχοντο άναλλοίωτοε, τοιοΰτοι, οιοι καί 
εΐσήρχοντο, μή φέροντες ούδέν ίχνος έπιδράσεως. 
Τοΰτο είναι τό γενικόν, άφίνομεν κατά μέρος τάς 
εξαιρέσεις· διότι έάν είς στρατιάν έκατοντακισχι- 
λ’.ων άνδρών δειλών καί άνανδρων εύρίσκωνται 
τρισχίλιοι γενναίοι, .ούδέν σχεδόν καί ούτοι ώφε- 
λούσιν.

Ή πολιτεία καί καθήκον καί συμφέρον έχει 
νά περιποιηθή, ν’ άγαπήση, ν’ άσπασθή τό δη
μοτικόν σχολειον ώς τό μόνον γνήσιον τέκνον της. 
'Ετι δέ μεγαλητέραν στοργήν οφείλει πρός αύτό ή 
κοινωνία καί ή οικογένεια.

’Εν φ ή φιλοστοργία είναι τό ίσχυροτερον ένστι
κτον είς τόν άνθρωπον, άπορίας καί θαυμασμού ά-
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ξιον είναι τφ όντι πώς ή κοινωνία παρ’ ήμΐν καί 
ή τών χωρίων καί ή τών πόλεων άνέχεται τήν 
τόσον οΐκτράν κατάστασιν τών δημοτεκών σχο
λείων, κχί πώς οί εκλογείς δέν άπαιτοϋσι παρ’ ε
κείνων, τοϋ; όποιους ψηφίζουσιν, ώς πρώτον ρο- 
βφέτι, τό μόνον εύγενές ροσφέτι, την άρίστην των 
δημοτικών οχολιίων κατάβταβιν άλλα τουναντίον 
ανέχονται, όχι μόνον νά μ. ή μανθάνωσι γράμματα 
τά τέκνα των, άλλα και ν’ άποθνήσκωσι ,διά νά 
είναι διδάσκαλος είς ξυλοσχίστης ευνοούμενος τοϋ 
βουλευτοΰ ή τοϋ κομματάρχου, νά λαμβάνη δέ 
ένοικων διά τήν τρώγλην του άλλος τις ευνοούμε
νος αγχόνης άξιος.

Ή πρό; την δημοτικήν παίδευσιν άστοργία τών 
πολιτευομένων θά ήτο ευεξήγητος, έάν οί κύριοι 
ούτοι ειχον τόσην άνάπτυξιν, ώστε νά έννοώσιν, 
ότι ή βελτίωσις τών δημοτικών σχολείων θά ε“θετε 
πέρας είς τούς ύπέρ τής πατρίδος άγώνας αύτών !

Ή διάρκεια τής δημοτικής παιδεύσεως καθ’ δλην 
τήν Ευρώπην ορίζεται ύπό τοϋ νόμου οκταετής, 
παρ’ .ήμΐν ύπό τών Βαυαρών ώρίσθη επταετής καί 
τώρα κατήντησε μόνον τετραετής, ήτοι ό Ελλην 
χωρικός καταδικάζεται άπό τοϋ. δέκατου έτους 
τής ήλικίας του είς καταναγκαστικά έργα, οπερ, 
έάν έγίνετο γενικώς, πλήν πολλών άλλων ολέθριων 
αποτελεσμάτων, είναι ικανόν νά καταβιβαση τό 
άνάστημα τών 'Ελλήνων κατά πολλά εκατοστά 
τοϋ μέτρου.

Διά νά δικαιούμεθα νά λέγωμεν ότι έχομεν δη
μοτικήν παίδευσιν, άπαραίτητος ανάγκη είναι 
τουλάχιστον είς τάς πρωτευούσας τών δήμων νά 
ύπάρχωσι σχολεία μέ έξαετή διάρκειαν καί μέ 
πρόγραμμ-α γενναΐον, γενναϊον όχι τόσον κατά τό 
ποσόν τών μαθημάτων, όσον κατά τό ποιον καί 
μάλιστα κατά τά παιδαγωγικά προσόντα τών δι
δασκάλων, Είναι γελοϊον να πιστεύη τις ότι δυ- 
νανται άνθρωποι απαιδαγώγητοι νά παιδαγωγή- 
σωσι τήν νεότητα. ’Εννοείται ότι ήμεϊς άποκρούο- 
μεν άπολύτως καί γραμματοδιδασκάλους καί γραμ- 
ματιστάς.Ό φορολογούμενος λαός έχει τό δικαίωμα 
ν’ άπαιτή, ϊνα τά τέκνα του παιδεύωνται ύπό 
έπιστημονικώς παρεσκευασμένων διδασκάλων. Εί- 
vat δέ αύτόχρημα άρνησις τής έν τφ συντάγματι 
άναγραφομενης ίσότητος τών πολιτών ή δ ιάκρισις 
αύτών είς πολίτας δικαιούμενους νά έχωσι διδα
σκάλους παιδευθέντας έν διδασκαλείοις καί είς πο
λίτας παραδίδοντας τά τέκνα των είς ξυλοσχίστας. 
“Ατοπος δσον καί άδικος είναι καί άλλη τις νεω- 
τέρα διάταξις, καθ ήν είς τά μονοτάξια σχολεία 
μόνον τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι διορίζονται' 
ήμεϊς έχομεν δλως έναντιαν γνώμην οί τριτοβάθ
μιοι δηλονότι' πρέπει νά διορίζωνται είς τά πολυ
τάξια σχολεία, έν οί; δύνανται νά γείνωσι κρείτ- 
τονες εαυτών δδηγούμενοι ύπό τών κρειττόνων δι
δασκάλων, είς δέ τά μονοτάξια νά διορίζωνται 
πρωτοβάθμιοι καί δευτεροβάθμιοι. Άς έχωσιν έν 

τούλάχιστον καλόν οΐ κάτοικοι τών μικρών χω
ρίων, διδάσκαλον πεφωτισμένον. Είς τά; πόλεις 
ύπάρχουσι καί άλλα πολλά παιδευτικά μέσα. Οί 
άτυχεϊς χωρικοί ζώσιν έν έρημία· άς χαρίση εί; 
αύτούς ή μήτηρ πολιτεία τούλάχιστον καλόν δι
δάσκαλον. Άλλά τά πάντα θά είναι ματαιοπο- 
νία καί άπώλεια χρήματος, έάν δέν παύση δύχορός 
αύτός τών διδασκάλων δ πηδηχτός, δστις διαρκεϊ 
δώδεκα μήνα; τό έτος, Πάσα σπουδαία έργασία 
άπαιτεϊ μονιμότητα· καί τοϋ άρίστου δέ διδα
σκάλου οί κόποι άπόλλυνται μάτην, δταν δ διδά
σκαλος ούτος μεταλλάση τρεις θέσεις τό έτος. Καί 
τοϋ ένθουσιωδεστάτου δέ διδασκάλου μαραίνεται 
δ ζήλος, δταν αισθάνεται δτι ή παϋσίς του ή ή 
μετάθεσΐς του έξαρτάται έκ τής ιδιοτροπίας τοϋ 
τελευταίου ισχυρού τής ήμέρας.

’Εάν δέν διορθωθώσι τά κύρια ταΰτα σφάλματα, 
άς μη δμιλώμεν καν περί δημοτικής παιδεύσεως. 
πολύ προτιμότερον δέ θά είναι ν’άφεθή ή παίδευ- 
σις τής πρώτης ήλικίας είς τήν φροντίδα τών 
κοινοτήτων. Βλ. Χκορΐΐέλης

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
Το αληθές, τό άγαθόν, τό καλόν . . . Οί τρεις 

ούτοι ζωοδόται ήθικοί ήλιοι πρέπει νά φωτίζωσιν 
άδιαλείπτως διά τοϋ τριπλού αύτών άδελφικού, 
αιθέριου φωτός την ψυχήν τού παιδαγωγού. Ό 
παιδαγωγός πρέπει νά είνε άληθής, άγαθός, καλός 
είς πάν του διάβημα, εί; πάσάν του σχέσιν, ού 
μόνον έν τή διδασκαλίορ, άλλά καί έν ταΐς συνα- 
ναστροτ»αϊς αύτοϋ, καί δταν έτι κατ’ ίδιαν εύρί- 
σκηται, μόνος μετά τών σκέψεων αύτοϋ, καί τότε 
ούδέν έν τή ψυχή αύτού τό ψευδές, ούδέν κακόν, 
ούδέν μή καλόν. ’Ανδρικόν κάλλος, άληθής, ειλι
κρινής χαοακτήρ, άγαθότης, ήτις εινε τεκμήριον 
φυσικής καί ηθικής δυνάμεως, πρέπει νά ιόσιν εν
δείξεις τού άληθούς παιδαγωγού, ούτως ώστε καί 
έκτός τοϋ σχολείου έν τή δίω, άγνωστος άλλως 
τοϊς, διαβάταις προσωπικός, νά γνωρίζηται ύ;-’ 
αύτών} ώς γνωρίζονται οί Πρώσσοι άζιωματικοι 
καί έν πολιτική περιφερόμενοι στολή, τή τού σχή
ματος σεμνότητι καί τή τοϋ φρονήματος έκφαν- 
σει. Πρέπει δέ νά είνε ικανός, λίαν ικανός, ήσκη- 
μένος καί ισχυρός σωματικός, γενναίος δέ το φρό
νημα, τότε εινε καί άψευδώς άγαθός, τότε μόνον ή 
όρθώς νοούμενη εύγένεια καί άγαθότης αΰτη έν 
τοιουτοτρόπφ ισχυρά έσωτερική ενώσει παντοιοτρο- 
πως ένσημαίνεται έν τε τή περιβολή, καί έν τω 
βαδίσματι, έν τή φωνή καί ταΐς φιλοφρονήσεσιν, έν 
τή σπουδή καί έν τή παιδιά.

Ή ψυχή τοϋ παιδαγωγού πρέπει νά φωτίζηται 
οΰτως άπαύστως ύπό τής θείας αίγλης τής ούρα- 
νίας έκεινης ήλιακής τριάδος, ώστε τό φώς καί ή 

θερμότη; αύτής νά άπορροφηθώσιν ύπ’ αυτής, νά 
έαπλησθή τούτων, ώστε καί αύτή νά μεταβληθή 
εϊς ήλιον έπίγειον μέν, συμμετέχοντα όμως τών 
αιωνίων έκείνων στοιχείων.

Ή ψυχή άρα τοϋ παιδαγωγού δέν πρέπει νά 
είνε τι έτερόφωτον, άλλ’ αύτόφωτον δηλαδή ή 
θεία έκείνη τριάς τοϋ άγαθοϋ, τοϋ άληθούς καί 
τού καλού πρέπει νά ταύτεσθή μετά τής ψυχή; αύ
τού, δσον δέδοται άνωθεν τώ άνθρώπφ· τότε ή 
ψυχή τοϋ παιδαγωγού άποβαίνει καί τού ήλιου 
ύπερτέρα, διότι ούδέν έν ταύτη σκοτεινόν' το θειον 
πύρ δέθείνε τότε έν αύτή άπλώς, οίον δή παρά 
τώ ύλικφ ήλίφ, φωτόσφαιρα περιβάλλουσα σκο
τεινήν ύλικήν ύπόστασιν, άλλ’ αύτο τούτο ουσία 
φωτοβόλος ή πάσα, άϋλος δέ καί αιώνια. Τότε δ 
φθόνος, ή έπιβουλή, δ δόλος, ή ραδιουργία, ή άγνω- 
μοσύνη, ή καταφρόνησες, δ όγκος καί τό φύσημα, 
καί πάντα έν γένει τά ποταπά τών άνθρώποιν 
πάθη, ώ; νέφη μελανόφαια άπομεμακρυσμένης κατ- 
αιγίδος, ώς φασματώδης δμίχλη οίκτρών τελμά
των άντιπαρέρχονται διασκεδάζόμενα πρό τού ζα- 
φεγγούς ήθικού ήλιου, προ τής παμφαινούσης ψυχής 
τού παιδαγωγού, ήπερ οΰτω τό αύτής καί τήν 
θερμότητα πάσι δωρεϊται τοΐς τε άγαθοϊς καί τοϊς 
κακοϊς. Τό σκότος τότε τής άμαθείας καί τής κα
κίας διαλύεται' οί δέ τρόφιμοι τού παιδαγωγού 
αύξάνουσι καί άναθάλλουσι καί ήδεΐς πάράγουσι 
καρπούς ύπό τό ζείδωρον τής ψυχής έκείνου φώς. 
Τότε μόνον μεταλαμπαδεύεται έν ταΐς ψυχαϊς τών 
τροφίμων τό θειον πύρ, δπερ αύξόμενον είτα, ορ
θώς τό πρώτον δρμηθέν, φωτίζει καί θερμαίνει καί 
έναποτυποϊ τήν φαεινήν αύτοϋ σφραγίδα άθάνα- 
τον έπί τά άλυτα σκότη τών αιώνων. Τότε οί 
κραταιοι τής ήμέρας, οί έν άξιώμασιν, οί έν τελεί, 
καί παρά τόν έξωτερικόν αύτών όγκον, άπονέμου- 
σιν ένδομύχως ©όρον δικαιοσύνης καί θαυμασμού, 
ή δέ ψυχή αύτών καί άκουσα κλίνει προ τής άκτι- 
νοβολίας τής ψυχής άπλοΰ παιδαγωγού. Τότε δή 
και τό οτε'μμα αύτό ύγιαϊνον θεωρέΐ τήν ψυχήν 
τού παιδαγωγού ώς τών τιμαλφεστέρων αύτού ά- 
δαμάντων, καϊ τιμά τήν άτίμητον καί κοσμεί τήν 
έν έαυτή τόν κάλλιστον έμπεριέχουσαν κόσμον.

Τότε τέλος δ παιδαγωγός αύτός καθ’ έαυτόν, 
προσωπικώς, άφανίζεται καί δι’ έαυτόν έτι, ού 
μόνον διά τούς περί αύτόν, οΰτως ώστε οί τρόφι
μοι αύτού καί αύτός ούτος προσβλέποντες έν τή 
ψυχή τού παιδαγωγού νά μή βλέπωσι πάλιν τά; 
έαυτών άδυναμίας, τήν ιδίαν άνθρωπίνην ατα
σθαλίαν, νά αή βλέπωσιν έν γένει άλλο τι — ούδέν 
γήινον — ή μόνον τούς φαεινούς έκείνους αιωνίους 
ήλιους τοΰ άληθούς, τού άγαθοϋ καί τού καλού, 
έν άρμονικφ παμφαίνοντας φωτί. Τότε έσεται ή 
ψυχή τού παιδαγωγού δμοία τφ θαυμασίφ έκείνφ 
Άρκαδικφ κατόπτρφ, δ, κατά Παυσανίαν, «ήν 
τις προσβλέπη, έαυτόν μέν ήτοι παντάπασιν άμυ- 

δρώς, ή ούδέν όψεται τήν αρχήν τά δέ αγάλματα 
τών θεών καί αύτά και τόν θρόνον έστίν έναργώς 
θεάσασθαι.»

*Α. Α Γραφειάζης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΙερί κατασκευής σχολείων δημοτικών πολλά 
έρρήθησαν καί πολλά έγράφησαν είς τάς έφημερί- 
δας, χωρίς δμως μέχρι τούδε νά γίνη τι οΰτε μικρόν 
οΰτε μέγα έν τούτφ. Τίνα δέ σπουδαιότητα ήμεϊς 
άποδίδομεν είς τό ζήτημα τούτο, δπερ θεωροΰμεν 
άρχήν καί βάοιν τής διορθώσεως τών δημοτικών 
σχολείων, καταδηλοϋται έκ τής άναφοράς, ήν ώς 
πρόεδρος τού ταμείου τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως 
καί Γενικός έπιθεωρητής αύτής ύπεβάλομεν άλλοτε 
είς τό 'Υπουργικόν συμβούλιον. Τήν άναφοράν 
ταύτην δημοσιεύομεν, ϊνα πιστωθή καί διά τού
του άκόμη δτι έν Έλλάδι δύνανται καί αί ορθό— 
ταται ΐδέαι νά συλληφθώσι καί νά διατυπωθώσιν, 
άλλ’ άφανιζονται έν τφ κυκεώνι τού πολιτικού 
άνεμοστροβίλου, δστις παρασύρει καί πρόσωπα καί 
πράγματα, άφίνων είς τήν θέσιν των μόνον τά λι- 
μνάζοντα ΰδατα. Έχει οέ ή αναφορά αΰτη, άπο- 
τεινομένη πρός τόν πρόεδρον τοϋ Υπουργικού Συμ
βουλίου ώ; έξής'

«Ή διοικούσα τό ταμεϊον τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως έπιτροπεία συναισθανομένη τήν μεγά
λην τή; άληθούς παιδείας παρά τω λαώ δύναμιν, 
έπιθυμεϊ διακαώς νά ίδη τά σχολεία τού λαού πολ- 
λαπλασιαζόμενα καί βελτιούμενα. Άλλ’ εκείνο, 
τό δποϊον νομίζει ότι πρό παντός άλλου έπείγει νά 
γείνη, είναι ή οικοδομή σχολείων ιδίων, ή έπι- 
σκευή καί διασκευή τών ύπαρχόντων καί ή προι
κοδότησες πάντων μέ θρανία πληρούντα τούς δρους 
τής ύγιεινής. 'Όταν πρόκηται τά τέκνα τών συμ
πολιτών ήμών νά γείνωσι μυωπικά, ραχιτικά, φδι- 
σικά, άναιμικά καί καθόλου νά πάθωσι τά; νόσους, 
άς έν Εύρώπη καλούσι σχολικάς νόσους διά τήν 
άκαταλληλότητα τών κτιρίων, τών θρανίων καί 
τών διδακτικών βιβλίων, εύρίσκεται τις είς τήν 
άνάγκην πρός προφύλαξιν τής ύγιείας τών μαθη
τών νά συμβουλεύση νά κλεισθώσι κάλλιον τοιαΰτα 
σχολεία. 'Ω; πρός τά κτίρια δέ, έν οίς σήμερον τε
λείται ή διδασκαλία,ϊνα έπί τούτων σήμερον περιο- 
ρισθώμεν, έξεταζομένη ή Ελλάς εμποιεί άλγεινο- 
τάτην αισθησιν καί είς τον μάλλον άπαθή θεατήν. 
Οίκίαι ίδιωτικαί έκτισμέναι έκάστη δια τάς ά- 
νάγκας οικογένειας είναι μεμισθωμέναι οι’ έλλει- 
ψιν ίδιου οικοδομήματος ώς σχολεία άντί άδροϋ 
πολλάκις ένοικίου. Σχολεία κοινοτικά σαθρωθεντα 
καί πρός άλλο σύστημα διδασκαλίας κτισθέντα,
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ϊστανται ώ; φόβητρον μάλλον τών μαθητών χαί 
της κοινωνίας, πολλά δέ τούτων κατέπεσον καί κα- 
ταπίπτουσι καθώς διαβιβάζονται προς τό ταμεΐον 
της δημοτικής εκπαιδεύσεως επίσημοι πληροφορία;. 
Της τοιαύτης έκρύθμου όντως καταστάσεω; τών 
διδακτηρίων τά άτοπα είναι πολλά. Ήμεϊς άρ- 
κούμεθα νά άναφέρωμεν τά κυριώτατα μόνον- 1) 
Έν ταϊς μεμισθωμέναις οίκίαις ώς σχολείοις συμ- 
πυκνοϋνται έν όλίγφ χώρφ πολλοί μαθηταί, οπερ 
ύποσκάπτει την ύγείαν αύτών. Προσέτι ό φωτι
σμός ίν αύτοϊς δεν είναι επαρκής η δέν προσπίπτει 
καταλλήλως, δπερ βλάπτει τήν opaotv αύτών. 2) 
“Αν οί μαθηταί έκαστης τάζεως είναι περισσότεροι 
τοϋ χώρου τής αιθούσης, τότε ύποδιαιρεϊται ή τά
ξις είς δύο τμήματα καί διορίζεται καί άλλος δι
δάσκαλος, πρός βλάβην τοϋ ταμείου τής δημοτ. 
έκπαιδεύσεως, δπερ δέν θά συνέβαινεν, άν ήτο ίδιον 
σχολεϊον μέ εύρυχώρους αΐθούσας. Μάλιστα τότε 
ήδύνατο νά συμβή, δταν αί αϊθουσαι ήσαν εύρύχω- 
ροι, δυο καί περιβσότεραι τάζεις νά βννδιδάβκιον- 
ται παρ' ενός καί μόνον διδασκάλου έν tij αύτή 
αιθούση και οΰτω νά έχωμεν κέρδος τούς μισθούς 
τών διά τήν στενότητα τοϋ χώρου κατ' άνάγκην 
διοριζόμενων προσθέτων διδασκάλων, περιττών άλ
λως δντων. 3) Είσαχθέντος διά τοϋ νόμου τοϋ 
1878 τοϋ Γερμανικού παρ’ ήμΐν συστήματος τής 
Έκπαιδεύσεως, καθ ’ δ ή διδασκαλία εις άπάσας 
τάς τάξεις τοϋ σχολείου γίνεται παρά μόνου τοϋ 
διδασκάλου, ή κατασκευή τοϋ διδακτηρίου προς 
εφαρμογήν τοιούτου συστήματος πρέπει νά είναι 
τοιαύτη, ώστε νά δύναται δ διδάσκαλο; καί νά 
διδάσκη καί νά έπιτηρή άνέτως τούς μαθητάς. 
Κατά ταϋτα αϊθουσαι λίαν έπιμήκεις, ώς είναι 
αί αϊθουσαι τών σχολείων τών κατασκευασθέντων 
πρός έφαρμογήν τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου, 
δυσχαιραίνουσι τήν διδασκαλίαν καί τήν πειθαρ
χίαν κατά τήν συνδιδακτικήν μέθοδον, ήτις απαιτεί 
ή άναλογία τοϋ μήκους τής αιθούσης πρός τό πλά
τος νά είναι δλως διάφορος. Καί 4) επειδή αί προσ- 1 
φερόμεναι πρός ένοικίασιν oiaiat ή αί εύρισκόμεναι 
σχετικώς κατάλληλοι δέν κεϊνται πάντοτε είς κεν
τρικά μέρη, ή επιτροπεία ένδίδουσα είς τά δίκαια 
παράπονα τής κοινωνίας αναγκάζεται ούχί σπα- i 
νίως νά συστήση καί δεύτερον σχολεϊον πρός διευ- 
κόλυνσιν τής φοιτήσεως τών μαθητών καί ούτως 
έπιβαρύνεταε τό ταμεϊον μέ διπλάσια ένοίκια καί 
διπλάσιους μισθού; διδασκάλων.

Έκ τούτων πάντων εξάγεται δτι καί αί ίδιω- 
τικαί οίκίαι είναι ακατάλληλοι διά τάς άνάγκας 
τών σχολείων, άλλά καί τά ύπάρχοντα σχολεία, 
δσα διατηρούνται σώα, ένεκα τής ιδιορρύθμου αύ
τών οικονομίας, δέν είναι δυνατόν άνευ τροποποιή
σεις τίνος νά χρησιμοποιηθώσι. Φρονεί δέ ή επι
τροπεία, άφ*  ού ή τοιαύτη ή τοιαύτη τής αιθού
σης οικονομία άσκεϊ £οπήν πρός τόν μηχανισμόν 
τής διδασκαλίας δτι είναι επείγουσα άνάγκη νά 

έκδοθή Β. Διάταγμα περιέχον τούς γενικούς δρους 
τής κατασκευής σχολείων πρός οδηγίαν τών κοι
νοτήτων, δσαι ήθελσν άνεγείοη ίδια σχολεία, μά
λιστα δέ άπορεϊ πώς μέχρι τοϋδε δέν έξεδόθη τοιοϋ
τον, άφ' ού άπό τοϋ 1878 εΐσήχθη καί παρ’ ήυ,ϊν 
ή έφαρμογή τοϋ Γερμανικού συστήματος. (

Καί τοϋτο μεν παρατηρεί ή έπιτροπεία έν’ταϋθα 
έν παρέργω. Έπανερχομένη δέ είς τό κύριον ζή
τημα νομίζει καθήκον νά ύποβάλη εύσεβάστω; 
ύπό τήν υψηλήν τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου μέ
ριμναν τό έξής σπουδαιότατου κατ ’ αύτήν ζήτημα 
μή διστάζουσα νά θεώρηση αύτό ώς άρχήν και 
βάσιν τής διορθώσεως τής έκπαιδεύσεως. Έν τφ 
συνταχθέντι προϋπολογισμοί τοϋ έτους 1891 είναι 
άναγεγρκμμένα τά έξής κονδύλια 

Ενοίκια δημοδιδασκάλων δοαχ. 420,000
» διδακτηρίων » 200,000

Έπισχεΰχί σχολείων υ 100,000

Έν ολω δρ. 729,000

δηλαδή δαπανφ τό κράτος κατ’ έτος δραχμάς 
720,000 διά νά διατηρή καί διαιωνίζη κατάστα- 
σιν πραγμάτων φρικώδη ! Φρονεί δέ ή έπιτροπεία 
δτι τοσαϋται χιλιάδες δραχμών κατ’ έτος τακτι- 
κώς καί άνελλιπώς καταβαλλόμεναι ήδύναντο νά 
χρησιμεύσωσιν ώς βάσις γενικωτέρου καί θεμελιω- 
δεστέρου σχεδίου. Δέν είναι δυνατόν τό κεφάλαιον 
τοϋτο τών 720000 δραχμών νά χρησιμεύση πρό; 
ύπηρεσίαν δανείου, ίνα δι ’ αύτοϋ κτισθώσι σχολεία 
καί κατοικίαι δημοδιδασκάλων, έπισκευασθώσι δέ 
καί διαρουθμισθώσι τά ύπάρχοντα σχολεία ; “Αν 
δέν ύπάρχη άλλος τρόπος διά νά κτισθώσι σχολεία 
ή έπιτροπεία θεωρεί ώς ΰψιστον αύτή; καθήκον νά 
συστήση θερμότατα τό μέτρον τοϋτο εί; τό Υ
πουργικόν Συμβούλιον. ’Έχε; δέ πεποίθησιν άπο- 
βλέπουσα είς τήν σπουδαιότητα τοϋ ζητήματος 
δτι δ σεβαστό; πρόεδρος τής Κυβερνήσεω; θα 

1 υίοθετήση τό ζήτημα τούτο και θά έργασθή νά 
δώση είς τά παιδία τοϋ λαού κατάλληλα σχολεία 
διασώζων τήν ύγείαν αύτών καί διευκολύνων τήν 
διδασκαλίαν καί τήν πνευματικήν αύτών άνάπτυ- 

ι ξιν. Ή έπιτροπεία φρονεί δτι δσον μεγάλαι καί άν 
είναι αί εκδουλεύσεις τών σεβαστών άνδρών ύπέρ 
τής έθνικής ήμών έκπαιδεύσεως, ών μετ’ εύγνω
μοσύνης πάντοτε άναμιμνησκόμεθα, ούδεμία δμως 
αύτών δύναται νά συγκριθή κατά το μέγεθος προς 
τήν ύπόθεσιν, ής τήν είσήγησιν λαμβάνει τήν τι
μήν νά ποιήσηται διά τοϋ παρόντος ύπομνήματο; είς 
τόν κ. πρόεδρον τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου. Εύ
χεται τό έθνος νά άποκτήση έντός ολίγου χρόνου 
ύγιεινά σχολεία, λειτουργία δέ κανονική σχολείων 
εύπρεπών έν Έλλάδι είναι πράγμα, δπερ θά έπι- 
σπάση τήν έθνικήν ευγνωμοσύνην.

Ποός τόν σκοπόν δέ τούτον έξεπονήθησαν ύπο 
έπιτροπείας έκ παιδαγωγικών καί αρμοδίου άρχε—

τεκτσνος 16 διάφορα σχέδια δημοτικών σχολείων 
κατά τούς κανόνας τής ύγιεινής τών σχολείων πε- 
ποιημένα, άτινα θά χρησιμεύσωσιν ώς οδηγό; τών 
μελλόντων νά κτισθώσι ή νά δικσκευασθώσι σχο
λείων. Τά σχέδια ταϋτα ύποβάλλομεν εύσεβάστως 
ύπό τήν μελέτην καί τήν έγκρισιν τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου.

Έν Άθήναις τή 5 ’Ιανουάριου 1891.

Ενπει&έοτατος
II. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Κ' -ΐ
Γεηχος όπιθεωρητης τ<5ν δημοτικΰν σχοΛείων 

και πρόεδρος της διοικητικής τοΰ ταμεία 
της δημοζικης ίκπαιδ. επιτροπείας.

II ΙΙΡΟΣ ΤΟΪΣ Φ01ΤΗΤΛΣ ΠΡΟΣΦίΙΝΙΙΣΙΣ 
ΤΟΪ Κου ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ

Τόν λόγον τοϋ γεραροϋ καθηγητοΰ τών Ελλη
νικών γραμμάτων κ. Γ. Μιστριώτου, δι’ ού απει
κονίζεται ή ύψηλή τοϋ έθνικοϋ ήμών Πανεπιστημίου 
άποστολή, μεταδίδομεν εύχαρίστως είς τούς άνα- 
γνώστας τής «Έκπαιδεύσεως,» καθ’δσον έπιθυ- 
μοϋμεν νά ίδωμεν είς πάντα τά σχολεία τής 
ήμετέρας πατρίδος καί άνώτερα καί κατώτερα 
πνέον τό πνεύμα τών ιδεών, δΓ ών μεγαλύνονται 
τά έθνη. Ό λόγος τοϋ σοφού καθηγητοΰ έπέθεσε 
τέλος είς τήν μετά πολλής φρονήσεως διεξαχθεϊσαν 
παρά τών φοιτητών ύπόθεσιν προς τιμωρίαν τοϋ 
γραμματέως τής αστυνομίας, δστις έν στιγμή πα- 
οαφοράς έξεστόμισε λέζιν λίαν ύβριστικήν πρός 
τους φοιτητάς. Ή Κυβέρνησις έσπευσε νά ικανο
ποίηση τό Πανεπιστήμιον άπολύσασα έκ τή; θέ- 
σεώς του τόν γραμματέα. Μετά τήν δημοσίευσιν 
τής άπολύσεως συνήχθησαν πασών τών σχολών οί 
Φοιτηταί πρό τών προπυλαίων τοϋ Πανεπιστη
μίου, δπόθεν δ κ. Μιστριώτης είπε πρός τούς φοι- 
τητάς τούς έξής άξιομνημονεύτους λόγου;-

Άπό τών Προπυλαίων τοϋ ύψηλοϋ τών ιδεών 
μεγάρου, ύπό τό αέτωμα τοϋ Εθνικού στρατώνος 
τής πατρίδος, ύπό τάς εύλογίας τοϋ πρωτομάρτυ- 
ρος τής πίστεως καί τάς έμπνεύσεις τού μεγάλου 
έθνικοϋ ποιητοϋ προσαγορεύω ύμάς καί συγχαίρω 
ύμΐν, οϊτινες κατά τήν ύψηλήν τοϋ Περικλεούς πα
ραβολήν αποτελείτε τό έαρ τοϋ άνθρωπίνου βίου, 
συγχαίρω είπον ύμΐν διά τήν σθεναράν μέν, 
άλλά καί νόμιμον στάσιν, ήν έσχετε κατά τής 
θρασύτητος τοϋ ύβριστοϋ τοϋ ύπερτάτου εκπαιδευ
τικού καθιδρύματος. Ό άνθρωπος ούτος, είς δν ή 
πατρίς ήμών είχεν έμπιστευθή τήν προστασίαν 
τής τιμής τών ήμετέρων συμπολιτών, έτόλμησεν 

έν τώ κί’-τρφ τοϋ δλου Ελληνικού κόσμου ώς έν 
ορχήστρα νά χορεύση ασέμνους κόρδακας. Ναί- 
λέγω, δτι είνε τό κέντρου τοϋ ολου έθνους, διότι 
τά Πατριαρχεία τής Κωνσταντινουπόλεως είνε μέν 
σεμνά ώς όρθοτομοϋντα τον λόγον τής χριστιανικής 
άληθείας καί τό κοινοβούλιον τών ’Αθηνών είνε 
προωρισμένον έρεισμα τών ελευθεριών τής πατρί
δος, άλλ’ ώς πρός τήν εύρείαν έθνικήν δράσιν καί 
πρός τάς μεγάλας ιδέας καί τήν άντιπροσώπευσιν 
άπεράυτων Ελληνικών χωρών, τό φαεινόν τόδε 
τών έπιστημών καθίδρυμα ελέγχει τά άλλα ώς 
απόκεντρα.Καί δμως ούχί έν άφανεϊ καί άποκέντρφ 
χωρίφ, άλλ’ έν αύτώ τώ περιφανεϊ κέυτρφ ήθέ- 
λησεν δ άνθρωπος ούτος νά έπιδείξη δτι καί ύπο 
τά έθνικά εμβλήματα δύναται νά κρυβή τηλικαύτη 
άκοσμία. "Αν ταϋτα μή άπώλεσε κατά τήν ΰβριν, 
τοϋτο οφείλεται είς τήν ταχύτητα τών ποδών καί 
τοϋ άρματος τοϋ ύβριστοϋ. Οΐ ήμέτεροι πρόγονοι έν 
τήδε τή πόλει έπείθοντο μόνον τφ λόγφ καί ούχί 
τφ ^οπάλω τοϋ άστυφύλακος.

“Αν δέ τις τών πολιτών ήτο απειθής προς τους 
νόμους τής εαυτού πατρίδος, τούτου τήν άπείθειαν 
δέν έκόλαζον πολϊται ’Αθηναίοι, άλλά Σκϋθαι το- 
ξόται.Ό εύγενής έκεϊνος λαός έσκόπευε διά τούτου 
δπως δείξη τήν περιφρόνησιν αύτοϋ πρό; .τούς κα
κούς εκείνους πολίτας, οϊτινες έταπεινοϋντο έπί 
τοσοΰτον, ώστε είχον άνάγκην τής ύλικής βίας. 
Κατά τάς άρχάς ταύτας καί έγώ αύτός ώ; φοι
τητής άνετράφην έν τφ Έθνικφ πανεπιστημίφ 
καί ταύτας εύλαβώ; διετήρησα. Έπί τής άρχής 
τής έμής ή άστυνομία έπρότεινε νά τεθή ύπο τάς 
διαταγά; μου, δπως καταστείλω ταραχήν τινα, 
άλλ’ έθεώρησα ΰβριν καί πρός έμαυτόν καί πρός 
τό άνώτατον τοϋ έθνους καθίδρυμα, άν έλυον τήν 
διαφοράν ούχι διά τοϋ λόγου, άλλά διά τής βίας. 
Άν δέ έτιθέμην έν τώ ίιλήμματι ή νά κλείσω το 
Πανεπιστήμιον, ή διά τών δπλων νά βιάσω τούς 
στρατιώτας τοϋ λόγου, το έπ’ έμοί, εί και δέν α
γνοώ δτι ύπάρχουσιν οί διαφωνοϋντες, δέν ήθελον 
διστάσει νά κλείσω τοϋτο, μέχρις δτου ή λογική 
ήθελεν έπαναλάβ-ι τήν λειτουργίαν αύτής καί έπα- 
ναγάγει τούς ’Ακαδημαϊκούς πολίτας είς το έαυτών 
καθήκον. Διότι ή άστυνομική βία εϊνε ΰβρις πρός 
τήν επιστήμην. Γινώσκω δτι ενιαχού τής Εύρώ- 
πης δ ύλισμός τών τελευταίων δεκαετηρίδων θέλει 
νά ταπεινώση τάς ιδέας, είκονίζει το Πανεπιστή
μιου ώς σχολήν βιοποριστικήν επαγγελμάτων, καί 
διά τοϋτο δέν διστάζει νά μετέλθη βίαν κατ’ αυ
τού. Άλλ’ έχω πλήρη πεποίθησιν δτι τοιαϋται 
γνώμαι δέν θέλουσι κρατήσει έν χώρα, έν ή έγεννή- 
θησαν καί άνεβλάστησαν πάσαι αί ήθικαί έπιστή- 
μαι. Καί έν τήδε τή περιστάσει πιστεύω δτι δ ύβρι- 
στής αύτοβούλως ένήργησεν.

'Αφού λοιπόν έτύχετε τής προσηκούσης κατά 
τοϋ ύβριστοϋ τιμωρίας, έπαναλάβετε τάς ύμετέρας
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ακροάσεις έν σεβασμώ πρός τούς καθηγητάς καΐ 
τάς άρχάς του Πανεπιστημίου. Διατηρείτε δ’άκ- 
μαϊον τό γενναϊον φρόνημα, οπερ έν τη ύποθέσει 
ταύτη έδείξατε, ενθυμούμενοι την ύψηλήν ρήσιν 
τοϋ Σαλαμινίου ήρωος:

Άλλ ’ ή καλώς ζην, ή καλώς τεθνηκέναι τόν 
εύγενή χρή.

βεβαίως δ εύγενής ή έντίμως πρέπει νά ζή ή 
έντίμως πρέπει νά άποθνήσκη. Ούχί απολύτως ή 
ζωή, άλλ’ ή έντιμος ζωή εινε άγαθή έν τφ κόσμφ 
τούτω, ώς οί πρόγονοι ήμών τόν κόσμον δλον ιΗ'ι- 
δαξαν. Κατά τούς τελευταίους χρόνους έν τώ κλύ- 
δωνι τών έθνικών περιπετειών τά πάντα άπωλέ- 
σαμεν. Άς σώσωμεν τούλάχιστον τό φρόνημα, δι’ 
ού τά άπολεσθέντα δυνάμεθα νά άνακτήσωαεν. Ό 
βορράς τών έθνικών περιπετειών συρίττει, τό σκά
φος τής πολιτείας κλυδωνίζεται, διότι πλέει παρά 
τούς ιστορικούς νόμους. Άν δέ ούτοι εινε άκριβεϊς 
καΐ άλάνθαστοι ώς οί φυσικοί, τοιούτος πλους δέν 
δύναται νά διαρκέση. Εύχηθώμεν δέ πάντες, δπω;/ 
αί τοϋ πλοίου στροφαΐ γίνωνται ύπό τό κράτος τοϋ 
νόμου. Μείζ ων δμως φόβος τούτου δέν ύπάρχει, 
διότι τό 'Ελληνικόν γένος ε”δειξεν δτι κατέχει τό 
νέκταρ καΐ τήν άμβροσίαν καΐ θέλει ζήση έφ’ δσον 
τά μαρμαίρόντα τοϋ Αιγαίου κύματα λούουσι τάς 
άκτάς τής ώραίας ήμών πατρίδος καΐ έφ’ δσον δ 
Όλυμπος καί δ Ταΰγετος ύψοϋσι τάς άγερώχου; 
αύτών κορυφάς.

Ζήτω τό Ελληνικόν έθνος. Ζητώ τό Εθνικόν 
Πανεπιστήμιον, καΐ ζήτωσαν οί ύπέρμαχοι τής 
τιμής και τοϋ μεγαλείου αύτοϋ.

ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΤΒΝ ΑΝΑΓΝΠΕΤΙΚΠΝ ΒΙ2ΔΙΠΝ TfiU ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ 

ΤΩΝ ΛΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ό ύπουργός. τής Παιδείας πεισθεΐς ε’ις τάς έν

τονους και δικαίας παραστάσεις τάς γενομένας 
αύτώ καΐ έκτός τής Βουλής καΐ έντός αύτής δτι 
έν τώ τμήματι τής δημοτικής έκπαιδεύσεως παρ- 
εσκευάσθη αξιόμεμπτος πράξις έν άγνοίφ τοϋ ύπουρ- 
γοϋ, ϊνα λάβωσι τό γέρας τά βιβλία τών τμη— 
ματαρχών καΐ τών φίλων αύτών έκ συμπαιγνίας, 
ώρισεν κριτάς τών βιβλίων τούτων ούχί τυφλά όρ
γανα τοϋ κόμματος ή τυφλούς τών τμηματαρχών 
θεράποντας, άλλ’ άνδρας άνεγνωρισμένης άνεξαρ- 
τησίας καί εύσυνειδήτους. Τοιοΰτοι δέ ήσαν έν τή 
έπιτροπεία τών άναγνωστικών βιβλίων τών δημο
τικών σχολείων οί κκ. Ίω. Άργυριάδης, Ίω. Σι- 
μόπουλος, Δ. Δουκάκης, Κ. Ζησίου καί Ίω. Πρω
τόδικος. Τήν γνώμην τών άνδρών τούτων περί 
τής άξίας τών άναγνωστικών βιβλίων θά ϊδωσιν 
οί άναγνώσται έν τή κατωτέρω δημοσιευομένη 
κρίσει καΐ άς άποφανθώσιν έν συνειδήσει άν ήμεϊς 

εΐχομεν δίκαιον νά άντιστρατευθώμεν είς βιβλία,τά 
δποϊα θεωροΰμεν ώς έχοντα τήν ειδικήν άποστολήν 
νά ϋιαφ&ει'ρωβι και τόν νοΰν και τήν καρδίαν 
τών Έλληνοπαίδων.

«’Αναγνωστικά βιβλία τής τρίτης τάξεως τών 
δημοτικών σχολείων δυστυχώς δύο μόνον ύπεβλήθη- 
σαν είς τόν διαγωνισμόν τών διδακτικών βιβλίων, 
γεγραμμένα τό μέν ύπο τοϋ κυρίου Χαρισίου Πα
παμάρκου, τό δέ ύπό τοϋ κ. Κ. Καβαλιεράτου.

Α’ .) Τό άναγνωσματάριον τοϋ κ. X. Παπα
μάρκου άποτελεϊται έκ μύθων Αΐσωπείων ή άλ
λων νεωτέρων, έκ διηγημάτων, έκ περιγραφών 
τής φύσεως, έκ περιγραφών καί βίων ζώων καΐ έκ 
διαφόρων ποιημάτων.

Ή δλη αύτη διαιρείται είς 12 κεφάλαια, έπι- 
γραφόμενα ώς έξής :

Α' Άγάπη προς τήν έργασίαν. — Β' Πολυπραγ- 
μοσύνη.—Γ' Σπεύδε βραδέως.—Δ' Φρόνησις καί 
άφροσύνη. —Έ'. Ή ύπερηφάνεια καί μετριοφρο
σύνη.—. Ό Θεός. — Ζ'. Ή φιλοστοργία τών 
γονέων. — Η Ή άγάπη τών τέκνων. — Θ’ Καλή 
καί κακή συναναστροφή.—Γ. Φιλανθρωπία.—ΙΑ' 
Πίστις καί άφοσίωσις.—IB' Γενναιότης.

Περιλαμβάνει δέ έκαστον τών κεφαλαίων τού
των 4 —17 άνεξαρτήτους άπ’ άλλήλων παραγρά
φους, έκάστην τών όποιων άποτελεϊ είτε μϋθός τις, 
είτε διήγημα, είτε περιγραφή ζώου ή φύσεως, είτε 
ποίημά τι.

Οΰτως έπί παραδείγματι τό κεφάλαιον τό έπι- 
γραφόμενον «Φιλοστοργία γονέων» περιλαμβάνει 
τάς έξης παραγράφους :

1) Ανέλπιστος σωτηρία — 2) Πρό τής Πανα
γίας (ποίημα). — 3) Τό ναυτόπουλο (ποίημα).— 
4) Παιδί μου, ώρα σου καλή (ποίημα)---- 5) Ή
χελιδών (πραγματογνωσία). — 6) Χελιδόνισμα 
(ποίημα).

Τό δέ κεφάλαιον τό έπιγραφόμενον « Άγάπη τών 
τέκνων πρός τούς γονείς» περιλαμβάνει τάς έξής 
παραγράφους:

1) Οί κόσσυφοι. — 2) Ή πτωχή χήρα καί ή 
κόρη της Άννα. — 3) Ή χρυσή καπνοθήκη. — 4) 
Τό ναυτόπουλο (ποίημα).—5) Ό κόσσυφος (πραγ
ματογνωσία).— 6) Ό σπίνος (πραγματογνωσία).

Τό δέ κεφάλαιον τό έπιγραφόμενον ό «Θεός» 
περιλαμβάνει τάς έξής παραγράφους :

1) Αί τέσσαρες ώραι τοϋ έτους.—2) Ό κόσμος 
καί ό Θεός. — 3)Ό ΰμνος πρός τόν Θεόν (ποίημα). 
— 4) Εύχαριστία πρός τόν Θεόν (ποίημα). — 5) 
Ό κορυδαλλός (πραγματογνωσία). — 6) Ό κορυ
δαλλός (ποίημα).

’Εκ τών τίτλων τών άνωτέρω μνημονευομένων 
12 κεφαλαίων, ύποδεικνύεται ύπό τοϋ συγγραφέως 
καί δ σκοπός, δν διά τοϋ άναγνωσματαρίου αυτου 
έπιδιώκει. Δυστυχώς όμως οΰτε ο σκοπος τοϋ άνα- 

γνωσματαρίου τίθεται ύπό τοϋ συγγραφέως όρθώς, 
οΰτε δ τρόπος καθ’ δν έπιδιώκει τούτον είναι έπι- 
τυχ·’;ις;

I. Ό ύπό τοϋ συγγραφέως τιθέμενος σκοπός τοϋ 
άναγνωσματαρίου δέν επιτυγχάνει.

Έν πρώτοις παρατηροϋμεν, δτι έκ τών 97 δλων 
παραγράφων τοϋ άναγνωσματαρίου αί 25 είναι 
πάντη ξέναι πρός τόν ύπό τοϋ συγγραφέως έπι- 
διωκόμενον σκοπόν. Οΰτως αί § 13, 22, 23, 31, 
43, 56, 65, 71, 77, 78, 84, 89, 93 καί 97, 
περιέχουσιν ΰλην καθαρώς πραγματογνωστικήν καί 
δλως άλλοτρίαν πρός τόν σκοπόν έκάστου τών 12 
κεφαλαίων. Έπίσης πάντη άλλότρια πρός τόν σκο
πόν έκάστου τών αυτών κεφαλαίων aivat καί τά 
παρακολουθοϋντα έκάστην τών άνωτέρω πραγματο 
γνωστικών περιγραφών ποιήματα οία τά έξης : 
14, 24, 32, 57, 58, 59, 60, 66, 82 καί 85, 
διότι ούδεμίαν άπολύτως έχει σχέσιν πρός τήν 
«’Οκνηρίαν καί φιλεργίαν» π. χ. ή έν τώ κεφα- 
λαίω τούτω γινομένη πραγματογνωστική περιγραφή 
τοϋ θεγ>ου? (§ 13), ή τό έπόμενον ταύτη ποίημα 
τής 14 § «τό καλοκαίρι». Ούδέ πρός τήν «’υπε
ρηφάνειαν καί μετριοφροσύνην» ή έν τώ κεφαλαίω 
τούτω γινομένη πραγματογνωστική περιγραφή τοϋ 
εαρος (§ 56) ή τά έπόμενα ταύτη τέσσαρα δλα 
ποιήματα (§ 57, 58, 59, 60).

Έπίσης ούδεμίαν εχει ούδ’ άπομεμακρυσμένην 
καν σχέσιν πρός τήν «Καλήν καί κακήν συνανα
στροφήν» ή έν τω κεφαλαίω τούτφ περιγραφή τής 
«Καρδερίνας» ή τό εις τήν καρδερίναν ποίημα τοϋ 
μακαρίτου Τανταλίδου. Ίνα δέ μή έκτεινώμεθα 
ένταϋθα περισσότερον, άρκούμεθα νά πκραπέμψω- 
μεν διά τά λοιπά είς τάς άνωτέρω σημειωθείσας 
παραγράφους.

Είς τάς άνωτέρω 24 παραγράφους, ξένας δλως 
προς τόν σκοπόν τών κεφαλαίων, ύπό τά δποϊα 
ύπάγονται, όφείλομεν νά προσθέσωμεν καί τό ά- 
ποτελοϋν τήν 20ην § ποίημα δ «Γλάρος.» τό περι- 
λαμβανόμενον έν τώ περί «Πολυπραγμοσύνης» κε- 
φαλαίφ, καί τό δποϊον ού μόνον ούδεμίαν ούδέ πόρ- 
ρωθεν πρός τήν πολυπραγμοσύνην έχει σχέσιν, άλλά 
καί πρός αύτήν, τήν άμέσως προηγουμένην αύτοϋ 
παράγραφον (§ 19) συγκρούεται καί άντεκρυς άν- 
τιφάσκει.

Κατά τ’ άνωτέρω 25 δλαι παράγραφοι έκ τών 
97 τών άποτελουσών τό άναγνωσματάριον τοϋ κ. 

τήν 
αύ-

X. Παπαμάρκου ούδόλως συμβάλλονται 
έπίτευξιν τοϋ σκοπού, δν έφ ’ έκάστου τών 
τοϋ κεφαλαίων δ συγγραφεύς αναγράφει.

είς
12

Ίδωμεν νϋν κατά πόσον συμβάλλεται «ίς 
τευξιν τοϋ σκοπού τοϋ συγγραφέως ή λοιπή 
τοϋ άναγνωσματαρίου αύτοϋ.

Καί ή λοιπή ΰλη, άπαρτιζομένη έξ 72 §, 
προ πάντων φέρει μέγιστα αμαρτήματα τ?

επι-
ΰλη

, δύο 
■*  εξής ;

α') "Οτι, έν ώ είναι προωρεσμένη διά τήν Γ' 
τάξιν τοϋ δημοτικού σχολείου, άποτελεϊται κατά, 
τό πλεϊστον έκ μύθων, καί β') δτι έχ. τών μύθων 
τούτων οΐ πλεϊστοι είναι λίαν κακώς έκλελεγμέ- 
νοι, ώστε ή άστοχοϋσι τοϋ σκοπού., ή διδάσκουσι 
περισσοτέρας κακίας καί πονηριάς, ή άρετάς· τινές 
δέ καί έχουσι παρανοηθή ύπό τοϋ συγγραφέως.

Χρήσες εκλεκτών τινων α ) μύθων προς διδα
σκαλίαν έπιτρέπεται, ώς γνωστόν, μόνον έν τή 
κατωτάτη τάξει τών δημοτικών σχολείων, ούδέποτε 
δέ έν ταϊς άνωτέραις καί μάλιστα έν τή Γ' καί 
Δ'. Ύπάρχουσι μάλιστα οί φρονοϋντες δτι ούδ’έν 
αύτή τή Α' τάξει πρέπει νά έπιτρέπηται ή διδα
σκαλία μύθων. Έν ώ δέ κατά ταύτα ώφειλε καί δ 
κ. X. Παπαμάρκου, προκειμένου περί άναγνωστι
κών βιβλίων τής Γ1 τάξεως, ή μηδένα μύθον νά 
περιλάβη έν αύτφ, ή δ,τι ελάχιστους, ούτος τού
ναντίον 40 δλας παραγράφους έκ τών άνωτέρω 
μνημονευθεισών 72 άπετέλεσεν άποκλειστικώς έκ 
μύθων Αΐσωπείων τών πλείστων, ώστε τό είς τόν 
διαγωνισμόν ύποβληθέν βιβλίον αύτοϋ νά δμοιάζη 
μάλλον πρός συλλογήν Αΐσωπείων μύθων ή πρός 
άναγνωσματάριον τής Γ' τάξεως τών .δημοτικών 
σχολείων τής Ελλάδος.

Εινε άληθές, δτι έν τώ άναγνωσματαρίφ τής 
Γ' τάξεως τοϋ κ. X. Παπαμάρκου σημειοϋνται 
μόνον τρεις καί είκοσιν (23) Αΐσώπειοι μύθοι' εις 
τούτους δμως πρέπει νά προστεθώσι καί δ τής § 19 
«λάρος καί ίέρας» καί δ τής 51ης «γάται καί 
ποντικοί» καί δ τής 54ης «πετεινοί,» οϊτινες είναι 
καί ούτοι ε’κ τών Αΐσωπείων μύθων, δέν σημειοϋν
ται δμως ύπο τοϋ κ. Παπαμάρκου ώς τοιοΰτοι. 
Έπίσης ε’ις τούς Αίσωπείους μύθους όφείλομεν νά 
καταλέξωμεν καί τό ύπό § 6 ποίημα δ «ζίζηκας 
καί τό μυρμήκι» καθώς καί πέντε άλλα προσέτι 
ποιήματα τά ύπό § 34, 46, 48, 52 καί 82, τά 
έπιγραφόμενα- «Τράγος καί Άλώπηξ», «Όνος φέ
ρων λεοντήν», «Όνος φέρων εικόνα», «Βάτραχος».

«Ή θάλασσα καί τά ποτάμια' διότι οΰτε το 
μέτρον, οΰτε ή δμοιοκαταληξία συνιστφ τόν μύθον, 
άλλά τό περιεχόμενον αύτοϋ- Πλήν τών άνωτέρω 
32 δλων Αΐσωπείων μύθων περιέχει τό άναγνω
σματάριον καί 8 έτι μή Αίσωπείους τούς έξής ;

§ 1. Τά οκνηρά παιδία. $ 7. Τά δύο άροτρα. 
§ 9. Αί καρακάξαι καί ή στάμνα. § 10. Τό κα
λόν παιδίον. §15 Ό Πίθηκος. § 20. Ό Γλάρος 
§ 55. Οί στάχυες τοϋ σίτου. § 83. Ή καλή 
συναναστροφή. "Ωστε δ άριθμός τών έν τώ άνα
γνωσματαρίφ τούτφ περιεχομένων έν συνόλφ μύθων 
άνέρχεται είς 40. Η ύπερβολική δέ αΰτη κατά- 
χρησις μύθων έν άναγνωσματαρίφ τής Γ' τάξεως 
άποτελεϊ άσυγχώρητον παιδαγωγικόν · σφάλμα καϊ 
ούσιωδεστάτην έλλειψιν τοϋ βιβλίου.

β' ) Πολλώ δέ μεϊζον καθίσταται τό κακόν, εάν 
άποβλέψωμεν καί εις τήν ποιότητα τών συσσωρευ- 
θέντων μύθων διότι, έν ω, προκειμένου περί νεα-
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ρών παίδων, μόνον μύθοι έξοχου ηθικού καί αισθη
τικού κάλλους έπιτρέπεται νά διδαχθώσί ποτέ έν 
δημοτικώ σχολείφ, έν οίς δηλαδή μετά ποιητικής 
τίνος χάριτος απεικονίζονται έξοχοι ήθικαί σχέσεις, 
καί έν οίς παρίσταται πάντοτε τό μεν κακόν τιμω
ρούμενοι, τέ δέ άγαθόν βραβευόμενου καί θριαμ- 
βεύον, οΐ πλεϊστοι τών μύθων, ους έξελέξατο δ κ. 
X. Παπαμάρκου (καί οί όποιοι βεβαίως ούδ’ έποιή- 
θησαν, ίνα διδαχθώσιν εις τρυφερούς παϊδας) περιέ- 
χουσιν ού μόνον σχέσεις καί πράξεις καί σκέψεις 
ποταπάς, δι’ ών κακώς παραδειγματίζονται καί 
δεαφΟεόροντιΧΟ μάλλον ή παιδεύονται αί ψυχαί 
τών παίδων, άλλά καϊ αύτήν τήν κακίαν καί πονη
ριάν παριστώσι θριαμβεύουσαν. Τό ψεΰδος, ή άπά- 
τη, ό δόλος, ή σκληρότης, ή έπιχαιρεκακία, ή κα- 
κολογία, ή πονηριά πρωτοβτατοθβον έν αύτοϊς 
καί παραδειγματίζουσιν όλεθρίως τούς νεαρούς παϊ
δας. Ούδαμού δ’ έν αύτοϊς ήθικόν ύψος, πολύ δέ 
όλιγώτερον κάλλος καί πνεύμα χριστιανικόν, οπερ 
έπρεπεν έν τούτοις νά διαπνέη άναγνωστικόν βι- 
βλίον τών δημοτικών σχολείων τής ήμετέρας πα
τρίδος.

Τί έχει νά διδαχθή ό παϊς έκ τού μύθου 16ου 
«Όνος καί λύκος» ; λόγους καί πράξεις δουλοπρε 
πεις, οίοι οί τοϋ όνου, (ορα σελ. 39 § 3 — 5 καί 
σελ. 40 § 2—5) καί τό διά στόματος τού λύκου 
διακηρυττόμενου άπαίσιον δίδαγμα ώς συμπέρα
σμα τοϋ μύθου «Καλά νά πά&ω ! έγώ είμαι τόρα 
τόβων χρόνων βφαγεύς, τί μοϋ έχρειάξετο ν’ά- 
φήβω τήν Λαλαιάν μου τέχνην ;» Ό μύθος ούτος 
προφανώς τείνει νά στερεώση τό κακόν έπί τήν 
κακίαν, είναι δέ άντικρυς ενάντιος πρός τό χρι
στιανικόν πνεύμα τής μετάνοιας καί τής ηθικής 
άναγεννήσεως.

Όμοια πρός τάνωτέρω διδάσκει καΐ ό 17ος 
μύθος «Εριφίου καί Λύκος». Διά δέ τοϋ μύθου 
34ου «Τράγος καί Άλώπηξ» μέλλουσι νά διδα- 
χθώσι οί παΐδες τάς πονηράς σκέψεις καί πράξεις 
τής άλώπεκος, τό ψεΰδος, τήν απάτην, τόν έμπαιγ- 
υ,όν, τήν έπιχαιρεκακίαν καί έν γένει τήν κακίαν, 
ήτις μάλιστα καί θριαμβεύουσα παρίσταται παρά 
τούς στοιχειωδεστέρους παιδαγωγικούς κανόνας.

Τόν μύθον τούτον ώς καί τόν ακόλουθον 35ον 
«Κλέπτης καί ξενοδόχος» ύπάγει ό συγγραφεύς 
ύπό τό κεφάλαιον «Φρόνησες και Αφροσύνη», θα 
ήρμοζον όμως άμφότεροι ούτοι οί μύθοι, ώς καί 
πολλοί άλλοι, μάλλον εις κεφάλαιον έπιγραφόμενον 
«Ή κακία καί ή πονηριά θριαμβεύουσαν». Όπως 
έκεΐ ή πονηρά καί κακή άλώπηξ, οΰτω καί ένταύ- 
θα ούδέν κακόν πάσχει ό αισχρός καί δόλιος κλέ
πτης, άλλά τούναντίον θριαμβεύει, τιμωρείται δέ 
ό ξενοδόχος, αύτός δν ό συγγραφεύς είς έπίμετρόν 
παριστά έν άρχή τού μύθου (σελ. 81) ώ; πολύ 
καλόν.

' Είς νεαρούς παϊδας μείζων έσται ή ήθική ζη
μία, ή έκ τού παραδείγματος τής εύδοκιμούσης 
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κακίας, ή ή σύνεσις, ην τάχα θά προσκτήσωνται 
τού νά μη πιστεύωσι τού λοιπού εις μωρίας. Άπό 
τών μωριών, αϊτινες μαστίζουσι τό ανθρώπινον 
γένος, ούδαμώς θά δυνηθή νά σώση τούς παϊδας 
ήμών ό έν λογφ μύθος, οΰτε άλλος τις, άλλ’ ή 
θετική γνώσις τού κόσμου καί τών πραγμάτων 
αύτών, εις τά όποια αΐ μωρίαι άναφέρονται'*>Τό  
αύτο δέ αληθεύει καί περί πάσης άλλλης διδασκα
λίας. Διό «οφείλε καί ό συγγραφεύς τού κρινομένου 
βιβλίου νά προσφέρη είς τούς παϊδας, περί φρο- 
νήβεως μέν προκειμένου, συγκεκριμένας περιπτώ
σεις φρονήσεως καί δή ούχί τράγων καί λύκων, 
άλλ’ άνθρωπίνης. ΙΊερί ταπεινοφροσύνης δέ, συγκε- 
κριμένας περιπτώσεις ταπεινοφροσύνης ώς αρετής 
άνθρωπείας, καί οΰτω καθεξής· ή έκ τούτων ωφέ
λεια τών παίδων ήθελεν είσθαι τότε καί άμεσος 
καί πραγματική. Ή ιερά Γραφή, τό Εύαγγέλιον, 
ώς καί ή πάτοιος ήμών Ιστορία γέμει λαμπροτά- 
των παραδειγμάτων άοετής ανθρώπων ό συγγρα
φεύς όμως τού ύπό κρίσιν αναγνωσματαρίου άφήκε 
τούς στίλβοντας τούτους άδάμαντας, παρέλιπε νά 
διδάξη αναφανδόν καί παρρησία αύτήν τήν ζώσαν 
αρετήν,προετίμησε δέ μάλλον νά διδάξη αρετήν άμ- 
φιβόλου αξίας,καί ταύτην δι ’άλληγοριών καί μύθων.

Άν ό έκ δούλων καταγόμενος Αίσωπος προετίμα 
νά λέγη συγκεκαλυμμένην τήν αλήθειαν καί μά
λιστα πρός τούς ισχυρούς, καθ*  δν χρόνον οί άλλοι 
τής 'Ελλάδος σοφοί έδίδασκον αύτήν φανερα, τά 
Έλληνικά σχολεία τού ελευθέρου βασιλείου ούδένα 
έχουσι λόγον νά περιβάλλωσιν αύτήν διά τού κα
λύμματος τών μύθων. (ακολουθεί).
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