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~?'o i τ '° ^ “ ράττειν SV προκοπή τοϋ σχολείου, εάν 
1 -υσεως σγο.Ιιχής νομοθεσίας λάβωσιν  ̂ [Λκλλον άπολάβωσι το 
*"■<<■·>μα  το3 <7υ{ΐ(Αετεχειν τ·/5; σγο.Ιιχής διοιχήσεως.

ΐ! ι·; ρ ι

ΤΙΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

ΕΝ ΤΩ-. ΙΙΛΙΛΛΓΩΓΙΚΩι ΣΧΟΑΕΓΩι.
(Συνέχεια καί τέλοΐ, ίοε <ρολ. S'.)

ΚΕΦ Α ΑΑΙΟ Ν  EKTOJT.

Μ βυίλμ,ετοχή των γονέων έν τή σχολική 
δ ί ο ι χ ή β ε ί .

?ονεϊ’ θ“ λάβωσιν εξάπαντος νίθικ^ν η χ / ά ρ μ η ν  καί -̂ δον̂ ν

/. Λ r<harpepor τ tor y o r tw r  t r  r i j  ΰ γ ω γ ϊ ί  τ ώ ν  rra i J u r  
xnl οιχαίω/ια avr&r.

Εαν δηλονότι έξετοίσωμεν τους κύκλους, οίτινες εχουσι το πρώ-  
ι σ τ , η , a j t t 'm z u ro r ,  φ νσ ιχ ύ τα τ ο τ  καί " ρ χ α ιό τ α τ ο ν  ενδιαφέρον 

, a YwY‘fl, καί τ·/) διδασκαλία των τταίδων, ουτοι δεν είναι ίσως
hk"%tTt' ia  ^ 71 κ̂χ^',<7'" ’ :'ίι "ή κοΛιτιχη χοινόζης, οΰδα^ώς, εί καί 

' <■ υναρ.ε0α ν’ άρν·/)0ώ;Λεν καί εις τάς τρεις ταύτας κοινωνίας το 
-̂αφερον εν τν) έκτίαιδεύσει τής νεότητος- άλλ’ είναι μάλλον οί
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/ ' ~ ,rvn hxd r κο ινότητας, τ . έ. κοι-
γοκεΖς **'· ν> βυνενωσις αυτών εις σ χ  · . Λ^γωτη

' ,, ^X.r^aov /.α-. ° κοινός σ/.ο,.ο,, Ί 7 ϊ ω ι " νό-ζιτας άς συνδεει το κοινόν ε^οικφ-ρον λ _ *

^  * « · ? ? *  τών; δίων : : π ;  Ζ ^ Ζ ' ^
τις δεν ταυτι,ετα ι ου.* μ« ·α ; έ γ κ ε ιτ α ι εκ συνενώσεως
σιαότικ-?!ς κο^δτητος, είναι *«»■«» ‘« ,  , { ,  . ?/ 0,-

;Γ= “τ ! 
Τ '  “ n “ iy f  ζ  - W ' **·είνκι αόνον xafttopvua, οιοτι /.κ·«· μ -1 ι ■είναι μονον *Υ( 
Τάκους.λιχ,ους. f r A .,rw

' e ’ O' γονεΤς εν τ&ιζ νΐ’̂ ερχ'ζ ^
λ « γ  ι-τ"™ / ^  ■" ■ ? _·..; _Λ ν)ιν ;γ„,-.«·«» ■>,-

μ » μ » ™ »  * « «  “  ■’  " τ  « , .' -V Si.j Χύναντκι να αετκοωσωσι . Λ ν ι.κ.ο - ( |
ϊ " ' ” · ,  .  ,  ”  « W .  * « « * « «  Μ *’”  * *σ-καλίαν, διότι δεν εχουσι το/ ·ν ο, τ _ ‘
τ , ν τεχ ν ικ ά  δ ε^ τ ν ,τα - δια ^  ^
,^ , , , ν ο ^ Γ  ' U a ^ . i u n  *“  J  %χχ ^  %χΧ μέρος
vviv0<h,,* » ·  και ΑΓ« Γ /'· ι '· “  * ' ^  ^ ώ. οις τ δ  οίκοδιδα-
τοϋ έ κυτών δικαιώματος τδ  διδασκαλ.;), ■· ■

,  *
ν* 'α ' δεν επαρκώσιν εις τον οιορισμον

σχολεΐκ καί οταν τ, πολιτεία- λκμο/-'/ι oj --^τστα ««-

i ,  ι » ^ .  ·,·'··/ -« ’■■■ ' Ύ * “ · T  a  ( · * ·  * ·
k l » i  * « « ? " * · *  “  ·ί !  ‘ ,  , » ν  «Λί -

* Λ. <rλγ» ,^ΥΤΟ.)' έ/- των ιδιωτίΛων
7 . οί σιοτ,δόοροαο·. *ο;  ̂ y&v.Λ 1 *  ̂ /«.,«# r*/n*)-tic ε/· των ιοιωτίΛων· ̂ ' λ λ.".-/\ ν *? Ί7 O7lU.0 7t3C σ/ΟΛ·ΙΛ β-Λςοοοοαων), ο j .ω  Λαι *r *̂7;
' ' ■ > ν ν - ' α ' /άς ι3οη0>ιηχό>· χαθώξ»Ι ια

■„ · · · »  « ·  J r / - «  'y . Κ?  ^  ^ = V «-
οικίας* Ό ο-.κια ομω ο?- .- · ^ κ α λ ο ς ,  έ<?’ δ^ον ’Λ o‘-
cot τ·ίιν ένέ?γε·.αν τοϋ βχο^.««· u , ' v , , £ υ^ ν
; , γί, , . ,  < ; W  , i  -«■'·»■-■ : ; ι Λ*;. “ Γ* ;:?ίν. * »
ώς οίλον ascI βυμμαχον α υ τ ί, μο - > , ^

‘ · ‘ - i - r  ~τν παιδαγωγικήν αύτ7,ς ά '^τολ/ .ν, ·?
ο ικ ο γ ε ν ε ια  τ :/ - .α μ α , .  ■ ,  ̂ ι t - 0> ιΤ* ί« ς  δ ο θ ε ίς  α υ · ?

δϊΐαοσίκ ®yoV/i δυνάμει τ·/ις υ.. >?„ · οί.

κί*ς κγωγ·Λν. ΕΤν«ι ό «Ρ*5'
Είς τίνα λοιπόν εν πρώτοις τ r?yo -ιόν , ’ , τ:?ί'

τ ο ς α Ο τ ο ΰ , Γ ^ ό , ^ ; Κ α τ α τ α ^  τουδ, λ ./ >

πει νά εΓιτωμεν ; Εκείνος είναι κύριος τοϋ σχολείου, οστις εχει το 
πρώτον και υψιστον υπέρ αύτοΰ ενδιαφέρον, δηλ. ·ή ο ΐ χ ο γ ί η ι α  και 
ή έκ τών οικογενειών προελθοΰσα σγο.Ιιχιι χοιτότης.

Ή πεποίΟη^ις η μ ώ ν αΰτνι θά  κ α τα σ τ ν ί ισχυρότερα, έάν ε ίσ έλθω ·  
|Αϊν βαθΰτερον ε ϊ;  τό θέμ α  το ϋτο .

Κκτά το φιλοσοφικόν δίκαιον εχουσιν οί γονείς οΰ μόνον έν γένει 
το πρώτιστον ένδιαφέρον διά τό σχολεΐον, άλλ ’ δλως ιδία και τό κρά- 
τιστον ήθιχον ένδαοερον, τ. έ'. τό χαθΐ\χοτ και ομοϋ καί τό δικα ίωμα,  
να επ’.β/.λλωσι την θελησιν αύτών έντγί σχολική έργκσία. Οίγονιΐς δη- 
λονοτι εχουσι τό πρώτιστον καθήκον ν’ άναθρέψωσι τα τέκνα, 
επομένως έχουσι καί τό πρώτιστον δικαίωμα πρός τοϋτο, διότι κατά 
τας κρχας τοϋ τε πολιτικοϋ καί τοΰ ιδιωτικού δικαίου τό καθήκον 
"P'j? τινα ένεργεικν εγκλείει καί το δικαίωμα πρός ταύτην. Κίς τών 
γονέων του; κόλπου; καί την συνείδησιν έτέθη ό πκΐς ύπό τοΰ πλά
στου ως κειμνιλιον, περι τοΰ οποίου μίαν ημέραν θκ δώσωσι λ,όγον' 
αυτοι ύπε^ουσι την εΰ'θυναν, αύτοί έκτίνουσι τό αμάρτημα, κατ’ αύ
τών επισκηπτει η κατάρα, καί αύτοί ύποφέρουσι τόν πόνον τ·7,ς χ.αρ- 

έκν ή άνατροφη άποτύχν), έάν τό δενδρύλλιον έ;α*^ιωθ·^, έάν 
0 τρόφιμος άποβ·  ̂ νεκρός καί άπολωλώς υιός. Ή μέν φυσική στοργή έ- 
λ-z'jvsi αύτούς, ή δ’ άνωτέρα πνευματική καί ηθικη κατάστασις τοϋ 
ενηλικου καθίστησιν αύτούς ικανούς νά ύψώσωσι τά τέκνα σωματι- 
<'-(■), τε και πνευμβτικώς* διά τοΰτο οί γονείς έχουσι καί τό πρώτον 
Χ*θήκον πρός ανατροφήν τών τέκνων, έπομένως καί πρός την κυριω- 
«την λειτουργίαν της αγωγές, τ . έ'. την διδασκαλίαν. Οί γονείς 

TJ'0? ΐδρύουσι τό σχολεΐον, ώς εί'δομεν ανωτέρω- τοΰτο είναι προϊόν 
ω/ χυπων αΰ ΐω ν ,  καί αύτοί παρέχουσι πρός τοΰτο δύο άτιαραιτη- 

,·ω’ κνκγκαϊκ πράγματα, τά έκυτών r ex ra  καί τά χ ρημ α τ ιχ ι ΐ  jtecra.
(ί οικογένεια ευρίσκει ώσαύτως η σχολή καί τό αιώνιον αύτνίς 

V ·υπον καί την φιλοορόνως μεριμνώσαν μητέρα.
’-κ παντας τούτους τούς λόγ'ους η σχολή άνηκει έν πρώτοις εις 

νς γ ο η ΐ ς ,  αύτοί είναι οί φυσικοί κύριοι τψ : σγο.ίφ ;.

%· f f  x o .h rela ώς ανώτατος χύριος χα) προστάτης  τήςσγο .Ιής.

 ̂  ̂ Αλλ οι γονείς δεν είναι οί μόνοι, ούδ’ οί υπέρτατοι κύριοι τν!ς 
διότι καί άλλα σχολικά ενδιαφέροντα έπιβάλλουσι τά δίκκιο: 

ω/· Επειδή δηλονότι ζώμεν έν μείζονι κοινωνίκ, έν 'rvj πολιτεία,



επειδή αΰτη παν 3,τι φύεται έπί τοϋ εΰρεος «ΰτής ' εδάφους, 
πάσας τάς μικροτερας κοινωνίας και κοινότητα; επιτηρεί, σκέπει, εκ
δίδει ύπερ αΰτών τοιούτους γενικούς νόμους, οϊτινες διατελοϋσιν Ιν 
αρμονία προς τους μεγάλους αΰτης σκοπούς, καί επειδή ή πολιτεία 
ώς προς τους μέλλοντας αΰτης πολίτας πρέπει ιδίως να όρίζν) το ε
λάχιστο* μέτρον τών γνώσεων και δεξιοτήτων, οπερ εΐναι απολύτως 
άναγκαίον αΰτοΐς οποις εϊσέλΟωσιν εις τον πολιτικόν βίον, διά ταϋτκ 
ανήκει τή πολιτεία και επι τών σχολείων ή ήχερ ΐάζη  εποιττεία.

Βεβαίως δεν δυνάμεθα ν’ άπαιτήσωμεν παρά της μεγάλης πο
λιτείας ινα iV ζ ore .τρώτηις μέριμνα καίμοχθή περί τών μικρώ> συμ
φερόντων τής αγωγής, ή θεραπεία και διάπλασις τών παίδων εΐναι 
μακράν αΰτης, εμπιστεύεται ταύτην έν πρώτοις είς τάς οΐκογενείας.

Κατά τήν διδασκαλίαν τοϋ πολίτικου δικαίου δηλονότι ή Jto.h- 
f t l a  εΐναι κοινωνία τών ενηλίκων, ήτις * «γ «  πρώτον  λόγον σκοπόν 
εχει ν’ άπονεμν) τοΐς έ αυτής πολίτα'.ς προς μέν τά έξω σκεπήν εν
τός δε ασφάλειαν τοϋ δικαίου, καί ήτις κατά δεύτερον .Ιόγον μ5?1" 
μν5ί περί της γενικής ευημερίας και τοϋ έκπολιτισμοϋ τοΰ συνόλου. 
Κατά πρώτον λόγον πρέπει π2ς ιδιώτης φυσικώς νά φοοντίζη αΰτοζ 
περί τής ευημερίας και περί της μορφώσεως έαυτοϋ καί τών τέκνων 
του* ή πολιτεία δύναται έν ολω διά τινων γενικών νόμων καί θεσμων 
νά προστατεύη και αΰξάνν) τά υλικά καί πνευματικά άγαθά τον 
συνόλου. Οΰτως ή πολιτεία δεν εχει το πρώτον *υμφερον έν τή α
γωγή τών παίδων καί δέν θά έξήρκόυν τά μέσα αΰτης, έάν ήθελ* 
νά δαπζνα έ/. τοϋ δημοσίου ταμείου διά τήν διδασκαλίαν χάντ&Υ : 
τώ ν παίδω ν ή πολιτεία εχει κάτά πρώτον όλως άλλα καθηκοντ* 
καί ά'λλας μέριμνας, ήτοι τήν παρασκευήν καί συντήρησιν της αμυ 
νης τη ; χώρας δ·,ά στρατοϋ καί ναυτικοϋ, την θεραπείαν τ·7ίς δ«α'.° |
σύνης και τοϋ ποινικοϋ δικαίου, ώς καί τη ; νομοθεσία;, τοϋ διορ* j
σμοϋ τών ΰπαλλήλων, τήν περι εσόδων καί έξόδων μέριμναν' προ» 
δέ τούτοις κατά δεύτερον λόγον τήν διοίκησιν τών άγαθών, 'Λ·01 | 
προαγωγήν τνίς γεωργίας, τών τεχνών, τοϋ εμπορίου, της ναυτ.Λ· ·’ 
και της συγκοινωνίας δι’ οδών, σιδη:οδοόμων καί ταχυδρομείων, τΛν| 
διατηρησιν της υγείας  διά προφυλάςεως άπό της νοΟεύσεως τών τ-ο | 
φιμων καί διά τών ιατρών* προς τούτοις μεριμνά περί της μ°ρ? 1
σεως τών πολιτικών ΰπαλλήλων καί άνδρών τών διαφόρων επ*Τ I
γελμάτων δι’ ειδικών σχολών τέλος έρχεται έπειτα ή περί τ j

έςημερώσεως φροντίς διά προαγωγής τ·?ίς θρησκείας, τέχνης και έπι- 
στημης. Εί; τόν τελευταϊον κλάδον άνήκουσι και τά σχολεία. Λύ- 
ναταί τ ι; εΰκόλως νά ΰπολογίστ), πόσα; δυνάμεις καί μέσα δύναται 
ή πολιτεία νά δαπανα είς τά σχολεία, έάν δέν ήθελε ταχέως νά 
ναυαγησ·/). '11 πολιτεία πρέπει παρά πολλά, πάντα τά ιδιωτικά συμ
φέροντα νά έγκατα)ίπη είς τά άτομα' έάν ήθελεν έν παντοδυναμία 
νά ποιή τά πάντα διά τούς πολίτας, έπρεπε καί νά προϋποθετη, ότι 
ούτοι είναι ανίκανα καί άργά μέλη, οΰχί αΰτοτελή πρόσωπα. "Οπως 
ή πολιτεία δεν δύναται διά μέν τού; γεωργούς νά γεωργή τόν αγρόν, 
διά όε τούς βιομηχά/όυς ν’ άγοράζν] τάς μηχανάς καί διά τους έμ
πορου; νά ναυπηνη πλοία’ οΰτω δεν δύναται διά τούς γονείς ν’ άνα- 
τρεφνι και διδάσκη τά τέκνα* τοϋτο δεν εΐναι καθήκον τοϋ συνόλου, 
αλλά πρώτιστα τοϋ ατόμου’ καί έάν ή πολιτεία ήθελε, δεν δύναται 
οΰόε πρεπει νά πράΐν) τοϋτο, διότι δημοσία άγωγή οΰτε καρποφόρος 
είναι, οΰτε έν γένει κατορθωτή. Τά σχολεία πρό πάντων δεν δύναν- 
ται να προκόψωσιν άνευ ένθέρμου καί πρός θυσίαν προθύμου συμμέ
τοχης σύμπαντος τοϋ έθνους’ τοϋτο διδάσκουσιν ήμας τά έν ‘Ρωσσία 
προ εί/.οσι περίπου ετών ίδρυθεντα σχολεία τοϋ στέμματος, ' i i ;  κα
θαρά. πολιτικά σχολεία δεν έρριψαν ρίζας έν τώ λαω καί διά τοϋτο 
Ηιγα κατωρθωσαν διά τήν έξημερωσιν σύμπαντος τοϋ έθνους.

ήδη δμως έσημειώθη, ή πολιτεία συμμετέχει τη ; όλης έκ-
••αιδευσεως* οπως έχει τήν έποπτείαν έφ’ όλης τής διοικήσΐως πάν-
Γων τών άγαθών, οΰτω καί πε:ί τών τά πνευματικά άγαθά αΰξα- / * kν ντοιν σχολείων, τοϋ σπουδαίου έκείνου κλάδου τής περί έεημΐρώ-
•'iW; επιμέλειας. Ί·',πειδή δέν π ιεπει ν’ άνέχηται ώστε έντός τών ' / , * -
(Λων αυτής παΐδες τινες ν’ άποστερώνται ή νά βλάπτωνται τά  αν

θρώπινα αΰτών δίκαια τοϋ ν’ άνατ;έοωνται καί διδάσκωνται, έπευ.-
f'-y' Γ ‘ *ινει η πολιτεία ΰπέρ τούτων τών ανηλίκων ώς ύ.τέρτa io i ;  χι/δερών, 
ω? ‘-ροστατης τών ανηλίκων, διά τοΰτο έν άνάγκν) αναγκάζει τούς
•yO«a.r, \  ̂  ̂ / / f ^ ^J ’/) τους αντιπροσώπους αΰτών, ινα παρεχωσι τοΐς εαυτών τε- 
Λνοις την προσήκουσαν ανατροφήν ή μέριμνα άλλως περί αΰτών, καί 
ε··=·ιδ/) η αΰτης ύπαρξις θά διεκυβεύετο, έάν εν μέρος τών πο
λτών ^ζετρεφετο έν άπαιδευσία, άμαθία, δεισιδαιμονία καί άγροι- 
*ι7 *αι αι δυνάμει; αύται τοϋ σκότους ένήργουν άκωλύτως, διά τοΰτο

7 *QCQ£G*/ S* —Λί , / - > '  / \ ■» t  * _ · * ’' ' λ 6·1' ως ανώτατος κοσμητωρ και επόπτης σύμπαντος του εκ- 
“ΚΙ ευτ«θΟ συστήματος, ώσπερ δή καί έπί πάσης σπουδαίας ενερ-



γειας εχει το άγρυπνον αύτής δμμα, θέτει τήν διατάσουσαν, κανο·
ν ' γ· ~νι,ουσαν και σκεπουσαν αυτής χειρα.

Επειδή τοϋτο το δ ικα ίωμα τής άνωτάτης έχοχτε ίας  τής πολι
τείας έπί τή ; σχολάς είναι άναμφήριστον, ό ανταγωνισμός τών δυο 
ένδιαφερομενων υπέρ τής σχολής, της χο.Ι ιτείας χα ι τής ο ΐχογενεία<:, 
κανονίζεται άριστα, έάν ή μέν πολιτεία έχν) την άνωτάτην εττο- 
πτειαν έπί πάντων των σχολικών πραγμάτων, αί δέ σχολικά! /.οινό* 
τητες καί ή είς συνόδους ένωσις αυτών συμμετέχωσι τής σχολικής 
διοικήσεως έντδς τών ύ~δ τοΰ νόμου προδιαγραφόμενων ορίων.

'Η άπαίτησις δμως τοϋ νά μετέχωσιν αί κοινότητες της σχολι
κής διοικήσεως ού μόνον θεμελιοϋται έπί τοϋ δικαίου, άλλ’ είναι 
καί σωτήριος καί επ ιτήδε ια  είς την ακμήν τών σχολείων.

5. Το σωτήριο)· χαι .ϊυσιτε.Ιές τής άχαιτήσεως  

τοΰ να  μ ετέγω σ ιν  α ί  κο ινότητες τής σγο.Ι ιχής διοιχήοΊως.

Αιά τνίς έν τ -?ί διοικήσει τών σχολείων συμμέτοχης θά λάβωσιν αί 
οικογένεια·, βαθυτέραν έννοιαν, ζωηρότερον ένδιαφέρον καί ένθουσιασμδν 
υπέρ τών σχολείων’ μετά δυνάμεως καί ζήλου ύποστηρίζουσι τότε 
τον διδάσκαλον έν τω  παιδαγωγικό» αύτοϋ έργω κατά πασαν διευ- 
θυνσιν, μετά χαρας πέμπουσι τούς βλαστούς αύτών είς τδ σχολεΐον, 
έγκρίνουσι τάς σχολικάς πιστώσεις καί θυσιάζουσι διά τά φίλτατα 
αυτών, τά τέκνα καί τδ έκγονον αύτών, τδ σχολεΐον, έπί τοϋ βω" 
μου τούτου τά άριστα δώρα. «"Οπως είναι ό άνθρωπος πεφυκώ;»> 
άναγινωσκομεν έν τινι παιδαγωγική διατριβή, αένδικφέρεται ζωηρώς. 
καί διαρκώς μόνον διά καθιδρύματα καί καταστάσεις, ών ή θεμε^0*" 
σις, διατηρησις καί προαγωγή παρέχει αύτώ έργασίαν καί κόπον. 
Κοινόν πνεΰμα έν τώ λαώ, ισχυρά κοινή γνώμη ουδέποτε μορφοϋται. 
χωρίς νά ικανοποιείται.»

Ουχι οπω; περιορίσωμεν την άναγκαίαν δύναμιν τής πολιτει*?' 
λ,αμβανομεν τον λογβν υπερ τών δικαιοψ.άτων τών κοινοτήτων, αλλ 
δπως διεγείρωμεν έν τοΐς γονεϋσι την ηδονήν καί άγάπην πρδς το 
σχολεΐον καί προκαλέσωμεν την ένεργδν προθυμίαν καί προαγωγή 
τών σχολείων διά τών κοινοτήτων. Άκριβώς εις τδ π α ιδ α γ ω γ ι* ον 

σχολεΐον, οπερ ζητεί νά λύσν) τδ έαυτοΰ πρόβλημα δια καλλιεργώ  
τοΰ «ύτενεργοΰ ενδιαφέροντος έν τώ τροφίμω, είναι άπκραιτητως

ν«γκαΐον τα αύτενεργδν ένδιαφέρον τών μελών τής σχολικής κοινό
τατος.

Την γνώμην, ύπέρ η; έκ λόγων ευνόητων ακούομε·; ένθερμους 
συνηγορίας πολλά/.·, ς έν διδασκαλικοϊς κύκλοις, οτι δηλ. τδ σχολεΐον 
πρεπει νά γείνη χαθαοδν χο . ΐ ιτ ιχ ο ν  χαθ ίδρυμα  καί μόνον χο.Ι ιτ ιχόν  
χαθίδφΐ'μα, οί δέ διδάσκαλοι μόνον έπί τής βοηθείκς τής πολιτείας 
νζ στηριζωνται, δεν συμμερίζονται πλέον ούδ’ αί άνώταται πολίτι
κα·. άρχαί ημών, διότι η άπολυταρχικώ; διευθυνομένη σχολική δ ιοί— 
κητις δέν θα διετέλει πλέον έν αρμονία προ; τδ πνεΰμα τής εποχής 
ημών εν γενει, πρδς την κατά τήν αρχήν τής αύτοίιο'.κήσεω; διευ- 
θυνομενην διοίκησιν τών κοινοτήτων καί περιφερειών τούς συνταγμα
τικούς θεσμούς έν τή πολιτεία καί τούς συνοδικούς έν τή έκκλη · 
σια. Δημοσία άγωγή δαπάν·/) καί διευθύνσει τής πολιτείας, οΐα υπήρ
χε ποτε παρά τοΐς 2~αρτιάται;, νΰν απολύτως ούτε συμφέρουσκ ού- 
τε εν γενει δυνατή είναι. Άναμφιβόλω; δέ καί ή άργη  τοϋ ο ΐχογε- 
»ειαχοϋ σχο.Ιιίου  είναι άνωτέρα, ή ή άρχή τοϋ καθαρώς πολίτικου 
βχολειου’ διότι αύτη ή τελευταία θεωρεί τούς φυσικούς παιδαγω
γούς ως αδρανείς, νεκρζς καί άψυχους σκιά;, μή έχοντας ικανότητα, 
«•νδιαφίρον καί καθήκοντος συνείΐησιν π;δς σύαπραζιν έν τή έκπα·.- 
ιυσει τής νεότητος, οϊτινες ποιοΰσι μόνον δ,τι είναι άνάγκη νά 

‘•οιώσι καί ο,τι έπιτάσσουσιν αί άρχαί. Κατά τήν αρχήν τοΰ οίκογε- 
ν=·ιακοΰ σχολείου τούναντίον έ/εργοΰσιν οί γονείς ές άγάπης, εθε.Ιον- 
οιΐύς υπερ τών σχολείων καί τών έκπαιδευτών τής νεότητος.

Ιο σπουδαιότατων καί δυσχερέστατον ζήτημα, οπερ νΰν επιβάλ
λεται ημΐν, είναι τδ ΙΙώς ; ή έκτέλεσις καί ιδίως ή διαχάραςις 
·ων μετα;υ τών δικαιωμάτων τής πολιτείας καί τών κοινοτή
των ορίων.

• duiroiti) τών όιχαιο-Ιυγιχών ύχοχρεωσεων εις τούς έν τώ (Ρχο.Ιείω 

ενδιαφερομένους.

Περί τοϋ ζητήματος τούτου, περί τής έφαρμογής λοιπδν τής άρ- 
Χίί τοΰ οΐκογενειακοϋ σχολείου καί τών πρδς τοΰτο δημιουργητέων 

®μων, ως xeel περί τής σταθμήσεως τών δικαίων τών έν τώ σχολείω 
ϊν ι«<ρερομενο>ν, έξαίρομεν τά έπόμενα.



Εξάπαντος πρέπει νά ίδρυθώσι <τχολικαί έπιτροπαί (σχολικαί σύ
νοδοι) Six τάς κοινότητας καί περιφερείας καί νά έφοδιασθώσιν αύ- 
τκ ι μετά τινων εξουσιών. Αύται αί έπιτροπαί καί σύνοδοι δέν πρέπει 
ή τουλάχιστον δεν πρέπει συνήθως νά έκλέγωνται ε/. τής πολιτικής 
κοινότατος κλλ’ ύπό τής σχολικής κοινότητος καί εκ τοϋ μέσου αυτής 
(εκ τών γονέων), ώς τών πρώτιστα ύπέρ τοϋ σκολείου ενδιαφερομένων. 
Ά λ λ ’ όπως καταστί) το πραγμα σαφές έν τω προσδιοριστώ τών δι- 
καιων αυτών, πρεπει περι πκσων των εν τοις σχολικοΐς πραγμασιν 
εύχρηστων λειτουργιών καί υποθέσεων νά σχηματισθώσι κκθκραί 
εννοια ι.  "Ας δώσωμεν νϋν τοιαύτας λογικάς έννοιας.

Το σχολεΐον δηλονότι υπάγεται είς την άνωτέραν έννοιαν τοϋ 
ιδρύματος' έν τούτω ομως ένυπάρχουσι ίΰο  παράγοντες· 1) το 
θϋνον  στοιχεΐον κκί 2) το δ ι ιυθυνόμενον .  Το μεν πρώτον ονομάζο- 
μεν κυβέρνησιν, το δέ δεύτερον υπηρεσίαν. Οΰτω λαμβάνομεν διά 
τό άντικείμενον ήμών δύο ακριβείς θεμελιώδεις έννοιας, σχολική*' 
κυβέρνησιν  καί σχολ ικ ή ν  υπηρεσίαν. 'II κυβέρνησις φυσικώς δέν δυ- 
νατκι αύθαιρέτως νά ενεργή, άλλά πρέπει νκ στηρίζεται έ~ί τινων 
σταθερών δ ιενθυνονσών οργών'  χρειάζεται τις θεμελιώδης νόμος, 
τ. ε. σ ύ ν τα ξ ίς  τ ις  (σχολικόν σύνταγμα), ητις δι’ αυτήν τήν σχολι
κήν κυβέρνησιν είναι τόσω άναγκαιοτέρα, όσω π  λε ίους  είναι οί μετε- 
χοντες αύτής. Ή σύνταξις αυτη ήτις έννοεΐ τήν κυβέρνησιν ηρεμούσαν 
ή ετι αδρανή  ορίζει ού μόνον τήν γεν ικήν  β ά σ ι ν  (τον οργανισμόν), 
άλλά καί τά αξ ιώ ματα  τοϋ ίδρύμκτος.

ΙΙασα σύνταςις ομως (το σχέδιον τοϋ ιδρύματος) εχει χρείκν πά
λιν τής έχχε.ίέσεως, α ί τεθεΐσαι άρχαί πρέπει νά κατκστώσιν ενερ
γοί, καί τά όρισθέντα δί/.ata τών έν τω σχολείω ένδ ια φ ερ ο μ ενω ν  

πρεπει ν’ άσκώντκι χ.ατκ τινα οίονδή-οτε τρόπον τοϋτο γίνεται εν 

τή  διοικήσει, είς ήν ανήκει ή χορηγία ώς ή σωματική Οεμελίωσις 
καί συντήρησις, καί ή έποπτεία, ώς ή πνευματική Οεμελίωσις **'· 
διατηρνίσις τοϋ ίδρύμκτος.

II σχολική υπηρεσία πάλιν σύγκειτκι εκ τής διδασκαλίας, ’ 
αγωγής τών μαθητών καί τοϋ σχολικού βίου.

Κατα ταϋτα λαμβάνομεν τήν ακόλουθον λίαν απλήν κκί σαφή σ'·,ν' 
οψιν καί διάκρισιν τών εννοιών περί σύμπαντος τοϋ νεωτέρου σχο
λικού δικαίου.

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ.

I .  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ι Σ

1 .  2^χολικον σύντχγjj.a. .

Γενική β ά σ ιν  ( ο ργαν ισμός ) .
Β. Τά αξ ιώματα  τής σχολ ικής  κυΐΐερνήσεΐύς ( ά ρ χ α ί ) ,  

ά) τής πολιτείας, 
β') τών κοινοτήτων.

ί? . Χ  χολική  «5ιοίκ/(ι ΐ ί .

Α. ΜΙ χορηγία
Η. ΊΙ έποπτεία.

XX· Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α .

1. Λιδασκκλία.
2. Άγωγή.
3. Σχολικός βίος.

"Ας διανείμωμεν νϋν τά ; λειτουργίας ταύτας είς τούς ενδιαφερο
μένους. Τό μεν σχολικόν σύνταγμα άπονέμομεν τή, πολιτεία, ώ; τω 
υπερτάτω κυρίω τών σχολείων. Ά λ λ ’ εί; τίνα ανήκει ή σχολική 
δίαίχησις ; ΊΙ χορηγία (ήτις περιλαμβάνει τήν μέριμναν περί τών οι
κοδομών τών σχολείων κκί τών διδκκτικών μέσων, περί τών μισθών 
κ*'· τ ών συντάξεων τών δ.δασκάλων, τα Ισοδκ τοϋ σχολείου δια δι
δάκτρων ή εισφορών, τήν έπίσκεψιν τοϋ σχολείου καί τήν εκλογήν 
τών διδασκάλων καί τών διευθυντών) ώς τό έξωτερικόν, ή σωμκτι- 
"κ/ι θε·Λελίω>τις καί διατήρησις τοϋ σχολείου, ανήκει κατ’ έςοχήν είς 
·Ζ; κοινοτικής Αρχάς, ή δ’ έποπτεία, ώ; ή πνευματική θεμίλιωσις 
καί δι.ατηρησις τοϋ ίδρύμκτος (ήτις περιλαμβάνει ιδίως τόν ορισμόν 
Γών παιδαγωγικών αρχών, τα  πριγράμμκτκ τή : διδασκαλίας, τάς 
ε,·ιθεωρησεις, τήν μόρφωσιν, τήν έςέτασιν, τήν εισαγωγήν καί άπό- 
λυσιν τών διδασκάλων), κατ’ εξοχήν είς τάς πολιτικκς άρχάς· αύται 
7.°?·Αγούσι τήν εντολήν πρός ίποπτείαν τών σχολείων είς θεωρητι- 
*ωί και πρακτικώς μεμορφωμένους άνδρας. Αί δέ κοινοτικά·. άρχαί 
ίόυναντο μόνον νκ δίδωσι τήν συμβουλευτικήν αύτών ψήφον είς τήν 
ε·»ωτερικήν έποπτείαν. Είς τήν εκκλησίαν, ώς τήν κοινωνίαν,ήτις με- 
Ρ*Κ·να τ;ερί τής πίστεως, τής ήθικότητης καί τής σωτηρίας τής ψυ-



χης, θεμελιοΐ και αναπτύσσει την βασιλείαν τοϋ θεοΰ επί της γης, 
τον φύλακα τ·?5ς πρός το ιδανικόν όρμης, τον κήρυκα των θείοιν αλη
θειών τοΰ χριστιανισμό;, ανήκει τδ δικαίωμα τοϋ έποπτεύειν την 
θρησκευτικήν διδασκαλίαν. ‘II σχολική υπηρεσία (διδασκαλία, άγω
γή'καί σχολικός βίος) άπόκειται τοΐς διδασκάλοις.

’Από τοϋ νϋν ήδη ό πρωσσικός περι σχολείων νόμβς προσνεμει εις 
τάς κοινότητας δύο σπουδαία δικαιώματα' 2) την διεύθυνσιν τών ε
ξωτερικών υποθέσεων τοΰ δημοτικού σχολείου" 2) την συμμετοχήν 
έν τω διορισμώ τών διδασκάλων έπί τοΰ δευτέρου δικαιώματος δύ- 
νανται φυσικώς νά έ'χωσιν άΐιώσεις επί τοσοϋτον μόνον, έφ’ όσον ού
δ εν σημαντικόν βοήθημα χορηγεί αύταΐς η πολιτεία πρός την διατή- 
ρησιν τών σχολείων. Τά δύο ταϋτα δικαιώματα είναι ίσως τό έλά- 
χστον μετρον τών διά νεωτέρων σχολικών νόμων παραχωρητεων είς 
τάς κοινότητας δικαιωμάτων,

Είς τάς σχολικάς κοινότητας τών μεγάλων πόλεων ιδίως, επειδή 
έν αύταΐς ύπάρχουσι πλείονα στο·.χεΐα πολιτισμοϋ και μείζιυν ή αΐ- 
σθ/,σις πρός προαγωγήν τών σχολείων, παρεχωρήθησαν άναγκαίως 
καί άλλα δικαιώματα, τά έξής :

1) Αυτά·, διοργανίζουσι τά σχολεία α ύ τ ώ ν  μετά μείζονος ανεξαρ
τησίας έντός τών ύπό τοϋ νόμου προδιαγεγραμμένων κανόνων.

?) ’Έχουσι την απεριόριστον εκλογήν τών διδασκάλων και τών 
διευθυντών τών σχολείων.

3) ΙΙροτείνουσιν είς την διεύθυνσιν τοΰ σχολείου τόν προβιβασμόν 
τοΰ διδασκάλου είς κρεΐττον π ε π ; ο ι κ ι σ μ έ ν α ς η άνωτέρας θέσεις.

4) έχουσι δε καί τό δικαίωμα νά συσκέπτωνται καί περί έσω* 
τερικών τοϋ σχολείου ύποθέσεων.

’Επειδή ή εκκλησία  είναι κοινωνία, σ/.οπόν έχουσα, ώσπερ καί τό 
σχολε ΐον ,  νά έμφυτεύν) είς τάς καρδίας τό άγαθόν καί τήν θρησκείαν, 
■πρεπει εκκλησία καί σχολεΐον νά διατελώσι συνδεδεμένα πρός άλ- 
ληλα καί διά τοΰτο καί ή έκκλ/,σίκ ποέπει νά άντιπροσωπεύηται έν 
ταΐς σχολι/.αΐς συνόδοις,.

Καί οί δ ιδάσκαλο ι ,  ώς έμπειροπράγμονες καί έπιστήμονες παιδα
γωγοί, δικαιούνται ν’ άντιπροσωπεύωνται έν ταΐς σχολικαΐς κοινότη- 
σι καί συνόδοις. Επειδή ό'μως έν τοΐς άντιπροσώποις τούτοις τν5ς κοινό* 
νητος πρέπει πρό πάντων νά έρμηνεύηται ή θέλησις τών γονέων, πρέ
πει νά επικρατή τό λαϊκόν στοιχεΐον ό άριθμός τών γονέων πρέπει

ν’ άποτελ-Jl τά δύο τρίτα ί'σως τοΰ δλου άριθμοΰ τών μελών, ό δε 
τών αντιπροσώπων της εκκλησίας  καί τών δ ιδασκάλω ν  άνά έν έ
κτο ν, άυ.οότεοοι όαοϋ λοιπόν εν τ:ίτον.' k i l l  t

5. Ανασκευή αμφ ιβολ ιών τινων.

’Ακουομεν ήδη ένίους δισταγμούς καί ένστάσ·ις έναντίον της ύφ’ 
ήμών προτεινομένης συμμετοχής τών σχολικών κοινοτήτων έν τ·?5 
σχολική διοικήσει. Ούτω πρός τοΐς άλλοις άκούομεν τούς διδασκά
λους εκφράζοντας τόν φόβον, μήπως τότε οί φιλάργυροι άρχοντες τών 
πόλεων καί τών χωρίων θά άφηνον τόν διδάσκαλον νά λιμώττν), πρός 
δέ τούτοις π5ίς γεωργός καί ράπτης θά ήθελε νά άρχν) τοΰ διδασκά
λου (ελληνιστί μεθερμηνευόμενον, μήπως οί δήμαρχοι καί πάρεδροι 
καί τό λοιπόν φθοροποιόν γένος τών κομματαρχών καί τά κοινά κατα- 
πολιτευομένων άγωσι καί φερωσιν άνέδην τούς διδασκάλους). Ούδε- 
τερον τούτων φοβοΰμαι. Δότε είς τούς είρημένους άρχοντας δικαιώ
ματα καί συμφέροντα διά τό σχολεΐον καί άνοίγουσιν εύχαρίστως τά 
βαλάντια αύτών, κατά δε τών έπηρειών καί τών προπετών έπεμβά- 
σεων τών πολυπραγμονούντων καί άλλότρια πραττόντων προστα
τεύει τόν διδάτκαλον s βραχίων τοΰ νόμου οπως καί μέχρι τοΰδε. 
Ιΐρός τούτο'.ς καί ή ύπόνοια, οτι υλικά φρονοΰσαι καί μωραί κοινότ/1,- 
τες θά παρέδιδον τά σχολεΐκ αύτών είς τήν παρακμήν καί τόν μαρα
σμόν, εύκόλως άντ.κρούεται. 'II πολιτεία όμως πρέπει νά προσδιορί- 
σνί ελάχιστο ; τινα όρο ; τών ύπό τών κοινοτήτων ύπερ τής σχολάς 
χορηγητέων, ύπό τόν όποιον δεν δύνανται νά κατέλθωσιν.

Πρός τούτοις δέν άσπαζόμεθα κατ’ ούδένα τρόπον τήν γνώμην 
ότι ή πολιτική εξουσία πρέπει έν τώ πολιτικω καί οίκονομολογικώ 
πεδίω νά έξατθενοΰται ή παραγκωνίζηται, δεν έπιθυμοϋμεν κατ’ ού*

 ̂ / r \ . r , ««ενα τροπον να συνηγορησωμεν υπερ του απεριορίστου ατομισμού, 
της ύπερτάτης αύθαιρεσίας παντός έκάστου προσώπου ! Ί'.'χιβυμοΰ· 
μεν  ΐσχ υράν  π ο λ ιτ ική ν  εξουσ ίαν , ώς τήν ηθικήν διευθύντριαν καί 
κοσμήτριαν τοϋ έγωϊστικοΰ πλήθους· έπιθυμοϋμεν μόνον νά προσκγά- 
γωμεν αύτνί έν τοΐς έκπαιδευτικοΐς τήν συμβουλήν τών συμμετεχόν- 
των ειδημόνων καί τήν ύποστήριξιν τών δικαιούμενων εύ φρονούντων. 
Ή πολιτεία πρέπει νά εχν) τήν χεΐρα αύτής επί χα σώ ν  τών μορφών 
τοϋ βίου, όδηγοΰσα, νουθετοΰσα καί σκέπουσα, καί επί τών σχολε ίω ν  
δικαιοΰται πρός τοϋτο, ώσπερ εχει καί καθήκον.



"Οσω δικαία καί σωτήριος καί αν είναι ή ανεξαρτησία τή ; σχο
λικής κοινότητας κατ' ιδέαν·’ όσω καί αν είναι ανώτερα η αρχή τοΰ 
οίκογενειακοϋ σχολείου τής τοΰ καθαρώς πολίτικου' τόσω έπικίνδυ- 
νον εντούτοις θά ήτο νά είσαχθ·?) αΰτη έν έκτετκμένω μετρώ ά ιά  μ ια ς  
και νά παραδοθνί άνευ έγγυησεως καί περιορισμού εις κνασκήτους 
έ'τι χεΐρας η διοίκησις τών ύψίστων αγαθών. Όφείλομεν λοιπόν νά 
χωρώμεν έν τ·?; όδώ τής αύτοδιοικήσεως μετά περισκέψεως και βαθ
μηδόν. (Έν Έλλάδι ήδύνατο νά δοθη ποιά τις σχολική αΰτοδιοίκησις 
εις τάς μεγάλας πόλεις μόνον, ν’ άποδοθη δέ καί εις έκείνας τάς 
κοινότητας τών νέων επαρχιών, αΐτινες έπί μκκρόν χρόνον είχον ά- 
σκηθν; προς ταύτην κκί άπελαυον πραγμκτικώς αύτής έπί τουρκοκρα- 
τικς, νϋν δε διά τής καθολικής άφομοιώσεως αύτών προς τάς πα- 
λαιάς έπαρχίκς τοϋ βασιλείου άπώλεσαν το σπουδαΐον τοϋτο αγαθόν 
καί έν τούτω τούλάχισ-.ον ώπισθοδρόμησκν).

II ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΙΙΣ 1ΕΓΛΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Ά « ίν τ» ]α ΐξ  εις τας π α ιδαγω γικές σκέψεις.
του νι. ΦΙΛΑΑΕΛΨΚίίΙ

(συνέχεια καί τελο;, ι'οε ουλ. ς').

Ούδόλως άμφιβάλλομεν περί τής εύγενοΰς κκί ειλικρινούς προθε- 
σεως τοΰ συγγραφέως τών παιδαγωγικών σκέψεων' διό άποδεχόμεθα 
ότι έκ πλάνης μΧλλον ή έκουσίως πκρερμηνεύει μέρη τινά τής 1ί· 

Διαθήκης. Οΰτω λ. χ. έν τ·?| πυργοποι'ίκ προδηλότκτκ τιμωρείται ή 
πρός τόν Θεόν άσεβεικ καί υπερηφάνεια τών ανθρώπων φάντκσθέντων 
ότι ήδύναντο νά έ;ισωθώσι πρός τόν Θεόν καί νά μή εχωσι πλέον νά 
φοβώνται τήν τιμωρίαν αύτοΰ, νά μή έ’χωσι χρείαν αύτοϋ. Κκί όμως 
ούκ οίδα εις ποίαν στηριχθείς ερμηνείαν ό κ. Φιλκδελφεύς γράφει 
ταόε’ «Ουαί δε τώ βουλομένω διαλύσαι τήν περιβάλλουσαν αύτον 
άχλυν τής άμαθειας καί εΐσδϋσαι είς τά άδυτα τής φύσεως. Τοιοϋτον 
αμάρτημα, τοικύτην φιλοδοξίαν ούδέποτε ό Κύριος άφίησιν ατιμώ
ρητα, καθάπερ διδάσκει ήμ*ς ή Γραφή έν τω παθήματι μάλιστα τών

άπογόνων τοϋ \ώε, κατά τήν οικοδομήν τοϋ πύργου τοϋ έπονομα- 
σθέντος βκβελ» !

«θ ιάρεσνo r ,  λέγει ό κ. Φιλαδελφεύς, νομίζεται εργον τό ένσπεί- 
ρειν τήν διχόνοιαν μεταςύ τών αδελφών" καί ιδού βλέπομεν τήν 'Ρε- 
βεκκαν άγκπώσκν έκ τών δύο αύτής διδύμων υίών τόν οίκουροΰντα 
’Ιακώβ, ενώ ό λαίμαργος ’Ισαάκ προετίμα τόν πρωτότοκον Ήσαϋ 
τόν θηρευτήν, διότι ούτος έποίκιλλε τό δεΐπνον τοϋ πατρός με κ- 
φθονον κκί ήδεΐαν άγραν. Ώραϊον δε δίδαγμα είνε κκί ό δόλος τής 
'Ρεβέκκας πρός τόν γηραιόν αύτής σύζυγον, ινα ύποκλεψη ύπερ τοΰ 
άγζπητοϋ υίοϋ τήν εύλογίκν τοϋ πκτρός, καί έ'τι ώραιότερον ή άρνη- 
σις τοϋ άπατηθέντος πατρός τοϋ νά εύλογήση καί τόν εμπαΐχθέντα 
ΊΙσαϋ, οστις άφοΰ ήκουσε παρά τοϋ πατρός τό fVi rij μ η γ α ίρ χ  c o v  
θ')<Τ(ΐ χα! τω άδ ί.Ιγω  (Tor δον.Ιεύσεις, δικζίως μά τήν άλήθεικν όρ- 
γισθείς, πονηρά έβυσσοδόμευε κκτα τοΰ πατρός. Ού πολλώ δ’ ύστε
ρον κκί οί υιοί τοΰ ’Ιακώβ δικβουλεύοντκι καί άποφασίζουσιν έν κα- 
θκρκ συνειδήσει ν' άποκτείνωσι τόν αδελφόν αύτών Ιωσήφ, διότι ό 
πατήρ έίαιρετικώς αύτόν ήγάπα καί χιτώνα ποικίλον έποίησεν κύτω. 
Το ικΰτκ διηγήματα έλάχιστκ, νομί^όμεν, ένισχύουσι τό πατρικόν γόη- 
τρον κκί τόν πρός τούς γονείς σεβασμόν· ούχ ήττον δε κκί ή κλλη εκείνη 
σκηνή, ή παρουσικζουσκ τόν Νώε-μεθύοντα κκί έν τη κραιπάλη άσχη- 
μονοϋντκ καί κατκρώμενον άτόπως τοϋ υίοϋ αύτοΰ Υάμ έν τώ προσω- 
πω τοϋ Vκναάν, είναι ήκιστα διδακτική.* 'II μεν 'Ρεβέκκάγκπκ μκλ- 
λον τόν’Ικκώβ,ό δέ ’Ισαάκ τόν ΊΙσαϋ, έντεϋθεν δε αντιζηλία', καί Ιριδες 
μετκ'ύ Ιακώβ κκί Ίΐσκϋ' κρκ ί1/άρΐ<ττοι\ κατά τόν κ. Φιλαδελφέα, νο- 
μίζεται εν τή άγίκ Γρκφή τό ενσπείρειν τήν διχόνοιαν μετκ.;ύ άδελφών! 
Ο Ιακώβ κγκπκ έ;αιρετι/.ώς τόν Ιωσήφ, έντεϋθεν δε οί άδελφοί τοϋ 
’Ιωσήφ φΟονήσαντες αύτόνάποφασίζουτι νά τόν φονεύσωσιν· άρα βεάρε- 
«γγογ, κατά τόν κ. Φιλαδελφεκ, νομίζετκι έν τη άγία Γρκοή τό ένσπεί- 
ρειν τήν διχόνοιαν ι .ετκ 'ύ  άδελφών! Ό κ. Ί'ιλαδελφεύς όρμάτκ'. πάν
τοτε εκ τής έσφκλμένη; παιδαγωγικής αρχής,ότι μόνον κκλά πκρκδείγ- 
μκτκπρέπει νά προβκλλωντκι είς μίμησιν τοϋ καλοΰ,ού/ί δε καί κκκά 
είς κποστροφήν τοϋ κακού' διότι άλλως εύκολώτκτα θά διεβλεπε καί 
έντκΰθκ καί άλλαχοΰ τή : II. Διαθήκης τό τε ωφέλιμον καί τό διδα
κτικόν. Οΰτω λ. χ. έν μεν τοΐς είρημένν.ς παρκδείγμασι διδκσκό- 
μεθα, οτ< αί διακρίσεις, άς οί γονείς ποιοϋνται μετκ;ύ τών τέκνων, 
έζεγείρουσιν έν αύτοΐς τόν πρός άλληλα φθόνον, όστ'.ς κγει συνήθως



είς ολέθριαάποτελέσ;χν,τχ. Ουτω έν τνί ίστορί^ τοϋ Νώε, άγνοοϋντος 
τήν επίδρασιν τοϋ οίνου καί πιόντος έξ αύτοϋ, παρίστανται τά  ολέθρια 
αποτελέσματα τή ; μέθης καί έξεγείρεται μεν ή αποστροφή τών μα
θητών προ; τον Χάμ άσεβώς πρδς τον πατέρα αύτοΰ προσενεχθέντα 
και τής /.«τάρας αύτοϋ άίιον γενόμενον, προβάλλεται δέ είς μίμν)- 
σιν ή εύσεβής πρα;ις τών δύο έτεοων τοϋ Νώε υιών, τοϋ Σήμ /.α! Ίάφεθ, 
οϊτινες έ ; εύσεβείας πρδς τον πατέρκ αύτών «λαβόντες τδ ίμάτιον, 
έπέθεντο έπί τά  δύο νώτα αύτοϋ, καί έπορεύθησαν όπισθοφανώς και 
συνεκάλυψαν τήν γύμνωσιν τοΰ πκτ^δς αύτώ ν καί τδ πρόσωπον αύ
τών όπισθοφανώς, καί τήν γύμ <ο»σιν τοΰ πατρδς αύτών ούκ είδον» 
(Γεν. θ. 23). Ούτω και ε’ν τ·/) παρεκτροπή τοϋ Δαυίδ έςαίρεται κυ
ρίως ή αληθής μετάνοια, έν τγ σ/.ηνγί τοϋ Ιωσήφ παρά τώ ΙΙετεφρνί 
ή αρετή τής σωφροσύνης καί ούτω καθεξής.

Ά λ λ ω ; τε δεν είνε δίκαιον νά κρίνωμεν τούς εύσεβεΐς και έναρε- 
τους άνδρας τή ; ΪΙ. Διαθήκης δ'.ά τοϋ μέτρου τής αύστηοα; χριστια
νικής ήθικής. Καθύ; έν τώ κοινωνικώ κόσμω τών άρχαίοιν έπετρε- 
ποντο πολλά, άτινα ό χριιτιανικδς πολιτισμδς άποδο/.ιμάζει καί ανα
γορεύει, ούτω καί έν τώ ήθ ικώ .Ά λλ’ ασχέτως πρός τινας ήθικάς άτε- 
λείας, άς ήμεΐς διά τοϋ μέτρου τής αύστηρ&ς χριστιανικής ήθική; 
θεωροϋμεν ω; άτελεία;, τίς δύναται ν’ άρνηθίί οτι αί εικόνες τών 
προσώπων τής ίερας ιστορίας πολύ συντελοΰσιν εις τε τήν θρησκευτι
κήν και ηθικήν διάπλασιν τών νέων; Αί εικόνες αύται παριστώσι 
τήν εύλογίαν τήν έκ τής εύσεβείας, τήν κατάραν τήν έκ τής άσε- 
βείας, φερουσι δ’ ούτω ζωηρώς τδ σύμβολον τής θρησκευτικής αλή
θειας, τής παιδικής άπλότητος και πίστεως, ώστε άποτελοϋσι τήν 
καταλληλοτάτην ύλην διά τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν. Ιστορία 
καί διδασκαλία, διδασκαλία καί βίος, θρησκεία καί ήθική ΐσταντκι 
ένταΰθα ώς ούδκμοΰ άλλαχοΰ έν στενωτάτω συνδέσμω. ΙΙάντα άνα- 
φερονται είς τδν θεδν, άλλά καί συγχρόνως ούτω άνθρωπίνως και 
καταλλήλως είς πάντας απεικονίζονται, ώστε έν τί) ίερ& ιστορία πΧ; 
τις ευρίσκει τήν πνευματικήν αύτοϋ εικόνα. 'II δε έ'κθεσις έν τγί Upf 
ιστορία είνε ούτως απλή καί απέριττος καί ζωηρά, ώστε νομίζει τ·.ς 
ότι πρόκειται περί τοϋ παρόντος· ποιητική τις αύρα διήκει δι'άπάσ/,ς 
τής ίερας ιστορίας. 'II άγία Γραφή, λέγει ό κριτικώτατος LossinfJ ev 
τώ Laokoon αύτοϋ, διηγείται ούτω πλαστικό»;, ώστε έν έχάστνι σε- 
λίδι εχει τις ύλην διά μίαν εικόνα. 'Ο δέ Goethe ειπε περί τή ; άγιας

Γραφή;· «. Όσω περισσότερον προάγονται οί άνθρωποι, τόσω περισσό
τερον άνδρε; άληθώ; σοφοί θα χρησιμοποιώσι τήν αγίαν Γραφήν καί 
ω; βασιν και ω; μέσον τή ; ανατροφή;.» Βεβαίω; ύπάρχουσιν έν τή  
αγία I ρχογ πολλά, άτινα δέν πρέπει νά είςεύρωσιν είσέτι οί μικροί 
μαθηται’ αλλά μή ό γράφων ή ό διδάσκων τήν ίεράν ιστορίαν τή ; Π. 
Διαθήκη; εινε ύποχρεωμένο; ν’ αναδιφώ μικροσκοπικώς τήν II. Δια- 
θη/.ην, ΐν’ άνακαλύψν) εί'τι ακατάλληλον είς τού; παΐδα; καί παρε- 
ζηγησεω; ή βλάβη; δεκτικόν ;

'Η ιστορία τή ; II. Διαθήκη; δέν εινε ίστοιία τοϋ ίουδαϊκοϋ λαοΰ, 
δεν εινε έβρηϊχή ιστορία, άλλ’ ιστορία τής βαθμιαίας άναπτύξεως τής 
αληθοΰς θρησκείας έν τώ ιουδαϊκό» λαώ. Ναί" ό ίουδιϊκδς λαδς δί
καιο); δύναται νά κληθή ό κλασικδς λαδς τή ; θρησκείας. Ούδ εις λαδς 
ω; 5 ιουόαϊκδ; έ'σχε τοσοϋτον ίσχυρδν καί ζών τδ θρησκευτικδν αί
σθημα. "Ο,τι ύπήρξαν οί "Ελληνες έν τ·/) τέχνν), δ,τι ύπήοξαν οί 'Ρω
μαίοι εν τώ δικαίω, τοϋτο έγενοντο οί ’Ιουδαίοι έν τή  θρησκεία. Διδ 
οικαιως έ’ςοχοι έν τή ίστορίκ άνδρες χαρακτηρίζουσι τούς ’Ιουδαίους 
ω; ενα τών σπουδαιοτάτων παρχγόντων τοϋ καθ’ ήμα; πολιτισμού. 
«Οι Ιουδαίοι, λέγει ό Guizot ’),καί οί "Ελληνες είνε οί δύο ούσιώδεις 
“αράγοντε; τοϋ καθ’ ήμας πολιτισμοϋ, οί μέν ’Ιουδαίοι συμβαλόντες 
• ο ηθικόν στοιχεΐον, οί δέ "Ελληνες τδ διανοητικόν.» «Οί Ιουδαίοι, λέ- 
V*t ο γνωστότατος φιλελεύθερος συγγραφεύς John Stuart .Mill, J) 
υπήρςκν μετά τών 'Ελλήνων ή άφετη;ίκ καί τδ πρώτον κίνηθρον τοϋ 
καθ ημζς εύρωπαΐκοϋ πολιτισμοϋ». ’Ενώ πάντες ανεξαιρέτως οί λαοί 
Γ/*’ Κ?/»χ'·ότητος, μηδ’ αύτών τών 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων έξαιρου- 
μ^νων, εινε βεβυθισμενοι είς τήν είδωλολατρείκν, ό ίουδαϊκδς λαδς 
λατρεύει ήδη z-δ χρόνων αρχαιότατων ενα καί μόνον Θεόν. Και πα- 
Ρ^υσιαζει μεν σκιεράς τινας όψεις ή είκών τοΰ Θεοΰ παρά τοΐς Ίου- 
^κιοις, άλλά βαθμηδδν αί σ/.ιεραί αύται όψεις φωτίζονται και ή εί- 
*ων τοΰ θείου παρίσταται τόσ(;» μάλλον φωτεινότερα, όσω (/.άλλον έγ- 
Λ·»ει ή εποχή, καθ’ ήν άνεφάνη ί  Ίησοΰς, όστις ώ; έ'ξοχο; καλλίτε
ρης παρε-ιτησε τελείαν καί ανυπέρβλητον τήν εικόνα ταύτην. Τίς 
'̂'ί ’ ϊ ?7.0!·'·$ν°ς τού; ψαλμού; τοΰ Δαυίδ, τά  συγγράμματα τών προφη
τών τοϋ Σολομώντο; δέν θαυμάζει τδ ύψο; καί τδ μεγαλεΐον τών

, ^  ΛΙίλϊΐα·. it lf ! τ ή ; ουσίας τ ή ; χριστιανική; θρησκεία; σ. 137 κατά τήν
ληνιχην μετάγραα ιν  έν 2ΰρψ1867 .

CousiUorations of rupruscululivu Covorument. l.ond. 1861. 41— 13.



w» l  Θεοϋ ιδεών τής Π. Διαθήκης ; Άποροΰμεν τ /i αλήθεια, *δς_ δ *. 
Φιλαδελοεύς λέγει «οτι ή είκών τοϋ Θεοϋ δεν εχει ·'■ -ο -<<κλ ον 
καί σεβαστόν δτ·. ό Θεός των Ιουδαίων έχει πολύ τ ι τό άγροϊκον και 
δηαώδες καί ομοιάζει μέ άδάμαστόν τινα άθλητήν τερπόμενον ανίε
ροι; θεάμασι, και δοκιμάζοντα τήν ίσχύν τής πυγμή; αύτοϋ επι του 
μηοοϋ τοϋ ’Ιακώβ.» Βεβαίως δέν θά ζητήσωμεν έν τ?  II. Διαθήκη 
την τελείαν περί θεοΰ ιδέαν, ην βλέπομεν εν τ? Ιν. Ύπάρχουσι το» 
δ ν τ ι  άτέλειαί τινες εν τ?  ιδέα ταύτη· καί αί άτέλειχι αυται ε'νε 
τ όσω μάλλον -καταφανεστεοαι, δσω μάλλον άνερχόμεθα ει; εποχην 
άο·/αιοτέ3«ν. Ά λλά  δύναται τ-.; νά ίσχυρισθή διά τοϋτο, οτι η εικων 
τοϋ Θεοϋ έν τ·? II. Διαθήκη δέν έχει τ ι τό έπιβάλλον καί σεβαστόν; 
Αέν έχει τ ι τό έπιβάλλον καί σεβαστόν η είκών τοϋ Θεου, όταν ο 
Ηεό; παρίσταται πατάσσων άμειλίκτως την ασεβε.αν και τ /jv κα 
αίαν, άνταάείβω.ν δέ καί προάγων την εύσέβηαν καί ά ρ ε τ η ν Λ ε ν  
gy n  -, τό έπιβάλλον καί σεβαστόν η είκών τοϋ Θεοϋ, δταν εΐυμν/r 
τάι μεγαλοπρεπω; η άγιότης, ή πανσοφία, ή παντογνωσία, η «ω -  
,,ότη:, τό άμετάβλητον, η πανταχοϋ παρουσία αυτοΰ; Λεν εχ.ι -  
τό σεβαστόν καί έπιβάλλον η είκών τοϋ Θεοΰ, δταν ο Θεος παριστ 
ται λέγων πρό; τούς Ιουδαίους’ «Τίμοι πλήθος των Ουσιών υμων 
πλήρης είμί Ολοκαυτωμάτων κριών, καί στεα? αρνων και α μα · 
οων καί τράγων ού βούλομαι' Τίς γάρ εζεζητησε ταυτα εκ 
νειοων ύμών ; πατεϊν την αύλήν μου ού προσΟησεσΟε. Καν φ*,/!· 
σευ^αλιν, μάταιον θυμίαμα, βδέλυγμά μοι έστι. Τάς νουμηνίας υμ 
καί τά  σάββατα καί ημέραν μεγάλην ούκ άνεχομαι* νηστείαν κα 
γίαν καί τάς νουμηνίας ύμων κ α ίτά ; έορτά; ύμών μισεί η γ*·/;«[· · '
ΈγενηΟητέ μοι είς πλησμονήν, ούκέτι άνήσω τας αμαρτίας V  
"Οταν έκτείνητε τάς χεΐρας, άποστρέψω τούς οφΟαλμου; μου αφ 
μώ ν καί έάν πληΟύνητε τήν δέησιν, ούκ εισακούομαι υμων α.ι , -, 
•/εϊ;ες ύαων αίματος πλήρεις. Λούσασθε, καθαροί γίνεσθε, αφ* -  
ί *  πονη:ίας ά,ό τώ , ψυχών ύμών, Απέναντι τών οφθαλμών μου ^  
σασΟε από τών πονηριών ύμών μάθετε καλόν ποιεΤν, εκ,,ητησα-.  ^ 
σ ι ν ,  ρ ύ σ α σ Ο ε  άδικούμενον. κρίνατε ορφανω καί δικαιώσατε /Λ 
(Ίΐσ. ά. 11__ 17); Τίς τών άρχαίων σοφών καί φιλοσόφων ανυ̂ < ^
εί; τοσοΰτον ύψηλάς περί τοΰ θείου ιδέας, οΐας άναγινώσκομεν ε ν ^
κάστνι σχεδόν σελίδι τών ψαλμών, τών έ'ργων τών προφητών

τοϋ Σολομώντος ;

ΊΙ ιερά ιστορία τής Π. Διαθήκης δέν πρέπει νά διδάσκεται, λέ
γει ο κ. Φιλαδελφευς, διότι ενδιατρίβει περί τήν έξιστόρησιν παν- 
τοιων θαυμάτων. Ά ντί πάσης άλλης είς ταΰτα άπαντήσεως άναγρά- 
φομεν ένταΰθα δσα πολύ ορθώς εν τνί μνημονευθείση διατριβή αύτοϋ 
εγραψεν ό κ. Α. Δ. Κυριάκός. «Πρώτον, λέγε’., αί θζυμασταί διηγή
σεις δεν εΐνε ή ουσία τής ιστορίας τής Π. Διαθήκης, άλλά δευτε- 
ρεΰόν τι. "Οταν άποβλέψν) τις είς τά  μεγάλα ιστορικά γεγονότα τά  
αποτελοΰντα τήν ιστορίαν ταύτην, δι’ ών εγκαθιδρύθη είς τόν κόσμον 
ή αληθής μονοθεϊστική θρησκεία, δταν θεωρήσν) τήν ιστορίαν ταύ
την ύπό τήν ύψηλήν εποψ’.ν, ήν ύπεδείξαμεν άνωτέρω, δέν θά δώση 
προσοχήν μεγάλην είς τάς λεπτομερείας, είς τό αν εν τούτω ή έν 
εκείνω τώ μέρει διηγείται ή άγία Γραφή θαυμαστήν τινα πραξιν, μή 
εςηγουμενην έκ τών νόμων τής φύσεως. 'Οπωσδήποτε δέ καί αν κρί- 
νη τις περί τών τοιούτων πράξεων, δεν εξαρταται έκ τής γνώμης ταύ
της ή περί τής ιστορίας τής II. Διαθήκης κρίσις. ’Έπειτα δέν έπρεπε 
να θεωρηθνί παράδοξον, δτι η Γραφή περιέχει θαύματα, διότι τό θαϋμα 
βυνδεεται άναγκαίως μετά τής θρησκευτικής θεωρίας τής φύσεως 
και τής ιστορίας, καθόσον ό ευσεβής ό ύπό θρησκευτικοϋ αισθήματος 
κατεχόμενος, επειδή δικαίως καί ορθώς τά πάντα δέχεται διευθυνό- 
μενα παρά τή ; θείας πρόνοιας, είς τά φαινόμενα τής φύσεως καί 
2’·ς τά γεγονότα τής ιστορίας δέν έμβλέπει άπλας φυσικάς αιτίας 
ενεργουσας, άλλ’ αύτόν τόν δάκτυλον τοΰ θεοϋ ή αυτήν τήν θείαν 
ενέργειαν. Τοΰτο δέ εινε έν τ·?ί ούσία του καί κυρίως τό θαΰμα, ή άπό- 
δοοις πράξεώς τίνος ούχί είς φυσικάς αιτίας, άλλ’ είς τόν θεόν. Τό 
αυτό γεγονός φυσικώς μέν έξεταζόμενον δύναται νά έχ·/) φυσικήν τινα 
αιτίαν, θρησκευτικώς δέ θεωρούμενον αποδίδεται είς τόν θεόν ώς 
τήν τελευταίαν αιτίαν πάντων. ΊΙ θρησκευτική θεωρία τών δντων 
° εν αποκλείει άναγκαίως τήν φυσικήν, άλλ" ύπερορΧ αύτήν, άνερχο- 
^ενη άμεσως είς τήν τελευταίαν αιτίαν τών δντων, είς τόν θεόν. 
υ ~ε ο αύτοκράτωρ τής Γερμανίας ευχαριστεί τόν θεόν καί αύτώ 

«πεδιδε τήν νίκην τών γερμανικών δπλων, εξέφραζε θρησκευτικήν 
·1να πεποίθησιν. Βεβαίως οί γερμανικοί στρατοί ήραντο διά τής 
ανδρείας των καί τής καλής συντάξεως των τήν νίκην κατά τής 

άθλιας, άλλ' είς τόν εύσεβή γερμανόν αύτοκράτορα πιστεύοντα 
δτι ή ιστορία τοΰ κόσμου δέν εΐνε παίγνιον τυφλής τίνος τύ- 

/.Κι αλλ’ έν aur/j έκτελοΰνται αί βουλαί τοϋ ύψίστου, παρουσιά-
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ζεται δικαίως ή νίκη ώς έχουσα τήν τελευταίαν αύτής αιτίαν εις 
αύτόν τον Θεόν. "Ο,τι ειπεν ό αύτοκράτωρ, ήτο ή πίστις ολοκλήρου 
τοϋ εύσεβοΰς γερμανικού λαοϋ. Έάν τοΰτο έγίνωσκεν ο γαλλος άρθρο* 
γοάφος, τήν φύσιν δηλ. της θρησκευτικής θεωρίας της ιστορίας, δεν 
θά έφαίνετο αύτώ παράδοςον, δτι ή Γραφή, ήτις ύπό θρησκευτικήν 
αύστηρώς εποψιν θεωρεί και έκτίθησι τήν ιστορίαν τοϋ ισραηλιτικοΰ 
λαοΰ και τοϋ κόσμου, παντκχοΰ τίθησιν ύπό τήν άμεσον ενεργε ια ν τοϋ 
Θεοΰ τήν ιστορίαν ταύτην. 'Ο Θεος ποιεί το στερεοψ,α, τον κοσμον 
έν γενει* ό Θεος σώζει τού; Ίσραηλίτας από της Αίγύπτου* φωτι,ει 
τον Μωϋσεα* ενισχύει τον Ίησοΰν τοϋ Ναυη είς τήν κατάκτησιν της 
Χαναάν και τη δυνάμει αύτοΰ κυριεύονται αί πόλεις της εχθρικής 
ταύτης /ώρας’ ό Θεός εκλέγει τόν Σαούλ βασιλέα* ύψοϊκατ’ αύτοΰ πα- 
οεκτρεπομένου τον Δαυίδ" τιμωρεί τούς ασεβεί; βασιλείς* εμπνεει 
τούς προφήτας* παραδίδει εί; τήν αιχμαλωσίαν τον λαόν τοϋ Ίουδα 
και τοϋ ’Ισραήλ διά τήν ασέβειαν καί διαφθοράν των, και τελο; επα
νάγει τού; μετανοοϋντας έςορίστους εί; τήν πατρίδα των, και δια 
τών Μακκαβαίων ελεύθεροί αύτούς ώπδ τοϋ ξενικού ζυγοϋ. 'Ο Θεος 
είνε ό ενεργών τά πάντα. Τοϋτο είνε ή θρησκευτική θεωρία τών 
όντων καί ό λεγόμενος θρησκευτικός Suprauaturalismns. Καί τόν 
τ:ότον τοϋτον τοϋ θεωρεϊν καί διηγεΐσθαι τήν ιστορίαν εύρίσκομεν κκ! 
έν τη Κ. Δ. Μήπως έν αύτγί δέν άπαντώμεν πολλά θαύματα ; Δεν 
είνε λοιπόν ασυνεπής ό άρθρογράφος (άρκ και ό κ. Φιλαδελφεύς, 
φρονοϋμεν), έάν τήν μέν ίστορίκν της 11. Δ. διά τά θαύματα απορ
ρίπτει, δέχεται δέ τήν Κ., και νομίζει ότι πρέπει νά διατηρηθώ ;

«"Αν, λέγει ό κ. Φιλαδελφεύς, ό ζήλος τών πρώτων έ; ’Ιουδαίων 
χριστιανών ήναγκάσθη προ; ένίσχυσιν και πίστωσιν τη ; διδασκαλίας 
τοϋ Ίησοϋ νά συσχετίτ/ι αύτήν προς τάς εβραϊκά; παραδόσεις και 
ν’ άποδεί;·/ι άληθευούσας τάς περι αύτοϋ προφητείας, εινε άρα γε 
άνάγκη και προς μή ’Ιουδαίους τά αύτά νά λέγωνται ; η μή τι τα  
θεΐκ όντως λόγια ιοϋ Ιίύαγγελίου εχουσιν άνάγκνιν νά λάβωσι το 
*ϋρος αύτών έκ τών οραμάτων καί οπτασιών τοΰ μέν ή τοϋ δε προ
φήτου ; 'II μελίρρυτος τοΰ Ίησοϋ Χριστοΰ διδασκαλίκ εινε τοσω 
σύμφωνος προς τήν ηθικήν και τήν αρετήν, τόσω εινε καταφανής 'Λ 
έκ ταύτης ώφέλεια, ώστε ούδεμία; άλλη; δεΐται συστάσεως ν) εΥ* 
γυήσεως. Οί λόγοι εκείνοι είνε άδάμαντες καταστίλβοντες καί θαμ- 
βϊΰντες* είνε χρυσός άπεφθος ού χρνίζων δοκιμασίας, είνε της άκα-

ταμκχητΟυ λογικής τά  σοφώτατα συμπεράσματα. Είνε λοιπόν άρά 
γε ανάγκη ν’ άνατρεχωμεν είς τήν εβραϊκήν ιστορίαν, ίνα άγαπή- 
σωμεν τόν Ίησοΰν Χρίστον καί ένστερνισθώμεν τήν διδασκαλίαν αύ
τοϋ ;» Συμφωνοϋμεν πληρέστατα μετά τοϋ κ. Φιλαδελφέως, ότι ή 
διδασκαλία τοϋ Ιησοϋ Χρίστου είνε ουτω έ'οχος καί θεία, ώστε δέν 

Χ?εικν συστάσεως ή έγγυήσεως. Ά λ λ ’ ούδεί; ισχυρίζεται, οτι 
fl ιστορία τη ; II. Δ. πρεπει νά διδάσκητκι, ίνα ένισχυθν! δι’ αύτη; 
καί πιστωθΐ) ή διδασκαλία τοϋ Ίησοϋ, ίνα τά θεία τοϋ Εύαγγελίου 
λόγια έπικυρωθώσιν, ϊνα άγαπήσωμεν τον Ίησοΰν προαγγελλόμενο-/ 
ο..ο τών προφητών. Ίσχυριζόμεθκ απλώς, οτι ή ιστορία της II. Δ. 
εινε αναγκαία καί αναπόφευκτο; προπαρασκευή εί; τήν Κ. διότι ή 
Κ. Δ. στηρίζεται επι τής Παλκικς. II. και Κ. Διαθήκη άποτελοϋσιν 
Ολον τι αδιαίρετον* διότι έν άμφοτέραις παρίστατκι ή βαθμιαία άνά- 
~τυ;ι; ·/.«! τελειοποίησις τή ; αληθοΰς θρησκείας. Έν τ /j II. Δ. 
ά?χεται κατά μικρόν αναπτυσσόμενος ό μονοθεϊσμός διά τών πκ- 
Γριαρχών, τοϋ Μωϋσέως κκ! τών προφητών, συμπληροϋται δέ και 
• ελειοποιεϊται διά τοϋ Ίησοϋ Χρίστου. 'Ο εύαγγελικός νόαος είνε 
5υ,·λπληρωσις *α! τελειοποίησι; τοΰ μωσαϊκού νόμου. Αύτό; ό Ίησοϋς 
sti.4v εν τνί λαμπρα αύτοΰ έπ! τοΰ ό'ρους ομιλία* «Ούκ ήλθον κατα- 
•̂ϋσαι τον νομον, άλλά πληρώσαι». Συχνότατα δέ και ό Ίησοΰς και 

°· Α,,οστβλοι αναφερονται εί; τήν Π. Διαθήκην· έν πάσγι σχεδόν 
5=.λίί)ι τή ; Κ. Διαθήκης άναγινώσκονται χωρία ολόκληρα και γίνε- 
·*ι μνεία προσωπων τή ; II. Διαθήκης. Πώς είνε δυνατόν νά νοηθώσι 
Ταυτα, &ν αγνοείται ή ιστορία τής Π. Διαθήκης ; Δέν είνε άρα 
-ροίόν τοΰ ζήλου τών πρώτων έ; Ιουδαίων χριστιανών, άλλ’ άλή- 

πηγαζουσα έ ; αύτής τής φύσεως τών πραγμάτων, οτι II. καί 
;  Δικθν·ν> συνδέονται στενότατα πρός άλλήλας, ότι ή Π. Διαθήκη 

ει*ε αναγκαιότατη είς τήν κατανόησιν τής Κ. Τά καθ’ έκαστον 
ΐί,ρΧς ιστορίας είνε μέρη αδιάσπαστα και αχώριστα ένός όλου. 

ιστορία άνευ ΙΙατριαρχών, Μωϋσεως καί προφητών δέν είνε 
'̂ Λ2Ίς ίερα ιστορία. 'Ο Οελων νά μελετήστ) τήν ιστορίαν τής Κ.

χωρίς να γνωριζν) τήν Π. ομοιάζει πρός άνθρωπον, όστις 
-· να εισελθη εις την κυρίαν «ί'θουσαν οικοδομήματος τίνος άμε— 

** κ,.ο τή ; στέγη;, ούχί δέ διά τή ; εισόδου αύτής. Διό άνή*ουστον 
ε «λλ*χοΰ τό έν Γαλλία άποφκσισθέν, κκ! ήδη ύπό τοΰ κ. Φιλα- 

·λ?εως επαναλαμβανόμενον, ή κατάργησις δηλαδή τής Π. Διαθή-



κνκ καί ή διατήρηάις της Καινής. Ουτε έν Γερμανία, ούτε έν Αγ
γλία, ουτε άλλαχοΰ τοϋ χριστιανικού κόσμου συμβαίνει τοΰτο. Εν 
μόνον παρατηροΟμεν ένταΰθα πρδς πλειονα διασαφησιν επϊ,ιδ/] δ/) 
λαδή ή ιστορία τής Π. Διαθήκης χρησιμεύει ώς προπαρασκευή είς 
τήν Καινήν, Χιά τοΰτο ή μεν ιστορία της II. Δ. πρεπει να όιόάσκ/ΐται 
ώς οΐόν τε συνοπτικώτερον, ή δε τη ; Καινή; ως οιον τε εκτενεσ.^ρον 
διότι έν τ·?ί Κ. Δ. ού μόνον εκτίθεται ή θρησκεία εν τνί τελεία αΐ- 
της μορφν), άλλά και εύρίσκομεν έν αύτ-?) τοΰ θείου της θρησκεία; 
ήμών θεμελιωτοΰ τήν τε διδασκαλίαν καί τδν βιον, άτινα πρεπει 
νά κανονίζωσι παντδ; χριστιανοΰ και τήν πιστ'.ν και τον βιον.

Τελευτών παρατηρεί ό κ. Φιδαδελφεύ;, δτι «είνε προτιμότερον 
άντί μαθήματος τόσον επιβλαβούς νά γίνηται είς τα σχολεία διδα
σκαλία ήθικής μετά διηγημάτων ήρανισμενων εκ τοΰ καθημερινού 
βίου καί τη ; ιστορίας». Τελευτώντες παρατηροΰμεν και ημείς ό.ι 
ούτε προτιμότερον ουτε ώφελιμώτερον είνε τοΰτο. Διδασκαλία ηθι
κής μετά διηγημάτων ήρανισμενων έκ τοΰ καθημερινού β’·ου και 
της ιστορία; είνε βεβκίως ωφέλιμο;, άλλ' ούτε ν’ άναπληρώση ουτε 
νά έςισωθγί δύναται πρδς την διδασκαλίαν τη ; ιερΧς ιστορία; . ?!>, Π. 
Διαθήκη;· ού μόνον διότι, ώ; έδείχθη, ή ιστορία τής II. Δ. δεν είνε 
έπιβλαβή;, σειρά ανουσίων και άχαζα.Ιήπτων τιοα.Γο.Ιογηηάτωΐ', 
άλλά καί διότι ούδεμία άλλη ήθικη διδασκαλικ δύναται να έχ{) 
τδ κϋρος τής ήθική; διδασκαλίας τής άγιας Γραφή;. ΜΙ ηθική δι α 
σκαλία τή ; άγία; Γραφή; καθόλου, II. τε και Κ. ΔιαΟηκη;, ε ν̂® 
άνυπερβλητος, περιβεβλημμένη δέ τδ κΰρο; τοϋ θείου κατ^στ/)  ̂
μόνη κατάλληλο; διδασκαλία εί; τε τήν θρησκευτικήν και η θ ικ ή ν  

διάπλασιν. Διδασκαλία ήθική άνευ βάσεως θρησκευτικής εινε αδυ 
νατος. Διδ άδιαφιλονείκητο; είνε ή αλήθεια τών λόγων τοΰ (ioethe, 
ών καί ανωτέρω έμνημονευσαμεν, δτι «όσω περισσότερόν προαγοντ  

οί άνθρωποι, τόσω περισσότερον ά/δρε; αληθώς σοφοί Οά χρη'Ιι!Α0 

ποιώσι τήν αγίαν Γραφήν καί ώ; βάσιν καί ως μέσον τής ανατροφή··

I .  Μ οοχάκη$*

Αοφράσεες ββάρδαρον, δεεφβαρμένον, έλεεενόν εδ ίω μα, 
η διάλεκτος, η γλώσσα, λεγόμεναε έπί τής δημώ δους, 

της απλής, λαλουμένης ημώ ν γλώσσης, εΐναε 
καί άσεβεες καί ήμαρτημέναε.

Ε/.αστο; ήμών προσευχόμενο; τ . έ'. ομίλων πρδ; τδν ουρά
νιον ΙΙατερα ήμών μεταχειρίζεται, ήν ή μήτηρ του έδίδα'εν αύτδν 
γλώσσαν’ έπ’ ίση; τήν αύτήν μεταχειρίζεται γλώσσαν έκφρά- 
ζων προ; τά τέκνα του συμβουλάς καί παραινέσεις περί τών ίε- 
ρωτατων ήμΐν πραγμάτων, θρησκείας, πατρίδο;, συγγενών κτλ. 
~ην αυτήν αύτήν ώσαύτως μεταχειρίζεται, δταν έκφράζν) καί 
τα αθώα τοΰ παιδδ; αισθήματα, καί τά ζωηρά τοΰ νεανίου καί τά 
50οκρα τοΰ άνδρό;, τοΰ συζύγου, τοΰ πατρό;. Ούδεί; ήμών ,ούδέ- 
ποτε κατα τήν έκφρασιν τούτων εύρέθη στενοχωρημένο; έλλείψει 
καταλλήλου φράσεω; ή λέςεως, ούδέ κατεφυγέ ποτε εϊ; ςένην γλώσ
σαν, ούδε θά κατώρθου τίποτε, καί άν ποτε ήθελε καταφύγ·/]. 'II 
μητρική ημών γλώσσα, τ. έ'. ή γλώσσα εκείνη, ήν ή μήτηρ προσ- 
[λειδιώσα έδιδαξεν ήμας κατ’ άρχάς νά ψελλίζωμεν, έπειτα δέ 
Χαι ναρθρώμεν καί άπροσκόπτω; νά μεταχειριζώμεθα, ή μετά τοϋ 
ρ·ν).ρικοϋ γαλακτο; συνθηλασθεΐσα, ώ; είπεΐν, έγένετο έν ήμΐν σάρζ 
**’■ αψ·α, έδρευε·, έν τνί καρδία ήμών καί είναι είκονικωτάτη κκί 
ζωηρότατη, πάντοτε έπίτών χειλέων μα;, ούδεποτε έγκαταλείπουσα 
^  ^?0’ τ ουτοι; δε δ ιάταύτη; τής γλώσσης καί ούχίδι’άλλης μαν- 
®*νομεν κατα τά τρία ή τεσσαρα πρώτα έ'τη τής ηλικίας ήμών άνευ 
τινο; υπερβολής πο7.λώ πλείονα ή δσα κατά τήν τετραετή φοίτησιν 

ί το Πανεπιστήμιον. ’Εκτδ; δε τούτων είναι καί ήγιασμένη ή 
γλώσσα αυτη, διότι δι’ αύτή; έ'έφραζαν οί ταλαίπωροι πατερε; 
Ί/.ων του; πολυαρίθμου; θρήνου; καί οδυρμού; αύτών έν τα ΐ; φοβε- 
δ/δ ‘̂Λε,5κ!? μακρΧ; δουλείας, δι’ αύτή; έ'ήνεγκον, δι’ αυτής 
·» ωκαν το φοβερδν κήρυγμα τή ; εθνικής ήμών άναστάσεως, καί 

αυτή; εψαλλον καί τά ; συμφορά; καί τά επινίκια τών αγώνων.
Αλλ άν άποβλέποντες εί; ταΰτα εύοίσκωμ,εν. δτι είναι ασέβεια V* / > « 1 1  ̂

ακρα καταισχύνη νά ονομάζωμεν τδ άπδ 15 καί πλέον αιώνων
^-•‘ματικον δργανον τοΰ έθνους ήμών βάρβαρον καί διεφθαρμένον,
ψειλομεν να ήςευρωμεν, δτι ούχ ήττον ήμαοτημέναι κρίνονται αί όνο-
Κ<*ι«ι «υται, καίάν άποβλέψωμεν είς τ&ν επιστημονικόν αύτών λόγον.



Διότι συνήθως αιτία των κοσμητικών επιθέτων τούτων νομίζεται ή 
άπομάκρυνσις καί παραλλαγή αύτνί; άπό τνίς άρχαία;* άλλ’ ή αιτία 
αΰτη είναι άτοπος πρώτον διότι, επειδή κατά γενικόν φυσικόν νό
μον .τ«γ ro γεκταμίΥΟΥ όψεί.Ιει v«.-rοθάνη, άνάγκη φυσική είναι κα'ι 
τα  τνί; γλωσση; εν χρονω γινόμενα νά μεταβάλλονται καί κατα- 
στρεφωνται και υποχωρώσιν εί; νεα κτλ., οπως και έν τω λοιπώ κό
σμω φαίνεται’ αλλ’ οπω; έν τω φυσικω όρατω κόσμω η παραλλαγή 
και έμφάνισι; νεωντινών δεν μαρτυρεί, έν συνόλω λαμβανομένη, κατά- 
πτωσιν, έςαχρειωσιν, όλεθρον κτλ. αλλά καθ’ οσον νεα έπ’ ίσης χρη
στά ή και κρείσσω καταλαμβάνουσι τήν θέσιν τών άπο/ωρούντων, 
και αναπτυ;ιν και πρόοδόν, οΰτω και έν τνί γλώσσγ πασα μεταβολή 
καί αποβολή φθόγγων, τύπων κτλ. ευθύς ύπ’ άλλων τνί; θέσεως αύ
τών καταλαμβανόμενης, δεικνύει πνευματικήν κίνησιν, πρόοδον άνά- 
πτυςιν, ουχι δε διαφθοραν, κατάπτωσιν. Δεύτερον διότι καί άν τις 
δεν θελν) να ομολογησν) ήμΐν τάνωτερω, ούχ ήττον προκειμένου περί 
τΐίς καθ ημάς Έλληνιδος είναι άτοπος ή ονομασία τοϋ βαρβάρου '/-«ί 
διεφθαρμένου* διότι το νεον Ελληνικόν άληθώς είπεΐν έλάχιστον με- 
τεβληθη σχετικώς προς τάς άλλ ας συγγενείς νεωτέρας γλώσσας 
κατα το μδίλλον και ηττον πολλ.ώ μεΐζον άπομακρυνθείσας άπο τών 
αρχαιότερων. Προς δε καί παλαιότατα χαρακτηριστικά τών τε φθόγ
γων και τοΰ τυπικου τοσαΰτα εν αυτώ διασώζονται όσα έν έλαχι* 
σταις τών νεωτερων γλωσσών π. χ. τά φωνήεντα α, ε, ι, ο, (<>>) 
τη ; αρχαία; και τα  πλεΐστα τών σύμφωνων έζακολουθοΰσι νά προ· 
φέρωνται δπω; καί το πάλαι* έπειτα ή έκφρασις της μέσης καί πα- 
θητ. διαθεσεως μονολεκτικώς, ή δήλωσις τοΰ προσώπου έν τοΐς ρή" 
μασι δια του τυπου του ρήματος ουχί δι’ αντωνυμίας είναι οποία 
καί το παλαι* προς δε παρατηρεϊται έτι ή διαστολή τεσσα~ 
ρ(ύΥ συνήθως πτωσεων, ύ χαλάς, τον χα.Ιοΰ, τόν  χα.1ύ(Υ) ,  xa~ 
.Ιέ, οί. π ολλο ί ,  τωΥ π ο λ λ ϊο ( γ ) ,  τούς πολλούς  χτ.Ι. ή διαστολή τών 
τριών γενών, αί δύο κλίσεις σώζονται καλώ;, τη ; δε τρίτη; μέρος 
π* X* τ ° Χ?ε°ί τ(>0 χ?έου; τά χρέη, το πρ«μα τοΰ πραμάτου, τά 
πραματα κτλ. ετι δ αι δύ? πρώτα1, συζυγίαι τών συνηρημένων, ει 
καί πω; συγκεχυμέναι, τά βαρύτονα μετά πάντων τών ποικίλων αυ
τών τελών προβλ. ρι’κρτω φέρνω, κρίνω, βόσχω, στέλλα», αλλάσσω, 
χχρπιζω , κτλ. Και καθολου είπεΐν τοσαΰτα διαστίζονται τ·?ί; παλαιέ·» 
Έλλην. ώστε είναι μέχρι τινό; νοητή εί καί μή έντελώς συγγνωστή

ή τάσις τινών νά έπαναφέρωσιν άπαξάπασαν τήν άρχαίαν είς τήν 
καθ’ ήμέραν χρησιν.

Καί τρίτον διότι, άν λόγο; άποχρών είς την άπόδοσιν τη ; ονομα
σίας τοΰ βαρβάρου ή διεφθαρμένου εί'ς τινα γλώσσα* θεωρηθνί ή 
άπομάκρυνσις αύτοΰ άπό της παλαιοτέρας καταστάσεώς του, τότε 
ού μό'ον αί άρισται τών νεωτέοων Κύρωπαϊκών γλωσσών άνάγκη νά 
κοσμηθώσι διά τών έπιθετων τούτων, άλλά καί αύτή αΰτη ή πα- 
λαιά Ελληνική, ατε πολλώ μάλλον άφισταμενη της παλαιας Ίαπε- 
τικης ή ή καθ’ ήμας Έλλ. άπό της άρχαίας. "Οτε δηλ.. οΐ παλαιοί 
άπο τοΰ κληρονομηθέντος svadiis (πρβλ. Ίνδ. svadus, Λατ. suavis 
άντί suadvis) άφνίρεσαν μεν το σ καί ν (ΐ·), το δε ιι έτρεψεν είς ν, 
ώστε άπετελεσαν άόύζ, έπειτα δε οί ’Ίωννες καί Αθηναίοι έτρεψαν 
καί το ά εί; η, ώστε ήδύς, ή ότε έκ τοΰ Ίαπετικοΰ s e c e s a i 
(προβλ. s e q u i t u r, καί Ίνδ. s a c a s e )  προεβησαν είπόντε; 
ίπεαι καί έπειτα επί), ότε έκ τοΰ τ ι μάχεσαι κατήντησαν εί; το 
τ ιμάεα ι-τ ιμα  ότι έκ τοΰ jusnie είπ^ν νμμε  όθεν ύμέ -ας -ύμας  κτλ. 
ότε έγενοντο ταΰτα, έρωτώμεν, μετέβαλον καί άπεβαλον εκείνοι 
τον γλωσσικόν θ/,σαυρόν ήττον ή ότε ήμεΐς άπό τοΰ όι,'άριον περιε- 
κοψαμεν τό άπό τοΰ ά ξ ιη )  το ξ ινάρ ι,  άπό τοΰ πατήρ  εφθασα-
μεν είς τό πατέρας  άπο τοΰ «Jc είς τό α.Ιας καί έντεϋθεν εις τό 
Αλάτι ι) Λ.Ιάτσι, οπως έν Κρήτνι λέγομεν; ή ότε έκεΐνοι έκ τοΰ εν. 
«ριθμοΰ τοΰ εστην ε6>)Υ έστί προέβ/)σαν είς τό έστησαν εΰησαΥ t -  
σμέν άντί τών άρχαιοτέρων εσταν, ε6αν, *σμέν, ή ότε οΐ ’Ίωνε; καί 
βραδύτερον καί οΐ άλλ.οι άπό τοΰ έν. ο ΐιία  υ ίσθα  κατωρθωσαν νά 
πλασωσι καί πληθ. ο ϊδαμεν , ο]'όα~ε άντί τών ΐσ μ ε ν  ΐστε, ή ότε ε
κείνοι παλαιότατα τήν κλίσιν τή> ίδ-.άζουσαν ταΐς άντωνυμίαις με- 
β’.βκσαν έπί τά  ουσιαστικά τνίς ά. καί β'. κλίσεως, είπόντες κατά  
το rοι, αΰτοί έκεΐνοι ί ν ζρο ι  πότζροι πόσοι κτλ. πρώτον μεν πολ»- 

ολικοί ν.χ.Ιοί έπειτα καί ποταμοί, ~Κ0γοι, άνθρω.τοι και τέλος 
Χαι τά θηλ. r«t, πόσαί, ποΰ», καλαί πολλ«(, τιμαί, μοΰίΤαι κτλ. 
Κντί τών άρχαιοτέρων κα./ωί,· π ο τ α μ ώ ν ,  τιμάς κτλ. όπως ποτε αί 
ονομαστικαί τών τ·?3ς ά. καί β'. κλίσεως καί τών άντωνυμιών θηλ. 
γένους έλέγοντο, ότε συνέβησαν ταΰτα, έγένετο άσθενεστερόν τι 
αμάρτημα ή ότε κατόπιν άπό τών Ρωμαϊκών ήδη χρόνων ή κατάλη- 
ν? τνίς πληθ. ονομ. της τρίτης κλ.ίσεως -fc μετηνέχθη καί έΐιί τάς 
αιτ. κκί όνομ. τ·?3ς άης κλίσεως ώστε έλέχθη καί αυτές, τ ιμές ,



χες, οπως ήδη άπο παλαιοτέρων του τρίτου κίώνο; χρόνων έλέγετο 
πολλαχοϋ (εν "ΐίλιδι, Άχαΐα, ’Ακαρνανία και άλλαχοΰ) τα ; χαρΐΓ£ί,·> 
τού; στρατηγοϋ/Γίο κ τ λ . ; 1 ίίναι ή έκ των αντωνυμιών καταληψις 
άμφοτέρων τών φωνηεντολήκτων (ε ί;·« , η, καί-ο-ω) κλίσεων ηττον 
πλημμελής καί άτοπος καί επίμεμπτος ή ή νεωτερα μεταδοσις τών 
τής τρίτης κλίσεως καταλήξεων έπί μίαν μόνον, τήν πρωτην ; ούδα* 
μώς. Τά έν τν) νέα ήμών γλώσσν) ύστεροΰσιν άληθώς καθ’ Ιν των 
άοχαίων άναλόγων φαινομένων, οτι είναι σχεδόν καθ ολοκληρία/ 
άγνωστα. Είναι δμως περιττόν νά προσθέσωμεν, δτι τούτου αίτια 
δέν είναι αύτά άλλ’ ήμεΐς, ήμεΐς οϊτινες δεν ένοήσαμεν είσετι τοϋτο 
μέν δτι έχομεν καθήκον και προς τον πολιτισμένον κόσμον και προς 
εθνισμόν ήμών κα'ι πρός τήν νέαν ήμών γλώσσαν νά έςακριβωσωμεν 
και τοΐς άλλοις γνωρίσωμεν τά κατ’ αύτήν, τοΰτο δ’ δτι, δπερ και 
άλλοτε έλέχθη, ό άριστος διδάσκαλος και τά άριστα σχόλια είς κα- 
τανόησιν πολλών αρχαίων πραγμάτων και μάλιστα φθογγικών και 
τυπικών φαινομένων, είναι αύτή αύτη ή παραμελουμενη νεα Ελ
ληνική. ΙΙαραδείγματα τούτου και άλλοτε έπανειλημμενως προηνεγ- 
κομεν, νομίζομεν δ’ δτι ούδέν βλάπτει, άν και έν τώ παρόντι ύπο- 
γράψωμεν εν έπισημότατον είς επίρρωσιν τοϋ διίσχυρισμοϋ ήμών.

Ποϋ έγραφον οί παλαιοί καί άπήγγελλον καί ποϋ ήμεΐς πρεπει 
νά γράφωμεν τήν περισπωμένην διδάσκει καί ή συνήθης γραμματική 
διδάσκομεν δέ καί ήμεΐς οί διδάσκαλοι καί διορθοϋμεν καί έπιπλητ- 
τομεν τούς μαθητάς μας σφαλλόμενους· άλλά πώς άπήγγελλον αύτην 
οί παλαιοί, περί τουτου ή ουδεν διδασκεται η ουδεν υγιές X* 
επ’ εσχάτων άνέγνωμεν έν τινι γραμματική ; δτι οί παλαιοί άπηγ- 
γελλον τήν περισπωμένην έπί τών συλλαβών εκείνων, αστινα; ο ντε 
μετά υψηλής ούτε μετά χαμηλής φωνή; προέφερον, άλλά /ιετά /<«' 
<ri/C μεταξύ τή ; ύψηλή; καί χαμηλής. Ά λλ ’ όμολογοϋμεν είλικρινω; 
δτι δέν ένοήσαμεν τίποτε. Έν άλλαι; Γραμματικαΐς άνέγνωμεν, ο.ι 
ή περισπωμένη είναι σημεΐον τοϋ έκτετοΰς τόνου ’ άλλ’ εκτενή, τ<5 
νος ούδέν άλλο δύναται φυσικά νά σημαίντ) ή εκτεταμένος, μάκρος, 
δ ούδέν δύναται ιδιαίτερον. Ούδεν λοιπόν διδάσκομεν περι .ουτο 
τούς μαθητάς" καί δμως είναι βεβαίως τοϋ κοπου αντα^ιβν νά φ(·ον 
τίζωμεν νά παριστώμεν εις τού; παΐδας πώς άπήγγελλον ταυτ/1 
οί παλαιοί— εννοείται, πάντοτε χαζά Λροσεγγισιν λέγεται .0J· 
προκειμένου περί προφοράς, λεπτοτάτου πράγματο;. ,

Είναι γνωστόν δτι έν πολλοΐς ίδιωμασι μαλιστα τών Ku/.λ®

δων, άλλά καί ένιαχοΰ τή ; Κρήτη; καί άλλαχοΰ σύμφωνά τινα χ . 
το γ, το .I, καί τινα άλλα μετ’ ένίων φωνηέντων ευρισκόμενα έκ- 
πιπτουσιν έκ τοΰ μέσου τή ; λεςεω;· ούτω π. χ. ό Λόγος, ύ τράγος, 
τδ Λέγει, ύ άνογος, ύ άπραγος, τό γάΛα, ή ΧαΛάμη, το τρώγω, 
χάγω, ό χουΛοΛόγος (= ό πτηνά θηρεύων) κτλ. εγένοντο ό ,/ο'ογ 
(ενιαχοϋ τή ; Κρήτη;, π. χ. έν Σελλίοι; τής έπαρχία; Άγιου Βασι
λείου, καί έν Άληκάαπω τοϋ Άπποκορώνου, καί έπί τινων κωμών 
τή; έπαρχία; Άμαρίου ό Joe κατ’ άποβολήν καί τοϋ λ), ό τράος, 
ιιΐΌος {έν Θήρα), άχραος  (αύτόθι), Λέει, γάα , χαάμη , τρώω, πάω, 
χουΛοΛοος (εν Σελλίοις χουοόος) κτλ. Καί επα μέν ιδιώματα π. χ. 
το Τσακωνικόν καί τό Κεΐον συνεχώνευσζν είς ένα μόνον φθόγγον 
του; μετά τήν έκπτωσιν ένωθέντα; όμοιους φθόγγου;, οίον χουΛο- 
Λός εν Κεα, π«^#«=παλάμζ έν Τσακωνιά, καθ’ 8ν τρόπον σύμπαν τό 
Ελληνικόν τους παλαιόθεν κληρονομηθέντας πλησίον άλλήλων όμοιους 

φωνήεντα; φθόγγους είς ένα συνέστειλεν, οίον δηγοϋμαι=ιίί//γοΰμαι, 
Άβράμιος, σεΐ, ξεΐ, λ ε ΐ μεθεί, Άρμενοι κτλ. πρβλ. Τή; δια
τριβής ήμών Περί φθογγολ. νόμων σελ. 4. Ά λλα  δ’ δμω; ιδιώματα 
ουχι είσετι, άλλ’ ήτοι τά δύο φωνήεντα διεστώτα ετι καί ώ ; δύο 
συλλαβά; άποτελοΰντα προφέρουσιν, ή ούτως ήρξαντο νά συστίλλω- 
σιν ώστε δεν δύναταί τ ι; πλέον ν’ άκούση διακεκριμένα; καί καθαοά; ̂/ « 1 4  I
ουο συλλαβά;, άλλά μάλλον μίαν μακράν ή τοιοϋτόν τι μεταξύ μια; 
καιδύο* τόν φθόγγον δε τοϋτον, άνήκουε παλαιό; "Έλλην τοϋ 400 π. 
X-, συμπεραίνομεν δτι θά έγραφεν ούτω π ω ; : λώ ; τρώ, άνω;, γζ , 
“Ουοω; κτλ. τ.ε . τόν μζ/.ρόν φθόγγον θά παρίστα διά μα/.ροϋ γράμμα- 
τοί) καθ’ δν τρόπον τό έκτου παλϊΐοϋ Λόγοιο χαΛοΐο προελθόν ΛόγοΟ 
χκΛόο (τρισυλλαβον) καθ’ δσον συη^ρεϊτο, δ εστι μεθερμηνευόμενον, καθ’ 
οσον απεβζινε μονοσύλλαβον έγράφετο ΛόγωχαΛώ, δπως οί τήν άκραν 
λωρίδα λζλοϋντεςσχεδόν μέχρις εσχάτων εγραφον *αί προέφερον. Φαν- 
•ασθη τετωραδτι έκ τών δύο τούτων έν τ·/5 όδώ τή ; συγχωνεύσεώ; των 
®υΡ'·σκομενων όμοιων φθόγγων ό πρώτος φέρει τόν τόνον, ό δέ δεύτερος 
ν'·*τζι άτονώτερος (*)π. χ. ύ Λόός, χουΛοΛόός, τρώω, γά ά  (πρβλ. καί 
00 κρκτος, άνειβιόό, άιίεΛφειόο κτλ.), τότε αν ζητήσωμεν νά παρα-

( ) 2  η μ. Λεν άγνοούμεν, οτι μεταξύ τοΰ κ υ ρ ί ω ς  μ ο υ σ ι κ ο ύ  τ ό ν ο υ  
“ ν “ρχαίων καί τού ήμετέρου υπάρχει μεγάλη διαφορά- ά λλ ’ οϋχ ήττον φρο- 

νοΐιμεν οτι δυνάμεΘα να μεταχειρισβώμεν τον ήμίτερον τόνον είς κατάληψιν τού 
*®^αιοΰ παραβλέποντες τήν διαφοράν ταΰην.



στησωμεν αυτούς τούτους τούς φθόγγους κατ’ άρχαΐον τρόπον καί 
γραψωμεν ό ./ώζ·, ό που.Ιο.ίώς, τρω, γα  κτλ. φρονοΰμεν ότι εχο- 
μεν παραστασιν ού μεγα άφισταμένην τ·?ίς άρχαίας προφοράς τών 
«οΰ Ajoy δη.Ιίό (δηλοω) χα.Ιώ (καλεώ), γ.Ιυχεΐ (γλυκεϊ-γλυ/.εΐ) κτλ. 
Διότι ^εν πρεπει νά φρονώμεν, δτι, δπως ημείς παΐδες οντε; έμά- 
Οομιν νά κλινωμεν τά ονόματα καί ρήματα έπιτροχάδην έπιφέρον- 
τες εύθυς το-' συνηρημενον τύπον κατόπιν τοΰ -ασυναίρετου (τιμάω- 
τιμώ, τιμαεσθω-τιμάσθω κτλ.), ούτω δι’ ένος πηδήματος μετεβη·* 
σαν καί οί παλαιοί χ -6  τοΰ δη.Ιόο) είς το δι/.ίώ, άπο τοΰ τιμάεις 
εις το τ ιμ ά ς  ά-ο τοΰ Ύ.Ινχέΐ είς το γ.Ιυχεΐ κτλ. Τοΰτο είναι δλως 
άφυσνκρν, καί αδύνατον, διότι θάπεβάλλετο τδ άναγκαιότατον, ή 
κατάληψι;, ή συνεννόησις. 'Γποθέσατε δτι φίλος τις λέγει προς ύμας 
ημέραν τινα παΛώ άντί πα.Ιαίω, δπως υποτίθεται δτι έλέχθη χα.Ιώ 
άντί χα.1έ(ύ,' η πα.Ιε ΐ χατε ΐ  άντί πα.Ια ίε ι χατέει (=κατέχει), θά έν- 
νοησητε τίποτε ; 'II μεταβολή άοα άπό της δισυλλάβου άπαγγελίας 
εις την μονοσύλλαβον άνάγκη νά νοηθή δτι έγένετο βραδεία καί μα- 
κροχρόνιος, καί δτι καθ’ ούς έτελεΐτο χρόνους, άπηγγέλλετο λαμπρό
τατα  ή περισπωμένη. "Ινα δε καταστή τώ άναγνώστν), δσον οίόν τε 
έν τοιαύτν) πραγματεία, σαφής ή περί τούτου γνώμη τών παλαιών, 
άνκγράφομεν έν μόνον χωρίον τό^ε : «Κ,αί έστι πάλιν ή μεν ο;εΐ*
ποιότης συλλαβής επιτεταμένοι έ'χουσα φθόγγον, ή δέ βζρεΐα ποιο- 
της συλλαβ/j; i i r t i j u r o r  έχουσα φθόγγον, ή δε π ερ ισ π ω μ ένη  ποιό* 
τη ; συλλαβή; σνΥημμεΥΟΥ ή χεχ.Ιαομέηor έ'χουσα' είπε δε συτημ- 
u i r o r  t o r  μετέχοΥΤα χα ί οξείας χα ϊ βαρείας , χεχ.ΙαομίνοΥ δε t o r  
άπό τοΰ οξέος έπ ί τό βαρύ  ρέποΥτα.» Bekk. Άνεκδ. σελ. 6δ>ί. Κα'51 
τού; χρόνου; λοιπδν εκείνου; έν μια συλλαβή ήσαν συνημμένοι ύυο 
τόνοι, οξύς καί βαρύ;, οϊτινες έλέγοντο καί κεκλασμένοι, διότι ® 
έν τν) άρχγ5 τής συλλαβής τόνος δεν έ’ηκολούθει ών οξύς καθ’ δλον τον 
χρόνον τής απαγγελίας τής συλλαβής, άλλά κλώμενος έτρέπετο επι 
τον βαρυν, τ. έ. τδ ήμισυ περίπου τής μκκρκςταυτης συλλαβές άπε- 
βαινεν σχεδόν άτονον, δπως τά ήμέτερα τδ ό λόδς κτλ. καλ-
λιστα δεικνύουσιν.

"Οτε δε βραδύτερον καί τδ μονόφθογγον τών διφθόγγων και /I 
βράχυνσις αύτών τε καί τών μακρών φωνηέντων συνεπληρώθ /ι, έμελλε 
κατ’ άνάγκην φυσικήν νά έκλίπνι καί ή περισπωμένη. Δεν άπώλε- 
σεν άρα ή νέα Έλλην. τήν περισπωμένην, άφοΰ ούδέποτε εσχεν αυ 
την. "Οπωέ δε παρετηρήθη έν τώ περί τών διφθόγγων λόγω> οτ*

έξηφανίσθησαν μέν άπαξάπασαι αί παλαιαί, άνεπτύχθησαν δ’ έν τνί 
καθ’ ήμας Έλληνίδι νέαι ύποβοηθοΰσαι ήμΐν είς τήν κατάληψιν τών 
άρχαίων διφθόγγων, ούτω καί έν τώ περί τής περισπωμένης, άπο)- 
λετο μεν ή παλα'.ά, άνεπτύχθη δε νεα, καθ’ ά άνωτέρω άνεπτύχθη' 
ΙΙερισπωμένην προφέρομεν καί άλλαχοΰ, οΐον οι (— οχι), «jro'fi
(απογειον, δηλ. πνεϋμα), ί«2 (εχει), χατέει, χτυπάει, μι.Ιάεϊ, άγα- 
παει, τραγουδάει κτλ. ΙΙιστεύομεν δ’ δτι, άν τις αρχαίος "Ελλην 
ηκουεν αυτα (υποτιθέμενου δτι ή^ευρε τήν χρησιν τών μεταγενεστέ
ρων σημείων τών τόνων), θά έ'γραφεν, ο/’, jra?, άποΐ, εΐ, χατεΐ, χτυ- 
παΐ, μι.Ιν.ΐ. άγαπαΐ, τραγουδαΐ κτλ. "Οπως δ’ οί παλαοί έτόνιζον 
έστώς άπο τοΰ έσταώς, άπο τοΰ δαις, ούτω καί ήμεΐς πάάμη 
= -αλάμη , τ. έ'. τδ βον μετ’ οξέος, ισχυροτέρου τόνου, τδ δέ άον 
μετ’ άνειμένου.

Έν Ά βήνα1.; τη  42 Maiou 1885.

Γ. Ν. X νΤ'/.ΙΔΑΚΙΙΣ.

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ο Ι Κ Α Ι  1*01 T o r  H M E P O N V K T I O r

ΙΙοίαν ώραν τής πρωίας γίνεται ή εναρζις τών μαθημάτων ; Δ-.ατί 
δεν γίνεται ένωρίτερον ;

ΊΙτο σκότος· τδ παν έκοιματο, άνθρωποι καί ζώα.
Πώ; ονομάζεται ό καιρδ; κατά τον όποιον τδ πΧν κοιμαται ;—  

Ινιν πρωίαν τδ παν άνίσταται. ΙΙοΐον τών οικιακών ζώων άγγελλε; 
ή;λΐν χολύ ένωρί; τήν ανατολήν νέα; ήμέρα; ;— ΙΙοΐα δε χρέη έχει 
έκαστο; νά πράξη, άμα έγερθή έκ τή ; κλίνης του ; λέγε σύ!— Τδ 
σκότος τή ; νυκτδ; δέν άφανίζεται διά μι£ς, άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον' 
μετα τδ σκότο; έπ-.ται τδ λυκόφως. Τί λέγεται λυκόφως ;

Ηως. ά. ΙΙρίν ίδωμεν τον ήλιον δυνάμεθα νά όρίσωμεν τδ μέρος 
•‘Ί? ανατολή; αύτοΰ ; — ΙΙοΐον δε χρώμα λαμβάνει τδ μέρος τοϋ ού- 
Ρ*νου όπόθεν άνατέλλει ό ήλιος, ολίγον ποδ τή ; άνατολή; τοΰ ή- 

ιου ϊ— Τδ έρυθρδν φαινόμενον έν τώ ούρανώ έν πρώτοι; φαίνεται 
·*ολυ άσθενέ;’ μετά ταΰτα δμω; γίνεται διαφανές καί λαμπρότατον. 

oc νεφ-ή πορφυροΟνται. Πώ; ονομάζεται τδ φαινόμενον τοΰτο ;—  
®ωί· Γί λέγεται λοιπδν Ήώς ; β'.) ΊΙώς λέγεται ή έρυθρότης τοΰ



ούρανοϋ, ή όποια γενναται ολίγον προ τής ανατολής τοϋ ήλιου προς 
το μέρος τοΰ ούρανοϋ, όπόθεν ανατέλλει ό ήλιος. 1 ι μ^ς αγγελλει η
Έ ω ς; , ,

Δρόσος, ά) Τήν πρωίαν ώς έπί τδ πλεϊστον είναι ψϋχος· πνεει δρο
σερός άνεμος. "Οταν δέ προ τή ; ανατολής του ήλιου ε^ελθωμεν εις 
τβύς αγρούς, παρατηροΰμεν οτι τά χόρτα και τα φύλλα τών δένδρων 
είναι πολύ υγρά, ένώ δέν εβρεςε. Πώς ονομαζεται το φαινομενον 
τοΰτο ;— δρόσος.

β') Τί; έξ ύμών έ^ήλθεν εί; τους αγρούς πρωίαν τινα πριν ανα- 
τείλν) ό ήλιος, καί είδε τήν δρόσον νά έπικαθηται επι τών φύλλων 
τών δένδρων καί τών χόρτων ;

Ήμέρα, πρωία, ά) ΔυνάμεΟα έν καιοώ νυκτδς νά ίδωμεν καλώς 
τά πέριξ ήμών αντικείμενα ;— διατί οχι;—είναι πάντοτε σκοτος την 
νύκτα ;— ποιον είναι τό αντίθετον τοϋ σ/.ότου;; β ) εχομεν φώς 
καί διά τοϋτο βλέπομεν καλώς. Πόθεν λαμβανομεν το φώς ; Γις 
μας φωτίζει τήν ήμέραν ;— τήν νύκτα;— ύπό ποιαν μορφήν βλ,,πο 
μεν τόν ήλιον ;— τήν σελήνην ;— Ποιον τών δυο τούτων ουράνιων 
σωμάτων φωτίζει ίσχυρότερον ;

γ ) Τί άλλο μα; παρέχει ό ήλιος ;— Είς τ ί  χρησιμεύει ή θερμό- 
της τοΰ ήλιου ; ΓΙοίαν ώραν τής πρωίας άνατελλει ό ή λ ιο ;;

ε') ’Ανατέλλει ό ήλιος καί ιδού έχομεν ήμεραν. Γην ημέραν βλε 
πομεν πάντα τά αντικείμενα καλώς.

’Ασκήσεις. Πάντοτε έν καιρώ ήμέρα; βλέπομεν τόν ήλιον ; διατι 
oyt ; άπό ποιον τοίχον τή ; αιθούση; τή ; παραδοσεω; μας β λ ε π ο μ - ν  

τήν πρωίαν τόν ήλιον ; πώς προφυλαττόμεθα εκ τών ακτινών . οϋ 
ήλιου;

Μεσημβρία. —  Τά μαθήματα σας άρχονται τήν πρωίαν , -
καιρόν διαρκοΰσι ; Πότε τελειόνουσι ; ποιον μάθημα εχετε τ/)ν π^ω
την ώραν ; τήν δευτέραν ; τήν τριτην ; τι καμνουσιν οι γονείς
κατά τοϋτον τόν καιρόν ; —  Άφοΰ τελειώσωσι τα  μαθήματα σ ς 

/ Λ » !Υ '  Τ'/ΐν

διανύσει ό ήλιος έν μέρος τοϋ δρόμου του καί ϊστατα ’. υψηλά * 
καθέτως πρό; ήμας.

Τί ποιοϋμεν τήν μεσημβρίαν ;
Εσπέρα. —  Πώς ονομάζεται ό μετά τήν μεσημβριών X*1? 4

τής ημέρας ; πότε άρχίζουσι μετά μεσημβρίαν τά μαθήματα σας ; 
πόσα; ώρας διαρκοΰσι ; ποίαν ώραν έπιστρέφετε είς τήν οικίαν σας; 
πώ; χαιρετατε τού; γονείς καί τού; γνωστού; σα; ; !\Ιέ τόν ίδιον χαι
ρετισμόν χαιρετατε καί τήν πρωίαν ; ποιου; χαιρετισμού; λέγετε 
εί; τού; διαφόρου; καιρού; τή ; ήμέρας ; γ'.) Ποίαν θέσιν έ'χει τώρα 
ο ήλιος ; — Ό ήλιος ΐσταται πολύ χαμηλά' μετ’ ολίγον δέ καιρόν 
θά κρυφθ·/) όπισθεν τοϋ δρου;" διήνυσεν ήδη τδν ήμερήσιον δρόμ'ον 
του- ή λαμπρότη; καί ή θερμό τη; τή ; ήμέρα; έκλείπουσι' συχνά δέ 
πίπτει μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου δρόσο;. ’Ασκήσεις. Είς τήν ιδίαν 
θεσιν έ’δυσεν ό ήλιος, όπόθεν άνέτειλεν ; Μετά τήν θέσιν τοΰ ήλιου 
γίνεται εύθύ; σκότος ; έχομεν καί πάλιν λυκόφως ; ολον τδ έ'τος άνα- 
τελλει καί δύει ό ήλιος τήν αύτήν ώραν ; Νύ;, μεσονύκτιον.

Μετ’ βλίγον γίνεται σκότος· ή νύ; άρχεται ήδη, πάντα τά ζώα 
ήσυχάζουσιν είς τάς κατοικίας των, καί οί γεωργοί έπέστρεψαν ήδη 
έκ τώνάγρών ει; τά ; οικία; των. Τί κάμνομεν έν καιρώ νυκτό; ; πώ; ονο
μάζεται τδ μέσον τή ; νυκτό; ; —  ποίαν ώραν εχομεν μεσονύκτιον;

Ασκήσεις. Τώρα, αγαπητοί μοι παΐδες, έμάθετε τά; ονομα- 
σιζ; τών διαφόρων καιρών τή ; ήμέρας καί τή ; νυκτό;· S; ίδωμεν 
λοιπόν, δν ένθυμεΐσθε αύτάς. Τί; ! —  άρίθμησόν μοι σύ αύτά; ! μέ 
ποιαν ήρχίσαμεν ; ποια ακολουθεί τήν πρωίαν; κτλ. Οί καιροί τή; 
ήμερα; κατά τού; όποιου; έργαζόμεθα καί οί καιροί τή ; νυκτό;, κατά 
Τ°ύ; οποίου; άναπαυόμεθχ ονομάζονται κοινώ; ήμερονύκτιον.

Πόται ώραι παρέρχονται άπό τό μεσονύκτιον μέχρι τή ; επομέ
νη; μεσ/,μβρίας; πόσαι δέ ώραι άταιτοϋντα.ι άπό τή ; μεσημβρία; 
[ΛεΧρι τοϋ επομένου μεσονυκτίου ; πόσαι ώραι παρέρχονται άπό τό 
μεσονύκτιον, μέχρι τοϋ ακολούθου ; κτλ. πόσα; ώρα; εχει ή ήμέρα ; 
ποσζ; ή νύ; ; ΊΙ ώρα διαιρείται εί; 60 λεπτά" τδ δέ λεπτόν είς 60 
δευτερόλεπτα. Τδ άντικείμενον τό όποιον μας δεικνύει τά ; ώρας καί 
~α λεπτά ονομάζεται ώρολόγιον.

Σ. Ό διδ. προδεικνύει τοΐς μαθηταΐς ώρολόγιόν τι, καί περιλη- 
Έτιχώς περιγράφει αύτό.

S I IM E I .V  Γ Ο Τ  Ο Ι Ί Ζ Ο Ν Τ Ο Ξ .

Όριζαν. — Τήν ήμέραν βλέπομεν τά  πάντα καλώς καί έκτε- 
λοΰμεν τάς διαφόρους έργασίας μας. "Οταν έξερχώμεθα έκ τής πό- 

είς μέρο; έλεύθερον, καί βλέπωμεν πέριξ ήμών, παρατηροΰμεν 
χώρίν τινα άπέραντον. Είς πολύ μακράν άπόστασιν άφ’ ήμών, παρα-



τηροϋμεν δτι ό θόλος τοϋ ούρανοΰ στηρίζεται επί τής γης, καί σχη- 
ματι,ει κύκλον πέραν δε αυτοΰ τοΰ κυκλου δέν δυνάμεθα ούδέν νά 
ίδωμεν, και ισταμεθα εις το μέσον αύτοΰ. Ούτος 5 κύκλος, αγαπη
τοί μοι παιδες, ονομάζεται όρίζων· πώς ονομάζεται ό κύκλος επι τοΰ 
οποίου ©αινεται OTt στηρίζεται ο θόλος τοΰ ούρανοΰ; — Τί έννοοΰμεν 
δταν λέγωμεν όρίζων ; τί λέγεται όρίζων;

Σημε ία  τοΰ ύ ρ ίζο ντο ’,, ασκήσεις. —  14 λ έ-ο μ εν δτι ό ήλιος τήν 
πρωίαν ανατελλει απο εν ώρισμένον σημεΐον, και εις τδ αντίθετον 
αύτοΰ δύει. II ανατολή τοΰ ήλίου δεν γίνεται άκριβώς άπδ τδ αύτδ 
σημεΐον' υπάρχει όιαφορά π. χ. τον χειμώνα κα'ι τδ καλοκαίριον.

Ιο μέρας απο το οποίον ανατελλει ό ’ήλιος, ονομάζεται ’Ανατολή 
(πρωία) το ύε μέρος εις το οποίον δύει Δύσις (εσπέρα). Την πρώτην 
νίμεραν της ανοι'εο)ς (την 9 Μαρτίου) κα'ι την πρώτην τοΰ Φθινο
πώρου (11 Σεπτεμριου) ανατελλει ό ήλιος την 15 ώραν της πρω'ίκς. 
το μέρος δε οποθεν ανατελλει ό ήλιος κατά ταύτας τάς ημέρας ονο
μάζεται σημειον της ’Ανατολής. Παν τδ όποιον κεΐται πρδςτδ μέρος 
τής Ανατολής ονομαζεται άνατολ.ικόν, καί λέγομεν δτι κεΐται πρδς 
Λνατολ>α;. Ποιος τοίχος τής αιθούσης τής παραδόσεώς μας κεΐται 
προς Ανατολας ; πώ; λοιπον δύναται νά όνομασθγί ; τδν δεξιδν τοί
χον λοιπον τωρα ονομαζομεν αλλέως’ πώς ; —  ανατολικόν. Τδ μέ
ρος εις το οποίον δυει ο ήλιος πώς ονομάζεται ; πώς δέ τά αντικεί
μενα τα  οποία κεΐνται προς Δυσμας ; πώς Οά όνομάσωμεν τώρα άλ
λως τδν άριστερδν τοίχον ;

Στραφήτε προς Ανατολας καί τείνατε τάς χεΐράς σας ! «°ΰ 
κοΐται η Ανατολή ; η Δυσις ; Τδ μέρος δέ τδ οποίον δεικνύει η αρι
στερά σας χειρ πώς ονομάζεται ; —  Βορράς (μεσονύκτιον)" καί τδ 
μέρος τέλος τδ όποιον δεικνύει η δεξιά σας χείρ ; — Νότος (μεσημ
βρία). Ιωρα λοιπον δυναμεθα αλλέως νά ονομάσωμεν τούς τοίχους 
τ/5ς αιθούσης τής παραδοσεως! πώς ώνομάζομεν αύτούς πρότερον ϊ 
πώς δε τωρα ; λεγε συ ! Δεΐςόν μοι τώρα τδ ’Ανατολικήν μέρος, τδ 
βόρειον, τδ νότιον, τδ δυτικόν ! Πρδς ποιον μέρος τής αιθούσης 
κεΐται η αύλη τοΰ Σχολείου ; πρδς ποιον μέρος κεΐται ή θύρα τής 
εισοδου ; 1 υρισε συ πρδς ΒορρΧν ! ποιον μέρος κεΐται όπισθεν σου ;
δεξιά ; αριστερά; εμπροσθέν σου ; κτλ.

Ανα.ολ /j, Δυσις, ΒορρΧς καί \άτος είναι τά  τέσσαρα σημ£ΐχ 
τοΰ ορι,οντος. ί\Ιε τα  τέσσαρα ταϋτα σημεία ομως δυνάμεθα 
να όρίσωμεν ακριβώς ενα χώρον. Αύνκται τ:. . χ. χώρός τις ν*;

κήται μεταξύ τοΰ Βορρόέ καί τών ’Ανατολών επειδή λοιπδν 
ούτος ό χώρος κεΐται μεταξύ ■ τοΰ Βορρ. καί ’Ανατολ., δέν ονο
μάζεται ού'τε Βορ., ούτε ’Ανατολ. άλλά Βορειο-’Ανατολικός. Πώς 
ονομάζεται ό χώρος ό όποιος κεΐται μεταξύ Βορρά καί Δυσμών ; 
πώς δε ό χώρος ό όποιος κεΐται μεταξύ Νότου καί Δυσμών; ό με- 
τα'ύ Νότου καί ’Ανατολών; Δείξατέ μοι σημεΐόν τι έν τ$ αιθούση 
κείμενον Ν'οτιοδυτικώς ! Βορειοδυτικώς ; "Οταν η σκιά μας διευθύ- 
νηται πρδς Δυσμάς, πρδς ποιον μέρος εύρίσκεται ό ήλιος ; πότε σχη
ματίζει τδ σώμά μας την μεγαλειτέραν σκιάν ; πότε τήν μικροτέραν.

Ασκήσεις. —  Πυξίς, άνεμοι. "Οταν ό καιρδς είναι συννεφώδης, καί 
ευοισκώμεθα είς μέρος άγνωστον, πώς δυνάμεθα νά όρίσωμεν τά  
τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος ; Πρδς τοΰτο έ'χομεν όργανό ν τι, τδ 
οποίον ονομάζεται πυξίς. (ό διδ. δεικνύει πυξίδα τοΐς μαθηταΐς).

Στρέψατε τήν πυξίδα οπου θέλετε’ βλέπετε ; τδ κυανοΰν μέρος 
"ής βελόνης τής πυξίδας δεικνύει πάντοτε τδν Βορρ&ν. "Οταν δέ γνω- 
ριζωμεν τδν Βορ., τότε δυνάμεθα εΰκόλως νά ευρωμ,εν /αί τά άλλα 
σημεία" πώς ; —  Τήν πυξίδα μεταχειρίζονται οί ναΰται ε ίςτά  πλοία. 
1-κ τών τεσσάρων σημείων τοΰ όρίζοντος πνέουσιν οί τέσσαρες κύ
ριοι άνεμοι. Ό Βορράς, ό Χότος, ό Ζέφυρος (δυτι/.δς) καί ό Ά πηλιώ - 
Τ'/!ς“ ποιος άνεμος είναι θερμδς καί υγρός ; ποιος ψυχρός ; κτλ.

-· Νά ίχνογραφηθ·?! όρίζων μετά τών ο/.τώ σημείων αύτοΰ.

(Ϊϊ)[λ£'.ώΐ7ει; οιοατν.άλου Γ αλλ ίδος  ίο .  ο υλ .  G. σελ. 2 7 8 ) .

'Ο νόμος, σύμφωνος άναμφιβόλως πρδς τήν δημοσίαν γνώμην έν 
Βορτεμβεργν), σπαν.ώτατα επιτρέπει είς τήν διδάσκαλον νά κατέχη 
"ην θεσιν της μετά τδν γάμον. Τδ διδασκχλικδν αύτής ε'ργον λήγει 
μετχ τήν ύπανδρείαν της.

•I γυνή, έπιλέγουσιν ούτοι, δέν δύναται νά διδάσκη επαρκώ:, 
** !ΛεΖ.Ρ'· Τ°ΰ 40 έτους τής ηλικίας της. Ένώ ή δύναμις τοΰ διδα
σκάλου αύςάνει μετά τής ήλικίζς αύτοΰ, ή τής διδασκαλίσσης άπ’ 
εναντίου έλαττοΰται.

ΙΙολλαί πρδς τούτοις παρατηρήσεις επουσιώδεις, ή σχετιζόμεναι 
Λρος τυπικάς συνήθειας καί διατάξεις ύπετυπώθηταν. 'II βουλή τών



δμοτίμων έφάνη πολύ εύμενεστέρα της επιτροπείας εις τό σχεόιον 
τοϋ νόμου" μετά διήμερον συζήτν]σιν (τόν Νοέμβριον τοΰ 1877) απερ- 
ρίφθησαν αί σπουδαιότατα'. διατάςεις, κα! ή θεσις τών διδασκαλισ- 
σών εμεινεν, ώς και πρότερον.

Είς δέ τών βουλευτών τνίς επιτροπείας της βουλές, όστις δεν 
συνεμερίζετο τήν γνώμην τών συναδέλφων του, παρετήρησεν, ώς 
είχε γράψει ολίγας ήμέρας πρότερον και ο διευθυντής τοΰ διδα
σκαλείου τών θηλέων Zeller εν τη έΰδομαύ ια ία  τών σχο.Ιείων τής 
βυρτειιβέζίγης έφημεφίδι, ότι οί όιδασκαλοι εναντιουμενοι εις το 
σχέδιον τοΰ νόμου είργάζοντο πρός ίδιαν εαυτών βλάβην και προς ζ/)“ 
μίαν τών οικογενειών των. Και πράγματι ό διευθυντής Zeller ηδυ- 
νατο να είπνι, ότι τό τρίτον τών διδασκαλισσών ανη/.ον εις οικογε 
νείας διδασκάλων.

Ά λ λ ’ όμως αί Πουλά! νοήσασαι, ότι επρεπε νά χορηγηθίί ~0 
δίδασκαλίσσν) αμοιβή τις πρός έπανόρθωσιν της τοιαύτης βλάβης 
(εάν μάλιστα ή άνικανότης αύτ·7ίς άρχεται περι τό 4ον έτος), έψη- 
φισαν διάταξίν τινα, δι’ ής, παραδεχόμενου, ότι αι διδασκαλισσαι 
ούδεν είχον νόμιμον δικαίωμα πρός σύνταςιν, εδηλουν, ότι, δν διδα 
σκάλισσά τις έκπληρώσασα εύσυνειδότως τό εργον της κ α θ ίσ τα τ ο  

διά σωματικήν ανικανότητα, ή διά μακραν ασθενειαν, ανίκανος 
υπηρέτη, χωρίς όμως τοΰτο νά προήλθεν ές αίτιας έαυτης,  ̂  ̂
νατο νά έλπίζν) περίθαλψιν τοΰ Κράτους, έφ’ όσον χρόνον ήθελε μεί
νει άγαμος καί ή διαγωγή της ήτο άμεμπτος.

Πρό τοΰ 1877 ή δημοδιδάσκαλος ήτο ύπόχρεως νά άποτίσν) »* 
π:ός έκπαίδευσίν της έν τω Διδασκαλείω ε;οδα, άν υπανδρευ^το 
διάταξις αυτη κατηργήθη.

Τοιαύτη δέ είναι ή μισθοδοσία τών διδασκαλισσών σήμερον 
τοΐς σχολείοις τ·71ς Στουτγάρτης.

Ή βοηθός λαμβάνει 575 μάρκας είς χρήματα' έπ! πλέον δ* ει, 
ένοίκιον ένός δωματίου, είς άρτον και είς καυσόςυλα μάρκ. 267 εν 
όλωμάρκας 842, ή 1,052 και ι |2 φράγκα.

ΊΙ ύποδιδάσκαλος λαμβάνει είς χρήματα 725 μάρκα, πρό; 
τούτοις είς κατοικίαν, εί; άρτον καί καυσοςυλα, 207 μάρκα, έν όλ , 
992 μάρκα, ή 1,240 φράγκα.

Άαφότεραι δέ λαμδάνουσιν, ώ; και οι διδασκαλοι, «ιύζΑσιν * 
σθοδοσίας διά πολυετή υπηρεσίαν (Alterszulage) άπό τοϋ 30 έτους

μάρκα 100, εί; τά  35, μάρκα 125,  εΐ; δέ τά  40, μάρκα 150.
Άναγκαΐον δέ νά παρατηρήσωμεν ότι ό βίο; δέν είνε εύθηνός 

έν Στουτγάρτν), τά δέ ενοίκια πολύ άκριβά.
ΙΊαν μάθημα πλήν τών κανονικών ώρων της έργασίας, π. χ. τών 

εΡΥ°χείρων, πληρώνεται χωριστά. Τοϋτ’ αύτό γίνεται και οταν ή 
διδάσκαλος άποσπαται είς προσθέτους ώρας νά διδάξν) οργανι
κήν μουσικήν.

Ούτως εχουσι τά  πράγματα σήμερον. Αί διδασκάλισσαι κα! οί
υπερ αύτών εργαζόμενοι προσδοκώσιν άμεινον τό μέλλον. Α π α ιτε ίτα ι
όμως χρόνο;, όπω; προπαρασκευασθη τό έδαφος, κατανικηθγί ή τών
διδασκάλων άντίστασις, και πρ.οσοικειωθτ). ή κοινή γνώμη, ή τ ι; έν
Β V · εμβεργγι μάλλον, ή άλλοθι -ου τη ; Γερμανία; ή πιθανώς κα! άλ-
λαχοΰ, (ητε'ΐ νά περιορίσγι τήν γυναίκα έν τώ κύκλω τη ; οίκογενείας
κα! τών οικιακών ενασχολήσεων.' Οί σπουδαίοι όμω; τών άνθρώπων
αισθάνονται καλώς, ότι ή τύχη τών γυναικών άρχεται νά παρέχν)
άν/ισυχίχς αυτόθι, ώς κα! άλλαχοΰ, κα! ότι κατεπείγει νά γίνωσι
προσιτά εί'; τα ; γυναίκα; κα! άλλα βιωτικά έ'ργα, τά  όποΐα συμ-
φωνοΰντα προς τήν φυσιν καί τά  ί'δια αύτών πλεονεκτήματα, θά
παρεχωσι τό δυνατόν τοΰ νά έπιτευχθΐ) λογική τις τούτων ανεξαρ
τησία.

I I  - Α ιδαυχαλεΓον τών θηλέων

Εί και ΰφιιϊτανται εν Βυρτεμβέργη εξ διδασκαλεία τών άρρένων
uv. /ιρουμενα υπο τοΰ κράτους, έν μόνον όμως ύφίσταται θηλέων
0 -oj Markgroeningen. Τοΰτο δέ είνε φυσική συνέπεια τ-ης κοινής

Υ ω!Λγ1?! τη; επικρατουση; εν Βυρτεμβέργη, και τοϋ νόμου.
Η σχολή αυτη είναι ή ύπό τοϋ Hull ίδρυθεΐσα έν μέσω τοσού-

-^χερειών και ή τ ι; οσημεραι άναπτύσσεται.
, ^·*'·* είσοδου εί; αύτην είνε ή άπό 10— 20 ετών, κα! ή είση-
1 °’ "’ ‘ Τ^ ι̂ς έπιτρεπεται εί; κόρας κατεχούσας τάς γνώσεις τοΰ 

/''ΑΟ~ικοΰ σχολείου.
  χάριν τών δοκίμων διδασκαλισσών ύπάρχουσι σχολεία

παρασκευαστικα τελείως ώργανισμένα, ούδέν τοιοΰτον έγένετο 
τ οΰδε χαριν τών κοοασιων' ουτω τό ταμεΐον τών γνώσεων τών 

^  >ων διδασκαλισσών, όταν άποφοιτώσι τοΰ διδασκαλείου, συ νί-  

τκ· εκ τών μαθημάτων, ών ήκροάσθησαν επί τριετίαν έν αύτώ.
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Ούτος δε εινε καί & κοετ-’ έπίφασιν "Χόγος τών διδασκαλων, οι- 
τινες έζήτησαν νά άποκλε-.σθώσιν α·, γυναίκες τοϋ διδάσκειν εν δ/)μο- 
σίοις σχολείο-.?. Προβάλλουσ-. την μικράν εκτκσιν τών γνώσεων των, 
ών ενεκα, κατά την γνώμην τούτων, δέν εΐνε ίκαναί νκ διδασκωσιν 
■7i εν ταΐς κατωτάταις τάξεσι τοϋ σχολείου. Καί όμως εινε φανερόν, 
ότι τα κοράσια δύνανται, έν ελλείψει είδικοΰ προπαρασκευαστικοΰ 
σχολείου, νά έργάζωνται σπουδαιως υπο ιδιωτικήν διευθυνσιν .,ρο, 
δε τούτοις αί έπιμελεΐς μαθήτρια-, τοϋ διδασκαλείου άναπτύσσουσι 
συνήθως ζήλον, δντινα άναγκαΐον εινε νά μετριάσωσιν, ουτος δε δεν 
ε/.φαίνεται και παρά τοΐς όιδασκαλισταΐς τοϋ αυτου βαθμού.

Αί άπολυτήοιοι εξετάσεις γίνονται έν αΰτώ τώ διδασ/.αλειω υπο 
επιτροπείας συνισταμενης ύπό τίνος διευθυντοΰ τοϋ διδασκαλείου, 
ένος πρωτοβαθμίου διδασκάλου (Oberlelirer) τοϋ προτύπου σχολείου 
τοϋ προσν)ρτ7)μένου τώ Διδασκαλείο), ενος επίτροπου τοϋ πρεσβυ.ε^ιου 
τών Αιαμαρτυρομένων, τοϋ Διευθυντοΰ καί τοϋ πρωτοβαθμίου διδα
σκάλου τοϋ διδασκαλείου τών θηλέων. Οί τελευταίοι δμως ούτοι δεν 
λαμβάνουσι μέρος ενεργόν είς τάς εξετάσεις.

Ή απολυτήριος αυτη έξέτασις αντιστοιχεί προς την τοϋ στοι
χειώδους βαθμού παρ’ ήμΐν, περιλαμβάνει όμως τας γνώσεις της φ·* 
σικής ιστορίας καί της ωδικής. ΜΙ ιχνογραφία καί αί της βελόνης 
έργασίαι δέν είνε ΰποχρεωτικαι.

ΜΙ έ'έτασις τής Αριθμητικής γίνεται ώσαύτως καί άπο μνήμη?· 
Ιίλην δέ τούτων αί υποψήφιοι διδασκάλισσαι εξετάζονται είς την 

παιδαγωγικήν καί την μεθοδολογίαν καί ύφίστανται καί πρακτι
κήν δοκιμασίαν.

Δημοτικον σχολεΐον ορφανών δευτέρου βαθμοΰ, έν ώ φοιτώσι και 
τά τέκνα των καλλίστων οικογενειών τη : πόλεως, χρησιμεύει 
σχολή άσκήσεως τών υποψηφίων διδασκαλισσών.

Αί δόκιμοι προπαρατκευάζουσι σπουδαίως τά μ αθήμ ατα , τα 
όποια δ-.δάσ/.ουσ·.ν έν τώ σχολείω τούτω, έπ-.κ-ινόμεναι έ'τειτα ύπο 
τοϋ διδασκάλου καί τών συμμαθητειών των. "Οταν αύται εν μαθ/1 
μασι πραγματογραφίας δέν δύνανται νά Οεσωσι προ οφθαλμών των 
παιδιών το περί ού ό λόγος πραγμα, ή την εικόνα αΰτοϋ, [>■*'//■'

Σ η μ.' II Mnrkgroeningou εΐνί τ'Λ '.ς  αΰτοχ^ ατορική ΰιτοβιδασΟ ίϊια ΐΐί τ α ’ 
-JOU χωρίου, /#’. εΐνε πρ.ίργοτάτϊ) δια τάς [λεβαιωνικάς οίκ'ας κ*ι τί> Αη;*α?/.£1°

νώνται πλεΐστα δσα πρίς συμπλήρωσιν τής έλλείψεως ταύτης. 
Ούτω προκειμένου περί ιχθύων, δόκιμος μαθήτρια κατεσκεύασεν 
όρμιάν καί δίκτυον. Διαψηλαφοϋσιν αί δόκιμοι καί διστάζουσ-.ν, ώς 
είνε λίαν φυσικόν είνε δμως εΰχάριστον, δτι δίδουσι λόγον αυστη
ρόν τής μεθόδου, ητις τηρείται ύπ’ «ύτών. Οΰδεν έν τοΐς συντόμοις 
τούτοις μαθήμασιν άφίνεται είς την τύχην.

12ς ,.ρος την γεωγραφίαν, την ιστορίαν καί την φυσικήν ιστορίαν, 
■ α μαθ/ιματζ εν τώ διδασκαλε-.ω ακολουθοϋσι πιστώς το αναγνω
στικήν βιβλίον τών Βυρτεμβεργίων. Αίύποψήφιοι διδασκάλισσαι όφεί- 
λουσι νά γινώσκωσιν δλον το περιεχόμενον της κατηχήσεως καί τά  
μέρη τοϋ άναγνωστικοϋ βιβλίου, τά πραγματευόμενα την εκκλησια
στικήν ιστορίαν.

|;'·νϊ σφάλμα, δτι χρώνται άποκλειστικώς τώ άναγνωστικώ 
βιολιω, οπερ δέν περιέχει διδασκαλίαν συνεχή μήτε τής ιστορίας', 
Ρΐτε της γεωγραφίας, μήτε τ·?;: φυσικής ιστορίας. Άναμφιβόλως ό 
καιρός ελλείπει προς πληρεστεραν προπαρασκευήν, άλλά δεν είνε φό-

ί471 Κι διύασκάλ-.σσαι, αΐτινες δέν ύφίστανται μήτε δευτέρας έξε-
“ζσεις, μήτε παρίστανται εις παιδαγωγικάς συνεδρίας, (ό κανονισμός
απαγόρευε-, αύταΐς νά παρίστανται είς τάς συνεδρίας, εί καί ύπο-
χρεοϋνται νά πέμπωσιν είς τόν έπιθεωρητήν τά εργα αύτών δίς τοϋ
Γ°ν , ε,λα” ω0ΰ'7’· σπανίων εξαιρέσεων, κατά τήν πνευμα-
Γ'^ην ά^ ~ -υξ’·ν καί το επάγγελμα τών συναδέλφων αύταΐς δίδασκά- 
λ(θν κνορων ;

'Αξιόν^ παρατηρήσεως είνε πρί,ς τούτοις, δτι αί διδασκάλισσαι 
V ι(Γχ?ως άμειβόμεναι αναγκάζονται κατά τάς ώρας τής άναπαύσεώς 
των νά ζητώσι τήν βελτίωσιν της Οέσεώς των εΓτε διδάσκουσα-, ίδι- 

-l”-s εί; γυναικεία τρεπόμενα-, εογα. Αικαιολογοϋσι δέ τά  
^  /ΐμα.α ταϋτα τα προερχόμενα έκ τών ιδιαιτέρων αΰτών έργα- 

λεγουσαι, δτι αγωνίζονται νά άποθήσωσι τήν πρότασιν τοϋ νόαου
« Γ > Τ 0ί 7'^ β ίλτίω 5’·ν τ '^ ®*»*ώ; των. Κίνε λοιπήν πρόδηλον, δτι 
*· · ασκαλισσαι, ζητοΰσαι έκτος τοΰ δημοσίου σχολείου πηγήν
^?'·σμοϋ, ώθοϋνται εις τοΰτο ύπ?, τής άνεπαρκείας τής μισθοδοσίας 
ω* και αύτής ενεκα άμελοϋσι τήν γενικήν αΰτών παίδευσιν.

Ά λ λ ’ έπανερχόμεναι είς τ& διδασκαλεϊον τών θηλέων, παρατη- 
"'ϊν , 571 ΨΡΟντΙς καταβάλλεται εν αΰτώ τής σπουδές



τής μουσικής, φωνητικής τε καί οργανικής. Διδάσκονται δε έκ των 
Οργάνων το βιβλίον,τό κλειδοκύμβκλον και το Orgue. ( )

Είνε φανερόν, δτι αί δόκιμοι διδασκάλισσαι, μη ούσαι ησκημεναι 
είς τήν οργανικήν μουσικήν πρό τής εισόδου αύτών είς τό διδασκα- 
λεϊον, δέν προοδεύουσι σπουδαίως έν διαστηματι τής τριετίας. Μανθα· 
νουσι μόνον' έκ τής οργανικής μουσικής δ,τι κυρίως ταΐς είνε άναγ-
καΐον.

Αί διδασκάλισσαι λαμβάνονται έκ τής τά;εως των αστών, σπχ- 
νίως δε και έκ τής των χωρικών. Επιδίδονται δε είς τό διδασκαλι
κόν εργον κατ’ αναλογίαν πρώτον αί θυγατέρες τών διδασκάλων, 
είτα αί τών έφημερίων, τών υπαλλήλων καί τελευταΐον αί τών
ιατρών.

Συμβαίνει δέ είς νεάνιδας να προπαρασκευαζωνται καί έκτος του 
διδασκαλείου καί προσέρχωνται είς εξετάσεις, δπως τύχωσι πτυχίου 
δ ιδασκ αλίσσ η:. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει τότε απαιτείται να διανυ- 
σωσι τρίμνινον διάστημα πρό τών ε;ετασεων προς ά-κησιν ,.ρα/.. .κ/ί 
καί άκρόασιν μαθημάτων έν τώ διδασκαλείω.

Έν τώ διδασκαλείο» τούτο) συνεστηθη καί τμήμα ιδιαίτερον κατά 
τό 18GG /άριν τών βουλομένων να προπαρασν,ευασθώσι διδασ/.α- 
λισσαι έργοχείρων. Αί μαθήτριαι τοϋ τμήματος τούτου τίθενται υπο 
την αύτην διεύθυνσιν καί την αύτην πειθαρχίαν, ύφ’ ήν και αί άλλα. 
πασαι ύποχρεοϋντα·. είς κοινήν σίτησιν, περίπατον καί κοίτην.

(ακολουθεί).

λ ΐ .  Μ -

( I )  μ ουσ ικόν  οργανον  π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν ,  έ κ  π ο λ υ α ρ ίθ μ ω ν  σ υ ν α υ λ ιώ ν  συ ,/ -^  

το ύ μ ε ν ο ν  κ α ί  δ ιά  - / ή κ τ ρ ω ν  Ι^ η γ ο ΰ μ ε ν ο ν .  Λ ί  μ ά λ ι σ τ α  δε προωόευμ<;ναι μ * ν ® *  

νουσι τ ό  τ ε λ ε υ τ α ΐ ο ν  τ ο ΰ τ ο  ο ρ γ α ν ο ν ,  ο π ω ς  δ ύ ν ω ν τ α ι  ν α  ά ν τ ι κ α θ ι σ τ ώ σ ι ν ,  

τ υ χ ο ύ σ η ς ,  τ ό ν  δ η μ ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ν  εν  τ $  ε κ κ λ η σ ία .  Ί ο  χ λ ε ιδ ο κ ύ μ β α λ ο ν  κ α ’· 

λ ί ο ν  μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι ,  " ν α  σ υ νοο εΰ ω σ ι  τ ό  ά σ μ α  τ ώ ν  μ α θ η τ ώ ν ,  ό τ α ν  ή  φωνΟ  tW 

εινε ασθενή,ς ή κεκοπιακυϊα.

φ θ ινον τος  η ρ ς α ν τ ο  α !  α π ο λ υ τ ή ρ ι ο ι  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  τ ο ΰ  Δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο υ  ’ Α θ η 

νώ ν  ε/ω π ιο ν  το ΰ  υπουργου  τ ή ς  Ε κ π α ι ο ε υ σ ε ω ς ,  τ ο υ  Δ ιευΟ υντοΰ  τ ώ ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  

σ χ ο λ ε ίω ν  και ά λ λ ω ν  φ ι λ ο μ ο ΰ σ ω ν  μ ε τ ’ ε ν δ ια φ έρ ο ν το ς  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ΰ ν τω ν  τ ή ν  π ρόο 

δον του  Π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ύ  τ ο ύ το υ  δ ιδ α κ τ η ρ ίο υ .  Ό  Δ ι ε ε θ υ ν τ ή ς  α ϋ το ϋ  κ. ]\J. Β ρ α -  

τσ α νο ς  ά π ε τ ε ι ν ε  τ ή ν  έ ς ή ς  π ρ ο σ λ α λ ιά ν .

Α ύριε 'Τπονργέ !

Μετα το πέρας και τών πρακτικών εξετάσεων κατά την διανο
μήν τών πτυχίων εί'θισται πανηγυρικώτερον νά τελήται ν) εορτή τοϋ 
Διδασκαλείου. Καθ’ ήν δηλαδή ήμέραν οί απολυόμενοι τών μαθητών 
κατατάσσονται ώρισμένως είς τήν τάξιν τών διδασκάλων, κατά ταύ- 
• flv ή' . * Διευθυνσις και η Σ. Κυβερνησις προσαγορεύουσιν αύτούς 
απ&ρχομενους προς έ;ασκησιν τοΰ ίεροϋ αύτών έργου, καί λόγος τότε 
..αναγωγικός εκφωνείται. Καί ή στιγμή έκείνη εινε βεβαίως ή κ α 
ταλληλότερα πάσης άλλης πρός πανηγυρισμόν τής εθνωφελούς ταύτης 
εργασίας, ή'-ις κατ’ ε'τος έν τω φυτωρίω τούτω τής τοϋ λαοϋ άνα- 
πτυςεως έπαναλαμβά.νεται.

-./ίμερον δε ε.ν τω δευτερω σταδίω, τώ τών προφορικών έξετά- 
<?*.ων, παρέχονται βραχειαι μόνον στατιστικαί περί τοϋ Διδασκαλείου 
'.^η?οφοριαι καί καταλέγονται τά διδαχθεντα έν αύτώ μαθήματα.

Μαθηται, Κύριε Υπουργέ, ένεγράφησαν κατά τό Σχολικόν τοϋτο 
ετ°; 107, ών 37 έν τ$ πρώτη τάξει, 35 δέ έν τι) δευτέρα, καί 35 έν 
·$ τοιτν). Προσήλθον δε, ΐνα ΰποστώσι τήν απολυτήριον έξέτασιν 30 
Jj-όνον, δυο μέν διακόψαντες τάς σπουδάς το>ν κατά τήν δευτέραν 
έ-.αμηνι^ν, τοσ:ιϋτοι δέ δι’ ώμολογημένην ασθένειαν μή έμφανισθίν- 
*ες, και εις διαγραφείς εκ τοΰ καταλόγου τών μαθητών τής τάξεως 
ταύτης, διότι μαθητής ών τής δευτερας τάξεως τοϋ Διδασκαλείου 
Πελοπόννησου καί μή προαχθείς κατά τάς γενικάς έςετάσεις, έτόλ- 
Μ'ε νά μεταποιησ·/) ξένον ενδεικτικόν μέ βαθμόν προαγωγής είς άνω- 

*?*ν ταςιν, δι ου έςηπατησε την Διεύθυνσιν τοΰ Διδασκαλείου καί 
ενεγράφη έν τί! Γ . τάξει.

Μαθήματα δέ έδιδάχθησαν ύπό τών Κυρίων Καθηγητών καί Δι- 
£5/<χλων έ^ν]ς:

Μ Εκ τών θρησκευτικών ή Χριστιανική Ήθική κατά τό 
ϊχειριδιον τοϋ κ. Λιομήδους Κυριάκου, ή Λειτουργική καθ’ ύπαγόρευ- 
ν /·7·’· έρμηνειχ τοΰ κατά Αουκαν Εύαγγελίου· πάντα δέ τά u.α-



Οήματα ταϋτα έδιδάχθησαν ύπό τοΰ Κ. Ιγνατίου Μοσχάκη.
2) Έκ τών Ελληνικών δέ έδίδαξεν ο Κ. Λεωνίδας Ράνδας τον 

\άχητα του Πλάτωνος, καί τα //. ΐΓ. καί Θ', στοιχεία τής Όδυσ- 
σείας, σύντομον αρχαιολογίαν, άνάγνωσιν νεωτέρων ποιητών Ε λλή
νων, καί είς έκθέσεις ιδεών οί μαθηταί ήσκήθησαν τακτικώς.

3). *0 δέ κ. Θ. Μιχαλ>όπουλος έ/. της Φυσικής τοΰ Λάκωνος, τήν 
ακουστικήν, τήν οπτικήν, τό περί μαγνητισμού, καί το περί ‘Ιΐλε- 
κτρισμοΰ.

Έκ της Κοσμογραφίας περί πλανητών καί απλανών αστέρων, 
περί Γής, περί Ήλίου, καί περί Σελήνής μετά λεπτομερείας.

Έκ δέ τής Χημείας τοϋ Χρηστομάνου τάς διαιρέσεις τών σωμά
των καί τάς χημικάς αΰτών αναλύσεις, γενικώς μέν, άλλά πειραμα- 
τικώς.

Έκ δέ τ·33ς Μηχανικής καθ’ υπαγόρευσή τά κυριώτατα.
4.) Έκ δέ τών Παιδαγωγικών έδιδάχθησαν ΰπ’ έμοϋ τό γενικόν 

μέρος τνίς Παιδαγωγικής έκ τοϋ εγχειριδίου τοϋ κ. X. Παπαδο- 
πούλου.

‘II μυθολογία καθ’ ύπαγόρευσιν δι’ έλλειψιν εγχειριδίου τοιούτου.
'II 'Ιστορία τής Παιδαγωγίας κατά τό Έγχειρίδιον τοϋ κ. -πα -  

θάκη.
Έγένοντο δέ πλεΐσται ύποδειγματι/.αί διδασκαλίαι έν τώ ΙΙρο- 

τύπω, καί Παιοαγωγικαί συνεκροτοϋντο κατά παν Σάββατον συνε- 
δοίαι.

Καθ’ δλον δέ τό έτος οί μαθηταί της τά;εως ταύτης ήσκοΰντο 
διδάσκοντες έν τώ Προτύπω ύ~ό τήν έμην έπιτηοησιν καί διόρθωσ.ν.

5). Έκ τής εκκλησιαστικής μουσικής έδιδάχθη ή τά ;ις αυτη ύ~ό 
τοϋ κ. - ακελλαρίδου διάφορα χερουβικά, κοινωνικά, απολυτίκια, και 
τινα άλλα άσματα μονωδίας καί διωδίας ε/. τοϋ βιολιού "ΕηγΧ ·

7). Παρά δε τοϋ κ. I. Ψραντζισκάκη έδιδάχθη ίχνογραφική και 
προσωπογραφική σχεδιογραφία. Καί τελευταϊον ενόργανο; καί ανόργανος 

γυμναστική ύπό τοϋ Λιευθυντοϋ τοϋ Γυμναστηρίου κ. Ίωαν. Φ ωκιανοϋ.
Τό έ'τος τοΰτο Κύριε Υπουργέ, εΐνε τό εκτον μέν ατό τής άνα- 

συστάσεως τοΰ Διδασκαλείου, τό πέμπτον δέ καθ’ S τελοϋνται απο
λυτήριοι έςετάσεις. Άπελύθησαν δέ κατά τά τέσσαρα παρελθόντα 
έ'τη έκ τοΰ Διδασκαλείου τούτου έν ολω 134 διδάσκαλοι, οΐτινες 
πλήν ενός άποθανόντος καί ολίγον τινών ύπηρετούντων έν τώ  στρ«τΦ

παντες οι άλλοι διδάσκαλοι διδάσκουσι τούς παΐδας τής έ'σω και 
ε';ω Ελλάδος καί εργάζονται ύπό τό νέον μεθοδολογικόν σύστημα, ινα 
μορφωσωσι και παιδεύσωσι γενεάν άςίαν τών δαπανών καί προσ~α- 
θειών τής 1. Κυβερνησεως, τής θέσεως τής Ελλάδος έν τή μεσημ
βρινή ταύτ·/) γωνία τής Εύρωπης, καί τών μεγάλων της ελπίδων 
προς βελτίονα εθνικήν άτοκατάστασιν. Έλπίζομεν δέ, οτι καί τό 
ετος τοϋτο δεν θελει είναι κατώτερον τών παρελθόντων, ευμαθείς 
δε καί ικανοί διδάσκαλοι θελουσι προστεθή είς τούς ηδη έ'ελθόν- 
τας, οϊτινες μετά ζήλου θά άναλάβωσι τό μέγα καί εθνωφελές ερ
γον τής αγωγής καί διδασκαλίας τών παίδων εις δ επί πολύν χρό
νον ήσκήθν,σαν.

Ιο έ'τος τοΰτο, ώς γ·.νώσ/.ετε, Κύριε 'Γπουργέ, ήρ'άμεθα πρωϊ- 
αιτερον τών έ;ετάσεο)ν. ‘II άσ/.ησις τών παλαιών Δημοδιδασκάλων, 
εις ήν καλοΰνται δύο μελη έκ τοΰ συλλόγου τών διδασκόντων, καί 
η προσεχής άναχώρησις είς Γερμανίαν τοΰ κ. Θ. Μιχαλοπούλου πρός 
πλτ,ρεστεραν αύτοϋ Παιδαγωγικήν μόρφωσιν, άπγ,τησαν, ϊνα έπισπευ- 
σθώσιν αι εςετασεις τοΰ Διδασκαλείου. Τοΰτο έπήνεγκε μικράν ανω
μαλίαν όϊς τήν κανονικήν πορείαν τών εργασιών, διότι πλήν τών άλ
λων δεν απομενει καί ό ικανός χρόνος, ϊνα οί άπολυόμενοι, ελεύθε
ροι πλέον πασης άλλης μαθηματικής εργασίας, άσκηθώσι αέ/ρι τής 

Ιουνίου εν τώ Προτυπω, οπερ τυγχάνει έκ τών αναγκαιότατων 
£'·■> τους μέλλοντας διδασκάλους. ‘II μικρά όμως αύτη ανωμαλία θέ- 
-U · ’Λνε'· πρόςενος ώφελείας ού μικρά;, διότι αναπόφευκτος κατέστη 
<·λ*ον καί η άσκησις τών παλαιών Δημοδιδασκάλων, πρός λογικωτέ- 
Ρ*' και μεθοδικωτεραν τοΰ διδακτικού αύτών έργου έκπλήρωσιν. Σο- 

ŵ .ov πατρικής Κυβερνησεως εινε ού μόνον ή παραγωγή νέων 
με ο ικών διδασκάλων διά τής συστάσεως Διδασκαλείων, άλλά καί 
 ̂ &-JVZ. /] βελτιωσις τών παλαιών. Λεν είναι πρέπον ούδέ δίκαιον ήΛ  ̂ , t *

‘‘"ί» πατριδος ηλικία νά μή άπολαύ·/) άπασα τών εύεργε- 
τ/ίμκ.ων τών νεων διδακτικών μεθόδων, αϊτινες διδάσκονται έν τοΐς 
^ •σ ,α λε ίο ις .

Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσω ενώπιον ύμών, Κ. ‘Γπουργέ, οτι 
Κ. Καθ/]γ/,ται και διδκσκαλ»οι τοΰ Διδασκαλείου μετά πολλοΰ 

r‘ «'J και προθυμίας καί έν μεγίστη σύμπνοια έδίδαξαν καί κατά 
;3° 70 ®~°?· Εις τόν ζήλον αύτών κκί μάλιστα εις τήν άγάπην 

** Ομόνοιαν αύτών οφείλω, ότι εύχερεστερον ή δ υ ν ή θ η ν νά εκπληρώσω



τό δύσκολον τίίς Διευθύνσεως εργον, 8 ή Σ. Κυβέρνησις άπό τριών 
ήδη ετών μοι ένεπιστεύθη. 'Η χαρά μου έπί τούτοις έλαττοΰται 
έπ ί τ·/) προσεχεϊ αναχωρήσει τοϋ συναδέλφου ημών Μιχαλοπούλου 
έκ τοϋ Διδασκαλείου, έν ω άπό της άνασυστάσεώς του ΰ—γ,ο&τεϊ λίαν 
φιλοτιμως. Εύχομαι, φίλε συνάδελφε, κατευόδιον καί ευτυχή επάνο
δον. Τό Διδασκαλείο ν τών Αθηνών Οά σας ένθυμήται πάντοτε, δέν 
άμφιβαλλει δε οτι θά έπιστρεψητε συγκεκροτημένος διά βασίμων καί 
υγιών παιδαγωγικών γνώσεων, ινα χρησιμεύσατε ετ ι μάλλον είς τό 
Διδασκαλεΐον τοΰτο. 'II πατρις έ’χει ανάγκην Παιδαγωγών άληθών, 
συγκεκροτημένων διά θρησκευτικών πεποιθήσεων καί ηθικών αρχών. 
Τά Διδασκαλεία δε τότε θά παραγάγωσιν ώριμους καρπούς, οταν οί 
έν αύτοΐς διδάσκοντες έ'χωσιν είδικάς της Παιδαγωγικής γνώσεις, 
καί πίστιν πρός την αληθή τοΰ Χριστοϋ θρησκείαν.

Καί οί μαθηταί, Κ. 'Υπουργέ, μετά πολλές έπιμελείας ηκροώντο 
τών μαθηματων αυτών καί πολλών έπαίνων άςία έκρίθη ΰπό τοϋ 
συλλογου τών Καθηγητών καί Διδασκάλων η πειθαρχία καί η τά- 
ξις, ήν καθ’ ολον τό έ'τος έ'δειςαν. Ούδείς σχεδόν μαθητής καί κατά 
τό ετος τοϋτο έτιμωρηθη ύπό τοΰ συλλόγου.

Και ταΰτα μεν διά βραχέων περί τοΰ Διδασκαλείου. Έγώ δέ καί 
<κ~ας ο σύλλογος εκφραζομεν την μεγίστην ημών χαράν, οτι ύφ’ 
Τμας κριτήν καί παραστάτην πρόκειται σήμερον, Κ. 'Γπουργέ, τό 
Παιδαγωγικόν τοϋτο καθιδρυμα νά δωστ, εύθύνας τών πεπραγμένων. 
ΕύχαριστοΟμεν δέ ύμας δημοσία, διά την προθυμίαν μεθ’ ής συνεδρά- 
μετε εις τας χρειζς τοΰ Διδασκαλείου. Είς την μεγάλην ύμών προ* 
θυμιαν οφείλεται βεβαίως και ο πλουτισμός τών συλλογών ημών, ό 
τοσούτω χρήσιμος καί συντελεστικός πρός την κανονικήν καί μεθο
δικήν διδασκαλίαν. II Διευθυνσις ομολογεί ώσαύτως χάριτας καί τω 
γενικοί επιθεωρητή τών Δημοτικών Σχολείων οτι έσπευδε πάντοτε 
προθύμως ύπέρ τών αναγκών τοΰ Διδασκαλείου.

’Ά ν  δε καί κατά πόσον έπετύχομεν έν τώ σπουδαία» εργω τώ ανα
τεθειμένα» ήμΐν ύπό τνίς Σ. Κυβερνήσεως, θέλουσι δ ε ί ξ ε ι  αί γενόμε- 
ναι εςετασεις. Ικανήν δ ε  θελομεν ημείς υπολάβη τών π ε π ο ν η μ ε ν ο » ν  

ανταμοιβήν, 3ν η Σ. Κυβερνησις παρακολουθοϋσα μέχρι τέλους τας 
έςετάσεις ταύτας, επιδοκιμάσει τάς γινομένας παρ’ ήμών έργασίας.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.

Έ κ τη ς  «Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως» άναδημοσιεύομεν τά εξής I). Λια- 
ταγματα άοορώντα είς τήν άσκησιν τών δημοδιδασκάλων άμοοτέρων τών ©ύλ- 
λων και είς τήν αποστολήν ύποτρόαων είς τήν εσπερίαν πρός σπουδήν τής παι
δαγωγικής.

άσχήσεως δημοδ ιδασκάλων άμγοτέοων τών γό.ίων,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ'.

ΒΑΣΙΔΕΪΣ TUX ΕΛΛ.ΙΙΧΩΝ
’Έχοντες ύπ ’ οψιν τά  άρθρα 3 καί 4 τοΰ άπό 17 ’Απριλίου 1 8 8 ί  περί μ ι

σθών τών δημοδιδασκάλων ΑΡΠΛ' νόμου, ΙτγΙ τή  προτάσει τοϋ ΊΙμετέρου έπί 
τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έ κπαιδ ίύσεω ; Υ πουργοί, εγνωμεν νά 
οιαταςωμεν και διατάσσομεν τάδε’

’Άρθρον I .

Απαντες οί πρό τοΰ 18 8 0  λαβό ντες πτυχ ία  δημοδιδάσκαλοι, πλήν τών 
χατα το αρΟρον 3 τοΰ ΑΡΙΙΛ' νόμου εξαιρούμενων, καί αί πρό τοΰ 1883 τυ -  
χουσαι πτυχίου δημοδιδασκάλισσαι δποχρεοΰνται νά προσέλΟωσιν είς άσκήσεις 
π&ρι τήν συνδιδακτικήν μέθοδον, τελουμένας έπί ε| τουλάχιστον εβδομάδας καί 
^ροκηρυσσομένας ύπό τοΰ Υπουργείου δύο τούλά/ιστόν εβδομάδας πρό τής τε- 
λεσεως αυτών.

’Άρθρον 2.

Πρός άσκησιν τών δημοδιδασκάλων άμοοτέρων τών φύλων όίίζονται δι’ •ν , /  ̂ >\ ■» » ’ > "ουργικης αποφάσεως διάφορα κέντρα έν εδραις διδασκαλείων, γυμνάσιων Ί>
'“λήρων δημοτικών σχολείων.

’’Αρθρον 3 .

Α ι ασκήσεις τών παλαιών δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών φύλων άνατίθεν- 
■ εις πρωτοβαθμίους δημοδιδασκάλους, άπό τών νέων διδασκαλείων άναγνωρι- 
-ν ·ας κα·. τουλάχιστον επί εν σχολικόν ετος διδάςαντας έν σχολείοις δημοτι- 

,01? τοΰ Κράτους, ^ εί  ̂ παλαιούς προηοβαθμίους δημοδιδασκάλους, τουλάχιστον 
οι-.τιαν οιδάξαντας έν προτύποις σχολείας προσηρτημένοις είς τά διοασκα- 

λεΐα του Κράτους.

’Άρθρον 4.

τους ασκουντας δημοδιδασκάλους δύνανται Ιν άνάγκη νά προστεΟώσιν
' ΡΟΤ1̂οι οημοοι.οασκαλοι δευτεροβάθμιοι, άπό τών νέων διδασκαλείων άναγνω-

Ρι®θ-;τεςκαι έπί δύο τουλάχιστον σχολικά ετη διδάςαντες έν δημοιικοΐς οχο- 
λείο* * —" ΐΓ ·■■οις τοΰ Κράτους.



Άρθρον 5.

*11 εποπτεία τών ασκήσεων ανατίθεται είς έπιθεωρητάς, διοριζομένους St 
Ιπουργικής άποφάσεως. Διορίζονται δε τοιοϋτοι- 1) διευθυνται διδασκαλείων 

τοϋ Κράτους" 2) οί αποδείξεις ειδικής σπουδής τών παιδαγωγικών ϊχοντες κα- 
θηγηται τών διδασκαλείων' 3) διδάκτορες τής φιλοσοφίας φέροντες αποδείξεις 
ειοικών περι τήν παιδαγωγικήν σπουδών ή περί τήν συγγραφήν ή δημοσίευσιν 
παιδαγωγικών έργων άσχοληθέντες.

"Αρθρον G.

Οί επιθεωρηταί τών ασκήσεων πλήν τής γενικής αΰτών έποπτείας κύριον Ι'ρ- 
γον εχουσι νά διδάξωσι συντόμως καί όσο* Ι'νεστι πρακτικώς τά  περι τοΰ σκο
ποΰ καί προορισμού τοΰ δημοτικού σχολείου, τούς κυριωτέρους χαρακτήρας τής 
συνδιδακτικής μεθόδου καί τάς ουσιώδεις αύτής διαφοράς άπό τής άλληλοδιδα- 
κτικής, τον εσωτερικόν οργανισμόν τοΰ δημοτικού σχολείου, τάς κυριωτάτας άρ
χάς τής παιδαγωγικής καί παιδονομίας, τόν κύριον σκοπόν έκαστου μαθήμα
τος, τήν σχέσιν τών μαθημάτων πρός άλληλα καί τόν καταλληλότερον τρόπον 
τής καρποφόρου διδασκαλίας αύτών.

Άρθρον 7.

ΟΪ άσκοΰντες δημοδιδάσκαλοι εργον εχουσι κυρίως τήν υποδειγματικήν δι- 
οασκαλίαν, ένεργουμένην πρό τών ασκούμενων δημοδιδασκάλων, τό μέν κατα 
τόν τύπον τοΰ διηρημένου, τό δέ κατά τόν τύπον τοΰ ήνωμίνου σχολείσυ' άσκη- 
θήσονται δέ οί δημοδιδάσκαλοι καί περί τήν ανευ βιβλίου διδασκαλίαν τών μι*  
βημάτων τής αριθμητικής, γεωγραφίας, ιστορίας καί ίεράς Ιστορίας.

"Αρθρον 8.

Ί'.ν τελεί τής υποδειγματικής διδασκαλίας γενήσεται δοκιμαστική οιοασκα- 
λ ία , των ασκούμενων δημοδιδασκάλων διδασκόντων αύτών τά μαδήματα κατά 
τήν δ'.οαχθείσαν αύτοΐς μέθοδον. ΛΙετά δέ τό πίρας τής άσκήσεως θέλει ύπο- 
6 λ η G ή είς τοΰς άσκηθεντας δημοδιδασκάλους άμοοτέρων τών φύλοιν ενώπιον τοΰ 
επιθεωρητοΰ τών ασκήσεων καί τών άσκούντων δημοδιδασκάλων και ΰπό τήν 
έπιτηρησιν αύτών ή λύσις δύο γραπτών ζητημάτω ν, τών αύτών διά παντα, 
τοΰς είς έκαστον κέντρον άσκήσεως προσελθόντας' καί τό μέν αύτών θέλει άνα- 
φερεσθαι εις τά θεοίρητικώς ύπό τού επιθεωρητοΰ τών ασκήσεων διδαχθέντα,

τό οε εσται έγγραφος παρασκευή διδασκαλίας μαθήματος τίνος. Τά ζητημ* ·α 
ταΰτα  ορίζονται διά κλήρου μεταξύ δέκα μέν έκ τής θεωρητικής δ ιδ α σ κ α λ ία · ·»  

είκοσι οε Ικ ζητημάτων τών έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις διδασκόμενων μα
θημάτων.

Ί ά  τετράδια τών γραπτών τούτων έξετάσεων, επιθεωρούμενα ύπό τών -1Γ· 
θεωρητών τών ασκήσεων, υποβάλλονται είς το ’ Υπουργείο ν, σ η μ ε ιο υ μ ε ν η ς  

έκάστου τής σχετικής άξίας διά τών άριθμών 2  (=μετρίως) 3 ( = σ χ ε δ ό ν  Χ** 

λώς) 4 (= καλώ ς) 5 (== λίαν καλώς) 6 (= ά ’ριστα). Ί ’ποδάλλεται δ ε εις 
‘ Ιπουργεΐον καί πίναξ τών άσκηθέντων, έμφαίνων απέναντι τοϋ ονόματος

στου διά τών αύτών άριθμών τόν γενικόν βαθμόν τής εύδοκιμήσεως αύτοΰ, κρι- 
νομένης έκ τής έπιμελείας καί ίκανότητος, ήν επεδείξατο καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τών ασκήσεων.

"Αρθρον 9.

Τ ό ‘Ιπουργεΐον δύναται νά έπιτρέψη, όπως δημοδιδάσκαλοι, ένεκα άποχρών- 
των λόγων κωλυόμενοι νά προσέλθωσιν εις τό όρισθέν αύτοΐς κέντρον, άσκηθώ- 
σιν cv αλλω κεντρω τών ήθη ώρισμένων. Ά λ λ ’ όπως τύ/ο>σι τής τοιαύτης με- 
■ αΟ»σεως εις άλλο κέντρον άσκήσεως, οφείλουσι νά ύποβάλωσι τήν αιτησιν αΰ
τών επι χαρτοσήμου τηλεγραφικώς τουλάχιστον δικα ήμέρας πρό τής διά τάς 
ασκήσεις τοΰ κέντρου, είς δ έκλήθησαν όρισθείσης.

Άρθρον 10

Αημοοιδάσκαλοι άμφοτέρων τών φύλων νϋν έκτός υπηρεσίας διατελοΰντες 
εχουσι τό οικαίωμα νά μετάσχωσι τών ασκήσεων τούτων, αν αίτήσωνται τοΰτο 
παρα τοΰ Ίπουργείου έγγράφως έντός τεσσαράκοντα ημερών τό πολύ άπό τής  
ε/.οοσεως τοΰ παρόντος διατάγματος. Τό ' 1'πουργεΐόν ορίζει τά κέντρα, έν οίς 
ούτοι άσκηθήσονται.

’Άρθρον 41.

Εύοοκιμος θεωρείται ή άσκησις εκείνων μόνον τών χληθησομένων δημοδιδά
σκαλων άμφοτέρων τών φύλων, όσοι άν τύχωσιν ύπό τοΰ έπιθεωρητοΰ γενικού 
βαθμού κατά τό άρθρ. 8 άνωτέρου τοϋ 2 (μετρίως).

’Άρθρον 12.
Οι οημοοιοάσκαλοι οί είς τάς άσκήσεις προσελευσόμενοι ύποχρεοΰνται νά 

υπο άλωσιν είς τό Ι  πουργεΐον διά τού επιθεωρητοΰ τών ασκήσεων 4) το π τυ-  
’/ ον αΰτών, όπως έπ’ αύτοΰ αημειωθή ό γενικός βαθμός, οδΊνυ^ον κατά τάς

®κησει, 2) πίνακα έμφαίνοντα τό όνομα καί έπώνυμον, τόν τόπον καί χρόνον
ι'^ννησεως, τόν δήμον εν ώ είναι εγγεγραμμένοι, άν ήναι άγαμοι ή έν χη -  

Ρ-·?ι .ον αριθμόν τών ζώντων αύτών τέκνων, ποΰ έξεπαιδεύΟη.αν, πότε έςητά- 
ι αν και τινα βαθμόν ελαβον μετά τοΰ άριθμοϋ καί τής χρονολογίας τοΰ π τυ-  

• Τ ών’ *ν ϊ''ω?'·ίωτι ξενην τινά γλώσσαν καί τ ίνα , τάς διαφόρους αύτών 
σθ άριθμοϋ καί τής χρονολογίας τών έγγραφων, δι’ ών διωρί-
»  ̂ V’ ι·1- - - -'Οησαν ή άπελύθησαν, άν έλαβον αύξησιν μισθού παρά δήμου ή 

1. σ';ν Α ρέσκειας ή παράσημον καί πότε, άν έξϊδωκάν τινα συγγραφήν καί 
' ° 'ίτλος και ό χρόνος τής έκδόσεως αύτής.

"Α ρ θ ρ ο ν  13.

ριον Τί£ ,ί ϊί  Τ ω ν  ®σ κ ή 7 ί , ·,ν τ ο ύ Ι ν ε σ τ ώ τ ο ς  έ του ς  τ ό  γ ε ν ικ όν  δ ι ε υ θ υ ν τή -

σ χ ο λ ε ί ω ν  θ έλε ι  σ υ ν τ ά ξ ε ι  πρό  τ ή ς  π ρ ώ τ η ς  Ία ν ο υ α ρ ίο υ  188.'» 

0· ' ν *:* 5Υ Υ ? « » η σ ο ν τ α ι  έκ  τ ώ ν  ά σ κ η θ έ ν τ ω ν  περ ί τ ή ν  σ υ ν δ ιδ α κ τ ικ ή ν  μ έθοδόν  

τ ά -  *  ^  ̂ * ε ύ δ ο κ ιμ ή σ α ν τ ε ς .  Ι' .ίς τ ό  α ύ τό  β ιβ λ ίο ν  έ γ γ ρ α φ ή  7ο*τα<. κ α τ ά

T̂iv ^ πουΓΪείϋν Εκθέσεις τών αρμοδίων έπιθεωρητών τών ασκήσεων *ιετα
°^ν π τ υ χ ί ο υ  κ α ί  τ ο ϋ  έν  ά’ρθρω  42 άναγραφομε 'νου  π ί ν β κ ο ς  ο ί  έν



τα ΐς  ν.ατα τα  παρελθόντα Ι'τη δυνάμει τού άπό 16  Μαρτίου 1881 Ήμετερου 
οιαταγματος γενομεναις άσκήσεσι τακτικώ ς άσκηθέντες καί ύποστάντες τάς εν 
αύ.ώ  αναγραφομενας εςετασεις, ων κατάλογος δημοσιευθήσεται καί διά τής 
« Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως» Ιντος τριών έβδομάοων άπό τής δημοσιεύσεως 
τσΰ παρόντος διατάγματος. Έ ν τώ αύτώ βιβλίο» «ίλαυσιν εγγραφή οί Ιπί εν του
λάχιστον σχολικόν έ'τος έν προτύποις προσηρτημένοις εις διδασκαλεία διδάςαν- 
τες παλαιοί δημοδιδάσκαλοι καί οί πρό τοϋ 1SG2 άναγνωρισθέντες πρωτοβάθμιοι 
δημοδιδάσκαλοι τοΰ παλαιού διδασκαλείου μετά τήν εις τό Ύπουργείον κατ’ ευ
θείαν υποβολήν τοΰ πτυχίου αύτών καί τού εν άρθρω 12  τού παρόντος διατάγμα
τος μνημονεύομενου πίνακος. Α π ά ντω ν  τών εν τώ  βιβλίο) τούτω τοΰ γενικού 
διευθυντηρίου άναγεγραμμένων τά ονόματα δημοσιευθήσονται διά τής «Έφημε- 
ρίδος τής Κυβερνήσεως» πρό τής πρώτης ’Ιανουαρίου 1 8 8 “», οπως ό κατάλογος 
αύτών χρησιμεύση είς βεβαίωσιν τού δικαιώματος τής άπό 1 Ιανουαρίου 1885  
αύςήσεως τών μισθών.

’Άρθρον 14 .

Οσοι τών οημοοιοασκάλων, τών κατά τό άρθρον 3 τοΰ ΛΡΠΛ' νόμου Ι?αι- 
ρουμενων τής υποχρεωσεως τών άσκήσεωί, θέλουσις αύτοπροαιρετως νά μετά- 
σχωσιν αυτών, υποχρεοΰνται νά δηλώσωσι τοΰτο εγκαίρως είς τό * Γπουργείον, 
οπερ παραπεμπει αΰτους κατά βσύλησιν εις Εν τών ώρισμένων κέντρων.

’Άρθρον 15 .

Εις τους Ιπιθεωρητας τών ασκήσεων καί τούς άσκοΰντας δημοδιδασκάλους 
χ°Ρ*1γ¥ΐθ'<·,σονται τά οδοιπορικά αύτών έξοδα μεταβάσεως καί Ιπανόδου- χορηγη* 
θησεται Οε καί άποζημίωσις τοΐς Ιπιθεωρηταΐς δραχμών μεν επτά καθ’ έκάστην, 
άν το κεντρον τής άσκήσεως, Ιν ω διωρίσθησαν δέν είναι Ιν τή  πόλει ένθα δια- 
μενουσι, πεντε οε καθ’ έκάστην, άν οιορισθώσιν Ιπιθεωρηταί τών άσκήσεων εν 
τή  πολει τής οιαμονής αυτών, τοΐς δε πρωτοβαθμίοις δημοδιδασκάλοις δραχμών 
μεν τεσσάρων, αν τό κεντρον τής άσκήσεως, εν ω διωρίσθησαν δέν είναι έν τή  
πόλει ένθα υπηρετοΰσι, δραχμάς δέ δύο καθ’ έκάστην, αν άναλάβωσιν άσκήσεις 
εν τα ί. πολεσιν εν αίς ώς δημοδιδάσκαλοι ύπηρετοΰσιν.

Εις τον αύτόν ΊΙμετερον 'Γπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτελε* 
σιν τού παρόντος διατάγματος.

Έν Ά θή να ις  τή  11 ΛΙαΐου 1884 .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  τών Έχχ.Ιησιαστίχών ν·Λ·

Δ. Σ. ΒΟΪΛΠΙΩΤΗΣ.

ΠιρΙ αποστολής υποτρόφων είς την  Ε σ π ε ρ ία ν  πρός σπονδήν  
τής πα ιδαγωγ ιχής .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ'.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΔΛΙΙΝΩΧ.
’Έχοντες ύπ’ οψει τό έδάφιον ι' τοΰ άρθρου 2 τοΰ κεφαλαίου 4 τοΰ προϋπο

λογισμού τών Ιςόδων τοΰ ‘ Υπουργείου τώε ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως διά τό Ινεστώς έτος, έπί τή  προτάσει τοΰ ΊΙμετέρου έπί τών  
Εκκλησιαστικών καί τής Δημοςίας Έκπαιδεύσεως 'Υπουργού, Ιγνωμεν νά δια- 
τάςωμεν καί διατάσσομεν τάδε1

’Άρθρον 1.

Έγκρίνεται ή είς πανεπιστήμια καί είδικάς σχολάς τής 'Εσπερίας αποστολή 
τριών υποτρόφων πρός σπουδήν τής παιδαγωγικής.

’Άρθρον 2.

"Εκαστος τών είς τόν διαγοινισμόν διά τήν σπουδήν τής παιδαγωγικής ύπο- 
δληθησομένω·» οφείλει νά ήναι διδάκτοιρ ή τούλάχιστον προλύτης τοΰ φιλολο
γικού τμήματος τής φιλοσοφικής σχολής τοΰ'ΙΙμετέρου Πανεπιστημίου ή άλλου 
ισοτίμου.

’Άρθρον 3.

*Έκαστο; τών υποτρόφων θέλει λαμβάνει κατά μήναδραχ. τριακόσια», π λη 
ρωτέας άπό τής ήμέρας τής έξ Α θηνώ ν άν αχωρήσεως αύτοΰ" θέλει δε λάβει 
έκαστος αύτών έφ’ απα; οραχ. διακοσίας έβδομήκοντα δι’ έξοδα μεταβάσεως.

’Άρθρον 4.

"Εκαστος τών υποτρόφων θέλει συνάψει μετά τοΰ 'Υπουργού τών Ε κκλησια 
στικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ή τοΰ ύπ ’ αύτοΰ όριζομένου πληρεξου
σίου του συμβόλαιον, όρίζον τά κατά τάς σπουδάς αύτοΰ. 'Υποχρεωθήσεται δ· 
μετά τριετή έν άνάγκη τετραετή δι αμονήν Ιν τή  'Εσπερία νά Ιπιστρέψγι κα
λούμενος ύπό τοΰ ' ί ’πουργείου, όπως ύπηρετήση Ιπί χρύνον ίσον τούλάχιστον 
πρός τόν τής ύποτροΐίίας αύτοΰ έν διδασκαλείοις τού Κράτους,^ ένθα ήθελε τα -  
/.«ή, απολαμβάνω^ μισθόν oOyl κατώτερον τών opay. διβκοσίων πεντήκοντα 
**~α μήνα. ’Εν περ.πτώσει οε άρνήσεο>ς γν, οιασδήποτε υπεκφυγή; ύποχρεοΰται 
'άεπιστρεψη είς τό δημόσιον τά διά τήν υποτροφίαν δαπανηθέντα μετά τώ ν  
ν,)μ!μων αύτών τόκων.

’Άρθρον 5.

Εκαστος τών υποτρόφων όβείλει νά εύρίσκηται κατά τόν χρόνον τών Ιν τή  
'Εσπερία σπουδών αυτοΰ Ιν συνεννοήσει προς το ' Υπουργείο ν τών ’Εκκλησιαστι
κών και τής Δημοσίας ’Εκπαιδεύσεως, άποστέλλων καθ' έ£αμην(αν πιστοποιη- 

και ΙκΟεσεις τών οικείων καθηγητών περι τών σπουδών αύτοΰ. ’Λπο δε τής



άποφάσεως τοΰ Υπουργείου έξήρτηται ή άπο χώρας ε ις  χώραν καί άπό πόλεω; 
είς πόλ'.ν χάρ'.ν σπουδών μετάβασις αύτοΰ.

’Άρθρον G.

Κριτάς τοΰ διαγωνισμού διορίζομεν τούς καθηγητάς τοΰ ΓΙανε πιστημίου χ. κ. 
—~'Jf. Φ'.ντ'.κλέα, πρόεδρον της επιτροπείας, Βασίλειον Λάκοινα, Ίωάννην Παν- 
ταζίδην και Χρηστόν ΙΙαππαδόπουλον καν τόν διευθυντήν τοΰ εν ΆΟ^να'.ς διδα
σκαλείου κ. ΛΙ'.λι. Βρατσάνον.

’Άρθρον 7.

'Ο διαγωνισμός τελεσθήσεται εν τώ διδασκαλείο» Α θηνώ ν. 'Ημέρα δε ένάρ- 
ξεως αύτοΰ ορίζεται ή 9 ’Ιουλίου.

’Άρθρον 8 .

Οί υποψήφιοι υπότροφοι οφείλουσι νά Ιγνειρίσωσιν είς τόν πρόεδρον τής Επι
τροπείας μέχρι τής 6 ’Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένης, α ιτησιν φέρουσσν συνημ
μένα τά  Ιξής. /

1). Πιστοποιητικον τής έν τώ μητρώο» τών άρρένων τοΰ οικείου δήμου έγ
γραφης αύτών, 2) τό πτυχίον αύτών, 3) πιστοποιητικον μαρτυρούν, δτι ή ήλικία 
αύτών δεν είναι άνωτέρα τών τριάκοντα ετών συμπεπληρωμένων, ούδέ κατώτερα 
τών είκοσι και δύο συμπεπληρωμένων, I )  πιστοποιητικον δύο ιατρών, ών ό ετε- 
ρος τουλάχιστον καθηγητής τού Πανεπιστημίου η μέλος τοΰ Ίατροσυνεδρίου, ενόρ
κως ένώπιον εϊρηνοδίκου μαρτυροΰντων, ότι ό ΰποψήοιος κέκτηται σωματικήν ευε
ξίαν και ύπ ’ ούδενός κατέχεται χρονίου νοσήματος.

Ά ρ θρ ο ν  9 .

01 υποψήφιοι ύπότροφοι θέλουσιν ύποστή γραπτήν δοκιμασίαν περι τήν ελλη
νική·* γλώσσαν και φιλολογίαν, τήν γεωμετρίαν, τήν ουσικήν, τήν γενικήν Ιστο
ρίαν, τήν ψυχολογίαν και λογικήν. Ά π α ιτηθήσετα ι δε παρ’ αότών έπ αρχής γνώ
σις ξένης τινός γλώσσης.

Είς τόν αύτόν Ήμέτερον 'Υπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και έκτέλε- 
σιν τοΰ παρόντος διατάγματος.

’ Εν Α θήνα ις  τή  *7 Α πριλίου 18 8 1 .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

'6* 'ΛΎονργός τών 'Exx2i\Ot,aatix{hr χ.Ι. 

Σ. Δ. »0V .V n ii2T H i\

ΠΩΣ Η ΓΕΡΤΡΟΤΔΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΑ 
ΕΛΓΤΗΣ ΤΕΚΝΑ

(Συνέχεια1 ί'δε φυλ. G)

Άνεγίνωσκον ολόκληρα φύλλα γεωγραφίας, παριστώντα σπουδαιο- 
τατας συγκοπάς, άνεγίνωσκον ομοίως τάς μάλιστα άγνωστου; λέ- 
ζ2'.ς έκδηλουμένας απλώς διά δύο γραμμάτων, ενώ μόλις ηξευρον 
νζ συλλαβίζωσι τότε τούς έντύπους χαρακτήρας. Σΰ είδες μεθ’ οποίας 
ακρίβειας και σαφηνίας άνεγίνωσκον τα φύλλα ταϋτα καί μεθ’ όπό- 
<7ν'’ εύχκριστήσεως τά άπεμνημόνευον.

Επειρωμην ωσαύτως μετά παίδων μάλλον ηλικιωμένων νά κα
ταστήσω βαθμιαίος καταληπτας είς εαυτούς διά φυσικής διδασκα- 
'̂*χς ??®κ?®ις λιαν περίπλοκους /υιί ολο»ς ά/.ατανοήτους. Τούς έμάν- 

θανον καλώς άπό μνήμης άπαγγέλλοντες καί άναγινώσκοντες αύτάς" 
εμανΟανον ομοίως την άνάλυσιν, την όποιαν τοΐς εδιδον ύπό μορφήν 
ερωτηματικήν. Κατά πρώτον επραττον δπως είς την κατηχησίν των,
• ουτεστιν έπανελάμβανον μηχανικώς, ώς ψιττακοί, τάς σκοτεινάς 
‘Xjtxc λε,εις, άς ουδολως ένόουν. Ά λλ  άποχωριζοντες σαφώς τάς 
ιαφορους κρίσεις τάς περιεχόμενα; έν τν] φράσει. κατατάσσοντες αύ-

• ας έ^ύρισμεν·/) τα ;ε ι, έντυποΰντες βαθέως έν τ·?ί μνήμν) των, μέ-
13 J ι̂θί,λον καταστήσει ανε^αλειπτον την έννοιαν τούτων τών

--ων, συγκεχυμένων μεν ετι, άλλά φωτιζόμενων ηδη ύπό άμυ-
εφθανον ανεπαίσθητο»; καί βαθμηδόν νά ποκέχω αύτοΐς

50 και καθζράν τοϋ πράγματος" οΰτω κατά μικρόν αί άκ τ ΐ-
τοΰ ί)λιου κκτορθοϋσι νά διαλύωσιν την πυκνοτάτην ά/λύν.

, Καθ 5ίπαν το διάστημά τών εμπειρικών παρατηρήσεων αί άρ-
/.-· · 'U μεθόδου μου άνεπτυχθησαν καί διευκρινίσθησαν κατά μι-
ί ν ίν τώ πνεύματι μου, καί ειδον άπό ημέρας εις ήμέραν καθαρώ-

. f - ' ϊ̂ν “ρόκειται νά λογικεύηταί τις μετά τών παιδιών, άλλ’
1 ‘α να άναπτυςωμεν τήν διάνοιάν των πρέπει νά προσένων.εν 

ει? τά έςής ; ' 1

1·) Νά έκτεινωμεν βαθμηδόν τόν εποπτικόν αύτών κύκλον.

καθ '^Τ</ W W "  *ν P ^ R ) T<ov με χαρακτήρας άκριβεΐς,'. 
καί διακεκριμμενους τάς έν τ -/) συνειδήσει αύτών έποπτείας.



3 . )  Νά διδάσκω μεν λ εκτικόν γλώσσνις περιλαμβάνον πασας τας 

γνώσεις, άς η  φύσις καί η τέχνη προεμηθευσεν η δη  α ύτοΐς, καί [Λε

ρός προς τούτοις εκείνω ν, ας οφείλουσιν άκόμη νά προμηθευωσιν.

Έ φ ’ οσον δ έ  οί τρεις ούτοι κανόνες καθίσταντο καΟ έκαστον 

σαοέστεροι εις τούς οφθαλμούς [/.ου, ανεπαίσθητος άπεκτων στερεαν 

ττε—οίθνισιν-

1.) ΙΙερι τ·?5ς ανάγκης βιβλίων εποπτικών διά την πρωτην παι
δικήν ηλικίαν,

2.) ΙΙερι της ανάγκης τρόπου έκθέσεως των περιεχομένων εν τοϊς 
βιβλίοις τούτοις ακριβούς καί σαφούς.

3.) Περί της ανάγκης \/ά έλκύν) τις τά παιδία, έ'χων ως οδηγούς 
αυτά ταϋτα τά βιβλία και τον τρόπον τνίς ε/.θέσεως αυτών, νά γνω- 
ρίζνι δέ και νά προσοικειοϊ αυτά μετά των ονομάτων και λεςεων, 
πριν η άρςωνται νά συμβαδίζωσι.

Εινε ανεκτίμητο·/ πλεονέκτημα τοϊς παιδίοις τοϋ κατέχειν ενω- 
ρως και εύ'/.όλως έκτεταμένον λε^ιλόγιον. ’Λφοϋ γινωσκωσι καλώς 
τά ονόματα και εχωσιν εντυπώσει αυτά καλώς εις την μνημην, δεν 
ληβμονοϋσι πλέον τά πράγματα, και ονοματολογία έρειδομενη επι 
τ·7!ς ακρίβειας και της αλήθειας ενισχύει καί συγκρατεΐ δι’ αύτών 
την άνάανησιν τών υλικών σχέσεων, αΐτινες ύπάρχουσιν εν τοϊς πραγ- 
μασιν. Αί ώφέλειαι αί προερχόμενοι εκ τούτου βαίνουσιν εις πρόοδον. 
’Αλλά μη ύποθέσητε, ότι σπουδή τις εινε ανωφελής εις το πα'.διον, 
διότι τοϋτο δεν εννοεί πΧν ό,τι αΰτη έμπεριλαμβάνει. Έάν αύτο ιδιο- 
ποιηθη, χάρις ε ι ς  το Α, 1$, Γ, μέγα μέρος τών όρων έπιστημονικ'Ζί 
ονοματολογίας, απολαύει προδηλως τό αύτο πλεονεκτημα, το ό<.οϊον 
κατέχει, χωρίς νά καταλίπνι τό δωμάτιόν του' παιδίον έκπαιδευο- 
μενον έν τνϊ κοινωνία μανθάνει' έ ; απαλών ονυχών άπειρα πραγμα·* 
μετά τών ονομάτων αύτών.

Ό φιλάνθρωπος Φίσερ, ό όποιος έπεδίωκε τον αύτόν καί έγω σκο
πόν, παρέστη από τ·?ίς άρχν5ς εις τήν άνάπτυςιν της μεθόδου |λθ° 
καί ε'ετίμησεν αύτην, εί καί διέοερεν αυτη ούσιωδώς ως εκ τρο"ου 
καθ’ 8ν έβλεπεν αύτην καί τών ιδίων αύτοΰ ιδεών. Ή επιστολή, '·Ί 
ο ύ τ ο ς  εχει γράψει εις τον S t e i n n i i i l l c r .  (’Ακολουθεί) Μ· ·

Ξηιι.'Ο Steinninllor σιινε;ιερίζετο τας ιο · ΐ ί  τοΰ Fischer και Π εϊτ«λοττη  χα·ω * 
^εύετο ώ ; κ ι ΐ  ουτο; τήν άναμίρφωσιν τη ; δι5αϊκ«λία<. Δΐϊτριβε τοτε έν Cuis κ


