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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

' θ  Π εσταλότσης συγγραψεύς.

(Συνέχ. ιδ« φυλλ. t  σ. 198).

Ουτω τδ κοινόν εΰρεν έν τω Λεονάρδω xal'zrj Γερτρούδη μυθιστο
ρίαν ήθιχην και τερπνήν, και δ Πεσταλότση:, ενεκα αύτών των επαίνων, 
ο4ς έπεδαψίλευον αύτω, ήδυνηθη νά αναγνώριση, δτι άπετυχεν έξ όλοκλη- 
ρου τοΰ σκοποϋ του. Τότε εγραψε νέον βιβλίον ώρισμένον νά δεικνύγ) ^ν δύ- 
νανται νά ποιησωνται χρήσιν το ϋ Λεονάρδον χαι τής Γερτρούδη ς πρός αγω
γήν των παίδων, και έξήρε τά διδάγματα, τά  έν τούτω περιεχόμενα. Ή  
έπιγραφη του ητο «Die K inderlehre in der W ohnstube.» ή έκ- 
παίδευσις τών παίδων έν τώ δωματ'ω τ?ίς οικίας). Τό εργον τοϋτο όέν 
έδημοσιεύθϊ), είτε διότι ό Πεσταλότσης δέν εύχαριστηθη έ ; αύτοϋ, είτε 
διότι δέν θά εΰρισκε πολλούς τούς άναγνώστας. Ό  Νίδερος άνέγνω τό 
χειρόγραφον τοϋτο καί έδημοσ'ευσε μέρος αύτοϋ έν τοΐς Pestalozzische 
B l a t t e r .  ’Ιδού ή μετάφρασις τοΰ πρώτου κεφαλαίου.

Κεφάλαιον. 1. — "Ανθρωπος, ol· ή καρδία είναι αγαθή , χαϊ όμως καθί- 
στησι την σύζυγόν τον χαϊ τά τέκνα τον δνστνχέστατα.



Έ ζη έν Βονάλη γυνη, ήτις εκπαιδεύει τά τέκνα της κάλλιον πασών 
τών άλλων αυτή καλείται 1) Γερτρούδη, καί ο σύζυγός της 2) Λεο
νάρδος· ουτος είναι κτίστης, 3) καί εχει έξησφαλισμένα τά  μέσα της 
διατροφής του· εχει 4) έπτά τέκνα, τά  όποια 5) έργάζονται άπο πρωίας 
μέχρις έσπέρας, εΐναι ευπειθή, καλής διαθέσεως, καθαρά, έπιμελή, και 
άγαπητικώς έχουσι πρός άλληλα. Τό έλάττοψ.α τοΰ πατρός είναι 6), 
ότι ευκόλως καί συχνάκις παρασύρεται είς τό ξενοδοχεΐον, καί ότι φέρεται 
έκεϊ ένίοτε 7) ώς ανόητος.

8) Τό χωρίον, έν ώ ή οικογένεια αΰτη δυστυχώς κατοικεί, είναι ουτω 
διεφθαρμένον άπό τριάκοντα έτών, 9) ώστε τό πλεΐστον τών χωρικών 
ζώσιν έκεϊ, ώς άνθρωποι άνευ πίστεως καί νόμου, καί πράγματι τοιοΰτοι 
είναι.

Τό κακόν τοΰτο άποδοθήτω μάλιστα 10) είς τόν παλαιόν άρχοντα, 
όστις άπέθανε πρό τινων εβδομάδων 11) διότι όλιγώτερον ένδιεφέρετο 
περί τών χωρικών του 12), !/) όσον ένδιεφέρετο περί τών κυνών του καί 
τής Θήρας. Έ κ τούτου λοιπόν προήλθεν 13), ΐνα τά  χωρία τάΰτα κα- 
τασταθώσιν έλεεινά, καί πληρωθώσιν άνθρώπων διεφθαρμένων, οΐτινες 
ώς βδέλλαι έκμυζώσι τό αίμα τοΰ πτωχού. Μεταξύ τούτων διακρίνεται 
μάλιστα 14) ό Χοΰμμελ, ό είρηνοδίκης τής Βονάλης. Ό  οίκος τούτου 
είναι καθ’ έκάστην πλήρης 15) πονηρών καί άχρείων, ών πάσα ή ένασχό- 
λησις καί ό τρόπος συνίσταται νά στήνωσι παγίδας είς τους άπλοΰς καί 
τιμίους, καί νά άποσπώσι τό χρήμα έκ τοΰ βαλαντίου των. Λαμβάνου- 
σιν ούτοι την γνωριμότητα τοΰ άγαθοΰ Λεονάρδου, 16) τόν παρασύ- 
ρουσι συνήθους είς τό τρώγειν καί πίνειν καί τοΰ άφαιροΰσιν ούτως, σχε
δόν καθ’ έκάστην, τόν καρπόν τοΰ ίδρώτός του. 17) Εκείνος μεταμε
λείται πικρώς την πρωίαν τής έπιούσης, καί 18) ή καρδία του πάσχει, 
βλέπων τήνΓερτρούδην καί τά  τέκνα του στερουμένας άρτου. 19) Ενίοτε 
κλαίει κ α τ ’ ιδίαν, καταβιβάζει τούς οφθαλμούς ένώπιον τής Γερτρούδης, 
καί δάκρυα χύνονται, όταν λαμβάνη είς τούς βραχίονάς του έ'ν τών 
αγαπητών του τέκνων.

Ή  Γερτρούδη είναι ή καλλιτέρα τών γυναικών τοΰ χωρίου άλλά 20) 
καί αύτη καί τά  θαλερά τέκνα τη ; κινδυνεύουσιν νά ϊδωσιν ά να ρ π α ζό -  

μενον καί τόν πατέρα των, καί την καλύβην των, νά διωχθώσι, νά χωρι- 
σθώσι καί νά ύποπέσωσιν είς την έσχάτην δυστυχίαν, 21) διότι ό Λεο
νάρδος δέν δύναται νά άντιστη είς τούς πειρασμούς τοΰ ξενοδοχείου.

22) Ή  Γερτρούδη βλέπει ολον τό μέγεθος τοΰ κινδύνου, καί Ολίβε-

Tat βαθέο>ς διά τοΰτο. "Οταν κομίζη την χλόην έκ τοΰ λειβαδιού της, 
όταν λαμβάνη χόρτον έκ τοΰ άχυρώνός της, όταν πληροί γάλακτος τά  
καθαρά της δοχεία, πάντοτε ο ΐμο ι! στενοχωρεΐται ένθυμουμένη 23) ότι 
τό λειβάδιόν της, ό άχυρών της, ή άγελάς της καί αύτή ή καλύβητης, 
είναι δυνατόν νά τής άφαιρεθώσι μετ’ ολίγον καί 24) όταν τά  τέκνα 
της είναι πέριξ αύτής καί θλίβωνται έπί τοΰ κόλπου της, ή λύπη της 
αυξάνει περισσότερον συνήθως 25) όταν τά  άγαπητά της μικρά 
ύψώσι τάς άθο>ας των χεΐρας, ΐνα παρακαλέσοισι τόν Πατέρα τόν έν τοΐς 
ούρανοΐς, ή αύτη σκέψις σχίζει τήν καρδίαν της.

26) Μέχρι τοΰδε όμως είχε κατορθώσει αΰτη νά κρύπτη είς τά  τέ
κνα της τά δάκρυά της τά χυνόμενα έν σιωπή παρ’ αύτής- άλλά 27) 
τήν μεγάλην Παρασκευήν, ότε ό σύζυγός της έβράδυνεν έτι μάλλον νά 
έπιστρέψη είς τήν οικίαν του, δέν ήδυνήθη νά κράτηση τά δάκρυά της. 
Τά παιδία είδον τά δάκρυά της καί έκραξαν πάντα μια φωνή, 28) ώ 
μήτερ κλαίεις ! 29) έπεσαν είς τούς κόλπους της, ή θλίψις είκονίζετο έπί 
τοΰ προσώπου τω ν  τότε ήκούοντο όλολυγμοί, οΰς έζήτουν νά καταπνί- 
ξωσι, καί γενική πέριξ τής μητρός άθυμία έβασίλευε. Κ αί αύτό τό βρέφος 
κατά πρώτον προσήλωσεν άνευ μειδιάματος τά ό'μματά του έκφράζοντα 
λύπην. 30) Ή  Γερτρούδη συνεκινήθη βαθύτατα, οί λυγμοί της έξερρά- 
γησαν καί πάντα τά τέκνα εκλαιον μ ετ ’ αύτής. 31) Κ ατά ταύτην την 
στιγμήν τής υπερβολικής θλίψεως είσήλθεν δ κτίστης.

’II 32) Γερτρούδη έκρυψε τό πρόσωπόν της έπί τής κλίνης- δέν ήκουε 
τίποτε, καί δέν έβλεπε τόν Λεονάρδον. 33) Τά τέκνα δέν διέκρινον 
αΰτόν, έβλεπον μόνον την λύπην τής μητρός τ«ον, έκρέμαντο έκ τών χει- 
ρών τη;, έκ τοΰ τραχήλου της, έκ τών ένδυμάτων της. Έν τοιαύτη θέ
σει εύρεν αύτά ό πατήρ.

Ό  Θεός δ έν τοΐς ούρανοΐς είδε τά  δάκρυα τών δυστυχών, καί έθηκε 
τέλος είς τάς λύπας τών άνθρώπων. Ή  Γερτρούδη έν μέσω τών δακρύων 
της, έδοκίμασε την άγαθότητα τοΰ Θεοΰ, όστις ώδήγησε τόν Λεονάρδον, 
ίναΐδη τήν σκηνήν ταύτην, ήτις τοΰ διεπέρασε τήν καρδίαν του. 36) Τά 

. Χε'·λη του έτρεμον, ώχρίασε, καί μόλις ήδυνήθη νά προφέρη, Κύριε, Ί η -  
®οΰ Χριστέ! τ ί λοιπόν συνέβη; Τότε μόνον τόν παρετήρησεν ή μήτηρ, 
τοτε τά παιδία τόν διέκριναν.

37) Λέν εκλαιον πλέον, καί έκραξαν πάντα δμοΰ, μήτερ, μήτερ I 
Ιδού ό πατήρ.

Ουτω, όταν οί έκχειλίζοντες χείμαρροι ή αί καταβιβρώσκουσαι φλό-
16*



γες παύωσι νά καταστρέφωσιν, δ πρώτος τρόμος τοΰ λαοΰ καταπραόνε- 
Tat, καί αντικαθίσταται ύπό λύπη; άφωνου καί έσκεμμένης.

Ε ρω τήσεις.

1. ΙΙώς ονομάζεται ή γυνή της Βονάλης, ητις ανατρέφει τά  τέκνα 
της κάλλιον δλων τών άλλων; 2. Πώς ονομάζεται ό σύζυγός τη ς ; 3. 
Τί άνθρωπος ε ίνα ι; 4. Πόσα τέκνα έχει ; 5. Πώς φέρονται τά  τέκνα 
καθ’ έκάστην; 6. Ποιον είναι τό ελάττωμα τοΰ πατρός; 7. Πώς φέρε
τα ι συνήθως, δταν πηγαίνη εΐς'τό ξενοδοχεΐον ; 8. Ποία είναι ή κατά- 
στασις τοΰ χωρίου; 9. Τί εξάγεται έκ ταύτης της διαφθοράς; 10. Τίς 
ήτο δ κυρίως αίτιος ταύτης ; 1 1 . Δ ιατί είναι ούτος αίτιος ; 12. Τί έθεο>- 
ρει κάλλιον τών χωρικών το υ ; κτλ.

("Επεται συνέχεια).

Β Α Σ Ε Δ Ο Φ  Ι Ο Σ
(συνέχ. ϊδ. φυλλ. 4. σελ. 149).

Τώ στοιχειώνει τούτω εργω κατά τό αύτό έτος έπηκολούθησε τό 
διδασκαλεΐον ώς παιδαγοιγική υποδειγματική σχολή, τοΰ εύγενοΰς ήγε- 
μόνος τοΰ Δεσσάου πρός τόν σκοπόν τοΰτον προσενεγκόντος 12 ,000  
ταλλήρων ώς καί τά  αναγκαία οικοδομήματα καί κήπους. Τό νέον καθί
δρυμα, έν φ εκτός τοΰ Βασεδοφίου, άνδρες ώς ό Βίλκε, δ Σίμων, δ 
Σβεϊγχέουζερ, δ Κάμπε, δ Σαλζμάνν καί άλλοι εΐργάσθησαν, ώνομάσθη 
ΦιΛανθριαπινόν, ητοι σχοΜΐον ευεργετικόν, της άνθρωπότητος, δπως και 
έξωτερικώς δεικνύει τήν άντίθεσιν πρός τήν βαρβαρότητα τής μεσαιω
νικής πειθαρχίας τών σχολείων. ’Ενυπήρχε δ ’ έν αύτω διαμέρισμα χάριν 
τών πλουσίο>ν οικοτρόφων καί άλλο χάριν τών πτωχών, «υπηρετοΰντωνϊ)- 
’’Επρεπε κατά τήν εκφρασιν τοΰ Σλόσσερ «τούς πλουσίους, διά πολλών 
χρημάτων, άνθρώπους νά μορφώση,, καί τούς πτωχούς δ ι’ ολίγων χρη̂ -*" 
των δημοδιδασκάλους νά καταστήση». Ώ ς τά  άνάλογα καθιδρύματα τοΰ 
Φράγκε καί τοΰ Πεσταλότση, περιείχε καί τοΰτο οίκοτροφεΐον, ούτινος 
δ έσωτερικός κανονισμός παρείχε θαυμασίας λεπτομερείας. Οί μαθηταί 
έφερον ίδιαν στολήν' τό γεΰμα συνίστατο έκ δύω φαγητών, τό δέ δεΐ-

ZVOV έξ ένός. Πρός άμιλλαν τών μαθητών είχεν είσαχθη ή παροχή έπαι- 
νων. ’Εβαθμολογοΰντο διά στιγμών, αϊτινες συμφώνως πρός τήν διαγω
γήν των ηύξάνοντο ή ήλαττοΰντο. Καθ’ έ'καστον μ ίνα  μ.ίαν ήμ.έραν, ήτις 
εκαλείτο (asualtag) ένήστευον κατά τόν τρόπον τών Σπαρτιατών, διέ- ' 
μενον έν ψυχρφ δίοματίω, ή έν ύπαίθρω, καί έκοιμώντο έπί στρώματος 
έκ χόρτου. Μέχρι τοΰ 12 έτους τής ήλικίας τών μαθητών άπτιτεϊτο τυ
φλή ύπακοή. Καί μ.έχρι ταύτης τής ήλικίας ούδέν έδίδετο πρός άπο- 
μνημόνευσιν τής μαθηταϊς, άλλά τά  πάντα έπρεπε νά έκμάθωσι παίζον- 
τες δι’ έλευθέρας ένεργείας. Άργότερον ούδεις οίκότροφος έξηναγκάζετο 
νά έπιμεληθϊ), έάν δέν έτήρει τήν τάξιν τών ώρών καί έξετέλει τάς μ.η- 
χανικάς έργασίας. ΙΙοιναί έν χρήσει ήσαν ή έλάττωσις τών έπαινετικών 
στιγμών ή μεταβολή τής ώρας τής μελέτης είς χειρωνακτικήν έργα
σίαν· μακρά διαμ.ονή έν μονήρει δωματίω, έξ οΰ ούδεν έκ τοΰ παραθύ
ρου νά ίδη μέν ήδύνατό, άλλ’ ήκουε τοΰ πλησίον εύχαρίστου θορύβου 
τών διασκεδαζόντιον ή μελετώντων νέο̂ ν κτλ. Πάντες οί οίκότροφοι 
έγυμνάζοντο είς πάσας τάς στρατιωτικάς άσκήσεις ύπό είδήμονος. "Εκα
στος δωδεκαετής οΐκοτρόφος έξέλεγεν έν γνώσει τής διευθύνσεως ένα 
φίλον δεν έπετρέπετο δέ τό προδιδόναι άλλήλους, (άντιθέτως τή άγωγή 
τών ’Ιησουιτών). Ώρισμένοι νόμοι καθ’ έκάστην έβδομ.άδα, καθ’ έκαστον 
μήνα, καθ’ έκάστην τριμ.ηνίαν έπισήμως άνεγινώσκοντο. Κατά τήν διάρ
κειαν τών παραδόσεων οί μ-αθηταί δέν έκάθηντο, εΐμή δτε προύκειτο 
περί γραφής, ιχνογραφίας καί άναγνώσεως, άλλ’ έμενον ορθιοι καί περι- 
επάτουν, ώστε πρό τοΰ 12 έτους τήν ήμέραν μόλις τρεις ή τέσσαρας 
ωρας έκάθηντο. ΓΗ  γεοιγραφία λ. χ. έδιδάσκετο έπί δύω έν ύπαίθρω άνε- 
Υηγερμένων ήμισφαιρίων, άτινα, δπως έπ’ αύτών δύνανται νά περιπα- 
τώσι καί νά πηδώσι, δέν ήσαν στρογγύλα, άλλά μόνον ολίγον κυρτά. 
Εν γένει παν μάθημα άπαιτοΰν μνήμην, ώς ή ιστορία, ή γεωγραφία, 

ή γραμματική, ή άριθμητική κτλ. μετεσχτ}ματίζετο είς παιδιάν.— 
Τώ έτει 1776  κατεδείχθησαν τά άποτελέσματα τοΰ νέου καθιδρύ- 

ί/·«τος διά πομπωδών άναγγελθεισών τριημέρων εξετάσεων έπί παρουσία 
τοΰ ηγεμονικού ζεύγους καί πολλών σπουδαίων παιδαγωγών έκ πασών 
των χ<ορών. Λί έξετάσεις αύται, καθ’ άς έδιδάχθησαν ύπό τών μαθητών 
*«’· δύω κωμωδίαι, καί έν αίς καί τό ίδιον θυγάτριον τοΰ Βασεδοφίου 
Ί έπταέτις Λίμ.ιλία διά τών έξαιρέτων αύτοΰ προόδων έν τε τή γαλλική 
*αι γερμανική γλώσση διέπρεψε, διήγειρον τόν θαυμ.ασμίν τοΰ κοινοΰ 

την επιδοκιμασίαν τών παιδαγωγών. Μάλιστα άνδρες ώς δ E u ler



Χα'ι ό Κάντιο; έςεφράζοντο ΰπεί τών εκπαιδευτικών άρχών τοΰ Βασε- 
δοφίου, δέν έλειπον δμως και οί πολέμιοι τοΰ νέου τούτου συστήματος. Το 
Φι.Ιανθρωπσον άνεπτύσσετο καί κατά το ετος 1782  ήρίθμει 52 οίκο- 
τρόφους έκ πασών τών χωρών της Ευρώπης. Όσον ό Βασεδόφιος ΰπ'ηο- 
ξεν ό άνήρ δστις εδο>κε ζωήν είς τδ νέον καθίδρυμα, τόσον ανίκανος έδεί- 
χθη, όπως τδ συγκράτηση. ΓΗ αστάθεια έν ταΐς φιλίαις του, αί πομπώ
δεις άγγελίαι, άς έπί τινα χρόνον μόνον διετήρτ,σεν, ό άδικος έςευτελισμδς 
παντδς αρχαίου, ή ύπερεκτίμησι; παντδς καθαρώς πρακτικού, τδ πλήθος 
τών παιδιών, τών αστεϊσμών καί αί μέθοδοι τών ανέσεων, ό χωρισμδς 
διαπρεπών άνδρών έκ τοΰ καθιδρύματος, τδ μικρδν αποτέλεσμα της νέας 
μεθόδου εις τινας τών πρώτων μαθητών—πάντα ταΰτα συνετέλεσαν» 
'ίνα ό Βασεδόφιος ήδη άπδ τοΰ 1776  άποστή μικρδν της διευθύνσεως 
τοΰ καθιδρύματος καί επειδή τδν άντικαταστάτην του Βίλκε δέν ήδύ- 
νατο νά άνεχθή, άπεσύρθϊ] τδ ετος 1778  όλοτελώς. ’Έκτοτε έζη ίδιω- 
τεύων ότέ μέν έν Λειψία, ότε δέ έν Δεσσάου, έν Χάλλη καί Μαγδεμ
βούργο), κεχολωμένος καί δυσηρεστημένος. 'Η λύπη αύτη ηύξανε διά συ
νεχών ερίδων. Μετά τήν εκδοσιν Θεολογικών τινων συγγραμμάτων 
έγραψε τδ 17 87  «Μέθοδον περί έκμαθήσεως της άναγνώσεως». Τότε 
προύτεινε τήν παράδοξον πρότασιν νά ίδρυθώσι δημοσία δαπάνη αρ
τοποιεία, ΐνα διά τών έψημένων στοιχείον τοΰ άλφαβήτου, προσενέγκη 
πρόσφορον μέσον έποπτικής διδασκαλίας. Κ ατά τά τελευταία έτη τοΰ 
βίου του μετέβη είς τδ Μαγδεμβοΰργον, δπου έδίδασκεν είς τδ έκεϊ π.αρ- 
θεναγωγεΐον. Έκεϊ δέ άπεβίωσε κατά τδ ετος 1790  προφέρο>ν τους έξης 
λόγους «θέλω νά διαμελισθώ πρδς ωφέλειαν τών όμοιων μου». Τδ Φι~ 
Λανθρωπηον έπέζησεν αΰτοϋ μόνον έτη τινά, διότι τδ ετος 1793  δλο- 
σχερώς έξέλιπε.

(Έ -ετα ι τδ τέλος) ξ ] \ 1  .  < 1 .  ^ Γ Κ Ω Ν Α Κ Η Σ

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ
Π Ε Ρ Ι  ΤΩ Ν  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ω Ν  

ΕΝ Τ Ο I Σ Σ Χ Ο Λ Ε  ΙΟ ΙΣ

Έ ν Λαρίσϊ] ώς διευθυντής τοϋ έκεϊ Διδασκαλείου διατριβών εΤχον 
μάθτ) έκ τών έφημερίδιον δτι διά Νόμου είσήχθησαν τά στρατιωτικά γυ" 
μνάσια είς τάς δύο άνο>τέρας τάξεις τών γυμνασίων άντί τής γυμναστι

κής. Τδ τοιοΰτο, δσον έναντίον καί άν εΐναι είς τήν έννοιαν τών γυμνα
σίων, δέν μοί έφάνη έν τούτοις καί παράδοξον, άναλογιζομένω δτι παρ’ήμϊν 
τά πάντα δύνανται νά συμβωσι και νομοθετηθωσι. ϋλπ ιζον ομως οτι οί 
κ. κ. Γυμνασιάρχαι καί οί άλλοι παρ’ ήμΐν περί τά  σχολικά καταγινόμε- 
νοι ήθελον y άριν τών σχολείων κατακριν/ι το μετρ ον τοϋτο, και ηθελον 
συντελέση ν ’ άποδοθώσιν οί μαθηταί είς τα σχολεία των και είς τα  μα- 
θήματά των, άποβαλλομένου έκ τοΰ δργανισμοΰ τώ ν σχολείων μέτρου, 
δπερ ήδύνατο νά βλάψτι τους μαθητάς των ώς πρδς τήν πρόοδον, άλλά πρδ 
πάντων ώς πρδς τήν ΰγίειαν. Ά λ λ ’ άντί διαμαρτυρίας τών αρμοδίων άνέ- 
γνωσα είς τάς εφημερίδας έγκώμια τών στρατιωτικών γυμνασίων μετ’ 
αφθονίας γινόμενα, άλλά καί μετά τοσαύτης έπιπολαιότητος, ώστε ήναγ- 
κάσθην νά γράψω άναίρεσιν τών έγκωμίο>ν και να άποστειλο) ταυτην προς 
τδ Τπουργεΐον τών Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, 
άντίγραφον δέ ταύτης πρδς δημ οσίευσιν είς μίαν τών έν Αθήναις έκδι- 
δομένων έφημερίδων. Ά λ λ ά  δυστυχώς ή όημοσίευσις δεν έγενετο ειτε 
διότι ή έφημερίς έκείνη άντεπροσώπευεν έναντίαν τή ήμετέρα γνώμην ώς 
πρδς τά στρατιωτικά γυμνάσια είτε καί δ ι’ άλλους λόγους. Παρελθούσης 
δέ της ώρας έκείνης της καταλλήλου πρδς δημοσίευσή δέν έφρόντισα νά 
δημοσιευθή άλλαχοΰ ή γνώμη μου, δ ιό τ ι εβλεπον μ ετ’ εϋχαριστήσεως δτι 
ό θεσμδς ούτος θά έμαραίνετο καί θά επιπτεν άφ’ έαυτοΰ, άφ’ οΰ οί μα- 
θνιταί μετά πολλής δυσαρεσκείας προσήρχοντο είς τά  γυμνάσια τά στρα
τιωτικά, οί δέ νυμνασιάρχαι άναφανδδν κατέκριναν τδ έτερογενές τοΰτο 
στοιχεΐον τδ είσαχθέν άμελετήτως καί μετά σπουδής είς τά  σχολεία. Ή  
τοιαύτη χλιαρότης παρατηρηθεΐσα ευθύς έν άρχή τής έφαρμογής καί είς 
τούς διδάσκοντας καί είς τους διδασκομένους μοί έφάνη εύνοϊκδν σημεΐον 
οτι ή φύσις τών γυμνασίων θά άπέβαλεν άφ’ έαυτης το ξενικόν, οπερ 
ε’ίτε υπερβολικός ζήλος πρδς τά  στρατιωτικά, είτε καί άλλοι λόγοι έπέ- 
βαλον είς τά  Γυμνάσια. Ά λ λ ’ έν Άθήναις παρετήρησα δτι δέν εχει ούτω 
τδ πραγμα. Ένταΰθα αί στρατιωτικαί άσκήσεις τών μαθητών είναι άνα- 
τεθειμέναι είς χεΐρας άνδρδς φιλοπόνου καί ένθουσιώδους, πεπροικισμέ- 
νου μέ χαρίσματα στρατιωτικά, καί συνδέσαντος τήν άποστολήν του αύτήν 
μέ τήνέπιτυχίαν τών στρατιωτικών άσκήσεων έν τοΐς γυμνασίοις, κατορ- 
θοΰντος δέ διά της έπιμονής του καί της καρτερίας του ίκανά πρά
γματα, ώς έξ ιδίας άντιλήψεως παρετήρησα κατά τάς έξετάσεις τών 
μαθητών. Διά πάντων τούτων τών προσπιπτόντων άμέσο)ς είς 
τήν άντίληψιν τών κ. κ. υπουργών πειθόμεθα δτι δέν παρασκευά



ζεται ή ταχεία αποβολή τών στρατιωτικών γυμνασίων έκ τών 
σχολείων, άφ οΰ ήξευρομεν οτι έν Ελλάδι έπιστημ,ονική έξέτασις 
τών ζητημ.ατων πολυ όλιγον εισχωρεί και εΐς άλλα και δή καί εί; την 
νεωτέραν νομοθεσίαν τών σχολείων. Ά λλά  τοϋτο δεν πρέπει νά κωλύση 
ήμας νά προσπαθησωμεν νά ΰποσκάψωμεν τά θεμέλια θεσμοϋ, δστις καθ’ 
'/ΐν εσχηματισαμεν γνώμην εκ της εςετάσεο)ς τοϋ πράγματος καί έν τί) 
θεωρία καί έν τ·$ έφαρμογη αύτοΰ, άν έφαρμοσθή έννοεϊται μ ετ’ αύστη- 
ρότητος και επιμονής, όπερ άπευχόμεθα, πολλάς τρυφεράς υπάρξεις τών 
μαθητών άλλας μέν θά παραμόρφωση σωματικώς, άλλας δε θά στείλϊ) 
προο ρ̂ως εΐς τον Αόην, θα γεινη δε και ή αιτία νά χαλαρ<οθή τών μ.α- 
θητών ή έπιμέλεια περί τήν σπουδήν τών γυμνασιακών μαθημάτων, ήτις 
όεν ήτο όά πολύ καί πρότερον άκμαία. Λιά τοϋτο κρίνομεν καθήκον 
σήμερον μάλιστα, ότε καταβάλλεται άξιέπαινος προσπάθεια -ίιά τή ; συ- 
στάσεως γυμναστικών συλλόγων νά έμψυχωθη καί διαδοθη παρ’ ήμΐν ή γυ
μναστική, νά όημοσιεύσωμεν τήν γνώμ.ην ήμών περί τή ; αξίας τών στρα
τιωτικών ασκήσεων έν τοΐς γυμνασίοις. Πρός αποφυγήν δέ προσθέτων 
κοπών όημοσιευωμ.εν αύτην, ώς είχομεν άλλοτε διατυπώσ/) αύτήν πρός 
δημοσίευσιν.

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜ Ν ΑΣΤΙΚΟ Σ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΗ Σ

Είς τας εφημ.εριόας τών Αθηνών έόημοσιεύθησαν άρθρα ύπέρ τών 
στρατιωτικών ασκήσεων έν τοΐς σχολείοις. Οί λόγοι οί πείθοντες τους 
γραψαντας ύπερ τής διατηρησεως τών εΐσαχθέντων γυμνασίων είναι έν πε- 
ριλήψει οί έξης.

1. Οτι ταϋτα διεγείρουσιν εΐς τόν άνθρωπον κλίσιν τινά άκατά- 
σχετον πρό; τήν δρασιν.

2. Οτι έξοικειονουσι τον πολίτην μέ τόν στρατιωτικόν βίον καί 
έμβάλλουσιν εΐ; τοΰτον αγάπην.

3. "Οτι θά άναπλάσωσι φυσιολογικώ; του; "Ελληνα; καί θά ποιή- 
σοισιν αύτούς ύγιεΐ; καί φιλοπόνους.

4. Οτι εςεγειρουσι και έπιρρωνυουσι τό πατριωτικόν φρόνημ.α.
ο. Οτι εςεγειρουσι την κοινωνικότητα καί τόν σύνδεσμον τών μ α 

θητών πρό; άλλήλου;.
Ούδεί; τών λόγων τούτων νομίζω ύπήρχεν εΐ; τόν νοΰν οδτε τοϋ πρώ

του συλλαβόντο; τήν ιδέαν περί εισαγωγή; τών στρατιωτικών ασκήσεων

εί; τά σχολεία ούτε τών μιμητών αΰτοΰ. Τό ζήτημα νά είσαχθώσι τά  
στρατιωτικά γυμνάσια είς τά  σχολεία χρονολογείται άπό τοΰ 1804 έπί 
Guthsmuth, οστις ύπέβαλεν υπόμνημα εΐς τό ύπουργεΐον τής Πρωσ- 
σίας περί εισαγωγής εΐς τήν γυμ.ναστικήν στρατιωτικών ασκήσεων 
καί πρός στρατιοιτικήν μόρφο>σιν τών μαθητών, άλλά πρό πάντων πρός 
παρασκευήν ύπαξιωματικών διά τόν στρατόν. Ά λ λ ’ ό 'Υπουργός Stein  
άπέρριψε τό ΰπόμ.νημα, διότι έν αύτφ άνεΰρε χάριν τών στρατιωτικών 
γυμνασίων τάσιν πρός παραγκωνισμόν τής γυμναστικής, εΐς <?£ χά σχο
λεία είσι/γοντο πράγματα άΙΜ τρια τοϋ έχπαιόευτιχοϋ σκοπού αυτών. 
Ά λλά τοΰτο δέν άπήλπισε τούς οπαδούς τοΰ συστήματος καί άπό τοϋ 
1804— 1879 έγεννήθη μ-εταξύ τών οπαδών τής εισαγωγής τών στρατιω
τικών γυμνασίων εί; τά  σχολεία καί τών πολεμ.ίων τή ; ιδέα; ταύτης με
γάλη συζήτησις, είς ήν ελαβον μέρος καί μεγάλοι άνδρες ώς ό Trende- 
leburg, ό Moltke, ό Raum er, ό Rhoden, κλπ. καί ής τά αποτε
λέσματα είναι κατά τήςε ϊσαγο>γής είς τά  σχολεία τών στρατ. ασκήσεων. 
Οί λόγοι, ου; φέρουσιν οί οπαδοί τή ; εισαγωγή; τών στρατιωτικών 
ασκήσεων εί; τά  σχολεία είναι 1. ότι δύνανται αύται νά άναπληρώσοισι 
τήν γυμναστικήν 2; οτι καθιστώσι τό έθνος ρωμαλέον 3. ότι συντελοϋ- 
σιν εί; τήν βελτίωσιν τών οικονομικών καί 4. ότι έλαττόνουσι τόν χρόνον 
τή; θητεία;. Νομίζω ότι οί λόγοι οί κινησαντε; τήν Κυβέρνησή τής 
Έλλάδο; πρό; εισαγωγήν τών στρατιωτικών άσκήσεων είς τά  σχολεία 
είναι λόγοι οικονομικοί δηλ. τής έλαττώσεως τοΰ χρόνου τής θητεία;, όπερ 
είναι λίαν σπουδαΐον εΐ; ήμας. ’ Εθνο; μικρόν μέ μεγάλην αποστολήν καί 
εξωτερικήν καί εσωτερικήν εχει καθήκον νά προνοήση έξ ίσου καί περί 
άμφοτέρων. Ώ ;  πρό; τήν έξοιτερικήν πολιτικήν ή Έ λλά; οφείλει νά εχν) 
πολύν στρατόν, καί καλόν, άλλά πολύ; στρατός καί καλό; άπαιτεΐ δαπά
να; δυσαναλόγους πρός τόν πληθυσμόν καί τούς πόρου; τοΰ Κράτου;. Καί 
εν έκ τών δύο είναι δυνατόν νά γείνη, ?ι νά άφιερωθ^ ή Έ λλά; άποκλει- 
σηκώς εί; τήν στρατιωτικήν παρασκευήν τοΰ έθνου;, δαπανώσα ύπέρ αύτή; 
τά είσοδήματά τη ; καί άμ.ελοϋσα κα τ’ άνάγκην πασαν έσωτερικήν βελ- 
τίωσιν, έν άλλοι; λόγοις θυσιάζουσα εΐς τήν εξωτερικήν ιδέαν τήν έσωτε
ρικήν, εΐς τήν μεγάλην τήν μέλλουσαν όλας τά ; μικρά; καί μ,εγάλα; τά ; 
παρούσα;, ή νά συμβιβάση καί τά δύο φροντίζουσα συγχρόνω; καί περί 
τή; έξωτερική; καί τή ; έσωτερική; άποστολή; τη;. ’Εννοείται δέ οτι ή 
σύγχρονος πρόνοια περί άμφοτέρων έπιβάλλει είς άμφοτέρους περιορι
σμούς, περιορισμοί δέ ώς πρός τήν στρατιωτικήν παρασκευήν τοΰ ϊθνους
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αξίαν τών περιστάσεων και τών κινδύνων, ούς οφείλει νά αντιμετώπιση 
ή Έ λλά;, είναι λίαν επικίνδυνον πράγμα. Νομίζω δτι της αξιέπαινου ταύ
της ανησυχίας προϊόν ήτο και ή εισαγωγή τών στρατιωτικών ασκήσεων 
είς τά  σχολεία. Τό πρόβλημα ήτο πώς δ ι’ ολίγων χρημάτων νά εχωμεν 
πολλούς καί καλούς στρατιώτας. Διά τής έλαττώσεως τής θητείας δυνά
μεθα βεβαίως νά άποκτήσωμεν πολλούς, άλλά διά νά εχωμεν καί καλούς 
πρέπει νά αύξήσωμεν τήν θητείαν. Ά λ λ ’ ή αύξησις ταύτης πρέπει να 
γείννι ούχί έν τώ στρατώ, άλλ’ άλλαχοΰ. ΓΙοϋ ; άλλοτε έδόθη άπάντησις 
είς τον λαόν καί είσήχθη το σύστημα τής εθνοφυλακής, οπερ δέν εύδοκι- 
μησεν. ’Ήδη δέ έγένετο άπόπειρα προς λύσιν τοϋ προβλήματος είς τα 
σχολεία.

Πριν εΐπωμεν τήν γνώμην ήμών περί τοϋ μέτρου τούτου τής Κυ- 
βερνήσεο ς̂ όφείλομεν νά έκφράσωμεν τήν απορίαν ήμών πώς ζήτημα, 
περί οΰ πολλαί έγένοντο συζητήσει; καί πολλά βιβλία έγράφησαν καί έν 
Γερμανία καί έν Ε λβετία  καί οπερ είναι λελυμένον κατά τής εισαγω
γής τών στρατιωτικών άσκήσεων έν τοΐς σχολείοις, είσήχθη είς τά  ήμέ- 
τερα σχολεία κατόπιν τής καταδίκης αύτοΰ ύπό τών διαπρεπεστέρων 
άνδρών τής Εΰρώπης. Ή  πείρα τών έθνών, ο'ία ή έν Γερμανία, έκφραζο- 
μένη διά τοΰ στόματος τοϋ Moltke, τοΰ Tredelen (burog τοΰ RaU- 
m er, τοΰ Rhoden καί άλλων, είναι πείρα σεβαστή καί κανών τών πρά
ξεων άλλων έθνών ώς τό ήμέτερον. Μοί φαίνεται δέ λίαν έσφαλμένη ή 
γνώμη δτι ύπό άλλο κλίμα ζώμεν ήμεΐς καί δτι δσα άποτυγχάνουσι 
παρ’ έκείνοις δύνανται νά έπιτύχ<οσι παρ’ ήμΐν. Νομίζω δτι τό άληθες 
είναι τοΰτο δτι, δσα άποτυγχάνουσι παρά τοΐς Εύρωπαίοις, κατά μείζονα 
λόγον θά αποτύχωσι παρ’ ήμΐν, άφ’ ού άποτυγχάνουσι παρ’ ήμΐν καί δσα 
έπιτυγχάνουσι παρ’ έκείνοις. Τά στρατιωτικά γυμνάσια άνήκουσιν εις 
τά σχολεία τοσοΰτον, δσον άνήκουσι καί τό άροτριάν, τό ναυπηγεΐν, το 
οίκοδομεΐν, τό χρηματίζεσθαι. Ούδείς δε δύναται νά διϊσχυρισθίί δτι το 
δπλον είναι ώφελιμώτερον τοϋ άροτρου ή άλλου τινός παρομοίου οργάνου. 
Ή  έννοια τών παιδαγωγικών σχολείων, καί τοιαΰτα είναι'καί τα  γυ
μνάσια, αποκλείει πάσαν ειδικήν έν αύτοϊς μόρφωσιν, καί τοΰτο και 
χάριν τοϋ ατόμου τοΰ παιδευομένου, άλλά καί χάριν τής κοινωνία? 
καί τής πολιτείας, διότι έν τ?ί γενικΐ) μορφώσει ύπάρχουσι τα 
έφόδια πρός εύδοκίμησιν έν παντί είδικφ έργω, δ θά άσκηση ° 
άνθρωπος μετ’ έπειτα έν τώ βίω, ούχί δμως καί έν τη μερική μορφώσει, 
ήτις καλλιεργουμένη πρό τής γενικής μορφώσεως καί άντ’ αύτής περ‘0"
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ρίζει τόν νοϋν τοΰ μαθητου είσάγουσα είς αύτόν τήν μονομέρειαν, ήτιξ 
είναι ΐδιότης άλλοτρία τή ; έννοια; τών γυμνασίων. Ά λ λ ά  θυσιάζοντες τά  
σχολεία είς τήν στρατιωτικήν παρασκευήν τοΰ έθνους έπιτυγχάνομεν 
τούλάχιστο1? τούτου ; Είναι μεγάλη πλάνη νά νομίζν) τις δτι τόν στρα
τιώτην απαρτίζει ή στολή καί ό διαχειρισμός τοϋ δπλου, δσον δεξιώς- 
κχί άν γίνηται τοΰτο. Αύτά είναι τά εύκολώτατα, τά  οποία δύνανται νά 
γείνωσι μ ετ’ έπιτυχίας καί παρά μαθητών τών δημοτικών άκόμη σχολεΐ6>ν. 
Ά λλά  πρό τοΰ διαχειρισμοΰ τοΰ δπλου πρέπει είς τούς νέους νά έμφυτευ- 
θώσιν αί άνδρικαί καί στρατιωτικαί άρεταί, ή άφοβία πρός τούς κινδύνους, 
η παρουσία τοϋ πνεύματος έν κινδύνοις, ή σκληραγωγία, ή καρτερία, ή 
αύταπάρνησις, ή συναίσθησις τοΰ καθήκοντος, ή πολεμική* φιλοδοξία, ή 
πειθαρχία, ή φιλοπατρία, ή κοινογνωμοσύνη, τά  όποια πάντα όμολογου- 
μένως άπαρτίζουσι κατά μέγα μέρος τόν στρατιώτην καί τά  όποια έν 
τοΐς σχολείοις δ ι’ ούδενός άλλου μαθήματος ■ έξεγείρονται καί καλλιερ
γούνται τόσον, δσον διά τής γυμναστικής. Δύναμαι νά βεβαιώσω έκ πείρας 
ότι μετά πολλών μηνών έν τώ στρατφ διαμονήν μία αγρυπνία άφτιρει 
άπό τούς στρατιώτας τήν φαιδρότητα, ή ελλειψις τοΰ καφφέ κατά τήν 
πρωίαν έποίει αύτούς δυσθύμους, κατά γής δέ έν ύπαίθρω ύπνος έγέννα αύ- 
τοΚ ΐσχυράν συνάγχην. Τούτων ούτως έχόντων είναι γελοΐον καί νά σκέ- 
πτηταί τις δτι έπί μήνάς τινας τοϋ έτους διώρος ή τετράωρος καθ’ έβδο- 
μαδα άσκησις τών μαθητών μέ τά δπλα παρασκευάζει στρατιωτικώς τό 
έθνος. Απορίας δέ άξια μοί έφάνη καί ή γνώμη δτι ή γυμναστική άη α  tor 
μαθητι'μ·. "Οστις παρευρέθη είς τά  γυμναστήρια τών Γερμανών, τά  
όποια άπαντα διεσκευάσθησαν κατά τάς άρχάς τοΰ Sp iess δένδύνα τα ι ή 
νά θαυμάση διά τήνέξέγερσιν, ήν γεννοέ εις τού; μαθητά; καί ό τρόπο; τών 
ασκήσεων καί τά είδη αύτών. Τόσον δέ ή γυμναστική έθεωρήθη διεγείρουσα 
ανδρικά; άρετά; εί; τόν λαόν, έπομένω; καί μορφοΰσα αύτόν στρατιο>τι- 
κώς,ώστε έν Γερμανία ή γυμναστική είσήχθη καί είς τόν στρατόν. Καί άν 
έπραττε τυΰτο ή ήμετέρα Κυβέρνησις, ήθέλομεν έκθύμως χειροκροτήση 
εις τοΰτο. Ά λ λ ά  νά είσαγάγη τά  στρατιοιτικά γυμνάσια είς τά  σχολεία 
ε·ναι προσβολή καί κατά τών σχολείων καί κατά τής άληθοΰς στρατιω- 
τ '·κής έκπαιδεύσεως, ήτις παρωδείται έν τοΐς σχολείοις.

Πλημμελές δέ είναι δτι τά  στρατιο>τικά γυμνάσια διεγείρουσιν είς τόν 
άνθρωπον κλίσιν τινά άκατάσχετον πρός τήν δράσιν. Τούναντίον δύνα
μαι δ ι’ άφθονου πείρας νά βεβαιώσω δτι οί κατορθοϋντες τάς περισσοτέ-



ρας ώρας καί της ημέρας ακόμη νά κοιμώνται μάλλον η νά έργάζωνται 
είναι οί στρατιώται.

Επίσης δέν μ.οί φαίνεται δρθόν δτι τά στρατιωτικά γυμνάσια έξοι- 
κειόνουσι τδν πολίτην μέ τδν στρατιωτικόν βίον καί έμ-βάλλοΰσιν είς τού
τον αγάπην. Ούδέν πραγμα αποκρούει μετά τόσης έμφαντικότητος ό 
παΐς ή νά ί'σταται έπί ώραν είς προσοχήν μέ τεταμ.ένον σώμ.α. Καί έπειδή 
κατά φυσιολογικούς λόγους ή άπαίτησις αυτη είναι μεγαλειτέρα της δυ- 
νάμεώς του αθετεί τάς απαιτήσεις της στρατιωτικές καί χαλαροΰται 
ή πειθαρχία. Καί τοιουτοτρόπως άντί της στρατιωτικής παιδείας έ'χομεν 
στρατιωτικήν ψευδοπαιδείαν καί στρατιωτικήν παιδιάν.

Επίσης δέν είναι ακριβές δτι θά άναπλάσοισι τά  στρατιωτικά γυμνά
σια φυσιολογικώς τούς 'Έλληνας καί θά ποιήσωσιν αύτούς υγιείς καί φι- 
λοπόνους. Ή  φυσιολογική άνάπλασις έξαρτάται έκ πλείστοιν δρων, πρώ
τιστα  δέ πάντων έκ της τροφής καί της διαίτης. Έ κ τών πολλών δέ 
όρων πρδς φυσιολογικήν άνάπλασιν είναι καί ή παιδαγωγική γυμναστική 
περιλαμβάνουσα εις τάς έαυτής άσκήσεις και τά  έθνικά παιγνίδια, 
δπως γίνεται τοΰτο έν τώ Διδασκαλείω Θεσσαλίας ύπδ τήν διδασκαλίαν 
τοΰ Γερμ.ανοΰ γυμ,ναστοΰ κ. L itdekke.

Οτι αί στρατιωτικαί άσκήσεις έξεγείρουσι καί έπιρρωννύουσι τό 
πατριοιτικδν φρόνημα, δτι ύποστηρίζουσι τήν ένότητα καί τήν άδελφο- 
ποιησιν τών μ-αθητών, τοΰτο ούδαμ.ώς έξάγεται έκ τών στρατιωτικών 
άσκήσεων, άλλ’ έκ τοΰ έπικρατοΰντος έν αύταΐς πνεύματος. Ά λ λ ά  τοΰτο 
αληθεύει κατα μ.είζονα λόγον λεγόμ.ενον περί τής γυμναστικής, έν γ πρδς 
ταΐς άσκήσεσιν υπάρχει καί τδ ασμα. Συμφωνώ μετά τών άρθρογράφων 
οτι πρεπει ό μ.αρασμ,ος τοΰ σώματος ό έπιφερόμ.ενος διά τής μονομ.εροΰς 
παιδεύσεως τοΰ πνεύμ.ατος να θεραπευθη διά τής εισαγωγής τών σωμα
τικών ασκήσεων, διά τής εισαγωγής τοΰ ασμ.ατος είς τά  σχολεία. Νεό- 
της λυπημένη είναι παρά φύσιν νεότης. Ή  γυμναστική είναι διά τούς μ.α- 
θητάς καί ή στρατιωτική διά τούς στρατιώτας. *Av σκεπτώμεθα νά πα- 
ρασκευάσωμεν τδ έθνος στρατιωτικώς πρέπει έκτδς τής άλλης παιδεύ- 
σεως τοΰ έθνους νά γενικεύσωμεν καί τήν γυμναστικήν καί νά καταστή- 
σωμεν αυτήν προσφιλή είς τον λαόν, περιλαμ-βάνοντες έν αύτή τδ πνεΰμ.α, 
όπερ είσήχθη διά τοΰ Spiess είς τήν γυμναστικήν. Ούδέν δέ άλλο μέ
σον άπεδείχθη κρατΰνον τά έθνη δσον ή γυμναστική.

Έ κ τών άνωτέρω συνάγομεν
1, Οτι αί στρατιωτικαί ασκήσεις μή άνήκουσαι εΐς τά  σχολεία

πρέπει νά άποβληθώσιν έξ αύτών, νά είσαχθ^ δέ ά ντ’ αΰτών ή γυμνα
στική, ήτις πολυμ.ερώς παιδεύουσα τδν άνθρωπον παρασκευαζει αύτον 
καί διά τήν ειρήνην καί διά τδν πόλεμον, έν ώ αί στρατιωτικαί ασκήσεις 
καί άν ύποτεθνί δτι δίδουσι ποιάν τινα παρασκευήν, αυτη άναφέρεται 
άποκλειστικώς είς τδν πόλεμ.ον, δστις καταλαμβανει πολλοστημοριον 
μόνον τοΰ δλου βίου τοΰ άνθρώπου.

2. δτι οί λόγοι οί φερόμενοι ύπέρ τών στρατιωτικών γυμνασίων έν 
τοΐς σχολείοις είναι κυρίως λόγοι ύπέρ τής γυμναστικής και κατα τών 
στρατιωτικών άσκήσεων.

3. "Οτι τά  στρατιωτικά γυμνάσια έν τοΐς σχολείοις άπαιτοΰντα 
ανεπτυγμένα σώματα καί δυνάμεις άσυγκρίτως άνωτέρας τών μ.αθητών 
καί αποκλειστικήν άφιέρωσιν τών γυμναζομένων είς αύτα ανευ άλλης 
κοπιώδους έργασίας μάλιστα πνευματικής ού μ,όνον βλάπτουσιν τούς μα
θητάς τρυφερούς έτι δντας σωματικώς ενεκα τής μεγάλης κοπώσεως άλλα 
καί καθιστώσιν αύτούς ανικάνους μετα τήν έκάστοτε κόπωσιν να παρα
σκευάζονται είς τά  μαθήματά των καί οΰτ6>ς έν ώ βλάπτουσιν αύτους 
σοιματικώς βλάπτουσι καί πνεοματικώς χωρίς νά κατορθοΰται ούδέ ή 
•στρατιωτική αύτών έκπαίδευσις, ύπέρ ής μετα προφανοΰς τολμ.ης οι 
είσηγηταί τών στρατιωτικών άσκήσεων είς τά  σχολεία άπεφασισαν να 
θυσιάσωσι καί γυμνάσια καί μαθητάς.

4. "Οτι τά  σχολεία διδάσκοντα καλώς τήν Ιστορίαν τοΰ έθνους ήμών 
καί τήν γυμναστικήν εχουσι τδ άριστον μέσον πρδς όιέγερσιν τών στρα- 
τικών άρετών, έφ’ ών στηριζόμένος άληθινδς στρατιωτικός βίος κατα  
τήν πρέπουσαν ηλικίαν θά άναδείξν) στρατιώτας, οίους πάντοτε ή ιστο
ρία της Ελλάδος εμφανίζει είς τόν κόσμον άπό τών χρόνων τοΰ Λεω- 
νίδου μ.έχρι τών χρόν&>ν τοΰ Αώρη καί τοΰ Πετοοπουλακη.

£Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

0  ΔΙΔΑ ΣΚ ΑΛΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ό  διδάσκαλος έστίν υι ψνχ*) οχοΛήC· Κτίρια, δωμάτιά τΐαρα- 

δόσεων, έπιπλα, πρόγραμμα, ώρολόγιον, πάντα ταΰτα δύνανται νά ώσιν 
άριστα, άλλ’ έάν ό διδάσκαλος δέν άξίζη τ ι,  ή σχολή έστι πάντοτε κακη.



Οί καλοί διδάσκαλοι άποτελοΰσι τά  καλά σχολεία- ό διδάσκαλος δυ
νατόν είπεΐν έστιν ?} σχο.Ιή αύτή. Ά λ λ ’ όποιο; δέον νά ή παρ’ ήμΐν 
ό διδάσκαλο;, ΐνα συναριθμήται έν το ΐ; καλοί; διδασκάλοι;; Ό  διδά
σκαλο; τή ; ελληνική; δημοτική; σχολή; δέον νά η ορθόδοξο; την πί- 
στιν, άμεμπτο; τήν διαγωγήν, καλώ; κατηρτισμένο;, ίκανδ; εί; τδ ύψηλδν 
αύτοΰ λειτούργημα και πιστδ; καί άφοσιωμένο; εί; τδ εργον. Αύται 
είσιν αί θεμελιώδεις τοΰ "Ελληνο; διδασκάλου άρεταί έξ ού ή σωτηρία 
καί ή πρόοδο; τή ; δημ. ελληνική; σχολή; κρέμαται σχεδόν αποκλει
στικά»;, καθόσον ταΰτα έξαρτώνται έκ τή ; ανθρώπινη; δυνάμεω; και ίκα- 
νότητο;. 'Ο βουλόμενο; λοιπδν γενέσθαι διδάσκαλο;, έχέτο) πάντοτε προ 
οφθαλμών καί σπουδαζέτω καλώ; τήν εικόνα τοϋ καλοΰ διδασκάλου, ήν 
ίχνογραφοϋμεν ώ; έξή;.

Λ . ' .  Π ίβτις τοΰ διδασκάλου.

Ό  διδάσκαλο; τή ; ορθοδόξου ελληνική; δημοτική; σχολή; έστι 
διδάσκαλο; τή ; θρησκείας, διδ καί ή ποιότη; τή ; πίστεως αύτοΰ δεν 
είναι άδιάφορόν τ ι, άλλά τδ σπουδαιότεοον πάντων. ’Εν πρώτοις καί 
προ πάντοιν ό έ'λλην διδ. τής Δημ. Σχολής οφείλει νά ή πιστός Χρι
στιανός, διότι τδ πρώτον καθήκον αύτοΰ εΐναι τά  είς Χρίστον βεβαπτι- 
σμένα παιδία διά χριστιανικής διδασκαλία; καί άγωγή; εί; τον Χρίστον 
αύτδν ν ’ άγάγη, δπω; γίνωνται καλοί τοΰ Κυρίου μαθηταί (Ματθ. 19,
18). "Οπω; ή τοΰ Χριστοϋ ’Εκκλησία μόνον διά κηρύκων πιστών τοϋ 
Εύαγγελίου έθεμελιώθη τδ κ α τ ’ άρχά;, ουτω καί νϋν μόνον διά πιστών 
διδασκάλων δύναται νά οίκοδομήται ’] καί στερεώται. 'Ο χριστιανισμό; 
άπαιτεΐ παρά πάντων τών οπαδών αύτοΰ έξαιρέτο»; παρά τών διδασκά
λων καί τών ποιμένων βεβαίαν, ώρισμένην καί άμετάτρεπτον ομολογίαν 
τής Χριστιανική; άληθεία;. Διδ τδ χαρακτηριστικδν τοϋ Χριστιανοΰ 
διδασκάλου δεν είναι τδ ναι καί ού, (άβεβαιότης και άοριστία περί την 
ομολογίαν τή ; πίστεως) άλλά παρ’ αύτοΰ τδ ναι έστι ναί, καί τδ οΰ ού. 
(Β'. Κορ. 18). Ό  διδάσκαλο; διδάσκων άλλως, % ώ; διδάσκει ό λόγο; 
τοϋ Θεοΰ, ποιεί τδ ού ναί, καί τδ ναί ού, άλλ’ δ ορθόδοξος εΛ.Ιην διδ. 
δέδεται ύπό τε τοΰ χριστιανικού καί πατριωτικού καθήκοντος νά διδά- 
σκ·/) εύσυνειδότως κατά τδ Εύαγγέλιον, οπερ έστι δύναμι; Θεοΰ πρδς 
σωτηρίαν πάντων τών είς αύτδ πιστευόντων.

Β '. Ή  διαγω γή τοϋ διδασκάλου.

Τδ τοΰ αποστόλου λόγιον «Δεΐξόν μοι την πίστιν έκ τών έργων 
σου», αρμόζει πρδ πάντ6>ν τώ διδασκάλω. Γ0  Απόστολος Παΰλος άπαι- 
τεΐ παρά τοϋ έπισκόπου τοΰ ποιμένος τών ψυχών άρα καί παρα τοΰ δι
δασκάλου ΐνα η άνέγκλητος ώς Θεοΰ οικονόμος, μή πλήκτης καί αύθά- 
δης, μη οργίλος, μη πάροινος, μη αισχροκερδής, μή άνυπότακτος 
(Τίτ. Α'. 6).

Ούδέν έπιδρα έπί τήν ψυχήν τών παιδίων τοσούτον ίσχυρώς, δσον τδ 
καλδν παράδειγμα τοϋ μορφωτοΰ αύτών διδασκάλου. ’ Εστι τοΰτο ίσχυ- 
ρότερον πάσης ρητορικωτάτης διδασκαλίας καί παραινέσεο>ς. Ό  τής πα- 
ραινέσεως λόγος τότε μόνον έπιδρα έπί τήν ψυχήν τών παιδίων, δταν 
έξέρχηται έκ στόματος διδασκάλου διάγοντος βίον άνεπίληπτον, καί έν 
άγαθή συνειδήσει δυναμένου νά εΐπη τδ τοΰ Αποστόλου «Άκολουθεΐτέ 
μοι καί έπιβλέψατε έπί τούς ούτο) παρακειμένους είς ήμάς εχετε παρά
δειγμα. . . . »  Ό ς δ’ αν ποίηση καί διδάξη, ταύτην μόνον θεωρών οϊ- 
κοδομητικήν διδασκαλίαν την έπί τοΰ ίδιου βίου τοΰ παραινοΰντος έρει- 
δομένην. Ό  χριστιανδς διδάσκαλος δ γινόμενος σκάνδαλον τή νεολαία 
διά τής διαγωγής αύτοΰ προξενεί ζημίαν μεγίστην, δυσχεραίνει έαυτω 
τδ τής παιδαγωγίας εργον καί έπισύρει καθ’ έαυτοΰ τήν τοΰ Κυρίου κα- 
τάραν (Ματθ. ιθ' 6)- δς δ’ άν σκανδαλίσϊ) ενα τών μικρών μου τούτων 
τών έλαχίστων τών πιστευόντων είς έμέ, συμφέρει αύτω ΐνα κρεμασθή 
μύλος όνικδς έπί τδν τράχηλον αύτοΰ καί καταποντισθή έν τώ πελάγει 
τής θαλάσσης. Έπισφραγίζομεν’ ταύτην τήν παράγραφον διά τοΰ Ά π ο -  
βτολικοϋ παραγγέλματος «Γίνεσθε ύπογραμμος τοΰ ποιμνίου.»

Γ\ Ή  περί τό λειτούργημα ικανότης 
τοΰ διδασκάλου.

Ό  μέλλων διδάξαι τ ι, δφείλει πρώτον νά μάθϊ) αύτδς ο,τι μέλλει 
I ^δάξαι. Si bene dediceris,bene docebis. Ά λ λ ά  καί τδ διδάσκειν 

“ύτο έστι δύσκολος τέχνη, καί τδ έργον τοϋ διδασκαλου Λειτούργημα 
μεγίστην έχον εύθύνην. Ό  χρυσοχόος προσέχει πολύ ΐνα μή κατά τήν 
Εργασίαν αύτοΰ καταστρέψν) πολύτιμόν τινα λίθον. Ό  διδάσκαλος δμως 
άνέλαβ? περιποιησιν ούσίας ούχί λίθινης, άλλ’ ή τ ι; κ α τ ’ εικόνα Θεοΰ



πεποιηται, άνέλαβε δε την διεύθυνσιν ψυχών άθανάτων, αϊτινες πρέπει 
ν άχθώσιν εις τον ύψηλον αυτών προορισμόν άνέλαβε τήν πνευματικήν 
ικανοτ/ιτα και προτερήματα, ατινα δφείλει ν ’ άναπτύξη δ ι’ ύγιοΰς παιδα
γωγικές τέχνης- διο το τοΰ διδασκαλου λειτούργημα απαιτεί ύπέρ παν 
αλλο σοοαραν προπαρασκευην. Οί φι.Ιοπάτριδες νέοι οί άφιερώσαντες έαυ- 
τους εις το μ-έγα και υψηλόν τοΰτο λειτούργημα προπαρασκευάζονται 
προς τοΰτο έν είδικοΐς ίδρύμασι τοΐς καλουμένοις διδασκαλείοις, ατινα 
παρέχουσι τοΐς τροφιμ.οις αύτών την προς το μέλλον λειτούργημα άναγ- 
καίαν έπιστημονικήν τέχνην καί πρακτικήν μόρφωσιν οί δέ διδάσκαλοι 
οί τελειοτατοι τών ίδρυμ.άτο>ν τούτων οφείλουσι νά κατέχοισιν δλας τάς 
γνώσεις, δσαι άπαιτοΰνται ΐνα έκπληρώσωσιν έπαξίως τάς υποχρεώσεις, 
ας άπαιτεΐ παρ αυτών ή πατοίς διδασκόντων έν ταύτη η έκείνη τη 
σΧ°̂ ·ή· ~αντων δε τών μαθημάτων τοΰ διδασκαλείου σπουδαιότερα 
εισιν εκείνα, άτινα σχετίζονται αμέσως μετά  τής παιδαγωγικής. Πώς 
ό όιδασκαλος όρθώς διδάσκει καί όρθώς μορφοΐ, ταΰτα διδάσκεται ό τρό
φιμος τοΰ διδασκαλείου έν τη καθημερινή διδασκαλία καί μ.ορφώσει τη 
παρεχόμενη έν τώ διδασκαλείω. Διότι καλή μέν ή θεωρία, άλλά θεω- 
ρητεον, ότι ή πραςις εστιν έπίβασις τής θεωρίας· διό καί τά  διδασκα
λεία όφειλουσι την πλείστην αύτών προσοχήν νά έφιστώσιν έπί τής πρα
κτικής μοργύσεω ς τών τροφίμων προς τοΰτο δέον τά καλώς δι (οργανω
μένα διδασκαλεία να έχιοσι μ.εθ’ έαυτών πρότυπον σχολήν, έν ή οί τρό
φιμοι τοΰ διδασκαλείου άσκοΰνται έπί τής πράξεως καί τής έφαρμογής’ 
Ινταΰθα οί τοΰ διδασκαλείου διδάσκαλοι όφείλουσιν έξ ύψηλοΰ καθήκοντος 
να δεικνυωνται πρόθυμοι εν τη τέχνη τοΰ μορφοΰν καί διδάσκειν παρέ- 
χοντες ταΐς μαθηταΐς αύτών πρότυπον διδασκαλίαν καί δδηγοΰντες αύ
τούς δεξιώς, ΐνα καλώς διδαχθώσι τδ όρθώς διδάσκειν καί τδ όρθώς 
άνατρέψειν.

^  * ϊ® πρός τό λειχούργ^μ* άφοσίωαις.

Η άκριβης γνωσις τών αρμοδίων μαθημάτων, καί ή π:ρί τδ μεταδι- 
όοναι δεξιοτης εισί λιαν σπουδαΐαι· άλλ’ έτι σπουδαίο τέρα έστίν ή εΆ 
τδ λειτούργημα άφοσίωσις' συνίσταται δ ’ αύτη εΐς τήν εύσυνείδητον έκ- 
πλήρωσίν παντ&>ν τών τοΰ λειτουργήματος καθηκόντων. 'Όσον σποι»" 
δαιοτερον τδ λειτούργημα, τοσω σπουδαιότερον δέον νά έκπ ληρώ ντα ί 

τα καθήκοντα αυτοΰ. Αλλα τ ί σπουδαιότερον τοΰ λειτουργήματος έκεΐ-

νου, οπερ προτίθεται νά εΐσαγάγη τά  παιδία είς τδν Χριστόν, ΐνα παρ* 
αύτω εύρωσι ζο>ήν (Ματθ. 19, 14), έξυπνίσν) ένταυτώ τδ πνεΰμα τών 
παιδίων καί πληρώστι διά παντοειδών γνώσεων, άναγκαίων είς τήν έπί- 
γειον ζωήν ; "Οσω ύψηλότερον τδ λειτούργημα, τόσω ίσχυρότερον έγ
κειται έν αύτω έλατήριον πρδς εύσυνείδητον έκπλήρωσιν αύτοΰ. Τδ δέ 
διδασκαλικόν λειτούργημα έστι τών σπουδαιοτάτων, άτε καθιερωθέν και 
εύλογηθέν ύπό τοΰ Κυρίου. Αύτός ό Κύριος συνίστησι το λειτούργημα 
τοΰτο’ έκ τούτου δέ προήλθον έπειτα τα λοιπά έκκλησιαστικα λειτουρ
γήματα δηλ. τδ τών πρεσβυτέρων, επισκόπων, διακόνων, ευαγγελιστών 
καί διδασκάλων. Ό  άπ. Παΰλος λέγει ρητώς (Έφ. 4 — 11) Αύτός ό 
Κύριος έδωκε τούς μέν άποστόλους, τούς δέ προφήτας, τούς δέ εύαγ- 
γελιστάς, τούς δέ ποιμένας καί διδασκάλους πρός καταρτισμόν τών 
άγιων είς εργον διακονίας καί οικοδομήν τοΰ όνομ.ατος τοΰ Χριστοΰ κτλ. 
Ά λ λ ’ ή καθιέρωσις τοΰ τών διδασκάλων λειτουργήματος δέν έξάγεται 
μόνον έντεΰθεν, άλλά καί έκ τών άξιοσημειώτων αύτοΰ λόγων πρός τόν 
Πέτρον «Βόσκε τά  άρνία μου» καί πρός τούς άποστόλους « Αφετε τά  
παιδία έλθεΐν πρός με κτλ.» . Έ κ τών λόγων τούτων τοΰ Κυρίου δύναν- 
ται νά έκτιμήσωσι δέοντο>ς τό λειτούργημα αύτών καί νά άνεύρωσι το 
έγκείμενον έλατήριον οί διδάσκαλοι οί συναισθανόμενοι, οτι οί λογοι ουτοι 
τοΰ Κυρίου πρός αύτούς σήμερον άπευθύνονται τους άμεσους διάδοχους 
των Αποστόλων έν τή έν Χριστώ παιδαγωγήσει τών τρυφερών τής Εκ
κλησίας αρνιών. Τούτων ούτως έχόντων δέν είναι δυνατόν διαπαιδαγώ- 
γησις τής νεολαίας ν ’ άποφέρη τούς προσδοκωμένους καρπούς, έάν μή 
γίνηται έν Πνενματι Κυρίου καί αν μη δ διδασκαλος συνδέηται στενό
τατα μετά τής 'Εκκλησίας αύτοϋ καϊ τών λειτουργών. Έάν ό διδά
σκαλος ώς λειτουργός τής Εκκλησίας είναι ανώτερος ή κατώτερος τών 
*λλων αύτής λειτουργών, ιερέων καί λοιπών, τοΰτ’ έστι ζητημα, οπέρ 

> δεν πρέπει νά προκαλώσιν οί λειτουργοί τής Εκκλησίας οιτε άνωτεροι 
*αί κατώτεροι. Έάν ποτέ συστή συζήτησις, πότερος, δ διδάσκαλος, ή δ 

ν ίερεύς έστι σπουδαιότερος λειτουργός, τότε δύναται ν άπαντηση τις οτι 
®ύτδς δ Παΰλος έλεγε περί έαυτοΰ-καί Άπολλώ (Α ' Κορινθ. 3, 9). Γις 
Παΰλος ; τις δέ Άπολλώς ; άλλ’ ή διάκονος δ ι’ ών έπιστεύσατε καί έκά- 

 ̂ ®τω ώς Κύριος ϊδω κε; έγώ έφύτευσα, Άπολλώς έπότισεν, άλλ’ δ Θεός 
- Άυξανεν· ώστε ούτε δ φυτεύων έστι τ ι, ούτε δ ποτίζων, άλλ’ δ αΰζάνων 

®εός· δ φυτεύων δέ καί δ ποτίζων εν είσι· έκαστος δή τόν ίδιον αύτοΰ 
μισθόν λήψεται κατά τδν ίδιον αύτοΰ κόπον. Ωστε κατα τα  ρήματα τοΰ



Παύλου, ό μισθός ούχί κατά τον τίτλον καί την Ικανότητα, άλλά κατα 
τον κόπον δοθησεται. ’Εκείνος S’ έστιν ανώτερος έκ των συνεργών τοϋ 
Χριστοϋ είς την οικοδομήν τών πιστών, όστις τον πλέον μισθόν ληψεται- 
ληψεται δέ πλέον μισθόν, οστις και πλέον την π ίσ τιγ  καί την άφοσιωσιν 
έδε'.ξατο έν τώ λειτουργήματι. Δύναται άρα δικαίως ό χριστιανός όιύά- 
σκαλος ό μετά πίστεο»ς και άφοσιώσεως εργαζόμενος ν ’ άποβλέπνι άπο 
τοϋδε μετ’ έλπίδος βεβαίας πρός τόν μισθόν αΰτοϋ, καθοσόν ούτος φυ
τεύει τούς πνευματικούς βλαστούς έν τώ άμπελώνι τής εκκλησίας, άφ1.- 
νων τόν ποτισμόν τοΐς ίερεϋσιν αύτοϊς. Ούτοι όε δρατωσαν έαν έκπλο- 

* ρώσι τό μέγα αύτών’λειτούργημα, τό ποτίζειν τούς ύπό τοϋ διόασκαλου 
φυτευομένους βλαστούς διά τών ναμάτων της Χριστιανικής Πίστεως.

Όφείλουσι πάντες oi λειτουργοί της Εκκλησίας γινώσκειν οτι ούχι 
ή θέσις και τό άξίοψ-α 9] τό λειτούργημα, άλλ’ ή πίστις και ή άφοσιω- 
σις, ην έν τούτοις άπέδειξαν, ε’ισί το μόνον μέτρον, καθ’ δ ό Κύριος προσ
διορίσει έκάστω τον μισθόν αύτοϋ. Ή  είς τό λειτούργημα άφοσίωσις τοΰ  ̂
διδασκάλου καί δ ζήλος μεθ’ ού ούτος αύτό μετέρχεται, οίανδηποτε θεσιν 
κατέχων μικράν ΐι μεγάλην, έστι καί μένει ή σπουδαιοτέρα τοϋ διδασκά
λου μέριμνα καί τό άψευδέστατον μέτρον, έν ώ άντιμετρηθησεται αύτω 
ό μισθός αύτοϋ ύπό τοϋ Κυρίου. Έάν δέ δ τοιοΰτος, είτε έλαχιστος είτε 
μέγιστος έστιν μεταξύ τών συναδέλφων, ζητησ/ι να ευρη έπί τής γί?  
άυ.οιβην ύλικην άνταξ'.αν τών κόπων αύτοϋ καί τής άφοσιωσεως, ούδ:.- 
ποτε εύρήσει αύτην, διότι καί τοΰ έλαχίστου ιώ ν όιδασκαλοιν ή άφοσιω- 
σις καί ζήλος δ ι’ ούδεμιάς ύλικής αμοιβής δύναται ν ’ άγορασθϊ) και 
άνταμειφθη. Ούαί τώ διδασκάλω τώ αίτησαντι εΰρεΐν έπί τής γής αμοι
βήν τής είς τδ λειτούργημα αύτοΰ άφοσιώσεως, διότι ούτε ένταΰθα εύρη- 
σει καί έν ούρανώ άπολέσει αύτην.

Ο λ τ μ π ι ο ς

Άστυδιδάσκαλθ{ πρωτοβάθμιος.

ΣΚΕΨ Ε ΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Ε Δ Λ Α Δ Ι  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ε ΙΩ Ν
(Συνέχ. ιδ. φυλλ. 4 . σ. 152).

ΙΙρίν ?ι είσέλθο>μεν είς την έξέτασιν τοϋ προγράμματος, ώς αΰτδ 
κατά πρώτον έν τώ νόμω ΧΘ' τοΰ 1878  έκανονίσθη, καί ώς έν τώ κα-

νονιστικώ Β. διατάγματι τής 5 Σεπτεμβρίου 1886  διερρυθμίσθη, κρι- 
νομεν καλόν νά καταδείξωμεν σπουδαΐον σφάλμα έν τή διοργάνο>σει τών 
διδασκαλείων. Είναι δε τοϋτο ή όλιγοχρόνιος διάρκεια τής μαθητείας, 
ητις είναι ώρισμένη έν τώ Νόμω ΧΘ' πρός καταρτισμόν τελείου δημο
διδασκάλου. Τά διδασκαλεία σύγκεινται μέν έκ τριών ένιαυσίων τάξεοιν, 
άλλ’ δ χρόνος ούτος καθ’ ήμάς δεν έπαρκεΐινα προσηκόντως παιδαγωγηθτί 
και παιύευθϊ) δ μέλλοιν νά άσπασθτ τό δημοδιδασκαλικόν έργον. fO δι- 
δασκαλιστης έν τω τριετεΐ τούτω διαστηματι διπλοϋν πρόκειται νά έπι- 
τελέση καθήκον, τοΰτο μέν νά διακούσγ) ώς μαθητης σειράν έγκυκλίων 
μαθημάτων, άναφερομένων είς γενικήν καί ειδικήν αύτοϋ μόρφωσιν, τοΰτο 
δε, ώς διδασκαλος, να διόάξη έν τώ προτύπω σχολείω, τώ προσηρτημένω 
εις τό διδασκαλεΐον, ΐνα έφαρμόζων τούς μεθοδολογικούς καί διδακτι
κούς κανόνας, οΰς έδιδάχθη, λάβν) πείραν τοϋ διδασκαλικοΰ έργου.

Δεν είναι δέ είς πάντας τούς μαθητάς, τριετης ή έν τώ διδασκα
λείο» φοίτησις, διότι κατά τόν νόμον οί την είσιτηριον δοκιμασίαν δφι- 
στάμενοι δύνανται νά καταταχθώσιν ευθύς είς την δευτέραν τάξιν, έάν 
εχωσιν ένδεικτικόν β' είς την γ' γυμνασίου, καί κριθώσιν ικανοί. Τό 
αρθρον 6, τό περί τούτου δρίζον έχει ώς έξής. Ά λ λ '  Ϊνα. τις χαταταχθη 
£<C την ά τά ξ ιν  αύτοΰ, απαιτείται προσέτι νά έχη ενδεικτικόν προβιβασμού 
άπο τής α είς 6 τά ξ ιν  τοϋ διδασκαλείου. "Ινα δέ καταταχθή είς την 6 ' 
ταξιν τοΰ Αιδασχαλείου, νά εχη ενδεικτικόν προβιβασμού άπο τής β ' είς τήν 
Τ τάξιν Γυμνασίου. 'Ey έχατέρα δέ τών περιπτώσεων τούτων άπαιτεΐται 
προσέτι νά υποβληθΐ· και είς τινα εξέτασινέπι μαθημάτων υπο τοϋ Σ ύλ
λογον τών έν τώ Αιδασχαλείω διδασκόντων καθηγητών προσδιιορισμένων.» 
Είναι δέ γνωστόν, τ ί συμβαίνει διά τής χαλαράς ταύτης τοΰ νόμου 
διαταςεως. 01 πλεΐστοι τών εισερχομένου είς τά  διδασκαλεία κατατά
σσονται εις την β' τάξιν διά τών γνωστών έκείνων ενεργειών καί μέσων 
τ ής πολιτικής, ητις έχει πάντοτε την έδραν της έν αύτω μάλιστα, ώς 
Ρ·η ωφειλε  ̂ τφ  'Υπουργείω τής Έκπαιδεύσεως. Διά τούτου δέ έξηγεΐται, 
διατι ή β' τάξις τοϋ διδασκαλείου είναι πολυπληθέστερα τής α'.

Επειδή λοιπόν ή θέσις τοΰ διδασκαλιστοΰ εΐναι ολως έξαιρετικη, 
ήτοι έκτελεΐ ούτος ού μόνον μαθητικά, άλλά καί διδασκαλικά καθήκοντα, 
δια τοϋτο ή τριετης, % μάλλον είπεΐν, ή διετής μαθητεία, δέν έπαρκεΐ 
ε'? τελείαν αύτοΰ προπαρασκευην. Ά φοϋ δ διδασκαλιστης είναι συγχρό- 
νω? μαθητης καί διδάσκαλος, ΐνα έπιτύχτι τοΰ διπλοΰ τούτου σκοποΰ, 
δρέπει χρονιώτερον νά διατρίψγ] παιδευόμενος έν τώ διδασκαλειω. Τε-
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τραετής διάρκεια μόνη δύναται νά έπενέγκη τδ ποθούμενον αποτέλεσμα. 
Πρέπει 5έ τδ χρονικδν τοϋτο διάστημα νά διανύωσι πάντες οί εί; τδ 
διδασκαλεΐον κατατασσόμενοι και μή έπιτρέπηται ή έν τη β' τάξει κατά- 
ταξις. Ούτω τριετης δύναται νά δρισθή ή θεωρητική και έγκύκλιος παί- 
δευσις έν τω διδασκαλειω, έτησία δε ή πρακτική άσκησις έν τή προτύπω 
σχολή. Τοϋτο βλέπομεν καί έν άλλαις έπιστήμαις γινόμενον. Ό  διδά- 
κτωρ της νομικής σχολής είναι όποχρεωμένος νά άσκηθή έπί εν έτος 
έν τιν ι δικηγορικω γραφείω, και έξετασθή έν τω Άρείω ΙΙάγω, ΐνα τω 
δοθή ή τοϋ δικηγορεΐν άδεια, το ϋτ’ αύτδ δε καί ό τυχών πτυχίου της 
ιατρικής σχολής τοϋ πανεπιστημίου, διατί δε νά μή τεθή έν ίση μοίρα 
καί ό δημοδιδάσκαλος ; Μή είναι ήττονος λόγου αξία ή δρθή τών παί- 
δοιν τοΰ λαοϋ μόρφωσις, ή ή θεραπεία τοΰ σώματος καί ή απονομή της 
δικαιοσύνης ;

Δέν είναι δέ αποχρών λόγος δ προβαλλόμενος παρά τινων, οτι άφοϋ 
Ttva έν Γερμανία διδασκαλεία έχωσι τριετή μαθημάτων κύκλον, διατί 
και ήμεΐς νά μή άρκεσθώμεν είς τριετη μαθητείαν ; πρώτον διότι και έκεϊ 
πολλά τών διδασκαλείων έχουσι τ ε τρ α ε τ ή  διάρκειαν, ώς καί τά  πλεΐστα 
έν Ε λβετία , δεύτερον δέ έν έκείνοις κατατάσσονται δι’ α ύσ τη ρ ο τά τω ν  

έξετάσεο>ν οί περάναντες τάς σπουδάς των έν τοΐς δευτερεύουσι σχολείοις 
και γυμνασίοις, είναι δέ κάλλιστα συγκεκροτημένοι καί είς τήν γλώσ
σαν καί εις τά  άλλα τών εγκυκλίων μαθημάτων, άτινα έν εύρυτέρω 
κύκλω διδάσκονται έν τοΐς διδασκαλείοις. Παρ’ ήμΐν δέ κ α τ α τ ά σ σ ο ν τ α ι  
είς τά διδασκαλεία έλλιπεΐς περί τήν γλώσσαν καί αστοιχείωτοι περί τα 
θρησκευτικά, τά  μαθηματικά, τήν Ιστορίαν καί τήν γεωγραφίαν ένεκα 
της άτελείας τών γυμνασίων.

Πλήν δέ τούτων ή τετραετής διάρκεια θέλει συντελέσει σπουδαίως 
πρδς μόρφωσιν άληθοϋς διδασκαλικοΰ ήθους, καί θέλει γεννήσει είς τον 
διδασκαλιστήν ένδιαφέρον είς τδ παιδαγωγικδν αύτοΰ έργον. Ουτω 
διά τής τετραετοΰς φοιτήσεως θά γίνηται δυνατδν δ εισερχόμενος 
είς τδ διδασκαλεΐον νά έχη ήλικίαν μικράν είναι δέ γνωστόν, οτι ού μό
νον ή έκπαίδευσις ταχύτερον καί εύκολώτερον κατορθοϋται έν τη παι
δική ήλικία, άλλά καί ή διαπαιδαγώγησις. Έν τή τοιαύτη μάλιστα κοι
νωνική τοϋ έθνους ήμών καταστάσει, έν ή ή κα τ’ οίκον άγωγή είναι δλωξ 
παρημελημένη, τδ διδασκαλεΐον πρόκειται νά έπανορθώση, νά συμπλη- 
ρώση ή καί νά άντικαταστήση τήν έλλειψιν ταύτης. Διά τής χρ ονιω τέ-  

ρας έν τώ διδασκαλειω διατριβής, τής άκροάσεως τών ειδικών παιδαγω

γικών μαθημάτων, θά γεννηθώσι κύκλοι παραστατικοί τοΰ διδασκαλικοΰ 
έργου μονιμώτεροι καί θά παραχθή άγάπη αληθής πρδς τά παιδία, ών 
τήν μόρφωσιν θά άναλάβη ήμέραν τινά δ μέλλων διδάσκαλος.

'Υπδ τοιούτο^ν σκέψεων όρμώμενοι πολλάκις, έν τή διευθύνσει τοΰ 
διδασκαλείου Άθ/;νών ταχθέντες, συνεβουλεύσαμεν τετραετή τήν μαθη
τείαν, καί σχέδιον νόμου περί διδασκαλείων κατά τήν διαταγήν τοϋ τότε 
τδ ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών φιλοτίμως διευθύνοντος κ. Λομβάρ- 
δου συνετάξαμεν, οπερ κεΐται έν τοΐς άρχείοις τοΰ 'Υπουργείου, άναμέ- 
νον τήν έπιψήφισίν του παρά της Βουλής. 1 Ά λ λ ά  καί τοΰτο τδ κενδν 
ήθελε βεβαίως πληρωθη καί άλλα ώφέλιμα τή δημοτική έκπαιδεύσει νο- 
μοθετήματα, άν οί διαδεχθέντες τδν κ. Δ. Πετρίδην έφρόντιζον, αύτοί 
άζείρως ποδς τά  τοιαΰτα έχοντες, νά συμβουλεύονται τους ειδικούς πρδς 
τδ παιδαγωγικδν έργον. Έ κτοτε έπί βραχυχρόνιον ανθηράν κατάστασιν 
τοϋ διδασκαλείου Αθηνών ήρξατο τδ έργον τής παρακμής καί τής άπο- 
συνθέσεως τοΰ φυτωρίου τούτου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως καί έν γένει 
τών δημοτικών σχολεΐον/.

Πλήν δ’ ευαρίθμων έξαιρέσεων ανωφελές ήτο καί τδ γενικδν μέτρον 
τοϋ Νόμου ΧΘ' περί συστάσεοις τοϋ διδασκαλείου έν Ά θήναις, δ ι’ ού 
έπιτρέπετο είς άνεγνωρισμένους ήδη δημοδιδασκάλους ν ’ άνακατατάσ- 
σωνται ώς μαθηταί είς τά  διδασκαλεία καί δή άνευ είσητηρίων έξετά- 
σεων. 2 Πρώτον διότι πολλοί τών τοιούτων δημοδιδασκάλων είχον χει- 
ροτονηθή ύπδ έπιτροπειών, αΐτινες ύπδ τήν πίεσιν τής πολιτικής καί 
τών συνήθων μέσων παρεΐχον διπλώματα καί είς άνθρώπους άδοκίμους καί 
αμαθείς. Δεύτερον διά τής κατατάξεως τών τοιούτων άνεξετάστο>ς έγεν- 
νατο άνισότης μεταξύ τών μαθητών μιας καί τής αύτής τάξεως. Ή  
τοιαύτη διάταξις θά ειχε λόγον τινά, εί προύκειτο περί κατατάξεως είς 
τδ διδασκαλεΐον τών δηαοδιδασκάλοιν τοΰ παλαιοΰ διδασκαλείου, διότι 
εκείνοι άληθώς ήσαν καλώς κατηρτισμένοι, ώς διακούσαντες καί ειδικά 
παιδαγωγικά μαθήματα, πρόσφορα πρδς εύσυνείδητον έκτέλεσιν τοΰ δι
δασκαλικού έργου. Τδ άρθρον λοιπδν 7ον τοΰ Νόμου φρονοϋμεν οτι εί-

*) Πρδς σύνταξιν δέ τούτου συνειργάσθη μετ’ έμοΰ χα\ ό ίκανώτατος καθηγητής τοϋ 
^ ‘δασκαλείου ’Αθηνών κ . Δημήτριος ’Ολύμπιος.

*) Αρθ. 7. Ά λ λ ’ οΐ άνεγνωρισμένοι ήδη δημοδιδάσκαλοι δύνανται νά γίνωνται δε
κτοί ως μαθηταί τοΰ διδασκαλείου καί ανευ τών έν τω άνωτέρω αρθρω προσόντων· χα- 
Τ*τασσονται δ’ έν τοιαύτη περιπτώσει οί μέν τριτοβάθμιοι εις τήν ά τάξιν, οί δέ δευτε
ροβάθμιοι εις τήν δευτέρ αν.



ναι καιρός πλέον νά διαγραφή καί δ ι’ άλλους λόγους καί διότι ή ήλι- 
κία τών τοιούτων διδασκάλων δέν είναι κατάλληλος πλέον προς άκρόασιν 
μαθημάτων. "Ο,τι ήτο άναγκαΐον χάριν τών παλαιών δημοδιδασκάλου, 
τοΰτο έγένετο, ητοι ή δυνατή θεο)ρητική καί πρακτική αΰτών άσκησις 
ύπδ νεομεθοδικών καθηγητών καί διδασκάλων καί ή άφομοίο>σις αύτών 
κατά τδν μισθδν καί τάς άποδοχάς πρδς τοΰς έκ τών νέων διδασκαλείων 
άποφοιτήσαντας.

(Έ πετα ι συνέχεια).

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Ι  Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
προς τούς δημοδιδασκάλους καί άναλυτικόν πρόγραμμα 

δημοτικοΟ σχολείου περιέχοντος εξ τάξεις.

Τ ά ζίς  A ?  ητοι κα,τωτάτ^
( Συνέχ. fS. φυλλ . δ' σ. 163—169)·

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Τ Η Σ  Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ι Κ Η Σ

M iir 'Οκτώβριος. Τδ αριθμητικόν διάστημα άπδ τοΰ 1 — 3 Έννοια τών 
αριθμών τούτων έποπτικώ; διά τών δακτύλοιν τής χειρός, τών 
σφαιριδίων τοΰ άριθμητηρίου, τών αριθμητικών πινακιδίων καί 
λοιπών συγκεκριμένων πραγμάτων τής φύσεως. Άνάλυσις καί 
σύνθεσις ή πρόσθεσις τών αριθμών τούτων. Άφαίρεσις αύτών 
καί ευρεσις τής διαφοράς. Έπανάληψις η π ο λ λ α π λ α σ ια σ μ ό ς  αύ
τών. Χωρητικότης καί διαίρεσις. Πασαι δέ αί πράξεις αύται 
πρέπει νά αίσθητοποιώνται· προβλήματα έκ τοΰ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  

βίου. ’Αναφορά καί σχέσις τών αριθμών τούτων εΐς τδ αναγνω
στικόν βιβλίον τών μύθων.

Μ ήν Νοέμβριος. 01 αριθμοί 4 καί 5, καί ενωσις αύτών άπδ τοΰ 1 —·5, 
ώς άνωτέρω. Προβλήματα καί τών τεσσάρων πράξεων.

Μ ήν Δεκέμβριος. Οί άριθμοί 5 — 7 καί έ'νωσις αύτών άπδ τοΰ 1 — ?· 
Προβλήματα καί τών τεσσάρων πράξεων.

Μ ήν Ιανουάριος. Οί άριθμοί 7 — 10 καί ενωσις αύτών άπδ τοΰ 1 —  10 .

Προβλήματα καί τών τεσσάρων πράζεων.

Μήν. Φεβρουάριος. ’Ιδίως ή πρόσθεσιτ διά προβλημάτων γραπτώς και 
κατά νοΰν χωρίς νά παραλείπωνται καί αί άλλαι πράςεις.

Μήν Μάρτιος. ’Ιδίως ή άφαίρεσις διά προβλημάτων γραπτώς καί κατά 
νοΰν χωρίς νά παραλείπωνται κα ία ί άλλαι πράξεις.

Μήν 'Λπρί.Ιιος. ’Ιδίως ό ποΙΛαχΛασιασμος διά προβλημάτων γραπτώς 
καί κατά νοΰν, μή παραλειπομένων καί τών άλλων πράξεων.

Μην Μάϊος. ’Ιδίως ή διαίρεσις διά προβλημάτων γραπτώς καί κατα 
νοΰν, μή παραλειπομένων καί τών άλλων πράξεων.

Μήν ’Ιούνιος. Προβλήματα σύνθετα προσθέσεως καί άφαιρέσεως προ- 
φορικώς καί κατά νοΰν καί διάκρισις τοΰ ήμίσεως, τοΰ τρίτου 
καί τοΰ τετάρτου. Κ

Μήν Ίον.Ιιος. Προβλήματα σύνθετα πολλαπλασιασμοί καί διαιρέσεως 
προφορικώς καί κατά νοΰν. Γενικαί έπαναλήψεις ολης τής άριθ- 
μητικής ύλης τής καθ’ όλον τδ ετος διδαχθείσης.

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α -

Έν τή τάξει ταύτη δύναται οί μαθηταί να λ.αβωσι γνώσιν πρακτι- 
κώς τών στοιχειωδών γνώσεων τών άπλουστάτων γεωμετρικών σχημά
τω ν άλλά τδ μάθημα τοΰτο πρέπει νά ένώται μέ τδ μάθημα τής ιχνο
γραφίας. Πρέπει δέ νά διδαχθώσι οί μαθηταί είς τδ διακρίνειν καί άγειν 
γραμμάς εύθείας, καμπύλας, κύκλον. Νά σχηματίζωσι τρίγίονα, τετρά
γωνα, παραλληλόγραμμα, κύβον, πυραμίδα, κώνον, κύλινδρον καί πρίσμα. 
Τ ών τοιούτων δέ γεωμετρικών σχημάτων πρέπει να ΰπάρχη συλλογή έν 
τώ σχολείω έκ ξύλου· νά όδηγώνται δέ καί οί παΐδες πρδς κατασκευήν 
αύτών διά χαρτωνίου.

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι  Δ Ι Α  Τ Ω Ν  Χ Ε Ι Ρ Ω Ν  

(rAp<x& καθ’ έβδομ-άδαι 3 ) .

Έ ν τη τάξει ταύτη, έν ή τδ πλεΐστον τοΰ χρόνου πρέπει νά διέρ
χεται ούχί έν σοβαρά ένασχολήσει τών μικρών μαθητών άλλά έν παι- 

ι̂«ΐς καί ασμασι καί τερπναΐς διηγήσεσι μύθων, είναι άναγκαΐαι καί αί 
’̂•ά τών χειρών έργασίας ώς τέρπουσαι αύτούς καί έθίζουσαι είς τήν κα



θόλου έργασίαν διά τής τέρψεως. Α ί διά των χειρών έργασίαι εϊσηχθησαν 
καί εΐσάγονται βαθμηδδν έν τοις δημοτικοΐς σχολείοις της Ευρώπης, 
αί δε κυβερνήσεις και οί παιδαγωγοί εργάζονται προς έξάπλο^σιν αϋτών 
έν αύτοΐς. Ή μέϊς ένταϋθα δέν καταγράφουν λεπτομερώς τά περί τού
των, άλλα γενικώς, έώντες τοις διδασκάλοις την δέουσαν ελευθερίαν. 
Έ ν τοις νηπιαγωγείοις κατά τδ Φρεβελιανδν σύστημα είναι είσηγ- 
μέναι ίκαναί παιδιαί καί ενασχολήσεις, καί ταύτας πρέπει κατά το 
μάλλον ί) ήττον νά είσαγάγωσιν έν τοις δημοτικοΐς σχολείοις. Έν
ταϋθα μνημονευτέον τάς μικράς άσκησεις τοϋ διπλώνειν τον χάρτην, 
τοϋ ύφαίνειν, τοϋ πλέκειν συνδυασμοί των χρωμάτων διά μάλλινων κλω
στών έπί χάρτου η έπί κανναβίνου υφάσματος· μικραί έργασίαι πλε
ξίματος. κτλ.

Π Α Ι Δ Ι Α Ι  Κ Α Ι  Γ Τ Μ Ν Α Σ Τ Ι Κ Α Ι  Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Α ύται πρέπει νά γίνοινται μίαν ώραν προ τής λ τήξεως τών μαθημά
των καί νά μη διαρκώσί πλέον τής ήμισείας ώρας. Τοϋ καιροΰ έπιτρέπον- 
τος νά γίνωνται έν ύπαίθρω. Έκεϊναι αί παιδιαί είναι καλαί καί ώφέλι- 
|λ ο ι , δσαι μετέχουσι καί γυμναστικών άσκησεων. 'Ο διδάσκαλος πρέπει νά 
είναι πάντοτε παρών έν ταΐς παιδιαΐς ταύταις, και νά διευθύνη καί πολ- 
λάκις μετέχη αύτών. Γ'Αμα τδ παιδίον γίνηται έρυθρδν εις τδ πρόσωπον 
η άρχίση νά κουράζηται, πρέπει νά παύη τών άσκησεων. Μετά την λή- 
ξιν τών άσκησεων πρέπει νά έπιστρέφωσιν αμέσως οί μαθηταί εις την 
παράδοσιν, ής τά έξ ύέλων παραθυρόφυλλα πρέπει νά κλείωνται προη
γουμένως.

Παιδιαί καί γυμναστικαί άσκησεις πρέπει έν τη π ρ ο κ α τα ρ κ τ ικ ή  

ταύτη τάξει νά είναι άπλούσταται. Ταύτας συντομίας χάριν παραλείπω- 
μεν ένταϋθα, άλλ’ ό έπιμελης διδάσκαλος δύναται τάς μέν νά έκμάθη 
παρ’ άλλων, τάς δε αύτδς νά έπινοηση. Ό  άμνος χαΐ ό Λύκος, ή ποΛίορ- 
χ ία , ό Λύκος χαι ό κ ό ψ ή ν , καί άλλα τοιαϋτα εΐναι καί ψυχαγ&)γικά καί 
τη ηλικία ταύτη τών παιδίοίν προσαρμόζοντα. Περί τούτων ’ίδε έν οικ!? 
θέσει τοϋ δδηγοϋ τοϋ βου Ιτους. ΓΩσαύτως καί άσκησεις σωματικαί έλα- 
φραί, οίον βάδισμα, κινήσεις χειρών καί ποδών καί κεφαλής συνοδευόμε- 
ναι μεθ’ άπλοϋ άσματος («τά χεράκια ’πάνο), τά  χεράκια κάτω»), έξε- 
λιγμοί, συμβουλαί ύγιεινής καί καθαριότητος κτλ,

Ω ι Δ Ι Κ Η .

( ' i i ' i ' j . i  καθ’ έβδομ-άδα 3 ) .

Τδ τερπνδν καί ψυχαγονρκδν τοϋτο μάθημα ίίρξατο όπωςδηποτε εί- 
σαγόμενον εις τά  δημοτικά σχολεία διά τών νέων διδασκαλείων. Θα 
παρέλθη όμως πολύς χρόνος μέχρις ού κατορθωθή ή εισαγωγή τής ωδικής, 
ώς προσήκει, εις τά  σχολεία. Έ ν τώ δδηγω τοϋ βου έτους θέλομεν διαλάβει 
έκτενέστερον περί τής μουσικής έν τη α' τάξει τοϋ δημοτικοϋ σχολείου* 
Ένταϋθα ομως περιοριζόμεθα εις τάς εξής παρατηρήσεις. 1) Διδασκα
λία τοϋ άσματος έν τη τάξει ταύτη δεν πρέπει νά γίνηται άπο τών μου
σικών σημείων. 2) Οί μαθηταί θά ψάλλωσι μονοφώνως. 3) Τά ψαλλό
μενα άσματα πρέπει νά είναι άπλα, αφελή, σύντομα, καί νά προσαρμό- 
ζωνται εις την ηλικίαν τών παίδων.

Ή  διδασκαλία τοϋ άσματος γίνεται ούτω πως. Ό  διδάσκαλος άπαγ- 
γέλλει εϋκρινώς καί μεγάλη τή φωνή την πρώτην στροφήν, έρμηνευει δ 
αυτήν, καί έπειτα άπομνημονεύουσιν άνά ενα στίχον οί μαθηταί, μέχρις 
ού δυνηθώσι νά λέγωσιν αυτήν δλην εύχερώς, εϊτα ό διδάσκαλος ψάλ
λει μόνος άνά ένα στίχον πολλάκις καί ορίζει τινάς τών μαθητών να 
έπαναλάβωσιν αυτόν. Μετά δέ τοϋτο καί άπασα ή ταςις, βοηθουμένη 
ύπδ τοϋ διδασκάλου ψάλλει δλην την στροφήν και τέλος κατα τοϋτον 
τδν τρόπον καί δλον τδ άσμα.

Έ ν τώ οδηγώ τοϋ Α' έτους εχομεν καταγράψει πολλά άσματα. 
Τούτων πολλά είναι μελοποιημένα- ό έπιμελης διδάσκαλος όύναται να έκ- 
λέξη έκ τούτων τά άπλούστερα καί συντομώτερα καί ταϋτα να διδαςη 
τούς μαθητάς νά ψάλλωσιν. Ή μεΐς παραπέμπομεν τούς διδασκαλους 
έκεϊσε, 'ίνα ϊδωσιν αΰτά. Προτιμώμεν ομως τά  έςής έκ παντων

1) Τδ άνθος. (Κατακουζηνοϋ τονισμ ένον σ. 79).
2) Τδ δάσος. (Α. Βλάχου τονισμένον σ. 82).
3) Τδ άρνάχι. (Κατακουζηνοϋ τονισμένον σ. 92).
4) Ααγονδάχί χαι χν>ηγός. (Κατακουζηνοϋ τονισμένον σ. 114).
5) Εις το βουνό ιh\.la έχει. (Α. Βλάχου τονισμένον σ. 118).
6) Ό  Λαγώς μας σοβαρά. (Κατακουζηνοϋ τονισμένον σ. 122).
7) Ή  άϊ-οιζις. (τονισμένον σ. 133).
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ΤΕΛΟΣ
τοϋ άναλυτιχοΰ προγράμματος της Α ' τάξεως.

Π Ε ΡΙ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ
Α'.

Ισ το ρ ία  τί5ς γεωγραφίας.

Ή  γεωγραφία είνε επιστήμη άρχαιοτάτη, εχουσα την γέννεσιν αύ- 
τής, ώς καί ή κυρίως Ιστορία, κεκαλυμμένην ύπδ πλείστ&)ν μύθων.

'Ο πρώτος και αρχαιότατος Ιστορικός, ό Μωΰσης, υπήρξε καί ό πρώ
τος γεωγράφος. Ούτος κατέλιπεν ή[Λϊν πληροφορίας περί τών πρώτων 
εθνών τής νοτίου ’Ασίας, άτινα διαιρεί εις τρεις μεγάλας οίκογενείας, 
καταγομένας έκ τών τριών υιών τοΰ Νώε, Σήμ, Χάμ καί Ίάφεθ.

Μετά τον Μωΰσήν πολλάς γεωγραφικάς γνώσεις φαίνονται εχοντες 
οί Φοίνικες, λαός ναυτικός, καί οί Πέρσαι καί Βαβυλώνιοι· επειδή όμως 
τούτων ούδεμία μέχρις ήμών παρελείφθη πληροφορία έγγραφος, παρα
τρέχουν τά περί τούτ6>ν καί μεταβ αίνομεν εις χρόνους μεταγενεστέρους, 
τούς επί τοϋ Όμηρου, έπιθυμοΰντες όσον ενεστι διά βραχέων νά όιαλά- 
βο>αεν περί πάντων,' όπως μη καί την υπομονήν τών αναγνωστών ήμών 
έςαντλήσωμεν καί τάς πολυτίμους τοΰ Παιδαγωγικού σχολείου σελίδας 
άπάσας άπασχολήσωμεν.

Κ ατά τον θειον Ποιητήν τό ενδιαίτημα τών Θεών δ ’'Ολυμπος 1 
άπετέλει τδ κέντρον τής γης. Έν τή ιη'. ραψωδία τής Ίλιάδος, όπου 
άπανταται ή κατασκευή τής άσπίδος τοϋ Ά χιλλέως ύπδ τοΰ 'Ηφαίστου, 
φαίνονται καλώς αί γεωγραοικαί γνώσεις καί δοξασίαι τών χρόνίον εκεί
νων. Ή  γή παρουσιάζεται ώς μέγας δίσκος περικυκλούμενος ύπδ τών 
ύδάτων τοΰ Ώκεανοΰ, όστις είναι ποταμός ατελεύτητος. νΑνωΟεν τοϋ 
μεγάλου τούτου δίσκου κρέμαται δ Ούρανός, στηριζόμενος επί γιγαντιαίο>ν 
τδ υψος δρέων, κάτωθεν δέ ύπανοίγεται }) άβυσσος τοΰ Ταρτάρου, είς

*) Περιγραφήν τοΰ Όλυμπου πάνυ χαλήν είιρίσχομεν έν τη Όδυσσεί^ (41-46) τήνδε. 
»Ή  μέν αρ’ ώς ε'ιποΰσ’ άπέβη γλαυχώπις ΆΟήνη 
«Οΰλυμπόνδ, όθι φασι θεών εδος ασφαλές α\ε\
»?μμεναι· οβτ’ άνέμοισι τινάσσεται οΐίτε ποτ ομβρω 
»δεύεται, οίίτε χιίον έπιπίλναται, άλλ& μάλ’ αϊθρη 
•πέπταται ανέφελος, λευχή δ’ έπιδέδρομεν αϊγλη.
•Τό) Ινι τέρπονται μάχαρες 0εο\ ηματα πάντα.*



ην πολλά', αγουσιν όδοί. ΓΗ Μεσόγειο; θάλασσα, φαίνεται χωρίζουσα την 
ξηράν έν τώ μεγάλω δίσκω, εις δύο μέρη, άτινα βεβαίως είσίν ή Ευρώπη 
και ή Ά σ ία . Απασαν την δυτικήν χώραν ό "Ομηρος περιλαμβάνει ύπδ 
το όνομα Εσπερία' άπασαι δέ σχεδόν αί πληροφορίαι, τάς όποιας δ ποιη
τής παρέχει, φαίνονται αποκυήματα τή ; ύψιπετοΰς, της τεραστίω; δη
μιουργού φαντασίας αΰτοϋ· άπόδειξις δέ τούτου είναι, ότι αί χώραι αύται 
ήσαν έντελως ή σχεδόν έντελώς άγνωστοι είς τούς τότε ’ Ιωνάς. Ουτω δ’ 
έπ'ι παραδείγματι αί νήσοι τής Καλυψοϋς καί τής Κίρκης, ή πλωτή νή
σος τοΰ Αιόλου καί ή χώρα των Κιμερίων ονομάζονται, άλλ’ ουδόλως 
περιγράφονται. Τουναντίον ό Όμηρος έγνώριζε πολύ κάλλιον την Ά σίαν. 
Περιγράφει πληρέστατα τήν θέσιν τής Τροίας, όπως εύρίσκομεν αυτήν 
και σήμερον . Έκ τής όλης δ ’ ’Ηπείρου φαίνεται γνωρίζων κάλλιστα μό
νον τήν χερσόννησον τής μικρά; Ά σ ία ς, τα πέραν δε ταύτης θεωρεί ώς 
κατοικούμενα ύπδ τών Φοινίκων καί Α ιγυπτίων, ών έπαινεΐ τήν φρόνη
σήν καί τήν ναυτικήν τέχνην. Πέραν δε τής Αίγύπτου μέχρι τών Η ρά
κλειων στηλών, κα τ’ αύτόν, έκτείνεται ή Λιβύη καί όπισθεν ταύτης τ έ 
λος κατοικοΰσιν οί Αϊθίοπες.

Τοιαΰται γνώσεις γεωγραφικαί ύπήρχον έν Έ λλάδι έπί Όμηρου. 
Εννοείται δ ’ εύκόλοις, ότι εις τήν έποχήν εκείνην, καθ’ $ν ή ποίησις 
άπερρόφα πασαν επιστημονικήν γνώσιν, αί ποιητικαί δοξασίαι τοΰ Ό μη
ρον ήσαν κοιναί καί διήρκεσαν έπί 400 καί πλέον ετη, μέχρι τής ημέρας 
καθ’ ήν βραχίων ισχυρός έπελθών έξεβίασε καί έξερρίζωσε ταύτας, όπως 
αντί τών μυθευομένων θέσ/) τήν αλήθειαν καί πραγματικότητα. Ούτος 
δ’ ήτο ό 'Ηρόδοτος.

Γεννηθείς έν Άλικαρνασσώ τώ 484 έταξείδευσεν έπί πολύν χρόνον 
έπισκεφθείς χώρας, ών οί Έλληνες τή ; τε μητρός Ελλάδος καί τών 
αποικιών αυτής μόλις τό .όνομα μόνον έγνώριζον. Καί όσα μέν αύτός 
είδε, ταΰτα περιγράφει ακριβώς, εί; τινα όμω;έξ έκείνων, άτινα ΰπ’ άλλων 
ήκουσε, φαίνεται εστιν ότε έξαπατώμενο;. Ή  Ευρώπη καί Ά σ ία  κατ’ 
αύτόν χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά τοΰ Φάσιο; καί ’Αράξου ποταμών 
καί τής Κασπίας θαλάσσης, αγνοεί όμως όποΐά είσι τά  προς Άνατολάς 
καί Βορραν ορια αύτών. Περί τής Νοτίου Ά σ ίας όμιλών λέγει, ότι 
πλοϋον σταλεν ύπό τοΰ Δαρείου άνε·χώρησεν άπό τοΰ Ίνδοΰ καί άφικετο 
είς τήν Αίγυπτον. ΓΗ Δύσις φαίνεται ότι τώ εΤνε όλιγώτερον τής ’Ανα-

*) Χάρτη; της γης χαΟ’ Όμηρον ε!ιρίσχεται έν τη χάριν τών δημοτιχών σχολείων 
έπεξειργασμένϊ) ’Οδύσσεια τοϋ χ. Μ . Βρατσάνου.

τολής γνωστή. Έ ν τούτοις σημείο ι ότι οί Φωκαεΐ; ειχον ανακαλύψει 
τήν ’Αδριατικήν, τήν Τυρρηνίαν, τήν Ίβηρίαν καί τήν Ταρτησσόν, ήν 
όμως τοποθετών εις τά  παράλια τής ’Ισπανίας, .πέραν τών Ηρακλείων 
στηλών, συγχέει προς τά ; νήσους τών Μακάρων. Γνωρίζει τήν Φοινικικήν 
αποικίαν τών Γαδείρων, τήν Κορσικήν, τήν Σαρδώ, τήν Μασσαλίαν 
κλπ. Πλήν δε τής νοτίου ’Ιταλίας, ή τής μεγάλης Ελλάδος, ώς τότε 
ώνομάζετο, διά τό πλήθος τών έκεΐ κατοικούντων Ελλήνων, άπαν 
τό λοιπόν τής χώρας ταύτης είναι άγνωστον είς αύτόν. "Οσα περί τών 
προς Βορραν τοΰ Εύξείνου πόντου Σκυθών λέγει είναι ακριβέστατα (ϊδε 
Ήοοδ. Μελπομένην). Τήν Κασπίαν θάλασσαν γνωρίζει καλώς, διότι θέ
τει αύτήν έν τώ μέσω τής ξηρας, μεμονωμένην τών άλλων θαλασσών. 
Τών διαφόρων τής ’Ασίας έθνών τά  ήθη καί τήν Ιστορίαν έκτίθησι λε
πτομερώς. Α ί Πέρσαι κατώκουν πλησίον τής Έρυθρας ή Μεσημβρινής 
θαλάσσης καί προς Βορραν αύτών ήσαν οί Μήδοι καί άλλοι λαοί. Περί 
τών ’Ινδιών τον λόγον ποιούμενος ποιείται μνείαν τής καλλιεργείας τοΰ 
βάμβακος, όν περιγράφει ώς δένδρον άποδίδον μαλλίον κάλλιον τοΰ τών 
προβάτων. ’Εκ τών περί Αίγύπτου ακριβών άφηγήσείον καί περιγραφών, 
καταδείκνυται ότι ό Ηρόδοτος έπεσκέφθη καί Ιμεινεν έπί μακρόν έν τν) 
χώρα ταύτη" έκτίθησι έπιχαρίτω; καί άκριβώς τά  ήθη καί έθιμα, τήν 
θρησκείαν καί τά προϊόντα τής χώρας ταύτης. Τίθησι έπί τών όχθών 
τοΰ Νείλου τήν Μερόην ώς πρωτεύουσαν μεγάλου Αίθιοπικοΰ κράτους 
τυραννικοΰ. Παραδέχεται τήν ’Αφρικήν ώς ’ Ηπειρον περικυκλουμένην 
ύπό τοΰ Ώκεανοΰ, τής Μεσημβρινής καί τής Μεσογείου θαλάσσης, κα
θότι δμιλεΐ περί περίπλου τινός γενομένου έπί τών ήμερών του περί αύ
τήν ύπό Φοινίκοιν.

Μετά τήν έποχήν τοΰ Ηροδότου, αξιοσημείωτος διά τήν γεωγραφι
κήν έπιστήμην είνε ή τοΰ Πελοπονησιακοΰ πολέμου, οπότε ό Σκύλαξ 
συλλέξας εκθέτει περιγραφάς δρομολογίων διαφόρων έπισήμων θαλασσο
πόρων καί απεικονίζει τά  παράλια τής Μαιώτιδος, τοΰ Εύξείνου Πόν
του τοΰ ’Αρχιπελάγους, τής Ά δριατική; καί τής Μεσογείου έν γένει 
θαλάσσης. Προ δέ τοΰ Σκύλακο; καί Ιπποκράτης, σχεδόν σύγχρονος τοΰ 
'Ηροδότου, ποιούμενος μελέτας έπί τής έπηρείας τοΰ κλίματος έπί τών 
ασθενειών, είχεν ήδη γράψει φυσικήν τινα γεωγραφίαν.

Έ πί τών Μακεδονικών χρόνων ό ’Αριστοτέλης δείκνυσι γεωγραφι- 
*α; γνώσεις, αιτινες φαίνονται άληθώ; καταπληκτικαί. Ό μιλεΐ περί



σφαιρικότητος τής Γης, καθότι δυνατόν το ν ’ άπαντιόση τις τάς ’Ινδίας 
πλέων προς Δυσμάς.

Έ πί τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου αί γεωγραφικαί γνώσεις έξαπλοϋνται 
ετι μάλλον. Οΰτος άγει μεθ’ έα^ροϋ κατά τάς κατακτητικάς επιχειρή
σεις αΰτοΰ γεωγράφους καί ή ’Ασία έξερευνάται καί γνωρίζεται μέχρι 
τοϋ Γφάσιος. Η δε περιήγησις τοϋ Νέαρχου έπιχέει νέον φως έπί των 
μεσημβρινών χωρών της ’Ασίας.

Επί Πτολεμαίου τοϋ Ευεργέτου, ό βιβλιοθηκάριος της ’Αλεξαν
δρείας, Ερατοσθένης καλούμενος, δημιουργεί σύστημα γεωγραφικόν τέ
λειον, στηριζόμενον έπί τών στοιχειωδεστάτων μαθηματικών καί έκδί- 
δει χάρτην, οστις εδει να μείνη αιωνίως όνομαστός άπαθανατίζοιν το 
ονομα τοϋ εκδότου αυτοϋ. Ένταϋθα πρέπει νά άναφέρωμεν καί δύο πε- 
ριοόευτας τον Πυθίαν έκ Μασσαλίας ζησαντα ολίγον προ τοϋ Μεγάλου 
Αλέξανδρου καί τον Κυζικηνόν Εύδοξον ζησαντα, τον Β' προ X. αιώνα. 

Τούτων δ μεν πρώτος ανέρχεται προς Βορραν τον ’Ωκεανόν καί άφικνεΐ- 
τα ι εις χ(οραν, ην ονομάζει Θυλέαν, καί ητις πιθανόν νά είνε ή Ίου- 
τλάνδη ώς έκ τής περιγραφής δύναταί τις νά είκάσντ δ δε]δεύτερος διέρ
χεται τον βιον αύτοϋ εις γεοιγραφικάς ανακαλύψεις μεταβαίνων εις την 
Αίγυπτον προς έξέτασιν τοϋ ρεύματος τοϋ Νείλου, έπισκεπτόμενος την 
’Ινδικήν καί καταληγων εις την Ίβηρίαν.

(Έ πετα ι συνέχεια)

£Ν· ^Πε τ α λ α ς .

ΠΟΤΕ Η Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ι Α  Β Α ΙΝ Ε Ι ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΣ

Ή  ψυχολογία δικαίως θε&>ρε"ϊται ώς έτερος τής παιδαγωγικής έπι- 
στ·«μης στύλος, άτε δη ύποδεικνύουσα ήμϊν τάς άρχάς, καθ’ ας άριστα 
καί άρμονικώτατα δύναται ν’ άναπτυχθη ή ψυχή τοϋ ανθρώπου. Α ί άρ- 
χαί δ’ αΰται, ώς όρθώς λέγει δ περιώνυμος παιδαγωγός Πεσταλότσης, 
πηγάζουσιν έξ αυτής τής ανθρώπινης φύσεως. Ή  ψυχολογία διδάσκει ημάς 
τίνα δδόν δέον νά τάμωμεν πρός μόρφωσιν τής ψυχής, τίνα μέσα προς 
τοϋτο νά μεταχειριζώμεθα καί τίνι τρόπω ν’ άπομακρύνωμεν τά  κωλύ

ματα τής αγωγής, λ. χ. την πρός τά  αισχρά ροπήν κακοϋ παραδείγμα
τος έπί τοϋ τροφίμου, τούς άποκεκρυμμένους συνεργούς τής αγωγής, τους 
κακούς φίλους, τά  βλαβερά άναγνώσματα κ.τ.λ.

Ψυχολογία δέ είναι ή επιστήμη περί τής ανθρώπινης ψυχής, ώς ή 
νόμιμος διδασκαλία ούχί περί τών έν χώρω, αλλά μόνον περί τών έν 
χρόνω γιγνομένο>ν πραγμάτων έν τώ άνθρώπω. Περί τών φαινομένοιν, 
νόμων καί αιτιών τοϋ ψυχικοϋ βίου διδάσκει ημάς αυτή ή ψυχολογία, 
ητις άγει τον διδάσκαλον εις την ορθήν δδόν πρός τον υψηλόν έκεΐνον 
σκοπόν, ον δεικνύουσιν εις αύτόν πόρρωθεν ή θρησκεία καί ηθική. Την ψυ
χολογίαν ήκιστα, ώς μη ώφελε, καρποϋταί τις σήμερον, εί καί έκ ταύτης 
άρύεταί τις πλούτον παιδαγωγικών γνωμών καί τάς διδακτικάς άρχάς· έν 
δέ τοις περί διδασκαλίας ζητημασιν αποβαίνει ή ψυχολογία τό ύπέρτα- 
τον κριτήριον.

Βαίνει δέ ή διδασκαλία ψυχολογικώς, έάν διά τής άναλύσεως καί 
άφαιρέσεως φθάνη εις τά  στοιχεία, εις τό άπλοϋν ήτοι έάν χωρη έκ τών 
φαινομένοιν εις τάς άπλάς πράξεις καί αιτίας, έκ τοϋ σώματος εις την 
έπιφάνειαν καί τό σχήμα, έκ τούτων εις τάς γραμμάς, έκ τών γραμμών 
εις τό σημεΐον έκ τής προτάσεως εις την λέςιν καί τούς τύπους αύτής, 
έκ τής λέξεως εις τάς συλλαβάς, έκ τής έποπτείας εις την έννοιαν, έκ 
τοϋ παραδείγματος εις τον κανόνα, άπό τών μερικών εις τά γενικά, άπό 
τών αισθητών εις τά  άφηρημένα, άπό τών γνωστών εις τά  άγνωστα, άπό 
τών άπλών εις τά  σύνθετα κ.τ.λ. Αυτη είναι ή ψυχολογικώς ορθή πο
ρεία τής διδασκαλίας.

Έ νιοι τών διδασκάλων πράττουσι κ α τ ’ ιδίαν γνώμην η δρμεμφύτως, 
δηλ. κατά σκοτεινόν αίσθημα λέγοντες ώδε' «σχηματίζω την ιδίαν μου 
μέθοδον καί άκολουθώ είτα ταΐς έμπειρίαις μου. Ό  διδάσκαλος δά είναι 
ή μέθοδος».

’Αξιέπαινος βεβαίως είναι δ τόσον πρόθυμος καί έλεύθερος διδάσκα
λος καί ή παιδαγωγική έμπειρία ούδόλως είναι άπόβλητος· άλλ’ όμως ή 
εμπειρία μόνη δέν έπαρκεΐ. Α ί ένός έκάστου έμπειρίαι, έφ’ όσον ή έπι- 
®τημη δέν έπικυροΐ αϋτάς, σπανιώτατα άγουσι πρός την άλήθειαν, αύ- 
ται μάλιστα είναι πολλάκις σφαλεραί καί δέν παρέχουσιν άσφάλειαν καί 
βεβαιότητα έν τη πράξει, οπως τά θεώρημα τα τά ύπό τής έπιστημης 
άνεγνωρισμένα καί άποδεδειγμένα. *Ό διδάσκαλος, δ θέλων νά στηρίζη- 
ται μόνον έπί τής έμπειρίας του, δμοιάζει πρός πλοίαρχον άνευ πυξίδος,



ιδίως κατά τα  πρώτα έτη της ένεργείας του, πριν άποκτήστ] τάς έμπει- 
ρίας του.

Κ ατηγορίαν τί}ς ψυχολογίας.

Διακρίνομεν τρεις κατηγορίας τής ψυχολογίας, ή'τοι
1. Την εμπειρικήν
2. Την λογικήν και
3. τήν Θεωρητικήν.

Έ κ τούτων άναγκαιότεραι καί ώφελιμωτεραι προς σπουδήν διά τον 
διδάσκαλον είναι ή εμπειρική καί ή λογική ψυχολογία.

Τί δέ έννοοΰμεν ΰπδ μ/αν έκάστην τούτων ;
1. Ή  εμπειρική ψυχολογία, όπως φθάση είς τήν έπίγνωσιν τοΰ άν- 

θρωπίνοΰ ψυχικοΰ βίου, σκοπεί καί θεωρεί κατά πρώτον τάς παραστάσεις, 
τά  σΐΎαισθιψατα  καί τάς ορίζεις, ώς εκείνα τά πνευματικά φαινόμενα, 
ατινα είναι αύτά τά  έργα τής συνειδήσεως. ή εμπειρική ψυχολογία παρα
τηρεί τά  πνευματικά ταΰτα φαινόμενα, λαμβάνει τούτων πείραν καί περι
γράφει αύτά. Ή  εμπειρική ψυχολογία διδάσκει π. χ. δτι α ί παραστα- 
σεις γίνονται έξ αισθημάτων, έρεθιζομένων τών διαφόρων αίσθήσεοιν, 
ήτοι ότι μόνον τά ύπδ τής ήμετέρας ψυχής γεγεννημένα αναμνηστικά 
ινδάλματα ύπάρχουσιν οτι αί παραστάσεις διαιροΰνται είς διαφόρους κλα- 
σεις κατά τά ύπο διαφόρων αισθήσεων διάφορα συναισθήματα, δτι ταΰτα 
είναι άπλα καί σύνθετα ή γενικαί παραστάσεις, δτι α ί παραστάσεις άφ'·- 
στανται τής συνειδήσεο>ς καί δύνανται νά γίνωσιν άσυνείδητοι (σκοτεινά1.), 
δτι αί παραστάσεις άναπλάσσονται καί συνδέονται ποδς άλλήλας κ.τ.λ 
Ή  εμπειρική ψυχολογία διδάσκει προς τούτοις, δτι έκ παραστασεω ν  

προκύπτουσι συναισθήματα χαράς καί λύπης, ώς καί όρεςις καί βούλησις·
2. Ή  λογική ψυχολογία δεν περιορίζεται έν τή κατανοήσει των 

άπλών φαινομένων, ήτοι τοΰ παριστάναι, σνναισθάπσθα/, καί βον.Ιεσίίαι, 
άλλά προχωρεί περαιτέρω καί αναζητεί τούς νόμους, οΐτινες αρχουσι του 
ψυχικοΰ βίου, καί έξετάζει τάς πρώτας αιτίας τών φαινομένων. "II ^°“ 
γική λοιπδν ψυχολογία διδάσκει π. χ. τούς νόμους τοΰ συνειρμοΰ, τνΐί 
άναπλάσεοις, τής σαφηνείας τών παραστάσεων καί τήν κώλυσιν τούτων, 
διδάσκει προσέτι τούς νόμους τής σειράς τών παραστάσεων, τον τρόπον, 

καθ’ δν αόται σχηματίζονται, τάς διαφόρους διευθύνσεις κατά τήν κ°~ 
ρείαν αύτών καί τάς αιτίας. Ή  λογική ψυχολογία άνερευν^ τέλος τλ<

αιτίας τών συναισθημάτων καί ορέξεων καί εύρίσκει αύτάς έν ώρισμένη 
καταστάσει τών παραστάσεων.

3. Ή  θεωρητική ψυχολογία ή ή περί ψυχής διδασκαλία, ή έπιζητοΰσα 
τήν βαθυτάτην έπίγνωσιν, βαίνει έτι περαιτέρω καί αναζητεί τον έσχα
τον λόγον πάντων τών ψυχικών φαινομένων, εύρίσκει δέ αύτδν έν τή ού- 
5,·α ή τη οικεία φύσει τής ψυχής καί έν τί) σχέσει αύτής προς τον σω
ματικόν κόσμον. Ή  θεωρητική ψυχολογία διδάσκει π. χ. δτι ή ψυχή εΐ- 
ναι 6 μόνος αληθής φορεύς πάντων τών πνευματικών φαινοαέν&>ν αυτή 
Αποτελεί άει έν δλον, είναι μία, άπλή ούσία, κέκτηται δέ πολλάς καί ποί
κιλας έσωτερικας διαθέσει; καί δυνάμεις, αΐτινες δύνανται νά ύποστώσι 
και αλλοιώσεις (τελειοποίησιν καί τδ ένχντίον)· αύτη είναι αύθυπόστατος 
(άσωματος, άϋλος) ούσία, έχουσα τήν έδραν αύτής έν τώ έγκεφάλω.— 
Εύρίσκεται πρδς τδ σώμα έν αμοιβαία ένεργεία. Είναι αθάνατος. — ΓΗ 
θεωρητική ψυχολογία εξετάζει πρδς τοΐς άλλοις καί τήν ούσίαν τών πα
ραστάσεων, τδ καθαρδν έγώ. Αυτη λέγεται καί μεταφυσική Ίυχολογία, 
δ>ιλ. πέραν τής πείρας έξερχομένη έπιστήμη, ήτις κινείται έπί τής θεω
ρητικής αρχής τοΰ καθαρώς διανοεΐσθαι. Τάς αύτάς τρεις βαθμίδας τής 

“ΐγνωσεως δύναταί τις νά διακρίννι καί έν ταΐς φυσικαΐς έπιστήμαις. 
I εμπειρική φυσική έπιστήμη γνωρίζει ήμϊν κατά πρώτον τά φαινό- 

μ=·να, π. χ. τήν έλξιν καί ώσιν τών πόλων ένδς μαγνήτου- ή λογική δέ 
φυσική έπιστήμη προχωρεί περαιτέρω καί άνερευνα τούς νόμους, οίτινες 
J αρχουσιν είς τά φαινόμενα (π. χ. όμώνυμοι πόλοι τοΰ μαγνήτου άπω- 
®οΰνται, έτερώνυμοι δέ ελκουσιν άλλήλους), ώς καί τήν αιτίαν τής συ- 
ναφειας τών διαφόρου φυσικών φαινομένων έξετάζει τδ ό<ά τ ί , ή τάς 

ρωτάς αιτίας τών φαινομένων καί νόμων. Αύτη έξετάζει π. χ. διατί 
* μαγνη#κή βελόνη δεικνύει πρδς νότον ; (Διότι έκεΐ ύπάρχει μαγνητι- 
*rj’ πόλος). Πώς συνέχεται ό μαγνητισμός πρδς τήν ηλεκτρικήν δύναμιν, 
πρδς τδν γαλβανισμόν, πρδς τδ φώς καί τήν θερμότητα. (Α ί φυσικαί 
αύται δυνάμεις είναι αληθώς μία δύναμις· άυται δύνανται νά γεννήσ&ισιν 
“λληλας, ή ή jj.ia ν ’ άντικαταστήστ) τήν άλλην). Τέλος ή θεωρητική φυ- 
ικη έπιστήμη^ ή φυσική φιλοσοφία, έρευνο: τούς τελευταίους λόγους τοΰ 

llra/, τήν βαθυτάτην ούσίαν τών φαινομένων καί πραγμάτων.
Ποιαν λοιπδν τών τριών κατηγοριών τής ψυχολογίας δέον πρδ πάν- 

Των ,J διδάσκαλος νά σπουδάσν); — Έ κ τών προτέρων λέγομεν δτι ή θεω
ρητική ψυχολογία δέν δύναται νά ήναι είς τδν διδάσκαλον καί παιδα* 
ΊΓ̂ γδν ύπόθεσις'άκριβοΰς σκέψεως, διότι ή σπουδή αύτής εΤναι λίαν δύ- 
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σκολος καί δέν παρέχει εις τον διδάσκαλον το ποθούμενον οφελος, «λ - 
λοις τε και πόρρω ούσα τοϋ έργου τοϋ διδασκάλου. fO διδάσκαλος δύ- 
ναται νά στέρξη μεν εις τε τά  αξιώματα αυτής (οϊκοΟεν καταφανή) και 
τά άποτελέσματα, ιδίως εις την διδασκαλίαν, δτι ή ψυχή είναι άπλή 
τις ουσία, μία, αθάνατος καί επιδεκτική άναπτύξεως, νά έξοικειωθή δέ 
προς την εμπειρικήν και λογικήν ψυχολογίαν, ώς την ιδίως παιδαγ6)γι- 
κην ψυχολογίαν. Αυτη ποιεί αύτόν νά ρίπτη εταστικά καί βαθέα βλέμ
ματα εις τό απόρρητον τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος εργαστηριον, ήτοι την 
ψυχήν, δπο>ς ενθεν μέν ίδη, πως αυτη εργάζεται, ΐνα έννοηση τά  αντικεί
μενα τοϋ έκτος ημών κόσμου καί μεταβάλη ταϋτα εις πνευματικήν ου
σίαν, ενθεν δέ μάθη (ό διδάσκαλος), πώς ή παιδαγωγική ψυχολογία άξιοι 
νά πραγματεύηταί τις αυτήν.

Επειδή δέ δύναταί τις ίσως νά νομίζν) δτι είναι κομπορρημοσύνη 
καί ματαία θεωρία τό διϊσχυρίζεσθαι, δτι ή ψυχολογία είναι ασφαλές 
ερΐΐσμα εις τον διδάσκαλον, τούτου έ'νεκα μέλλομεν νά δείξωμεν, δτι τά  
περί ψυχολογίας είρημένα δύνανται νά έφαρμοσθώσι καί πραγματοποιη- 
θώσιν έν τοις σχολείοις.

(Έ λευθέρα μετάφρασις έκ τ ή ;  π α ιδαγω γικής τοΟ ΦραΤλιχ).

^ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Δ .  ^ Ρ Ω Σ Η Σ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Α Ι

Τί πράττει ό ζοιγράφος; — Ό  γλύπτης, ό χαράκτης, ό άρχιτέ- 
κτων, κτλ.

Τί πράττει ή &ρνις ;— ή περιστερά, ό βύας (μποϋφος), ή άηδών, κτλ.
Τί πράττει ή μέλισσα ; — ή ίίχιδνα, ό σκίουρος, (βερβερίτσα), δ 

δνος, κτλ.
Τί πράττει ό δικηγόρος, ό κατηγορούμενος, ό φαρμακοποιός, κτλ.

Ή αδτή έρώτησι? δύναται κα ί πρέπει νά φέρ$ π λ ε ίσ τα ; διαφερούσα« ά π ’ ά λ -  
λήλω ν έρωτήσεις· χατατασσόμεναι αυτα ι έν τάξει λογική κα ί γραφόμενοι έπ ί τοβ 
μελανοπ(νακο{ άποτελοΟσι γ ό μ νβ ϊμ α , τό όποιον δύναντα ι νά άντιγράφω σ ιν οί

χβτάλΧηλοι πρός τοΒτο μαθηταί. Ίδοΰ α! άποκρίτει; αί υπό των μαθητ&ν τ ά - 
ξεώςτινος διδόμεναι εΐί τήν έρώτησιν : τ [  π ρ ά τ τ ε ι  ή ο ρ ν ι ς ;

Ή  δρνις γέννα ώά· αυτη γενν£ σχεδόν καθ’ έκάστην ημέραν £ν 
ο’)όν όταν γέννηση πολλά ώά, τά  κλωσσα- φωνάζει ώς κλώσσα- καλεΐ 
τους νεοσσούς της (κλωσσοπούλια)· τά  κρατεί ύπό τάς πτέρυγάς της· τά  
δδηγεΐ εις τά χωράφια- τρώγει κόκκους, σκώληκας, σκάπτει τήν γήν, ΐνα 
εύρη σκώληκας· τρώγει έντομα- ψάλλει (κακαρίεται), δταν γέννηση τό ώόν 
πετα, τρέχει, υποστηρίζει τους νεοσσούς της- κοιμαται ένωρίς καί έξυπνα 
πρωί· άλλάσσει πτερά· τρέχει εις τήν φωνήν τοϋ άλέκτορος" ζη πολλά έτη· 
ζητεί τήν τροφήν της" έξημεροϋται, φοβείται τάς γαλας, τους κύνας, τήν 
άλώπεκα.

Βα.0μ.1ς κατωτέρ*-

Γ Υποδειγματική πρότασις· Ό  κι’>ων είναι ευμαθής.
Πέτρε, πώς είναι ή αϊξ ; Ή  α’ίξ είναι ευκίνητος.
Παϋλε, πώς είναι τό ρόδον; Τό ρόδον είναι ευώδες.
’Αριστείδη, πώς είναι τό θρανίον ; Τό θρανίον είναι σκληρόν.

Το ο να μα τοϋ πράγματος είναι το υποκείμενον τής προτάσεως. "Οτι 
Λέγεται περί του υποκειμένου είνα ι το κατηγορούμενον.

1 ασχησις. "Εκαστος μαθητής γράφει 10 προτάσεις όμοιας πρός 
έκείνας, λέγων περί τών δέκα πραγμάτων οΐωνδήποτε, πώς είναι.

2 ασκησις. "Εκαστος μαθητής γράφει δέκα προτάσεις μεταχειριζό- 
μενος κατηγορούμενα ονόματα έργαλείων.

3 ασκησις. Τά αυτά ώς ανωτέρω, μεταχειριζόμενος ώς υποκείμενα 
δνόματα ζώων.

4 άσκησις. Τά αύτά ώς άνωτέρω, μεταχειριζόμενος υποκείμενα τά  
ονόματα τών τεχνιτών.

5 άσχησις. Μεταχειριζόμενος ώς υποκείμενα τάς λέξεις δάσος, τύμ- 
πανον, κορυφή, περίπολος.

Οαθμ,Ις μέση.

Λιδαακα.Ιία τής προστακτικής'
Πράττε καλώς, και θέλεις έπαινεθή.
Πράττετε καλώς καί άφετε τά λοιπά τώ Θεώ.
ΓΙέμψον είς Ίόππην καί κάλεσον τον Πέτρον,



Μη φοβοΰ Αβραάμ, κράτησον τήν χεΐρά σου.
Μή ψεύδεσθε, διότι Θά τιμωρηθήτε.

6 ασχησις. ’Απομίμησις τών άνω προτάσεων διά δέκα-ρημάτων δο- 
Οέντων έκ περικοπής τοΰ αναγνωστικού βιβλίου.

Β α θμ ίς  άνω τέρα.

Περιγραφή άντΊχειμίνων , ζυγοΰ (ζυγαριας), άμάξης, σιδηροδρομικής 
άμάξης (βαγονιού), άροτρου, πηγής, κατά τό εξής σχέδιον. 

α) Δεικνύειν τ ί είναι τό περί ου λόγος άντικείμενον. 
β) Άπαριθμεΐν τά μέρη έξ ών συνίσταται. 
γ) Γνωρίζειν τάς ιδιότητας αύτοϋ. 
δ) Δεικνύειν τήν υλην έξ ης συνίσταται.
ε) Ποιεΐσθαι λόγον περί τής χρήσεως αύτοϋ, τής ώφελείας κτλ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜ ΑΤΙΚΗ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α  ΓΡ Α Μ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ
Τ Α Ξ Ι Σ  Β'·

Πε ρ ί  ο υ σ ι α σ τ ι κ ώ ν .

Σκοπος. Θα όμιλήσωμεν τωρα ποΐαι λέξεις λέγονται ουσιαστικά.

Ά νά λ υο ις .

*Ας είπωμεν προηγουμένως, τ ί λέγεται λέξις ; τ ί λέγεται λόγος ; 
ειπατέ μοι μιαν λέξιν; είπατέ μοι έ'να λόγον ; άναγνώσατέ μοι έκ τοϋ 
άναγνωστικοΰ βιβλίου σας ενα λόγον ; πόσας λέξεις περιέχει 6 λόγος 
αΰτος , ποσαι είναι αί λεςεις ; πώς αλλο^ λέγονται αί λέξεις ; (μέρη τοϋ 
λόγου). 1 α σημαινομενα των λέςεων εινε δέκα, διά τοϋτο καί τά  μέρη 
τοϋ λόγου είνε δέκα.

^ΕύνΟεαες.

Θά ίδωμεν εν είδος τών μερών τοϋ λόγου, τό ουσιαστικόν όνομα. 
’Έ στω ,ώς άναγνωσθέν τεμάχιον τό (Όδυσ. Μ. Βρατσάνου. σελ. 17) 
Ευθύς ως ηρως τις απίθνησχεν εις την μάχην, οί περι αύτόν δεινόν συ-

νήπτον άγώνα, Ϊνα Λάβωσι τον νεκρόν αύτοϋ χαι τά οπΛα του». Ααμβα- 
νονται αί λέξεις άνά ρ.ίαν ηρως, μάχην, άγώνα, νεκρόν καί δ π  Λα’ περί 
αύτών γίνεται συνδιάλεξις ούτοισί' ποιος λέγεται ηρως ; τιήσαν οί ηρωες , 
τί λέγεται μάχη ; τ ί άγων ; τ ί νεκρός; τ ί όπλα ; (γραφονται αί λέςεις 
αΰται έπί τοϋ μαυροπίνακος) αί λέξεις αϋται σημαίνουν πρόσωπα και 
άψυχα πράγματα, υπάρχουν όμως καί λέξεις, αί όποΐαι σημαίνουν ζώα 
\.y. πρόβατον, όνος κτλ. Καί τά  πρόσωπα καί τα  ζώα και τα  αψυχα 
πράγρ,ατα λέγονται ούσίαι ?ι όντα- είναι όε αί ανωτέρω λέςεις τα  
σημεία τών ουσιών, τά  ονόματα αΰτών, ώς τά  ήμέτερα όνοματα διακρι- 
νουσιν ήμας τών άλλων. Συγκεφαλαίωσις.

ΖΕυγκεντρωτικαΙ ερωτήσεις.

Τί λέγεται ουσία ; τ ί όνομα; κατά τ ί  διαφέρουσιν; άπαριθμήσατέ 
μοι μ.ερικάς ουσίας' μερικά ονόματα· ποια τούτ&>ν είναι ονόματα ζωων ; 
ποια αψύχων πραγμάτων; ποια προσώπο)ν ; κατα τ ι όιαφερουσιν άπ 

άλλήλων ;
Χ ύατημα.

«Τά ονόματα τών ούσιών ηγουν τών προσώπων τών ζωων και τών 
άψύχων πραγμάτων λέγονται ονόματα ούσιαστικα.»

Ε φ α ρ μ ο γ ή .

Τί μέρος λόγου είναι ή λέξις οικία; τ ί αί λέξεις Ά χιλλευς . . . . ; 
διατί λέγονται ούσιαστικά ; ειπατέ μ.οι άπό μνήμ.ης ενα λόγον; διακρι- 
νατε τά  ούσιαστικά τοΰ λόγου τούτου ; Κ α τ ’ οικον έργασια.

Νά συλλεχθώσι τά  ούσιαστικά τοϋ διδαχθέντος μαθήματος έκ τοϋ 
άναγνωστικοΰ βιβλίου καί νά καταγραφώσιν έν ίδίω τετραδίω.

Έ ν Κ ονίσ τρα ς τΚ 2 6  Μ αρτίου 18 8 7
 ̂  ̂ Α θ .  Π Α Π Α Ν Α Σ ΤΑ Σ ΙΟ Υ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
1) Οί Λημοσθένους ΦιΧικπιχοι μετά τής μεταγράσεως, σημειώσεων, 

κειμένου χαι τής τούτον ρνθμίσεως χατά σύνταξιν  συμπιπ.Ιηρωμενην δια 
χών «.’to χοινοϋ Λαμβανομένιον ή εζωθεν νοουμένων' ύπό Θεοδοσίου Β,



Οίκονομίδου άριστοβαθμίου τελειόφοιτου τοΰ έν Έπτανήσω διδασκαλείου 
και διδασκάλου παρα τη έν Τεργέστη Ελληνική σχολή. Τεϋχος πρώ
τον περιέχον τδν περί τής Ειρήνης λόγον. Έ ν Τεργέστη έκ τοϋ τύπο 
γραφείου Μορτέρρα και Σα{ 1887.

.^υνισταμεν τοϊς συνδρομηταΐς τοΰ παιδαγωγικού σχολείου την 
πρόσκτησιν τοϋ πον/ιματίου τούτου τοϋ κ. Θεοδοσίου Β. Οίκονομίδου 
διδασκάλου διακρινομένου έπί εύμεθοδία περί τδ διδάσκειν καί άρετη. 
Είναι δέ τοϋτο μετάφρασις τοϋ περί Ειρήνης λόγου τοϋ Δημοσθένους 
άκριοής και πιστή και έρμηνεία τοϋ κειμένου διά πολλών καί άξίων 
πολλοϋ λόγου σημειώσεων. Είναι δέ τδ έργον ουτω πως συντεταγμένον, 
ώστε δυναται νά χρησιμεύη ώς άριστος όδηγδς πρδς κατανόησιν καί 
τώ ούχί προσηκόνΐως περί τήν Ελληνικήν γλώσαν συγκεκροτημένω. Πρδς 
τοϋτο δε συνεβουλεύθη ό φιλόπονος συγγραφεύς πολλούς αρχαίους καί νεω- 
τέρους σχολιαστάς καί έρμηνευτάς καί ούχί άνευ έπισταμένης έξετάσεως 
πολλά και καλά καί ωφέλιμα προσίλαβε πρδς διαλεύκανσιν τών δύσκολων 
χωρίων. ΛυπουμεΟα δτι τδ στενδν τοϋ χώρου τοϋ παιδαγωγικού σχολείου 
δεν έπιτρέπει νά παραθέσωμεν τδν έμβριθή πρόλογον τοϋ φιλοπονήσαντος 
τήν εκδοσιν τοΰ δημοσιευθησομένου τούτου λόγου. ΙΙλήν δέ τούτων είναι τδ 
βιβλίον μετά πολλής φιλοκαλίας έκτετυπωμένον καί περιέχει άρίστην 
εικόνα τοϋ ρήτορος. Πωλείται έν Κωνσταντινουπόλει παρά τοϊς βιβλιο- 
πωλείοις κ. αδελφών Δεπάστά καί κ. Γ. I. Σεϊτανίδη· έν Κέρκυρα 
παρά τώ βιβλιοπωλεία» «Κάδμος» τοϋ κ . Ε. Δοσίου καί έν ’Αθήναις 
παρά τώ βιβλιοπωλείω κ. Π. Δ. Σακελλαρίου, άντί δραχ. ν. 4.

2) θεσμοΛόγιον τής Λημοτιχής έχπαιδ εΰσεως συνταχθέν καί έκδοθέν 
έγκρισει του έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας έκπαιδεΰσεως 
1 πουργειου ύπδ Γεωργίου Βενθυλου γραμματέως Α' τάξεως τοϋ αύτοϋ 

'Υπουργείου έν τώ  τμήματι τής δημοτικής έκπαιδεΰσεως· 1 8 8 3 — 1887. 
τόμος δεύτερος έν Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου ό Παλαμήδης. 1887- 

ΙΙερι τής χρησιμοτητος τής σχολικής νομοθεσίας, ήν καί ό β' ούτος 
τομος τοϋ κ. I . Βενθυλου έν σελίσι 320  περιλαμβάνει, είναι π ερ ιττδ ν  

να διαλάβωμεν. Ό  δημοδιδάσκαλος άνευ τών σχολικών νόμων καί εγκυ
κλίων ούδέ βήμα δυναται νά κάμη πρδς εύσυνείδητον έκπλήρωσιν τοϋ 
έργου του. Δια τούτων έν τάξει κατατεταγμένων καί χρονολογικώ; 
ευρίσκει πάσαν λύσιν αμφιβολίας καί απορίας έν τη έξασκήσει τής υπη
ρεσίας του. Ό  β' ούτος τόμος πλήν τών κανονιστικών Β. διαταγμάτων 
περιέχει και τον θεμελιώδη νόμον, τδ σύνταγμα, τάς ύπδ τοϋ πρώ^

γενικού έπιΟεωρητοϋ τών δημοτικών σχολείων κ. Δ. Πετρίδου στοιχειώ
δεις πρακτικάς όδηγίας περί τής διδασκαλίας τών μαθημάτων έν τοϊς 
δημοτικοΐς σχολείοις καί πρόγραμμα δημοτικού σχολείου καί γενικας 
τινας διατάξεις λίαν χρησίμους είς τήν ύπηρεσίαν.

Συνίσταμεν τήν ώφέλιμον τούτων συλλογήν τής συνδρομηταΐς τοϋ 
παιδαγωγικού σχολείου καί πάσι τοϊς έντδς καί έκτδς τής Ελλάδος 
ύπηρετοϋσι δημοδιδασκάλοις. Ό  β' ούτος τόμος τ ιμ άτα ι δραχ. 7.

3) Λόγοι, έχ,φωη\θείς είς το νπο τον δήμου Αθηναίων τε.Ιεσθεν μ νη 
μόσυνο*· τών χεχοψημένων έν τώ Α ' τεχροταφείω ’Αθηνών ύπδ ’Ιγνατίου 
Μοσχάκη ύφηγητοϋ τής Θεολογίας τή 21 Φεβρουάριου 1887  Α' σαβ- 
βάτω τών νηστειών. Έ ν ’Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου τής Λακω
νίας. 1887.

4) ΈγχέψαΛος χαι ψυχή ' μελέτη άναγνωσθεΐσα έν τώ φιλολογικώ 
συλλόγω ΙΙαρνασσώ ύπδ Ιγνατίου Μοσχάκη ύφηγητοϋ τής Θεολογίας' 
άνατυπωθεϊσα έκ τού «Παρνασσού». Έν ’Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου
’Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου. 1887.

’Αμφότερα τά πονημάτια ταϋτα τοϋ γνωστού έπί ρητορική εύφρα- 
δεία καί δεινή απολογία ύπέρ τών ύγιών άρχών τού χριστιανισμού κ.
I. Μοσχάκη συνίσταμεν τοϊς συνδρομηταΐς τοϋ παιδαγωγικού σχολείου» 
ώς ένέ/οντα πολλήν δύναμιν πρδς κράτυνσιν τοϋ ήθικοϋ φρονήματος καί 
μόρφο)σιν ύγιοϋς χαρακτήρος.

Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  Π ΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Π ΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Έ ν τη Βουλή ύπεβλήθη έσχάτως σχέδιον Νόμου περί πειθαρχικών 

ποινών, παύσεως καί μεταθέσεως τών δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών 
φύλ&>ν, δπερ μετ’ αντιρρήσεις τινάς διήλθεν, ώς έχει, καί τήν γ  αυτού 
άνάγνωσιν, καί είναι ήδη πλέον νόμος τοϋ Κράτους. Τδν Νόμον τούτον 
δημοσιεύσομεν κατωτέρω πρδς γνώσιν τών δημοδιδάσκαλων, των ανα
γνωστών τοϋ Παιδαγωγικού σχολείου, έώντες ές άλλοτε νά έξενέγκω- 
μεν τάς περί τούτων κρίσεις ήμών. Τδν Νόμον δέ τούτον, πλήν ένίων 
βουλευτών περί τά  έκπαιδευτικά άσχολουμένοιν, έπολέμησε και ό Διδα- 
σκαλικδς σύλλογος, ό όποιος, όφείλομεν νά το όμολογήσωμεν, έν ταϊς 
ήμέραις ταύταις έπεδείξατο άρκούσαν τόλμην καί ευστάθειαν πρδς ύπο- 
στήριξιν τών γνωμών του, άς έχει περί τής καθόλου έκπαιδεύσεως.



Σ , Χ Ε Δ Ι Ο Ν  Ν Ο Μ Ο Ύ *

Η ερ Ι  « ϊ ι θ α ρ χ ι χ ώ ν  π ο ι ν ώ ν ,  π α ύ σ ε ω ς  v t a l  μ ε τ α θ έ σ ε ω ν  

τ ω ν  δ η μ ο δ ι δ α σ κ ά λ ω ν  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ω ν  φ ύ λ ω ν .

^Αρθρον 1.

01 δημοδιδάσκαλοι άμφοτέρων τών φύλων ύπόκεινται εΐ; πειθαρχι
κά; ποινά; διά πασαν παράβασιν ?) ύπέρβασιν τοϋ ίδιου καθήκοντος, μη 
άποκλειομένης τής ποινικής καταδιώξεως, προσέτι δέ διά παράλειψιν, 
ραθυμίαν % κουφότητα περί την έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αύτών η δια
γωγήν άναξίαν δημοσίου λειτουργού ?) αύτόβουλον έγκατάλειψιν τής θέ- 
σεώς των.

^Αρθρον 2.

Α ί πειθαρχικαί ποιναί είσίν α') έπίπληξις· β7) πρόστιμον μέχρις 20  
δραχμών Υ ) πρόστιμον μη ύπερβαΐνον το ημισυ τοΰ μηνιαίου μισθού 
τού τιμωρουμένου· δ') προσωρινή παϋσις άπδ τριών ημερών μέχρι τριών 
μηνών.

’’Αρθρον 3.

ΑΙ έν έδαφίω α' καί β' τοΰ άνωτέρου ποιναί έπιβάλλονται ύπδ τοΰ 
γενικού έπιθεωροτοΰ τών δημοτικών σχολείων καί Οπό τών έκτακτων 
έπιθεωρητών, συντασσόντων περί πάσης έπιβολής πειθαρχικής ποινής 
πραξιν ύποβαλλομένην εις την έγκρισιν τοΰ 'Υπουργού τών Εκκλησια
στικών καί τή ; Δημοσίας ’Εκπαιδεύσεως προτάσει τοϋ συμβουλίου τής 
έκπαιδευσεως ή τοΰ γενικού έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων ί) τών 
έκτακτων έπιθεωρητών.

Προ τής καταγνώσεως τής πειθαρχικής ποινής προσκαλείται ό δη
μοδιδάσκαλος ή ή δημοδιδάσκαλος νά άπολογηθή έντδς ώρισμέντς προ
θεσμίας, ής παρελθουσης επιβάλλεται ή ποινή καί άν μή ύπέβαλεν ουτος 
απολογίαν.

νΑρθρον 4.

Τά δια πειθαρχικών αποφάσεων επιβαλλόμενα πρόστιμα είσπράτ-

τονται κατά τά  κεκανονισμένα περί είσπραςεως τών δημοσίων έσοάων 
καί διατίθενται ύπέρ τοΰ ταμείου τή ; δημοτική; έκπαιδευσεοι;.

νΑρθρον 5.

Οί δημοδιδάσκαλοι απολύονται τής υπηρεσίας, πλην τών έν έδαφ. 
α ' —ε' τοΰ 35 άρθρου τοΰ περί δργανώσεο^ς τή ; μέσης έκπαιδεύσεο>; νό
μου μνημονευομένων περιστάσεοιν καί αν προτασει τού παρα τώ Υπουρ
γείο) τή; Δημοσία; Έκπαιδευσεως συμβουλίου ?ι τοΰ γενικού έπιθεωρ/)- 
τοϋ τών δημοτικών σχολείων παραπεμφθώσιν ύπο τοΰ Υπουργοΰ τών 
’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας έκπαιδευσεως, δι ανικανότητα, 
πρδς έξέτασιν οί μέν δημοδιδάσκαλοι ένώπιον μιας τών έπιτροπειών, 
α’ίτινες έζετάζουσιν έπί άπολύσει τούς μαθητας τών όιδασκαλεΐίον, αί δ& 
δημοδιδάσκαλοί ένώπιον μιας τών έπιτροπειών, αίτινες έξετάζουσι τάς 
μαθήτριας τών διδασκαλείων τών θηλέων έπι πτυχιω και άποφανΟή r\ 
έπιτροπεία περί ύποβιβασμ,οϋ η περί άκυρώσεως τοΰ πτυχίου τοϋ έςετα- 
σθέντος. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει άκυροϋται καί τδ πτυχιον αύτοϋ ή 
διορθοϋται μεταβαλλόμενου τοϋ βαθμ-οϋ, συμφώνως τή  προτασει τής 

εξεταστικής έπιτροπείας.

^Αρθρον 6.

Οΰδείς καί ούδεμία δημοδιδάσκαλος μετατίθεται άπδ τόπου εις τό
πον, είμή έν ταΐς περιπτώσεσι ταΐς προβλεπομέναις ύπδ τών έδαφίων 
α '_ γ ' τοΰ 37 άρθρου περί όργανώσεως τής μέσης έκπαιδευσεως νόμου 
καί έν ταΐς έπομέναις ά) αν ύποβιβασθώσι κατα τας διαταςεις τοΰ ανώ
τεροι άρθρου.

β’) αν αίτηση τον διορισμδν έν σχολείω τοϋ δήμου, εν φ όιδασκουσιν, 
ύπότροφος τοΰ δήμου απολυθείς τοϋ διδασκαλείου κατα τδν Χ θ  ’ νό
μον τής 11 Ίανουαρίου 1878 , καί έν ούδενι σχολειω τοϋ αύτοϋ δ/ιμ.ου 
ύπάρχει κενή θέσις.

νΑρθρον 7.

Οί διά πειθαρχικούς λόγους απολυόμενοι τής υπηρεσίας δύνανται νά 
άναδιορισθώσι μετά τήν παρέλευσιν τουλάχιστον ένος έτους άπδ τής 
επιβολής τής ποινής.



y Αρθρον 8.

Έ ν τί} περί παύσεοις ύπουργικγ διαταγή δέον νά μνημονεύωνται ή 

νόμιμος τής παύσεως περίπτωσις και ή γνώμη τοΰ παρά τώ υπουργεί ω 
συμβουλίου, ή τοΰ γενικοΰ έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σ/ολείων, δσάκις 
αΰτη απαιτείται.

’’Αρθρον 9.

Καταργοΰνται το έδάφ. 8 τοΰ 37 άρθρου, τά  έδά®. 2 και 3 τοϋ 
άρθρου 4 1 , το άρθρον 42, το έδάφ. 3 τοΰ άρθρου 53, τά άρθρα 5 4 καί 
55 καί τά έδάφ. 3 καί 5 τοΰ άρθρου 71 τοΰ περί δημοτικών σχολείων 
νόμου τής 6 Φεβρουάριου 1834.

'E r Α θήνα ις , τί) 4 ΜαΊου 1881.

Ό  '  Γπουργός τών ’Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 
Έκπαιδεΰσεως και Βουλευτής έζ Αρκαδίας

£Π. ^ Α Ν Ε Τ Α Σ

Τ ο  υ π ό μ ν η μ α  τ ο ΰ  Δ ι δ α σ κ α λ ι κ ο ύ  σ υ λ λ ό γ ο υ  π ε ρ ί  τ ο ΰ  
α ν ω τ έ ρ ω  Ν ό μ ο υ  ε / ε ι  ώ ς  έ ξ η ς '

ΠΡΟΣ ΤΟ Σ . Τ Π Ο Γ ΡΙΈ ΙΟ Ν  ΤΩΝ ΕΚ Κ ΛΗ ΣΙΑΣΤΙΚ Ω Ν  
ΚΑΙ ΤΗ Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚ Π Α ΙΔΕΤΣ Ε Ω Σ

Κύριε Υπουργέ,

Ό  Διδασκαλικός σύλλογος συνελθών είς έκτακτον συνεδρίασιν έν τω 
τμήματι τής Δημοτικής Έκπαιδεΰσεως καί λαβών ύπ’ βψιν τά  ύπδ την 
έπιψήφισιν τής Βουλής ύποβληθέντα δύο νομοσχέδια α') περί ίδρύσεω; 
Συμβουλίου παρά τώ 'Υπουργείω τών Έκκλησ. κτλ. β') περί πειθαρ" 
χικών ποινών παύσεως καί μεταθέσεως δημοδιδασκάλων, μετά μακρ*ν 
συζήτησιν άπεφάσισε τά έξής, άπερ νομίζει καλδν νά ύποβάλγ) είς τ̂ ΐν 
πεφωτισμένην σκέψιν τοΰ Υπουργείου καί νά ζητήστ) τήν διόρθω ι̂ν 
αυτών.

α!) Οΰ μόνον άδικον, άλλά καί έπιβλαβή νομίζει τήν έν τώ έκπαt- 
δευτικώ Συμβουλίω παράλειψιν δημοδιδασκάλου. Δημοδιδάσκαλοι πε
πειραμένοι καί δόκιμοι καί ώς έπόπται τών Δημοτικ. σχολείων είναι οί 
άρμοδιώτεροι, ο πω; γινώσκωσι τάς ελλείψεις καί ώς σύμβουλοι έν τώ  
ύπουργείω είναι οί καταλληλότεροι πρδς τά άφορώντα είς τήν δημοτικήν 
έκπαίδευσιν. β' Θεοιρεΐ λίαν έξευτελιστικδν τδ έν τώ 5 άρθρω περί πει
θαρχικών ποινών άναγραφόμενον, καθ’ δ πας δημοδιδάσκαλος διατρέχει 
τδν κίνδυνον τής άπο>λείας τοΰ πτυχίου του παραπεμπόμενος έκαστοτε 
ένώπιον έξεταστικής επιτροπείας πρδς δοκιμαστικάς εξετάσεις· διότι τδ 
τελευταΐον τοΰτο άφαιρεί πάσαν έλπίδα μονιμότητος καί παν ίχνος άνε- 
ξαρτησίας τοΰ χαρακτήρος τών δημοδιδασκάλων. Ή  άποθαρρυντική 
αυτη κατάθλιψις τών δημοδιδασκάλων νομίζει δτι θά έχη άφευκτον συ
νέπειαν τήν άπομάκρυνσιν έκ τής υπηρεσίας πλΐίστων δημοδιδάσκαλων 
καί τήν άντικατάστασιν αύτών δ ι’ αγραμμάτων γραμματοδιδασκαλων 
πρδς μεγίστην εθνικήν βλάβην.

Καθήκον λοιπδν θεωρεί δ σύλλογος νά ύποβάλη ταΰτα ύπδ την 
' Υμετέραν ευθυκρισίαν καί νά έπικαλεσθί) τήν φιλοπάτριδα έπι τούτων 
πρόνοιαν ΰμών καί μέριμναν.

Παρακαλοΰντες 'Υμάς, Κύριε 'Υπουργέ, όπως δέξησθε την διαβε- 
βαίωσιν τής έξό^ου ήμών ύπολήψεως υποσημειούμεθα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΚ Ο Υ  ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Υ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΝ AIQAKTIKQN ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΤΠ Ο ΓΡΓΕΙΟ Ν  ΤΩΝ ΕΚΚ ΛΗ ΣΙΑΣΤΙΚΩ Ν  
ΚΑΙ ΤΗ Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Ε Κ Π Α ΙΔΕ ΤΣ Ε Ω Σ

Α ζιό τψ ε  χνριέ Υπουργέ,

Γινώσκετε καλώς δτι προ τετραετίας έδημοσιεύθη παρ’ ήμΐν Νό- 
(ΑΜΒ% 22 ’Ιουνίου 1882), άφορών είς τά  έν τοϊς σχολείοις τής Ε λ 
λάδος, τής μέσης καί κατωτέρας έκπαιδεΰσεως διδακτικά βιβλία, δστις 
ήρξατο ήδη λειτουργών άπδ τριετίας.

Ό  Νόμος ούτος, δστις ευθύς έν άρχίι τής συστάσεως αύτοΰ ύπδ πολ



λών λογιών κατεδείχθη πλημμελής καί ακατάλληλος, έγενετο προ μι
κρού άντικειμενον σπουδαίων συζητήσε&>ν ύπδ τοϋ ένταϋθα Ελληνικού 
διδασκαλικού Συλλόγου. Οί τοϋ Συλλόγου τούτου εταίροι, οί έκπρο- 
σωποΰντες τούς διαφόρους της έκπαιδεύσεοις κλάδους, έξετάσαντες μετά 
προσοχής την φύσιν τοϋ περί ού ό λόγος Νόμου, λαβόντες δ ’ έν όψει 
και τα  έκ της τριετοϋς αύτοϋ λειτουργίας έπελθόντα δυσάρεστα απο
τελέσματα, έκριναν αύτόν δμοφώνως adixor καί έπιβΛαβέστατογ.

Ο περι διδακτικών βιβλίιον Νόμος, καθ’ 8ν έγκρίνεται καί εΐσάγε- 
τα ι πρδς διδασκαλίαν ίν  μόνον βιβλίον δ ι’ έκαστον μάθημα, είναι άδι
κος, διότι δύνανται να εύρεθώσι και πλείονα τοϋ ένδς βιβλία έπίσης 
καλα, οίον είναι καί τδ έγκρινόμενον, η νά έλαττώνται μέν αύτοϋ έντισ ι, 
να ύπερτερώσι δέ έν άλλοις. Καί δμως κατά τον Νόμον τοϋτον πάντα 
τα ισότιμα βιβλία άποκλείονται καί έπομένως καταδικάζονται εις θά- 
ναμον, ένδς μονού λαμβανοντος τδ γέρας. Ό  αύτδς Νόμος διά τον αύ- 
τον λογον είναι συναμα καί επιβλαβέστατατος, διότι αποθαρρύνει τούς 
συγγραφείς καί έπιφέρει την στείροισιν τών διδακτικών βιβλίων έπί με
γίστη βλάβη τών διδασκόμενων' νέ(ον καί καθόλου της παιδείας. Διότι 
τις φιλότιμος λόγιος, δσην πεποίθησιν καί αν έχη εις την πνευματικήν 
αύτοϋ προκοπήν, δύναται ν ’ άποδυθή εις συγγραφικόν άγώνα, γνωρίζων 
έκ τών προτέρων δτι έκ τών καθυποβληθησομένων" εις τδν διαγο>νισμόν 
βιβλίων 2ν μονον θέλει έγκριθη καί τεθή εις χρήσιν, τά  δέ λοιπά θέλου- 
σιν άποσκυβαλισθή ώς άχρηστα έπί μεγίστη ζημία τοϋ συγγραφέ&ις ού 
μονον ήθική άλλα καί ύλική ; Τοιαύτην θυσίαν και αύτατάρνησιν καί 
εις άλλα κράτη ούδείς τών λογίων ηθελεν έπιδείξει, πολύ δέ όλιγώ- 
τερον ήθελεν έπιδείξει ό λόγιος παρ’ ήμΐν, παρ’ οίς οί κριταί ού μόνον 
ολίγοι είναι και έπί τών δακτύλων άριθμοϋνται, άλλά καί πολλαχώς συν
δέονται μετα τών συγγραφέων. ΙΊαρ’ ήμΐν έ’νεκα τοΰ ολιγάριθμου τών τε 
κριτών καί συγγραφέων, έάν έξακολουθήση λειτουργών ό αύτδς Νόμος 
θέλουσι διαδέχεσθαι αλληλα τά  έργα τοΰ κοιτοΰ καί τοΰ συγγραφέοις, καί 
οί πρώην συγγραφείς, κριταί γινόμενοι, θέλουσιν άπορρίπτει τά  έργα τών 
πρώην κριτών, συγγραφέων γινομένοιν, έκ πνεύματος άντεκδικήσεως όρ- 
μώμενοι, δπερ άτοπώτατον.

’Άδικος καί έπιβλαβέστατατος είναι ό τοιοΰτος Νόμος, ό καθιερών 
ού μονον το ενιαΐον τών διδακτικών βιβλίων, άλλά καί τήν τετραετή 
υποχρεωτικήν χρήσιν καί διά τδν έξης λόγον, διότι ένδέχεται προ της λή- 
ξειος της τετραετίας, καθ’ ν̂ άνανεοΰται ό διαγωνισμός, ν ’ άποδειχθ^

έκ τής πείρας βιβλίον τ ι έκ τών έγκεκριμένο>ν άκαταλληλον η και επι
βλαβές προς διδασκαλίαν, τούνχντίον δέ, να συνταχθώσι βιβλία τελειό
τερα καί μεθοδικώτερα. Κ αί δμως κατά %.τδν ύπαρχοντα Νομον ύπο- 
χρεοϋνται οί μέν μαθηταί έπί τέσσαρα ολα ετη να εκπαιδευωνται δια βι
βλίων ακαταλλήλων καί επιβλαβών έν τώ μεταξύ άποδειχθέντοιν προς 
προφανή αύτών βλάβην ηθικήν τε καί διανοητικην, οί δέ λογιοι νά σταυ- 
ρόνωσι τάς χέϊρας και νά μή έκδίόωσί τ ι εκπαιδευτικόν προ τής ληζεο>ς 
τής τετραετίας. 'Ήτοι κατά τδν ύφιστάμενον Νόμον ή μεν διανοια τοιν 
παίδων καί τδ ήθος αύτών πρέπει έπί τέσσαρα έτη νά διασ.τρεβλώται 
καί διαφθείρηται, τδ δέ πνεΰμα τών λογίων πρέπει έπί τετραετίαν νά 
διακόψη τήν ένέργειαν αύτοϋ, νά ύποπέση εις χειμερίαν νάρκην, περιμέ- 
νον τδ έαρ τής νέας τετραετίας, όπως άφυπνισθή, οπερ και άδικωτατον 
καί έπιβλαβέστατον.

Ά λ λ ’ οί τοΰ περί ού ό λόγος Νόμου ύπερασπισταί προβάλλουσι προς 
δικαιολογίαν αύτοϋ τήν ανάγκην τής έν τοις σχολείοις ομοιομόρφου δι
δασκαλίας. Ά λ λ ά  τδ όμοιόμορφον τής διδασκαλίας δέν έγκειται έν τή 
ταύτότητι τοϋ ποσοΰ καί τοϋ ποιοϋ τής διδακτικής ύλης. Τοϋτο δέ κα- 
τορθοϋται ού μόνον δ ι’ ένδς βιβλίου, άλλά καί διά πολλών κατά τδ αύτδ 
ύπόδειγμα συντεταγμένων. Κ αθ’ ημάς μάλιστα είναι άνάγκη νά ύπάρ- 
χωσι πολλά διδακτικά βιβλία, δπως γίνονται γνωστοί "πάντες οί τρό
ποι, καθ’ ους δύναται νά πά^ασταθή ή αύτή πνευματική υλη. Δέν πρέπει 
δέ νά λησμονώμεν καί τδ έξής, δπερ μεγίστην κέκτηται παιδαγωγικήν 
σημασίαν, δτι έν καί τδ αύτδ βιβλίον δέν είναι εύχρηστον εις πάντων 
τών διδασκάλο>ν τάς χέϊρας, άλλ’ ό μέν ποιείται καλλιτεραν χρήσιν τού
του, δ δέ έκείνου τοϋ βιβλίου, ήτοι, εις τδν μέν είναι τοϋτο, εις τδν δέ 
έκεΐνο τδ βιβλίον οίκειότερον, προσιτώτερον καί επομένως εύχρηστότερον. 
Τούτου ενεκα πρέπει κ α τ ’ άνάγκην νά ύπάρχωσι πολλά έγκριτα βιβλία, 
όπως δ διδάσκαλος έκλέγη μεταξύ αύτών τδ εις αύτδν προχειρότερον, 
οϋτινος δύναται νά κάμη χρήσιν ώφελιμωτέραν, και τοσούτω μάλλον, 
καθ’ δσον δ νόμος καθιστ^ αύτδν υπεύθυνον δια τα  άποτελέσματα τής 
έαυτοΰ διδασκαλίας.

Τοιοΰτος άδικος καί έπιβλαβής Νόμος, τοσοΰτον περιορίζων τήν 
έλευθέραν ένέργειαν τοΰ πνεύματος, είς ούδέν πεπολιτισμένον έθνος υφι- 
’ ταται. Μάλιστα δέ το έν ΙΙρωσσία 'Υπουργείον τής Παιδείας, θέλον 
 ̂ άποφύγη πάσαν έκ τοΰ περιορισμού άδικίαν και βλάβην, έξεδωκε τή  
12 Ίανουαρίου τοΰ 1880  έγκύκλιον, κανονίζουσαν έπί τδ έλευθεριώ-



τερον καί έπωφελέστερον τά  περί διδακτικών βιβλίων καί άφίνουσαν 
έκαστον συγγραφέα ελεύθερον νά κανονίση οΰ μόνον την μέθοδον, άλλα 
καί την ΰλην, $,ν πρέπει νά έχωσι τά βιβλία τά προωρισμένα διά τά διά
φορα εϊδη τών σχολείων (Γυμνασίων, ΙΙρογυμνασίων, Πραγματικών σχο
λείου, άνωτέρων ’Αστικών σχολείων), καί τά ; διαφόρου; αύτών τάξεις. 
Έ ν τη έγκυκλίw -ταύτ η ό έπί τής έκπαιδεύσεως fΤ πουργος γράφει τά 
έξής βαρυσήμαντα. 1

«Ή  έν Πρωσσία έκπαιδευτικη άρχή άπέσχε κ α τ ’ άρχήν νά όρίσν) τά 
διά τά ανώτερα σχολεία (τά τή ; παρ’ ήμΐν μέση; Έκπαιδεύσεως) άπαι- 
τούμενα διδακτικά βιβλία η νά προδιαγράψγ) γενικώς ώρισμένα διδακτικά 
βιβλία, ίνα τηρηση erepyor το erdiaytpor απάντων τών διδασκάλων 
ύπέρ τής βελτιώσεως τών διδακτικών μέσων καί ΐνα άντιστή κατά τοΰ 
κινδύνου τής πραγματικής αδικίας, τής προερχομένης έκ τή ; παραδο/ή; 
μονοπω.Ιίΐ'υ έπί τών διδακτικών μέσων.» Κ ατά την έγκύκλιον ταύτην 
έπιτρέπεται πάντοτε πρδ τριών μηνών άπδ τή ; ληξε&ίς τοΰ ίστααένου 
σχολικοΰ έτους νά ζητήται διά τά άνοιτέρω σχολεία ή έγκρισις καί ή 
χρήσις νέου τινίις καλοΰ βιβλίου, ώς καί ό άποκλεισμος τοΰ εγκεκριμένου 
μέν καί εισηγμένου, άλλά κακοΰ άποδειχθέντος έκ τής πείρας. Ή  αΐτη- 
σις αΰτη γίνεται δΓ αναφορά; τοΰ διευθύνοντος τέ σχολεΐον προς το 
Επαρχιακόν διδασκαλικόν Συμβούλιον καί δ ι’ αύτοΰ είς το ΓΓπουργεϊον, 
έν η καταδεικνύονται τά  τε προτερήματα τοΰ εισακτέου καί τά ελατ
τώματα τοΰ άποβλητέου, καί ^ν εχει ηδη έπιδοκιμάσει ό Σύλλογος τών 
τοΰ σχολείου καθηγητών ?ι οί είδικώτεροι αύτών. (C ircu lar verfiig u n g  
3 λαί 4). Μόνον δέ τών βιβλίων τών διδασκομένων έν πλείοσι τάξεσι 
δέν έπιτρέπεται ή άλλαγή έν οίαδηποτε τάξει, άλλά μόνον έν ταΐς κα- 
τωτέραις (Αυτόθι 5)

(*Επεται συνέχεια).

*) «Die P reussisehe U iite rr ich tsv crw a ltu n g  hat es  g ru n d sa tz lsh  abgelehnt, 
d ie  fiir d ie  hd lieren  S«h u len  e rfo rd er ich en  Schulb ttcher ih re r se its  selbst 
l ie rs te lle n  zu lassen oder bestim m te Schulb ttcher a llg em e in  vorzuschreiben— 
n md a s  t h a t i g e  i n t e r s e s s e  des gesam m ten L ehrstandes an der Besseruug 
der Lei. r m it tel rege  zu erh atten  und der C efahr e in e r  s a c b I i c h e n U n g e -  
r e c h t i g k e i t  i n dem  e in eu i bestim m ten L eh rm itte l b ew illg ten  M o n o p o l  
zu b eg egn eu .·

(Gcntralb latt No 1 j a n u a r  1880 σελ. 104).

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΟ Ν

—  Ά π εβ ίω σε προχθές ό έν ΠειραιεΤ δ ιατρ ιβώ ν σεβάσμ ιο ; γέρων Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  
Κ ρ ι τ σ ι λ ή ς  άρχαΐος συνταχιοΟ χος δημοδιδάσκαλος. Διδάξας μ ετά  ζήλου έν 
πολλαΐς τη? 'Ελλάδος έπαρχ ίας έτελεύτησε τον β£ον κατα λε ίπ ω ν καλήν κ α ί εύφ η
μον τήν περί αύτοΰ μ νή μ η ν. 'Ο Κύριος ά να π α ύσ α ι τήν ψ υχ ή ν  αΰτοδ έν δ ικα ίο ις.

—  Τό Π ανεπιστήμιον έτέλεσε τήν πεντακονταετηρ ίδα  τής ίδρύσεώς του τή  
18 Mafou κ ατά  τή ν  ε ίσαχθεΐσαν κα ί π αρ ’ ή μ ΐν , έν χρήσει δέ οδσαν παρά τοΤς 
αλλοις έθνεσι τής Ε υρώπης, έθ ιμ ο τα ξ ία ν- Φρονοδμεν δ τ ι ούκ είς δέον, ούδ’ είς 
πρέπον έδαπανήθησαν τοσαΟται χ ιλ ιάδες δραχμδιν, παρά π άντω ν δέ κατεγελά σθη -  
σαν και ό τρόπος, κ α ί ή  τά ξ ις , κ α ί ή  πομπή. Κ ατά τήν γνώ μην ήμ&ν ή  τελετή  
άπρεπε νά περιορισθή έν α δ τφ  τ φ  κ τ ιρ ίψ  τοΟ π α νεπ ισ τη μ ίο υ , κ α ί οδδεμία νά 
γίντρ δ ιαπόμπευσις έν τοΤς όδοΐς· έπε ιτα  Ιπρεπε νά προσκληθ& σιν είς έπ ίσημον  
χ*ί έλληνικήν παράστασ ιν  πάντες οί δπως δήποτε υπέρ τ ή ;  έκπαιδεύσεως έρ γα -  
σθέντες έν δ ιακρ ίσει κ ατά  τόν βίον, ήδη δέ άποκεχωρηκότες γήρως ϊνεκ εν  ή ά λ - 
λων α ίτ ίω ν έκ τής ένεργοΟ υπηρεσ ίας. ’ Εν τή  έορτή τ α ύ η ι τ&ν γρ α μ μ μ ά τω ν  
άπρεπε νά έμφανισθοδσι μ ά λ ισ τα  α ί π ο λ ια ί τ δ ν  άνδρδιν έκείνω ν, ο ΐτ ινες σ υνετέ -  
λεσαν είς τή ν δ ιαπ α ιδαγώ γησ ιν  κ α ί πα ίδευσ ιν τοΟ δλου 'ΕλληνικοΟ. Ή απ ο υσ ία  
τοσοότων γεραρδίν άνδρΟν έπεσκότησε τήν τελετή ν τα ύτη ν  κα ί κατεβ ίβασεν είς 
τά όμματα τή ς κο ινω νίας. ΠΟ>; γάρ οΰ ; Τ ελείτα ι πανή γυρ ις  τ&ν γρ α μ μ ά τω ν κ α ί 
λείπουσιν ά π ’ αύτής οί λόγ ιο ι ά γω ν ισ τα ί τη ς , οί π ολ ιο ί τής πα ιδείας διαδοΟχοι 1 
Δέν 9ά ήτο γελοία  ή τελετή  τής 25  Μ αρτίου, ε ίμ ή  προσεκαλοδντο είς αδτήν τά  
λείψανα τοδ ίεροδάγδινος, οί περ ιλειπόμενο ι ϊ τ ι  είς τόν βίον ευάριθμοι ά γ ω ν ισ τ α ί;

1—  ’Αντιπρόσω ποι τοΟ κ . ύπουργοΟ τή ς παιδείας είς τάς έξετάσεις τ&ν δ ιδα
σκαλείων άρχομένας τήν έβδομάδα τα ύτη ν  ώρίσθησαν διά τό ένταδΟα μέν δ ιδα— 
®Χαλεΐον ό έπιΟεωρητής τδ&ν δημοτικώ ν σχολείω ν κ . Π ολίτης, διά δέ τό έν Τρι— 
π°λει καί έν Κερκύρα οί αυτόθι νομάρχαι, έπόπ τα ι δέ ένταΟθα μέν οί κ αθη γη τα ί 
totj Π ανεπιστημίου κ κ . Σ. Λάμπρος κ α ί Ζήκος 'Ρ ώ ση ς, έν Τ ριπόλει 6 γ υ 
μνασιάρχης κ. Γαλανόπουλος κα ί έν Κερκύρα ο γυμ να σ ιά ρ χ η ς κύριος Ρω μανός.

—  Χθές ένώπιον έκλεκτής όμηγύρεως Ιγειναν είς τήν γυ μ να σ τ ικ ή ν  α ί έξετάσεις  
tSv μαθητρι&ν τή ς κυρίας Λ ασκαρίδου. 'Η γυ μ να σ τ ικ ή  ώς διατυποΟ ται έν τ φ  σ χ ο -  
λείψ το ύτψ , ϊΐν ε  ώς έπ ί τό π ολύ έλεύθεραι άσκήσεις συνδεδεμέναι μ ε τ ’ φ υμ ά τω ν .

άσκήυεις δέ α ΰτα ι δέν φέρουσι τόν ξηρόν τύπον τ&ν σ τρα τιω τικώ ν άσκήσεω ν, 
εΡ άποδοκιμάζεται σήμερον ύπό τής π α ιδ α γω γ ικ ή ς γυμ να σ τικ ή ς  δ ιά  τα  σ χ ο -  

άκλ’ εΤνα ι κ ινή σ ε ις , α'ίτινες χωρίς νά κατοπονΟ σιν εύφραίνουσι τούς γ υ μ ν α 
σμένους κα ί δίδουσι κ α ί είς τό σ&μα έπ ίχ α ρ ιν  εδστροφίαν κα ί εύκ α μ ψ ία ν . Ά λ λ ’ 
Ικτός τβ>ν άσκήσεων τούτω ν, δς εδρομεν γ ινομ ένας όρθΟς, όφείλομεν Ιδία νά έξά— 
Ρωμεν καί τά  έΟνικά π α ιγ ν ίδ ια , μ ά λ ισ τα  δέ τόν έΟνικόν χορόν, 8ν έχόρευσαν  
Ι*Ετά χάριτος α ί μαθήτρ ια ι τδ>ν άνωτέρων τάξεω ν δδουσαι άμα  κ α τά  χορικόν δ η -  
Ι«*«ί μέλος ^ίσμα έπίτηδες π ο ιη ίέν  πρός έ'παινον τοΟ βίου έν τή  έξοχή. Ό σ τ ις  
<Λ®ρευρέΟη είς τόν χορόν, Οά εΤ$ε πόσον διά τοΟ χορού τούτου κα ί τοΟ μέλους 
*ξηγέρ9η διαφέρον τώ ν άνΟρώπων υπέρ τ&ν έΟνικών ήμ&ν π ρ α γμ ατω ν, ω σ τ ι



f t ;  νά χειροκροτήσωσι τόν χορόν. Τοβτο μαρτυρεί ί τ ι  α ίσθανόμεθα έαοτοΰ; δυ
νατούς, β ία ν  εΰρισκώμεθα et« τά  ήθη μ α ;,  εις τή ν  γλ& σσάν μ α ; ,  et; τήν θρη
σκείαν μ α ; χ α ΐ διδάσκει δ τ ι π δσα  κο ινω νική  μεταρρύθμ ισ ις δέν πρέπει νά έγ
γιστη τό φυσ ικόν άνθος τοΟ λαοΒ, τήν Ιδιοφυίαν του. Ή δόναμ ι; λαοϋ τίνος είναι 
ήΤ διοφυία το υ , τά  ήθη του ή π ίσ τ ις  του. Καί έπ ί τούτω ν στηρ ιζόμενο ι οί νόμοι 
τή ς π ολ ιτε ίας προάγουσι τά  έθνη. Κ αί διά τοΟτο όφείλομεν νά σεβώμεθα ού μό
νον τήν θρησκείαν μ α ; ,  ά λλά  κ α ί τά  ήθη μ α ς, τά  όποΤα δέν δημιουργοΟνται, 
άπαξ δ* άπολεσθέντα ά π ό λλυντα ι διά π αντός. Αί έξετάσεις ήσαν δ ιδακτικαί et< 
τούς σκεπτομένους. Ε ίιχάοιστον δέ ότι ήτο έκε ΐ κ α ί ό κ . υπουργός τής παιδείας. 
“Αν ώφελήθη ή μή , θά τά ίδωμεν είς τήν π ρ ϊξ ιν .

—  Ά να γ ινώ σ κ ο μ εν  έν τή  Ν. έφημερίδι τής 2 2  Μ αίου τά  έξής περί το8 Νό
μου περί παύσεως κα ί πειθαρχικ& ν ποιν&ν τ&ν δημοδιδασκάλων.

Αιά τοΟ άρθρου τοΟ κατά τή ν συνεδρίασιν τή ς 1 5  Μαίου ψηφ ισθέντο ; ΰπό τής 
βουλής νομοσχεδίου, περι π ε ιθα ρ χ ική ν  κ τλ . τ&ν δημοδιδασκάλων, ίκαστος δη
μοδιδάσκαλος δημόσιος ή Ιδωτικάς έν ένεργεία ή μ ή , άμφοτέρων τ&ν φύλω ν, άνά 
π δ σαν σ τ ιγμ ή ν  κ ινδυνεύει νά άπολέση τό π τυχ ίο ν  του κ α ί νά παραπέμπητα ι ό 
μέν δ ιδάσκαλο; ένώπ ιον μ ι ί ς  τ&ν έπ ιτροπειώ ν, αϋτινες έξετάζουσι έπ ί άπολύσει 
τούς μαθητάς τδ)ν δ ιδασκαλείω ν, ή δέ δημοδιδάσκαλος ένώπιον μ ιδ ς  τ&ν έπιτρο- 
πειδ»ν, α ίτ ινες  έξετάζουσι τάς μαθήτρ ιας τ&ν διδασκαλείων τ&ν θηλέων έπί π τυ -  
χ ίφ .  Αιά τοΟ άρθρου τούτου ό δημοδιδάσκαλος κ α ί ή δημοδιδασκάλισσα, ού μόνον 
θά ά π ο λύη τα ι, άλλά κ α ί θά π α ρ α π έμ π η τα ι, όσάκ ις έχουσ ιν ΰρεξιν ο[ τό έκπ α ι-  
δευτικόν συμβούλιον συγκροτοΟντες ή όσάκις κ ατα β ή  είς τή ν  σοφήν κεφαλήν τοΟ 
γενικοΟ έπιθεωρητοΟ, πρός νέαν έςέτασ ιν. "Οστις θέλει τ ώ ρ ι μέ τόν νόμον τοΟ- 
τον 3ς μένη είς δημοδιδασκαλικήν θέσιν. Σείς δέ οί μ α θη τα ί τ(όν διδασκαλε ίων ,  
μ ε λ ε τ ίτ ε  δσον θέλετε, λαμβάνετε 8σα π τυ χ ία  θέλετε· τά π τυ χ ία  σας εΤνε χάρ
της άγραφος. *Αν σ2ς άρέση άκολουθήσατε τό έπ ιπονώ τατον καί έν Έ λλάδ ι έξευ- 
τελ ισ τικ ώ τα το ν  έπάγγελματοΟ  δημοδιδασκάλου, ανευ τής έλα χ ίσ τη ς έλπίδος μονο- 
ν ιμ ότητος. Σείς δέ π ά λ ιν , οί όποιοι προτίθεσθε νά έγγραφήτε είς τά  διδασκαλεία, 
σ2ς προκαλοΟμεν νά άναγνώ σητε τά περ ίφημον τοΟτο 5ον άρθρον περί ποινίδν 
τ&ν δημοδιδασκάλων. Τό δρθρον τοΟτο έπ ιδ ιώ κει τόν ύπό τή ς κοβερνήσεως τοδ 
κ . Τρικούπη γενικόν έπιδ ιω κόμενον σκοπόν, ή το ι τή ν  άφα ίρεσιν π α ντά ; "χνους 
ανεξαρτησίας τών δημοσίω ν υπ α λλή λω ν , κ α ι διά τοΟτο ούδέν μέσον ϊσ χ υσ ε  νά με* 
τα βά λη  τήν άπόφασιν τ&ν σκαπανέω ν τής άνατροφής κα ί έκπαιδεύσεως τοΟ λαοδ. 
Ό  δ ι δ α σ κ α λ ι κ ό ς  σ ύ λ λ ο γ ο ς ,  Ιδών τό άδικον τοΟτο δρθρον, σ υνέδ ρ ιά »* ;  
έν τ φ  τμ ή μ α τ ι τής δημοτικής έκπαιδεύσεω ς, ύπέβαλε πρό; τόν κ.  υπουργόν τδν 
εκ κ λη σ ια σ τ ικ ή ν  κ τλ . υπ όμνημα  π εισ τικόν περί τούτου, οί ά ξ ιό τ ιμ ο ι βουλευτή  
κκ . Β αλσαμάκης, Πετρίδης καί Μ ίλησις κατά  τή ν  προχθεσινήν συζή τη σ ιν  τοΟ 
νομοσχεδίου τούτου δ ι’ ά κα τα μ α χ ή τω ν έπ ιχ ειρ η μ ά τω ν κατεπολέμησαν τήν έπι* 
ψ ή φ ισ ιν  τοΒ άρθρου τούτου· ά λ λ ’ ή  π λε ιο ψ η φ ία  τής βουλής, πειθομένη et; τό κυ
βερνητικόν άλάνθαστον, έψήφισεν τό  νομοσχέδιον τοΒτο ώ ; υπεβλήθη κα ί ο6τ<·> 
έδόθη τό τελευταΤον Οανατηφόρον κ τύπ η μ α  κατά  τ ή ;  δημοτική ; έκπαιδεύσ£θ>ί· 
Οί έργάτα ι τοδ καταχθονίου τούτου £ργου θά Τδωσι τ ά ;  συνεπ εία ;.


