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ε0  έκ. τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της ’Αμερικής εις '’Αγγλίαν μεταβάίνων* 
παρατηρεί, μ,εταξΰ τών πολλών αναλογιών, τάς οποίας παρουσιάζουσι δύο 
έθνη δμοφυλα, εξίσου εντριβή περί τόν τρόπον τής αυτοδιοικησεως, την δια
φοράν, ητις διακρίνει λαόν, παρά τφ  όποίω βασιλεύει εν ·δλνι αιηης τ| Ικ- 
τάσειη δημοκρατική ίσότης, ετέρου λαοΰ κυβερνωμένου υπό αριστοκρατίας 
κληρονομικής.

II δ ι αφορά αύτη εκδηίλοΰταί εν τώ γενικω συστχματι, τω εφηρμοσμεν<ρ 
6πό τών δύο χωρών iv τώ ίργανισμώ της δημοσίας έκπαιδεύσεως.

*Αμ©ότερα τά εθν/ι ταΰτα άπαιτοΰσι τά πάντα εκ της ατομικής πρωτο
βουλίας καί τών ελευθέρων συνεταιρισμών, τοΰ Κράτους ουδόλως αναμιγνυό
μενου είς τούτο* άλλ* ενώ έν τα?ς 'Ηνωμένα ις Πολιτείαις ή εκπαίδευσις άνε- 
γνωρίσθη άρχήθέν ώς δικαίωμα άν/ίκον εις πάντας ανεξαιρέτως, εν Αγγλία  
τουναντίον έθεωρηΟη ,αυτη ως αποκλειστικόν προνόμιον ολίγων.

Τό γενικόν πνεΰμ& της διδασκαλίας επίσης διαφέρει ουσιωδώς,διότι § 
ex.laijcsvcrtQ τών σχολών ευκόλως πραγματοποιηθεϊσα εν ταϊς 'Ηνωμέναις

-.-(*) β'^γγρχίίέίΛ? tsu73'j, θελίμεν δημ3α:ευ’α'& έν βυνεχεί^ είς  t i  ίτΛρζνχ vsu/jti o'j jasvsv 
rx  πε·ρ\ τής Ιν brj’t.oa'.x·; έζΐνζ',δεΰσεως, άλλ5: ·&χ\ T ,tfi της ev l’esp.%ί!$  kk\ ·3ϊερ\ τ τ ,ί
έν Ά με3 [κ«.
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Πολιτείαις διά της άνεξιθρησκείας, φανατικώς κατεπολεμ*/,θη εν ’Αγγλία διά 
τ ίς  παντοδυναμίας τοΰ έπικρατοΰντος θρησκεύματος, Κατάτόΰ σπουδαίου 
τούτου κ&>λύματος, τοΰ δπερπηδηθεντος βιαίως, οΰτως ειπεϊν, υπο του νεω- 
τέρου πνεύματος, δέν θέλει δλοσχερώς κατισχύσει ο νεώτερος πολιτισμός $ 
διά μακρών καί επιμόνων προσπαθειών.

Ή Α γγλία, καθώς τά πλεΐστα τών ευρωπαϊκών εθνών, Ικέκτητο διά τήν- 
κλασικήν εκπαίδευσή καί γυμνάσια καί πανεπιστήμια πολλούς αιώνας πριν $- 
διάνοηθνί τήν σύστασιν δημοσίων σχολών πρός διδασκαλίαν τών τέκνων τών 
απόρων οικογενειών. Άναρ-φιβόλως τό Κράτος εμερίμνησεν υπέρ τών πενη- 
των, άλλά μόνον διά τάς υλικά ς αυτών άνάγκας καί at πρός επάρκειαν 
τούτων καταβαλλόμενα* συνεισ<ροραΙ ούδέν άλλο αποτέλεσμα εσχον η νά ευ- 
ρύνωσιν ετί μάλλον τήν ειδεχθή τη; πενίας πληγην.

”Αν τό κράτος έμερίμνει δεόντως περί συστάσεως σχολών, δεν ηθελεν α
νεγείρει εξ ανάγκες πλεΐστα νοσοκομεία καί ά'συλα πρός περίθαλψιν της 
κοινωνικές άθλιό τη το<·.

*11 Άγγλικανική εκκλησία είχε σχεδόν άποκλειστικώς άναλάβει την 
διεύθυνσήν της εκπαιδεύσεως καθ’ ολους αυτής τούς βαθμούς.

Τά πανεπιστήμια επί πολύν χρόνον υπήρξαν μόνον ίεροσπρυδαστνίρια· οτε 
κατά τό 1833, προκειμένου περί της δημοτικής έκπαιδεύσεως, προκλη- 
θείσης υπό τινων λογίων, ^θέλησαν νά ερευνησωσι τίνι τρόπω b κλήρος έξεπλη- 
ρουτό εις αυτόν άνατεθέν καθήκον, άνεκάλυψαν μετ’ άγανακτησεως, οτ? εν
τελώς είχε παραμελήσει ούτος τό σπουδαϊον τοΰτο εργον. Αι σχολαΐ διετή- 
ροΰντο κάκιστα" ή διδασκαλία ητον άναξία λόγου, μηδαμίνη'. Όλίγίστοι μα· 
θηταί έφοίτων είς αύτάς. ’’Ενα καί μόνον μαθητήν υπελό^ιζον έπί 1700  
κατοίκων. ’Επί δέ 2 ,200,000  παίδων, δυναμένων νά φοιτώσιν εις τάς δια
φόρους τοΰ Κράτους σχολάς, 900,090  μόνον ησαν εν αύταις εγγεγραμμένοι.

*0 λαός ηθικώς έξηχρειώθη ενεκεν της άμαθείας καί της ήλιθιότητος, . 
εις $ν Ιβύθισαν αυτόν οί διδάσκαλοι τοΰ Κράτους*

’Ασήμαντοι βελτιώσεις */5σαν τό αποτέλεσμα της πρώτης ταύτης Ιρεύνης, 
οπερ βαθέως συνεκίνησε την δνιμοσίαν γνώμην. *Η άντίδρασις τοΰ κλήρου 
κατέστησεν αδύνατον σπουδαιοτέραν τινά μεταρρύθμισιν, δυναρ.ένην νά προ- 
σβάλη τό προσφιλέστερων τών προνομίων του.

Κατά τό 1833, καθ’ %ί εποχήν μάλιστα ή Γαλλία, μετά ερευνάν μαρτυ
ρούσαν τήν άζιοθρηννιτον επίσης κατάστασιν τών σχολών της, υιοθετεί τον 
φιλελεύθερον καί σωτήριον εκείνον νόμον, τόν σπουδαιότερον τίτλον τοΰ προ- 
τείναντος αυτόν ύπουργείου, δύο έξοχοι άνδρες ό λορδος Βρουγκαμ και ο. 
λόρδος Ιωάννης *Ροΰσελλ Ιφερον ενώπιον τοΰ κοινοβουλίου τό ζητημα περ

της δημοσίας Ικπαιδεύσεως. Ήγωνίσθησαν παντί σθένει ν* άποδείξοισιν ό'τι ή 
έκπαίδευσις τοΰ λαοΰ είναι τό δψιστον τών συμ.φ?ρόντων τοΰ Κράτους. Κατ* 
αυτούς· τό Κράτος ώφειλεν ου μόνον νά μή υποκαταστ*) είς τήν ιδιωτικήν 
πρωτοβουλίαν, άλλά καί νά σπεύση εις αρωγήν του έργου τούτου διά χρη
ματικών βοηθειών καί παντός είδους ένθαρρύνσεως. ’Εκτός τών σχολών των 
ήδη συστημένων καί συντηρουμένων υπό τών ιερατικών σωματείων, επωφε
λής ηθελεν εισθαι διά τήν χώραν καί ή σύστασις είτε Ιν ταϊς πόλεσιν είτε 
έν τοΐς, χωρίοις τοιούτοιν Ιδρυμάτων συντηρουμένων υπό. λα ϊκώ ν  σωμα
τείων. Τά αληθώς φιλελεύθερα πνεύρ.ατα λίαν εύνοϊκώς άπεδέχθησαν τό 
σχέδιον τοΰτο, καί ηθελον ρ,εθέξει τών καλών της μα Θησέως αι τάξεις 
τής κοινωνίας, ώς έπί πολύν χρόνον τούτων στερηθεισαϊ. ‘Αλλά τό κόμμα 
τών φιλελευθέρων έρ,ειονοψηφει τότε εν τώ κοινοβουλίω καί ο; πρόμαχοι , τών 
εκκλησιαστικών προνομίων βουλευταί εξηγέρθησαν κατά τών αξιώσεων τού
των, χαρακτηρίσαντες ταύτας ώς Ιπαναστατικάς καί άπέκρουσαν εν όνόματι 
της Ιλευθερίας, ώς εί'θισται πολλάκις εν τοις κοινοβουλίοις, πασαν επέμβασιν 
του Κράτους εις τά της δημοσίας εκπαιδιύσεως, ώς !πιβου>ευομένην τά  
δικαιώρ.ατά των. *£πορ.ένως οί πολιτικοί ά'νδρες, συνετώς φερόμενοι, υπεχώ- 
ρησαν τότε απέναντι τοσοΰτον* ζωηράς άντιπολιτεύσεως.

Μετ’ ου πολύ όμως, γενομένης άλλης Ιρεύνης περί της κατκστάσεως τών 
σχολών, διαταχθείσηςέπισημως παρ’ αύτης της Βασιλίσσης, τό κοινοβούλιον- 
εισηλθεν εις τήν οδόν σπουδαίων μεταρρυθμίσεων. Ή δημοσία γνώμη έξε- 
δηλώθη μετά πολλής δυνάμεως, ινα ή κυβέρνησις, άρυομένη δύναμιν έξ αυ
τής, θριαμβεύσει μέχρι τινός βαθρ.οΰ κατά της κληρικής άν/τιδράσεως.

‘Η διαταχθεΐσα έρευνα άπεκάλυψε τά μάλλον άξιοθρηνητα γεγονότα, τάς 
σκανδαλωδεστέρας καταχρήσεις. Ή εκ 15 ,000 ,000  περιουσία 300, σχολών, 
κληροδοτηθεΐσα παρά τών θεμελιωτών αυτών, παρανόμως έξεκλ ν̂ε τοΰ προ
ορισμού της. ’Ολίγοι μαθηταί προνομιούχοι ησαν εγγεγραμμένο* είς τούς 
καταλόγους καί οδτοι τ$  συγκαταθέσει τών διευθυνόντων τάς σχολάς τα&» 
τας, μεταξύ τών οποίων πολλαί ούδόλως εδέχοντο μαθητάς, καίτοι οι δι
δάσκαλοι, άποκλειστικώς εκλεγόμενοι μεταξύ τών μελών της *Αγγλικανικ% 
εκκλησίας, εζων "κατά τάς όφέϊΐίς  τω ν  εκ τών εισοδημάτων τη,ς περιου
σίας ταύτης. '

‘Ο λόρδος 'Ροΰσελλ, υποβαλών ει’ς τήν βουλήν τών λόρδων σειράν βελ
τιώσεων, τών οποίων ή παραδοχή πράγματι ή’βελε καθόλου μεταβάλει τό 
σύστημα της 'δημοτικής έκπαιδεύσεως, ει’σηγαγεν Ινταυτώ καί σπουδαίας 
τροποποιήσεις ώς πρός τήν άνωτέραν Ικπαίδευσιν Ιΐροέτεινε ά): δπως άναγνω- 
ρισθη το δικαίωμα· εις ολα τά  τέκνα της "Αγγλίας τοΰ μετέχειν εξίσου τδς
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«κπαιδεύσεως, β') 'Π διαφορά , τοΰ θρησκεύματος νά μή Οεωρήται τοΰ· λοιποί* 
ώς κώλυμα είς τήν αδξηπιν τοΰ πληθυσμού των κατοίκων καί εί’ς τήν διά- 
δοσιν τών φώτων, γ') Νά χορηγηθνί ή αναγκαία εκπαίδευσές είς τους παΐδας 
τούς εργαζομένους ζ!ς τά διάφορα βιομ-ηχανικά καταστήματα. δ') Τό Κρά
τος νά εποπτεύω τήν εκπαίδευσίν τνίς μέσης τάξεως, δυνάμενον ·νά διαχει
ρίζεται κάλλιο ν τά  πρός τόν σκοπόν τούτον άφιέμενα κληροδοτήματα. At 
ριζικά! αύται μεταβολαί ήθελον βεβαίως εχει ώς αποτέλεσμα τήν εξάλειψήν 
τών άπειρων καταχρήσεων, τών παρατηρηθεισών είς τά πανεπιστήμια της 
’Οξφόρδης καί τής Κανταβρηγίας

Οί κ. κ. Βροΰκε (Brouce) καί Φώρστερ (Forster). εθηκαν καθαρώς ενώπιον 
του. κοινοβουλίου τό ζήτημα της υποχρεωτικές- έκπαιδεύαδως. Κατ’ αυτούς 
τό Κράτος ώφειλεν, επί τοΰ ζ7,τάματος τούτου, ν’ άκολουθτ'σνί τό παράδειγ
μα των Ηνωμένων Πολιτειών·, τούτέστιν ή εκπαίδευες Ιν ’Αγγλίοί επρεπε 
νά Υ[ναι καθαρώς Ja'ixr}, προστιθεμένου είς αυτήν καί ίεροΰ. τίνος μαθήματος, 
ε.ριζορ,ένου υπό τοΰ. υπουργοΰ τ ις  Παιδείας,

"Ο κ. Αοβε (Lowe), ΐνα κατχστνίσν] έτα ισθητοτέφαν  τήν ανάγκην τ?,» 
δημοτικές έκπαιδεόσεως, άνέφερε, κα'ι δικαίως, οτι η πρόοδος τών θεσμο- 
θεσιών καί ή καθολική ψηφοφορία, δι’ ών μέσων αί κατώτεραι τνίς κοινωνίας 
τάξεις ανέρχονται εις τά υψιστα τής πολιτείας αξιώματα, άναγκαίως θέ- 
λουσι συνεπιφέρει καί τήν καταστροφήν τών αριστοκρατικών προνομίων» 
«Είναι καιρός, προσέθηκεν δ ρήτωρ, νά προνοήσωμεν, &πως οί μέλλοντες 
της χώρας κυβερνηται μάθωσι ν’ άναγινώσκ.ωσι καί νά γράφωσιν.». Ό διευ
θυντής τοΰ Αθηναίου κ. (Dixan), άναφερων. τούς λόγους τούτους τοΰ ευ- 
φραδοΰς ρήτορας, ήρώτα, αν δέν ί  το προτιμότερον νά. προηγηθ*/) της καθο
λικές ψηφοφορίας ή διάδοσις τών φώτων και έμέμφε.το τούς μέχρι τνίς χθες 
κυβερνήτας. ώς αμέλησαν τας άνοστοι ς τήν εκπαίδευσίν τών κυβερνητών της 
αΰρ'.ον. Άναμφιβόλως, αν Ισκέπτοντο λογικώς, εντεύθεν, επρεπε ν’ αρχίσω- 
σιν* άλλ’ είς τ4  πράγματα τοΰ κόσμου τούτου σπανίως προΐσταται ή λογι
κή. Ό Βολταΐρος είπε* ((καθόσον οι ά'νθρωποι εκπαιδεύονται κατά τοσοΰτον 
ΰγίνονται ελεύθεροι.» Μετά τούτον άλλοι εΐπον* «καθόσον οί άνθ,ρωποι γ ί
νοντα ι ελεύθεροι κατά τοσοΰτον εκπαιδεύονται.))* λόγιαν δι’ ού τά πάντα· 
άπόλλυνται, ώς ισχυρίζεται δ 'Ριβαλόρ. ’Αλλ’ δπως συμβιβάσωμεν τόν *Ρι-· 
€αλόρ. και τόν Βολταΐρον λέγομεν, οτι ουδέν άπόλλυται, αν συμβαδίζωσιν '?i 
τε έκπαίδευσις και τ; ελευθερία.

’Εν ’Αγγλία, καθώς καί ε’ς άλλας πολλάς χώρας, δέν είναι κυρίως τό αί
σθημα της δικαιοσύνης καί τής φιλανθρωπίας τό κινούν τό ενδιαφέρον τών 
μερίμνων των περί της διανοητικη.ς άναπτύΗεως και της ηθικής μορφώσεως

1 6  H m  ΑΓΓΛΪΑχ

*Η αριστοκρατία άνέλαβε σπουδαίως τό £ργον τοΰτο διά λόγους ολως πο
λιτικούς, ’Απειλούμενη υπό τοΰ δσημέραι εξογκουμένου κύματος της δημο
κρατίας κατενόησεν εγκαίρως τήν άνάγκην τοΰ νά προσοικειωθν; αυτήν παραι · 
τουμένη τινών προνομίων. ’Αλλ- ήμεϊς ουδόλως έξετάζομεν τήν αιτίαν, άφοΰ 

 ̂ ευεργεσία *̂ ναι πραγματική καί ή πρόοδος βαίννι επί τά κρείττω.
Περΐ τά  τέλη τοΰ Ιουνίου τοΰ 1868 τό κοινοβούλιον παρεδέζατο το νομο- 

σχέδ*ον τών μεταρρυθμίσεων, τό καθιέρωσαν τινας τών βελτιώσεων τών παρά 
τοΰ κ. Φώρστερ καί τών φίλων του προταθεισών.

Προθύμως άναγράφομεν ενταύθα τούς λόγους̂ , Ιφ* ων οί συνετοί καί πρα
κτικοί εκείνοι άνδρες στηριζόμ,ενοι, κατεγίνοντό άνενδότως δπέρ τής εξαπλώ- 
σεως τής δημοτικής έκπαιδεόσεως.

«*Η βιομηχανική ήμών ιδιοκτησία, ελεγον, έξαρτάται εκ τνίς ταχύτητας 
ρ,εθ* ής θέλομεν προνονίσει περί τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Πάντη α
νωφελής καθίσταται ή τεχνική μάθησις, τήν οποίαν άποκτώσιν οί βιομήχα- 
νοι τής ήμετέρας χώρας, στερούμενοι ολως τής προκαταρκτικής Ικπαι- 
δεύσεως.»

Ουδείς δύναται ν’ άρνηθνί, ou έν ’Αγγλία ύπάρχει απειρία εργατών, 
καθ’ ολοκληρίαν άναλφαβητων.

«Τό κοινοβούλιον άπεφάσισε καί ή άπόφασις αΰτη.μεγίστην εις αυτό 
περιποιεϊ τιμήν, όπως η ’Αγγλία διοικεϊται τοΰ λοιποΰ διά τοΰ Ja'ixov 
στοιχείου. Τινές ρρονοΰσιν, οτι πρέπει πρώτον νά έκπαιδευσωμεν τόν λδόν 
καί κατόπιν νά έμπίστευθώμεν αυτώ τήν πολιτικήν εξουσίαν* άλλ’ ημείς ου
δόλως άναγνωρίζομεν τήν άνάγκην ταύτην, άδιστάκτως πιστεύοντες, οτι, 
εν τοιαύτν] περιπτώσει, πράγματι ταχέως ήθελεν ούτος εκπαιδευθή. ’Ήδη 
λοιπόν, χορηγησαντες αυτώ τά δικακόματα τοΰ μετέχειν τής πολιτικής ε
ξουσίας δέν πρέπει ν’ άναβάλωμεν επί πλέον τήν εκπαίδευσίν του.))

Ούτως, ενώ' εν Γαλλία τά- ατοπήματα τής μεχρις εσχάτων χωρούσης συγ- 
κεντρώσεως καθιστώσι προφαν*?5 τήν άνάγκην τοΰ νά παραχωρηθ'  ̂ είς τάς 
διοικήσεις καί εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν μεγαλειτέρα ελευθερία ενερ- 
γείας, οι ’"Αγγλοι, μάρτυρες τών λυπηρών, αποτελεσμάτων τής απεριορίστου 
ελευθερίας, τ ις  ε:ς ιδώτας καί σωματεία χορηγηθείσης, ενασχολοΰνται πρός 
κανονισμόν αυτής διά της κύβερνητικης επεμβάσεοις.

Είναι άλνιθές δτι οι "Αγγλοι δυσκόλως σύνδεσαν εις τήν παραδοχήν τής 
επεμ,βάσεως ταύτης επί τών πανταχόθεν έπιμόνως άπαιτηθεισών μ,εταρρυθ- 

. ρ,ίσεων ώς πρός τόν οργανισμόν τών δημοτικών σχολών, άλλ* επίσης αληθές 
είναι δτι η επέμβασις αυτη ουδόλως άφώρα τήν προκαταρκτικήν, μέσην η α- 
νωτέραν εκπαίδευσίν, άποκλειστικώς άνήκούσης εις τήν εκκλησιαστικήν η; 
ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν.
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Ψηφίζον ποσδν υ-έρογκον (15 εκατομμύρια) διά τάς άνάγκας τών πα
λαιών σχολών $ πρός συνδρομήν συστάσεως νέων, το κοινοβούλιον ' ρητώς' ά- 
πεφάνθη, οτι τ6 Κράτος δύναται νά βο·<\θ'4τνι χρηματικώς εκείνας έκ τών 
σχολών, οσαι ηθελον συναινέσει εις τοΰτο.

Κατά συνέπειαν έκ τών προτέρων ησαν βέβαιοι, οτι ή επέμβασις τοΰ Κρά
τους ήθελε περιορισθή εντός στενότατων ορίων, διότι ή αγγλική κυβέρνησις 
δοκιμάζει τόσην ά*/(δίαν, άναμιγνυομένη ε?ς τάς υποθέσεις τών κυβερνήσεων, 
όσην ούτοι υφιστάμενοι τήν άνάμιξιν της κυβερνησεως. Διά πάντα "Αγγλον η 
κυβέρνησις είναι «πλοΰν συμβεβηκδς και ουδέν πλέον* τδ εθ νος είναι τδ παν. 
*Η ιδέα του ν’ άναλάβη τδ Κράτος τήν διδασκαλίαν βεβαίως ‘/ίθελε προσ
κρούσει εις τήν συνείδησιν τοΰ έθνους, διεγείρουσα κυρίως τήν χολήν τοΰ 
κλήρου. ‘Οποίαν θρησκείαν νίθελε διδάξει; Άναμφιβόλως τδν.’Αγγλικανι- 
σμόν, τουτέστι τήν θρησκείαν των πλειόνων. Ά λλ’ έν τοιαύτνι περιπτώσέι 
ήθελεν εξερεθίσει Ιναντίον του : τούς έτερο δοξοΰντας. "Οθεν άποφασίζοντες έν 
’Αγγλία, οτι αί υπό τοΰ Κράτους ίδρυόμεναι σχολάί θέλουσιν ε?σθαι ό'λως ά- 
νεξάρτητοι τής κληρικής επιρροής, ένεργοΰσι συμφώνως προς τάς απαιτήσεις 
τών διαφόρων κοινοτήτων. '‘Επομένως ή ’Αγγλία, ουτω πολιτευόμενη, θέλει 
επιφέρει Six τής ισχύος τών. πραγμάτων τόν χωρισμόν τής Έκκλησάς καί 
τοΰ Κράτους, άλλ’ ουχΐ ανευ δυσκολιών, Ινεκεν τών ανυπέρβλητων προσκομ
μάτων, -τά. όποια παρουσιάζει ή άδιασπάστως συνδεομένν) μετά τη; θρνσκευ- 
τικής διδασκαλίας δημοτική εκπαίδευσες, ών τήν συγχώνευσιν απαιτεί, έ- 
πιμόνως άνθιστάμενον, τδ πνεΰμα τών διαφόρων αιρέσεων..

(ακολουθεί)

78 Π ΕΡΙ ΤΗΣ ASIA Σ ΤΠ Σ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 2 ΤΩΝ Π ΑΙΔΩΝ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΑΩΝ.(α) 
'Τπδ τοΰ διδάκτορας KARL OPPEL.

(Μετάφρασις ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΪΑΙΟΤ)

Γον.Ι. Άλλ* αυτη είναι πασίγνωστος αλήθεια, και έκαστος τήν γνωρίζει. 
Έρώτησον βν τινα θέλεις' πάντες θά τδ έπιβεβαιώσωσιν. ,

Καρ. Τοΰτο ουδέν σημαίνει. *Γπάρχουσι φράσεις διαδιδόμεναι ώς μιασμα
τική νόσος, ας h είς λέγει μετά τον άλλον, άλλ’ ούδείς τούτων εινε επιτή
δειος νά κρίνη. Δέν θέλεις μοι άρνηθή οτι πας οστις θέλει νά ει'πτΐ τ ι περί

( a ) e5>'vs^e'.« :5ε' π ί ίη γ . ωνλ. σ ϊλ . Μ .
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τοΰ προκειμένου ήμίν ζητήματος, πρέπει. ολίγα τί-νά τουλάχιστον νά ήξεόρνι 
έκ τής Ιστορίας του πολιτισμού, καί οτι ταύτην τήν ιστορίαν δέν τήν διδά-̂ · 
σκεταί.τις εν τώ δημοτικφ σχολείω. Εις τά συνηθη δημοτικά σχολεία μέ
χρι τοΰδε ούδεν ά'λλο εκ της Ιστορίας διδάσκεται $ διηγησις πολέμων, 
μαχών καί μεταβολών βασιλέων.
: Άλλ’ εγώ θά σας αποδείξω τουναντίον διά παραδειγμάτων οτι ή άνθρω

πό της προώδευσεν.'
*0 Λούθηρος ητο είς τών σοφωτάτων τοΰ αιώνός του, καί ομως Ιφρόνει, 

οπως και πάντες οι σύγχρονοί του, δτι Sj χάλαζα, α ί βρονται καί αι καται
γίδες έγίνοντο υπο. τοΰ διαβόλου* ομοίως δτι οι φαρμακεροί οφεις δέν επλά- 
σθησαν δπό του Θεοΰ, άλλ’ δπδ τοΰ Σατανά. Άναμνηοθητι τάς θεοδικίας,. 
τους μάντεις, τους μάγους, φαντάσθητι τάς κατακαύσεις τών μαγίσσων καί 
θά ομολογησης οτι ή άνθρωπότης ίγεινε φρονιμωτέρα. ”Αν δέ και σνίμερον 
συμβαίννι ώστε χωρικός τις νά θέλτ) νά άνακαλύψτ} θησαυρόν, οτι κόρη τις 
ρίπτει τά  χαρτ’ά, καί προφητεύει εκ τοΰ ιζήματος τοΰ καφέ, ταΰτα εινε 
φαινόμενα άπαντώντα μόνον παρά τω άπαιδεύτφ καί άνευ ανατροφής λαώ, 
εις άλλους ομως χρόνους καί οί μάλιστα πεπαιδευμένοι δέν ησχν καλλίτεροι. 
’’Εκατοντάδες πτωχών γυναικών γραιών κατεκάησαν ώς μάγισσαι ουχΐ μό
νον έν τοΐς χωρίοις, άλλά καί εν αύταϊς ταϊς πόλεσι τνί διαταγή σοφωτάτου 
άρχοντος και πεφωτισμένων δικαστών. *Τπάρχει σήμερον είς καί μόνος δικα
στικός σύλλογος εν ολη χγ Γερμανία,, οστις νά εκδώστι τοιαύτην άπόφαοιν ; ί  
Τώ 1583  εν Βερολίνφ έθανατώθησαν δύο γραΐαι, διότι ειχον ερημώσει τήν 
χώραν διά χαλάζης. Σήμερον επέρχεται καν είς τόν νοΰν τίνος τοΰτο j

Γον.Κ Καλώς. Ά ν  παραβάλω τήν παλαιό τέραν δεισιδαιμονίαν πρός τήν 
παρούσαν, ανάγκη νά ομολογήσω δτι ή άνθρωπότης εγεινε συνετωτέρα, με- 
τριωτέρ.α, εμβριθέστερα, άλλ* οΰχ’ι καί καλλίτερα».

Κας>. Καί όμως εγεινε καλλίτερα.
Εις τήν μάχην, τήν οποίαν τώ 665 π. X. ο Τύλλος Όστίλιος ειχε συνά

ψει πρός τούς Ουεντανοΰς καί Φιδηνάτας, & άρχηγδς των ’Αλβανών Μ έτος 
Φουφέτιος είχε φανή άπιστος, καί δ Τύλλος διέταξε πρός τιμωρίαν του δη
μοσία ενώπιον δλου τοΰ λαοΰ νά δεθη μεταξύ δύο τεθρίππων* τότε δέ οί 
ίπποι εκίνησαν καί ο δυστυχής εκείνος ζών κατεκερματίσθη φρικωδώς. Τοΰτο 
δέ δέν εθεωρηθη σκλ'Λρότης αίμοχαροΰς τυράννου, άλλά πράξις συμ,φωνοΰσα; 
πληρέστατα πρός τό πνεΰμα τής εποχής.

Ήξεύρεις οτι ό 'Ηρώδης διέταξε νά φονευθώσιν εν Βηθλεέμ πάντα τά μι-, 
κροτέραν τών δύο ετών Ιχοντα ήλικίαν παιδία,· καί δτι ή διαταγή του ε% 

. κείνη έξετελέσθη.
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Σήμερον τίθελεν είνε δυνατόν νά διατάξνι παρ'9' ήμΐν ήγεμών τις είς ταύτην 
η εις εκείνην τήν.πόλιν νά σφαγώσι πάντα τά μικρότερα τών δύο ετών πάι-' 
δ ία ; Τοιοΰτόν τ ι είνε δυνατόν νά φάντασθνί τις  ̂ Καί αν αυτός (ίσως είς 
στιγμήν παραφροσύνης) -ήθελε δώσει τοίαύτην διαταγήν, θα έξετελείτο ? 
Ούχί, διότι ούδεμία χειρ θά ευρίσκετο πρός τοιαύτην πραξιν, καί 6 χείρίστός 
δημ,ιος Οά έφαίνετο εύσπλαγχνικώτερος η ώστε νά θανατώσνι απαθώς αθώα 
παιδία,

Πρόσεξον είς τούτο καλώς. Δέν δμ.ιλώ περί σκληροτήτων τινών ατόμου 
τινός Ιγκατάλελειμμένου και εκ της κατωτάτης τάξεως τοΰ λαοΰ* δέν δύ- 
νασαι λοιπόν νά μ,οι άντιτάζτΐς περίχτωσίν τινα τοιαύτην εκ τοΰ νΰν χρόνου. 
Δεν ομιλώ έπ’ ίσης περι πράξεων γενομένων εν -πληρει πάθους Ιξεγέρσει, και 
ίσως εν τν) «κμνί τής μάχης, ίνα μ ή δυνηθνίς νά μ,οι όνομάσης τά μεθυσμ,ένα 
στρατεύματα, άτινα τνί 4  Δεκεμβρίου 1851 τούς ί,σύχους επί τών λεωφό
ρων περί ερχομένους εφόνευον. *Ομιλώ ρ,όνον περί πραγμάτων, άτινα διεπρά- 

. χθησαν υπο τοιούτων, οϊτινες ϊσταντο επί κορυφής του πολιτισμού, καί τά  
όποια εξετελοΰντο ανευ αποστροφής υπό των υπηκόων, άτδ συμ,φωνοϋντα 
πρός τό πνέΰμ,α της εποχής. .

Ό βασιλεύς Yaldemar Atterdag της Δανιμ,αρκίας (1340— 1875) εΰρι~ 
σκεν οτι ή δεσποινίς της αυλής love ητο θελκτικωτέρα. της συζύγου του 
Helvig* ό'θεν παρημ.έλησε μ.έν ταύτην, έπεσώρευε δέ εις εκείνην τά της εύ
νοιας του δείγματα, *Η βασίλισσα ώργίσθη διά τοΰτο* οθεν ώ^ηγησεν ημέ
ραν τινά τήν μικράν Tove είς τό επί τοΰ φρουρίου Wisigborg λουτρόν της, 
τήν έκλεισεν εκεί, έλαβε τάς κλεΐς καί διέταξε τούς υπηρέτας της νά τό 
θερμ.άνωσ<.ν ό’σον ητο δυνατόν. ’Εντός μιας ώρας ή ταλαίπωρος έτελεύτησεν .̂ 
*0 Valdemar διέταξεν ινα πρός τιμωρίαν της η βασίλισσα μή εμφανισθτί 
πλέο  ̂ ενώπιον του, μηδέ είς δημοσίας έορτάς, καί νά μή φέρ'/j πλέον τό 
χρυσοΰν στέμμα. Ά λλ’ Ιν τϊί αυλνϊ υπήρχε καί ίππότής. τις Folkvard Lon- 
manson, περί τοΰ οποίου δ βχσιλεύς.ενόμισεν οτι άπηλαυεν ιδιαιτέρας τινός 
έύνοίας παρά τγ  Helvig’ διά τοΰτο έρρίφθη είς τάς φυλακάς καί βραδύτερον 
κατεδικάσθη είς φοβερόν θάνατον, Έν έπηξαν δηλ. εις κάδον χιλιάδας ηλων 
οΰτως ώστε πασαι αυτών αι οξύτητες ησαν πρός τά έξω, διά πυρός Ιθέρμα- 
ναν τούς νίλους τούτ&υς, έρριψαν έπειτα γυμνόν τον ιππότην είς τόν κάδον," 
τόν όποιον έκλεισαν, καί Ικύλιον επί · τοΰ εδάφους, ρ.έχρις ού ο δύστηνος 
Folkvarb έτελεύτησεν υπό τών βασάνων. Καί ταΰτα πάντα έγένοντο δημ,ο- 
σία, καί πολλαί χεΐ'ρες συνειργάζοντο είς τοΰτο. Θά ήδύνατο ο νΰν βασιλεύς 
της Δανιμ.αρκίας νά διατάξη τοιοΰτόν τ ι ; καί θά ύπήκουον είς αυτόν j

Αί φρικωδέσταται σκληρότητες^ at άπαντώσαι είς τούς αρχαίους μύθους
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%αΙπαραδόσεις τάς οποίας ήμεις ώς βδελυρώτατα ουδόλως διηγούριεθα είς 
τα παιδία, δέν είναι πλασταί, πασαι συνέβησάν ποτε, καί ίσα ίσα τοΰτο 
δεικνύει τ/ν επί τά κρείττω πρόοδον, ρτι ήμεις δέν δυνάμεθα πλέον νά τάς 
νοησωμεν ώς πραγματικάς.

Σήμερον δύναταί τις εχθρούς, τούς δ ποιους θέλει νά Ιξαφ.ανίση, νά άπο- 
®τειλ;/) ε:ς Καΰέννην !h εις Σιβηρίαν, άλλά δέν δύναται, ώς έπί Σύλλα, νάκλεί- 
J  αυτούς εντός, ιπποδρομίου καί Ικεϊ κατά χιλιάδας νά κατακόψ^.Δύναταί τι? 
άνδρας, τούς δποίους ώς στασιαστικούς άνεκάλυψε, νά κρεμάσω *?ΐ κατά χάριν 
νά τούς^ονεύστι διά σφαίρας, άλλά δέν δύναται νά δέσν, αύτούς, . βπως ο 
-Νερών, εις σάκκους, νά θάψνι μέχρι τοΰ . ο’μφαλοΰ εν τ'?; γν?, νά αλείψω διά 
πίσσης και εν καιρω νυκτός νά *κατα»αύσ·/]. Θά ευρεθ-?) εν πάσ·/ί τνί Ευρώ.πν·, είς 
καί μονοί βασιλεύς, οστις νά διατάξνΓ τοιοΰτόν τ ι,  ί  είς μόνος δήμιος, ο στις 
νά τοεκτελέστ; j

 ̂Δύναται. βασιλεύς τις νά θάψ·/] είς τήν γην ζώντας τούς στρατηγούς του
μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω, εάν δέν είνε ευχαριστημένος άπ’ αύτούς, όπως
έπραξεν ό Καμβύσης ; λύναταί τις έτι τούς «ίχμαλώτόυς νά εξαπλών? έπί
του εόάφους καί διερχόμενος άνωθεν, αυτών νά κατακόπτ*/] διά τών σιδηρών
τροχών τών αρμάτων ^ ζώντας νά ρίπτ? είς τάς καμίνους καί κα-ακαίν;, ^
δια πριονος νά εκτεμαχίζν), ό'πως ό Δαυίδ έποίησε πρός τούς αιχμαλώτους
Άμμων ι τας ; Καί όμως ό Δαυίδ δέν ήτο τέρας τι, άλλ’ άνήρ «κατά τήν 
θέλνισιν τοΰ Θεοΰ)).

Οι κάτοικοι της ντίσου Rugen τρέφονται κάλλιστά διά της γεωργίας, 
άλιειας καί^ ναυτιλίας, δέν καταφρονουσιν όμως καί τάς πλουσίας λείάςν 
όσας φέρει αυτοΐς ή θάλασσα εκ τών ναυαγησάντων πλοίων. *Γπηρχε χρόνος, 
καθ’ 8ν ουδόλως εφρόντιζον περί τών δυστυχών, οίτινες διά της άπωλείας 
τοΰ πλοίου ̂ περιουσίαν, καί ίσως καί αυτήν τήν ζωήν, έχανον, τουναντίον έ- 
χαιρον δι’ έκάστην τρικυμίαν ώς φέρουσαν αύτοίς ναυάγια. Έκ τών χρόνων 
εκείνων κατάγεται τό έν ταις έκκλησιαστικαις εύχαις χωρίον, δπερ πρό·5ίί 
ετών ετι άπό τών αμβώνων πάσης τής νήσου Rugen *«θ’ έκάστην Κυριακήν 
Αδύνατό τις.νά άκούσ·/}* h o  δέ: ((Παρακαλοΰμέν σε/ Κύριε, εύλόγησον έν «rf 
μεγάλη σου χάριτι τόν πολλαπλασιασμόν τών ναυαγίων». Πρώτον τώ  18S7  
διέταξεν b Φρειδερίκος Γουλιέλμος δ Γ'. νά παύσν, αδτη ή εύχη'. Δέν συνδ- 
πληρώθηκαν έτι 50 έτη, άφ’ ό'του έπαυσε, καί όμως τις θά ^δύνατο ταύτην 
τ-̂ ν πρός τόν Θεόν προσευχήν' 6πέρ πολλών καί μεγάλων ναυαγίων νά είσα- 
γάγνι πάλιν είς τινα εκκλησιαστικήν προσευχήν j *

Γον-L Συμφωνώ σοι καί ώς πρός τοΰτο, ό'τι δηλ. ήμεις εί'μεθα ολιγώτε* ' 
^  ώΡ0'ι> β“ρ£χ?°<· Μ  σκληροί τών προγόνων μάς* άλλά πώς έχουσι π. χ .
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τα περί τοΰ δικαίου καί δικαιοσύνης; Που είνε ο! παλαιοί έντιμοι καί χρη
στό! καιροί j Που ή άφοσίωσις κα! ή πίστ.ις \

Καρ. Οί ίππόται του. με?ου αιώνος έπέπιπταν επί Ικάστης συνοδείας αμα
ξών, ήτις έπορεύενο είς τάς Ιμπορικ.άς πανηγύρεις είς Φραγκφούρτην η Λει
ψίαν κα! ελιρστευον αυτήν. Τοΰτο δέ ονομάζεται σήμερον ή επί τών οδών 
ληστεία' άλλ’ ή πλειστον κα! τά μέγιστα επαινούμενη τάξις τών Ιπποτών 
δέν ησχύνετο διά τούτο* κατά τάς θεωρίας των ητολίαν φυσικόν νά προ- 
σβάλλη δ ισχυρός οπού ή'θελεν.

βΗ μεγάλη Μαργαρίτα, βασίλισσα τής Δανιμαρκίας, Σουηδίας κα! Νορβη
γίας, ή Σεμίραμις τοΰ βορρά (fl'412), εμ^Οεν δτι δ άποθανών επίσκοπος 
"Ερρίκος Carlson εκ Marienburg είχε κληροδοτήσει είς τόν μητροπολίτην 
της Ούψχλης βαρεΐάν τινα κιβωτόν πλήρη χρυσού, μαργαριτών κα! πολυτί
μων λίθων, Έξέπεμψε λοιπόν τούς ίππάταςτης,. οιτινες εκρύβησαν εν τινι 
παρακειμένω τνί Marienburg δάσει, μέχρίί ού ή συνοδεία, ητις εμελλε νά με
τά φέρη τόν πολύτιμον θησαυρόν είς Ουψάλην, εφθασεν έκεΐ, τότε εξώρμνι- 
σαν οί ίππόται, κατέ.βαλον τούς ώπλισμένους έν όνο μάτι τής βασιλίσσης, I- 
εδίωξαν τούς συνοδεύοντας ιερωμένους κα! εκόμισαν την άνεκτίμητον κιβω
τόν είς τό παλάτιον τής βασιλίσσης έν Roskild. Καί ή Μαργαρίτα είπε νά 
λειτουργήσωσιν iv tvj τών ανακτόρων Ικκλ%σί$ ευχαριστουντες δτι τό εργον 
τ*ί βοηθείοί τής αγίας παρθένου επέτυχεν.
"Οπου κα! αν πέριβλέψω, δέν ευρίσκω την τιμιότητα, τήν πίστιν, τήν χρη
στότητα, τήν δικαιοσύνην τών. αρχαίων χρόνων* πάντα ταΰτα ΐά  προτερή
ματα ευρίσκονται μόνον έν τώ στοματι τών ζησάντων ύστερον τών χρόνων 
εκείνων. *0 ((καλός παλαιός χρόνος)) εινε μόνον μία φράσις.

ΓοοΛ- Στήθι! ’Ενταύθα δύναμαι νά σέ άντικρούσω. Πόθεν προέρχεται 
ώστε τά δικαστήρια νά εχωσι τώρα πλείονάς εργασίας η άλλοτε* Πόθεν 
προέρχεται οτι αί φύλακα! ουδέποτε Ιπληρώθησα.ν δπως νυν, αν μή προκύ- 
πτν) εκ τούτου, οτι πλείονες άπάται και κλοπαί γίνονται ;

Καρ. Ουχι' προκύπτει έκ τούτου, ό'τι τώρα καταφεύγουσιν είς τό δικά- 
στήριον, κα! ό'τι τώρα τιμοιροΰνται διά πράγματα, πρός τά όποια άλλοτε 
ουδέ καν εστρεφέ τις τήν προσοχήν του.

"Αν άλλοτε ύπηρέτης τ ις  εκλεπτε τόν κύριόν του, ούτος εμαστίγου αυτόν 
δεινώς καί εξέβαλλεν εκ τής οικίας' σήμερον άναφέρεται είς τλν. αρχήν. Έάν 
εδιδεν εν ράπισμα είς τόν Β, ελάμβανεν ούτυς τόν Α έκ τής κόμης, και τό 
πράγμα τοιουτοτρόπως (πιθανώς διά τής συνδρομής τινων γειτόνων) έτε- 
λεΐωνε διά πυγμής. Τώρα γίνονται παράπονα, ακροάσεις μαρτύρων, δημοσία 
κα! προφορική συζήτησις, φυλακή κτλ.— Δεν είνε ανάγκη νά ηνα& τις δικα-
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στής, άλλ* μόνον νά άναγνώσνι τά πρακτικά τών δικαστηρίων, ϊνα ί'δν·, ό'τι 
σήμερον 1 iOO πράγματα άναφέρονται είς τό δικαστήριον, περί τών οποίων 
άλλως, ούδείς καν λόγος θά έγίνετο.

Ειδον «στατιστικήν τών κακουργημάτων» τής ’Αγγλίας, εξ ής δι’ αριθ
μών ωρισμένων τελείως καταφαίνεται δτι εκει τά  κακουργήματα αείποτε ε~ 
λαττοΰνται. Παρ’ ήμιν τοις Ιν τη ήπείρω ή στατιστική είνε ετι ολως νέα, 
ώστε δέν δυνάμεθα νά κάμωμεν τοιαύτας παραβολάς, και δέν πρέπει τά 
πρώτα μετά αιματηρόν πόλεμον έ'τη νά ληφθώσιν ώς είκών κα! μέτρον τοΰ 
ολου πολιτισμού, δι<5τε πας πο'λεμος εξαγριώνει ουχί μο'νο/ τούς συνεργα- 
σθέντας είς αυτόν, αλλά κα! πάντας τούς επηρεασθέντας δπ* αυτοΰ. ^Οταν 
δ πατήρ διηγήται μετά κόμπου τίνι τρόπω Ινταΰθα ένέπηξεν είς τό στήθος 
εχθρού τίνος τήν λόγχην, εκεί έκρήμνισεν άλλον έχ τοΰ παραθύρου, τότε 
Ιπιθυμεί κα! ό μικρός υίός νά εκτελέση τοιαΰτα κατορθώματα, κα! ασκείται 
είς αυτά κατά τόν τρόπον αυτοΰ. Επομένως τά δύο τελευταία ίτη  δέν 
συγκαταριθμούν τα ι εν τώ ύπολογισμώ ή.μών.

ΛΑν δέ τελευταΐον λέγνις- «αί φύλακα! ουδέποτε έπληρώθησαν ώς σήμε
ρον», τοΰτο εινε εκφρασις (έπι^ραπήτω μοι), τήν οποίαν δύναται μέν τις νά 
μεταχειρισθίί, ώς καί μεταχειρίζεται, άλλ’ ουδέν απολύτως δύναται νά από
δειξη. Τούναντίον δέ ενθυμ.οΰμαι δτι επί αύτοκράτορος Τιβερίου εγένοντο πα
ράπονα ό'τι πάντοτε είνε ανάγκη νά οίκο δομώ νται νέαι φύλακα!, αϊτινες 
νά περιλαμβάνωσι τόν δσημέραι αυξάνοντα αριθμόν τών κακούργων* παρέδι* 
δον τούς κακούργους Ιις τόν διά τοΰ πυρός θάνατον, παρέδιδο# αυτούς είς 
τά άγρια θηοία πρός βοράν, έσταύρωνον αυτούς, άλλ* οόδε̂ λία τών ουτω φρι- 
κωδών τιμωριών έπηρκει' σχεδόν σίδηρος δέν υπήρχεν είς κατασκευήν αρό
τρων, διότι μετεχειρίζοντο αυτόν είς κατασκευήν «λύσεων διά τούς κα
κούργους. (ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΎΪΙΣ ΣΧΈΣΕΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΛΑΟΤ ΠΔΙΔΕΪΣΙΝ

*γ*4 rorsTABor εβερτϊυ 
Διδάκτορος και μέλους . τοΰ πρωσσικοΰ κοινοβουλίου (α) 

(Μ είάψφασις εχ του γερμανικόν)

ΑΡΑΒΕΣ,—-Και οι ’Άραβες, οιτινες άπεδέχθησαντά σπέρματα ελληνικής 
παιδείας, αφιέρωσαν ολην τήν δύναμιν τοΰ <?ργώντος αυτών πνεόματος είς 
τάς έπιστήμας. Οί Καλίφαι καθίδρυσαν ακαδημίας κα! πανεπιστήμια.

(«) Συνέχεια, Γΐίε «ρβηγ. ιζΚ. 85.



ΠΑΛΙΑ.—“Έν τή Μητροπόλει του ρωμαίσμοΰ ’Ιταλία προηχθη μετ* ο
λίγον η έκ τής συμμίξεως εκείνης μετά. τοΰ-· γέρμανισμοΰ άναπτυχθεισα μ,όρ- 
φωσις εις δψίστην «κμην.

-Εν *Α. πουλιά, ένθα άπ^κησαν οί Νορμανοί, εγένετο τό Σαλέρνον η κοίτη 
τ%ς υπό ’Ιουδαίων διδασκόμενης ιατρικής, εν Λομβαρδία δέ ·$} Βόλων ία τ& 
φυτοι ι̂πν της Νομικής έπιστημης.

Έν τούτοίς άντιθέτως πρός 'Τ'ήν περί χριστιανισμού των Γερρ,ανών Ιδέαν̂ · 
καθ’ εκ της θρησκείας προκύπτει μία αλήθεια, Ιπεκράτησεν εν *Ρώμη ή 
’Ιουδαϊκή— η ιδέα αποκλειστικού ιερατείου,
; Τοιουτοτρόπως εδραιώθη εν ‘Ρώμη αποκλειστική τες δοξασία περί της- 

χρισ.τιαν.ικ*7ίς διδασκαλίας, ητις είς τάς χεΐρας φιλάρχου Ιερατείου χάτέσζι? 
τύραννος ΐοϋ κόσμον. Έπεζτίτει νά συγκεντρώστε είς εαυτό την τε πνευματι
κήν καί κοσμικήν Ιξουσίαν.

Τό ρωμ.αίκόν ιερατείο ν κατεπολέμει συστηματικός τήν Ιλευθεραν επιστή
μην. Έν Σαλέρνω άπηγορεύθη είς τους ιατρούς ή εκθεσις σκελετών, έν Βό
λων ία ή διδασκαλία· τοΰ κανονικού Δικαίου έπροτιμάτο: της τοΰ πολιτικοΰ» 
Διά ταύτης δ’ εχαλκεύοντο αί ψευδείς διατάξεις τοΰ εκ Σι.βίλλης Ψευ- 
δοίσηδάρου πρός στερέωσιν της εξουσίας τοΰ Πάπα.

*Λλλ’ ό παπισμός δέν κατεπολέμει μόνον τήν ελεύθερα ν επιστήμην έν τοις; 
άνω τά τοις εκπαιδευτήριο ις. Οί παπισταί προσεπάθουν νά γείνωσι κύριοι της 
αγωγής καί δαασκαλίας. 'ί-ίδη οί πατέρες της εκκλησίας έπεμελήθησαν της 
ανατροφής»

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.— *0 Χρυσόστομος ( >47 μ. X.) ά. έθεσε σπουδαΐον.μέροςΓ 
της ανατροφής είς τάς γυναίκας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,—*Ό Βασίλειος (378) συν έδεσε μετά της ανατροφής αυστη^ 
ράν άσκησιν.

*Τπό τοΰ Ιερατείου τοΰ διαμορφωθέντος υπό τών πατέρων- της εκκλησία?,, 
ιδίως δετών Βενεδικτίνων, τών μονασταρίων και καθ ιδρυμάτων αυτών, με* 
τεδίδετο η διδασκαλία καθ’ ολην τήν Ευρώπην. Ά λλ ’ οί μοναχοί εγένοντο.

. πονηροί και φιλήδονοι. Οί Φραγκισκανοί, οί δεισιδαίμονες καί φανατικοί Δο- 
μενικάνοικατέστρεφον τόν αγαθόν σπόρον, βν οί Βενεδικτίνοι εσπειρον.

Τοιούτω τροπω τά 'ιερατικά σχολεία εγένοντο διδασκαλεία της δεισιδαι
μονίας και της τών ηθών διαφθορας.

ΠΙΠΟΤΑΤ.— Κατά τών Ιερατικών τούτων, σχολείων της διδασκαλίας καί. 
σοφίχς αύτών άντετάχθησαν πρώτον οί ίππόται έπΐ τών σταυροφοριών, εκ
γυμνάζοντας τά σώματα αυτών καί. έξασκούμενοι περί τήν πολεμικήν κα& 

• μ,ουσικην̂k . -
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Άφοΰ ομως, συνεπεία του καί. πάλιν έξ ‘Ελλάδος διεγερθέντος έρω
τος πρός τάς επιστημ-χς, οί πολίται έ'λαβον συνείδησιν εαυτών καί έπεληφΟη- 
σαν καί τών σχολείων..

ΪΤα ΛΙΛ.— Έκ τοΰ ελευθέρου άστυκοΰ οργανισμού και της βιομηχανίας, 
παρήχθη πραγματική πρός ελευθερίαν φέρουσα τάσις τών πνευμάτων. Περί 
τάς άρχάς του 1 2ου αιώνας τά  άστυκά σχολεία έν Μιλάνω, Φλωρεν
τ ία  καί Βρεσκί^ διέσπασαν τήν εξουσίαν των ιερέων. Οί πολιται έζη- 
τοον νά εχωσιν αυτοί τήν επί τών σχολείων έπίβλεψιν, δι* δ περιήλθον- 
και έν αυτη τη εδρα της ιερατικές κυριαρχίας είς έριδας.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ.— Τ6 παράδειγμα τών ’Ιταλών έκίνησεν είς άμιλλαν τοί#ς 
Γερμανούς. Άπο τοΰ 1̂2ου— τοΰ Ί 5ου αιώνος εδρύθησαν τά πρώτα δη
μοτικά σχολεία έν Αοΰμπεκ, Χαμ.βούργω, Στετίνω καί Λειψί<£.

"Όσω μάλλον διετήρουν αί πόλεις τήν ανεξαρτησίαν αύτών, τοσούτ<*> 
και έπεζήτουν τήν επί τών σχολείων έπίβλεψιν. Ταύτην άνέθετον είς £ε“ 
ρεϊς χαίροντας τήν εμπιστοσύνην αύτών, είτε είς συμβούλους λαϊκούς, 
Ε ντούτο ις κατά τόν 44ον αιώνα . τά  σχολεία ύπεβλήθησαν κατά το  
πλεΐστον είς τό ίερατεΐον άνατεθειμένης της έπιβλέψεως παρά τούτου 
είς τον γραμματισμένον Ικκλησιαστικοΰ τίνος καθιδρύματος, .

Διωρίζοντο δέ παρά τούτου οι διδάσκαλοι, υπό τόν ορον νά παυωνται 
κατά βούλησιν. Τό άΕίωμα τον διδαΰκάΑου ματεβ.Ιήθη eic έχιτήδευμα·

Σύν τη καταπτώσει τοΰ διδασκαλικού επαγγέλματος κατέπαυσε καί 
$ πνευματική άνάπτυξιζ και έπηύξησεν ή φιλαρχία του πρός τήν ά- 
νάπτυξιν έχθρικώς διακειμένου ιερατείου.

Ή υπό τοΰ φανατισμού διατάραξις τνίς ειρηνικης τών ανθρώπων επι
μιξίας προέβαινεν αυξανομένη και έν τη ’Ανατολή ώς έν τη Δύσει. Ον 
έπιδραμ.όντες Τοΰρκοι, έξεδίωξα.ν τονς "Ε,ΙΑψας, ο ϊιινες κα ί 3tct.hr 
εγένοντο πρόδρομοι rrf.c αναπτόζεως.

νεωτέρα μόρφωσις εγένετο διά της τυπογραφίας κοινόν κτήμα.
- *Ή επιστημονική παίδευσή (hymaniora) έπιμεληθε'ίσα υπό τοΰ ’Ερά
σμου (Erasmus) καί 'Ρεΰχλ^νου (Reuchim) είς τάς κάτω χώρας, κατέ
στη πανίσχυρος. Την δε-διά τών Τούρκων διακοπεισαν συγχοιι a r ia v  τών 
άνθρα>π6)ν, ανευ τνίς οποίας ή άνάπτυξις χαλαροΰται, έπεζήτει ν’ άνα- 
πληρώσνϊ τό έξε.γερθέν πνεΰμα.

rH π^ός τάς Ινδίας θαλασσία οδός εμελλε ν’ άναπληρώση .τήν διά 
ξηράς συγκοινωνίαν κάι άνεκαλύφΟη ή ’Αμερική.

’Αλλ* ·ί5δη η κοσμική εξουσία άνέλ,αβε πρός ’ίδιον συμφέρον τάς ήνίας. 
της καταπίεσε ως, <&ς τό ίερατεΐον είχε παραιτησει.'
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ΚΑΡΟΛΟΣ Έ'.— Κάρολος ό Ε̂ . άνέλαβε τόν δπερ τοΰ άπολιτισμοΰ τ^ς 
Πολιτείας καί ’Εκκλησίας .πόλεμον. ■

ΛΟΥΘΗΡΟΣ.— Ό Λούθηρος ηνωμένος (/.ετά τοΰ Τοβίγγλη (Tobingli) 
και Καλβίν.ου ανζέζασοζ. κατ' extiroυ την έΕίγερθίΐσαν year drdnt νζι*\ 

Σύν ττι πιέσει τών σχολείων συνεπήλθεν ή κάταπίεσις τοΰ έθνους. 
Πρός καταπολέμησήν τοΰ φανατισμού, τνίς φιλαρχίάς καί δεισιδαιμο

νίας τών ιερέων προσεκάλεσεν ο Λούθηρος τούς εύγενεΐς, Δημάρχους και 
πολίτας τοΰ γερμανικού έθνους, ΐνα άνακαινίσωσι τά  σχολεία.

Ούτως εκ τοΰ Προτεσταντισμοΰ παρήχθ'4 ή ό/ιμοτική σχολή στηριζο- 
μένη έπί τής άμεσου σχέσεως τοΰ ατόμου πρός την αλήθειαν.

Τά ανώτερα σχολεία έγένοντο διδασκαλεία της φιλανθρωπί-ις, τής 
Αρχαίας μορφώοεω^.
. ’Αλλ* οί άναμορφωταί έπεζήτουν προσέτι διά τών σχολείων καί τήν 

πράγμάτωσιν τών εκκλησιαστικών αυτών σκοπών. Ήθέλησαν νά μ.ετα- 
βάλωσιν αυτά εις εκκλησιαστικά καθ ιδρύματα.

Τό ορθόδοξον θεολογικόν στοιχεΐον έξησκει ωσαύτως μεγίστην επιρροήν 
και έπί'τής ανατροφής.

Κατά τοΰ συστήματος τής άναμορφώσεως άντετάχθη ο· Ευσεβισμός 
(Pietismus) τοΰ Σπένερ καθιστών την θρησκείαν άντικείμενον τής καρ- 
δίας. Καθ’ ομοιον τρόπον έπενήργει κατά τής καθολικής εκκλησίας ό 
Γΐανσενισμός (Gansenismus).

ΙΗΣΟΥΙΤΙΣΜΟ— ’Αντίπαλος τούτων καί τοΰ προτεσταντισμού άνε- 
φύη δ ΊησανΐΓίσμοΓ. Οί τούτου οπαδοί έπεμελοΰντο τής αρχαίας φιλο
λογίας, ιδίως δ* έσπούδαζον λογικήν κα ί ήθιχην τού ’Λf tστοτέλους, 
ας προσηκόντως παρεσκεύαζον πρός τούς ιδίο.υς αυτών σκοπούς. Ms τοι- 
άΰτα όπλα έξωπλισμένοι. προσεκάλουν τάζ κοσμικάο εξουσίας εις ύπο- 
czr>Qic,tr α ν ιώ ? , παριστώντες εις αύτάς επίφοβον την έλευθερίαν.

Τοιουτοτρόπω τά  σχολεία παρεδίδοντο εναλλάξ είς τούς ορθοδόξους, 
τούς Πιετιστάς και τούς ’Ιησουΐ'τας. Τά σχολεία άπεσπάσθησαν τής 
νε.ργείας τής Πολιτείας. ' ·.

cO ’Ιησουιτισμός ήτο καί είναι ή διδασκαλία τοΰ γράμματος και τής 
πίστεως τοΰ γράμματος— (Nominalismus).

Κατά τούτου άντεςρατευοντο δραςηρίως οι άποβλέποντες εις την φύσιν 
και τούς έν αυτη ?σ.χύοντας μηχανικούς κ α ί  όργανικούς νόμους οίοι ησαν έν 
Γαλλίοι δ Μονταίνιος (Montaigne) 4553— 4 599 , έν ’Αγγλία S Βάκων, δ 
Βερουλάνιος ( Vaco, Verula») 4 564— Ί 626. Τό νέονοργανον τών επιτίμων 
(Novumorganun scientiarum), έγένετο πηγή τής πρακτικής φιλολογίας.

—— ----- -—■——  ("Επεται, συνέχεια)
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΪΣΤΟΑΑΙ ΔΥΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ.

»Γπό Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟ Γ. (α)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΤΗ.

*Λγαπητ£ Άγαθόφρον,

'Εκ τής Ιπιστολής σου βλέπω, ώς ητο και επόμενον, εντελώς σε άπορρο* 
φηθέντα υπό τών νεωτεριστικών τάσεων τής εποχής. 'II ν δότης άπειρος ·) 
ακόμη του κόσμου ευκόλως δελεάζεται υπό τών επαγγελιών τοΰ μ,έλλοντος 
περιφρονοΰσα τό παρόν, τό οποίον δέν γνωρίζει,, επειδή ζη διά τό μέλλον. 
’Αλλ’ ό κόσρ.ος ευτυχώς, δ'στις είνε θετικός, δέν μετεωρίζεται επί τών 
πτερύγων κινδυνώδους νεότητος, ουδέ φεύγει τό παρόν, ινα ευρτι τό μέλ
λον, αλλά ζητεί μόνον νά βελτιώσνι τό παρόν. Καί ή σώφρων πρόοδος είνε 
ή βελτιοΰσα, ούχί ή αί’ρουσα τό παρόν. *Ώστε δέν εξεπλάγην καθόλου διά 
τήν θέσιν, τήν οποίαν ελαβες. Γνωρίζω καλώς οτι τό σύστημα τοΰ Βέλλου 
καί Ααγκαστέρου δέν είνε τό ιδεώδες τών διδακτικών συστημάτων ουδέ η- 
θέλησά ποτε ως τοιοΰτον νά τό παραστησω. Γνωρίζω τάς ελλείψεις αύτοΰ, 
δ̂ * $ς έδέησεν Ιν *Αγγλίοι κατά τό 18 4 6 , 1858 καί 18^0 νά γείνωσι 
παιδαγωγικά συμ,βούλια, ατινα προέτειναν τροποποιήσεις, πρός θεραπείαν 
τών ελλείψεων. 3) Τάς βελτιώσεις αύτων δυνάμεθκ νά δεχθώμεν καί ημείς.

( « )  Σ υνέχεια, *Ίδε προήγ. ψ!>λ. σελ. 61

■4) Περίεργος φαίνεται τιμΐν η πολεμική τοδ Έμπειροκλ^ους, αατ ις είς παν ζ4)τ·ομα κη
ρύττει Ιβφαλμένην ττ) V γνώμην του Άγαβόφρονος μόνον κα\ μόνον διότι ο&τος δεν είνε ^ε'ρων 
ά ς  κα ι αότός. (0  κ. 'Εμπείροκλης ώ φειλε v5t γνωρίζει ώς ε^τιειρος ίδ η  τοΰ κόσρ.οο οτι ίΐ{Α·πορεΐ 
Τ(ς -ν3ΐ ζητγι itcXuv χρόνον κα'ι ν& §(δαχθ^ τόσα vreo τϊ?ς πείρας, δσ« Stivatae ^λλοί ολιγώτί^  
ρον χρόνον ζν,σχξ. Όρδην πείραν δ ίν  δύναται voe xajAp π α ς  3ίν8οωπος. "Επειτ« τί)ν γ ν ώ ^ ν  τοΰ 
’Aya^stppo'io; δεν «vTtnpootonswi «χόνος αΰτος 5 Άγαδόφρων, άλλ’ «σπάζονται κχ\ έφ·ίΐρ|Αθϊ«ν 
κα ί εν Γερμχνίμ  κα\ έν 'βλβετί^  κ«\ παντα^οΰ, οπον προώδευδαν τα  σκολεία, ανδρες κ α ι σο
φοί κα’ι γ ε 'ϊίντες , ip*jov ιδ>ον το: τω ν  σχολείων εχοντβς, δ ν  τ»)ν -jvAjayjv δεν εινε τόοον ευζολον 
νλ  άΐϊορρβψΐ) τ ις ,. έ'σ .ν νομίζει ό κ . Έρ,'πειροκλης.

2 )  'Ο κ . Έμ,πειροκλ^ς Υποφαινόμενος ^οιουτοτρόττως εχγι ίσως προ αύτοΰ αλλάς άποφά~ 
βεις % αύτ&ς, £ς » j ϋταιδαγωγικνέπιτροΐϊβία συνβλΟοΰσα κατ3ί τό  4858 έδ»3[Αοσ?εϋσε χ ά τ χ  τα 
Ί8 6 2 . Προ πολλοο έκ της πείρας άπεδειχθ»} έν Άγγλί^ι οτι at μαθηταί τών αλληλοδιδακτικών 
σχολείων δεν p.avOcmuoi σχεδόν τίποτε. 'Ο έπιδεωρηρ^ς τω ν οχολείων Norris έδϊ|λω<:εν ε ’ς την 
πα ιδαγωγικήν επιτροπείαν τον 18^8 βτι έν τό’.ζ έπΐ!)εωρο«ΐΑ£νοις σχολειοις μ ό λ ι ς  τ  i  
τ δ » ν  μ  α θ ϊ ΐ  τ  ώ ν χ  α τ  St τ δ  τ έ λ ο ς  μ α θ η τ ε ί α ς  τ ω ν  κ α τ ο ρ · »
θ β δ σ ι  ν  οι ά ν « γ ι ν ώ σ κ » σ ι ,  y3t  γ ρ ά φ ω  σ ι  κ α ^  ν ί ι  λ  ο γ. α g t ά ζ  «*-■
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* Α λ λ ά  δ έ ν  δ ύ ν α μ α ι  ε ι ς  τ ο ύ τ ο  ν ά  σ υ μ φ ω ν ή σ ω  π ρ ο ς  σ έ ,  ο τ ι  δ έ ν  ε ί ν α ι  ε π ι τ £ -  

τ ρ α ρ ρ ,έ ν ο ν  τ ή ν  μ η χ α ν ι κ ή ν  ε ρ γ α σ ία ν ,  Ή ι ς  π ά ν τ ο τ ε  μ έ ν ε ι  μ η χ α ν ι κ ή ,  ε ι τ ε  υ π ό  

δ ιδ α σ κ ά λ ο υ  γ ι ν ό μ ε ν η  ε ϊ τ ε  π α ρ ’  ά λ λ ο υ  τ ί ν ο ς ,  ν ά  τ ή ν  έ κ τ ε λ ν ί  ό ε ρ μ η ν ε υ τ ή ς .  

Δ ιό τ ι  τ ό τ ε  έ π ι φ ο ρ τ ί ζ ω ν  τ ο ν  δ ιδ ά σ κ α λ ο ν  μ έ  τ ο ια ό τ α ς  Ι ρ γ α σ ία ς  « © α ίρ ε ις  π α ρ ’  

,α ύ τ ο υ  τ δ ν  χ ρ ό ν ο ν  δ ι ά  τ ά ς  α λ λ α ς  ε ρ γ α σ ία ς ,  τ ά ς  σ π ο υ δ α ία ς .  ’ Α φ^  οΟ δ έ ν  δ υ -  

ν ά μ ε θ α  ν ά  ε χ ω μ ε ν  δ ιδ α σ κ ά λ ο υ ς  κ α ι  δ ι ά  τ ά μ , ι κ ρ ά  π α ι δ ί α  κ α ι  δ ι ά  τ ά  μ ε γ ά 

λ α ,  φ ρ ο ν ιμ ώ τ ε ρ ο ν  ε ι ν ε  τ ά  μ ε γ ά > α  ν ά  δ ιδ ά σ κ ω σ ι ν  ο ί δ ιδ ά σ κ α λ ο ι ,  τ ά  δ έ  μ ι 

κ ρ ά . ο ί π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν ο ι  μ α θ η τ α ι  $  τ ’  ά ν ά π α λ ι ν ,  ά φ ’  ο ύ  μ ά λ ι σ τ α  ε ρ γ α σ ία  τ ώ ν  

'μ α κ ρ ώ ν  ε ί ν ε  τ * Η α ύ τ η ,  ώ σ τ ε  τ ή ν  δ ι δ α σ κ α λ ία ν  α ύ τ ω ν  κ α τ ά  τ ο ν  α ύ τ α ν  τ ρ ό π ο ν  

θ ά  ε κ τ ε λ έ σ ν ι  κ α ί  μ α θ η τ ή ς  κ α ί  δ ιδ ά σ κ α λ ο ς .

Ε ις  ε μ έ  τ ό  π ρ α γ μ α  ε ί ν ε  π ο λ υ  . σ α φ έ ς .  Τ ρ ε ις  τ ρ ό π ο ι  ο ικ ο ν ο μ ία ς  τ ν ί ς  δ ι δ α 

σ κ α λ ία ς  υ π ά ρ χ ο υ σ ιν  η  ο  δ ιδ ά σ κ α λ ο ς  ν ά  δ ιδ ά σ κ ν ι  τ ο ύ ς  μ α  θ / τ ά ς  η  ο ί μ α θ η -  

τ α ί  ν ά  δ ι δ ά σ κ ω σ ι ν  ά λ λ η λ ο υ ς ,  η  μ έ ρ ο ς  μ έ ν  ό  δ ιδ ά σ κ α λ ο ς  μ έ ρ ο ς  δ έ  ο ί μ α θ η τ α ι .  

’ β γ ω  θ ε ω ρ ώ  τ ό ν  τ ρ ί τ ο ν  τ ρ ό π ο ν  τ ό ν  κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν  κ α ί  ώ φ ε λ ιμ ώ τ ε ρ ο ν ,  ο ί ά λ λ ο ι  

δ ύ ο  ε ί ν ε  α κ ρ ό τ η τ ε ς ,  α ΐ τ ι ν ε ς  ώ ς  τ ο ί α ΰ τ α ι  δ έ ν  έ 'χ ο υ σ ιν  ο υ δ έ π ο τ ε ,  π ρ α κ τ ι κ ό 

τ α τ α .  Κ α ί  θ ά  ϊ δ η ς ,  ά ν  Ι φ α ρ μ ο σ θ ν )  ό π ρ ώ τ ο ς ,  ο τ ι  θ ά  κ α τ α ν τ η σ ω μ ε ν  π ά λ ι ν  ε ί ς  

τ δ ν  τ ρ ί τ ο ν ,  Δ έ ν  . ε ί ν ε  δ ύ α κ ο λ ο ν  δ ι δ ά σ κ α λ ο ς  έ ν  ‘ Ε λ λ ά δ ι  ν ά  δ ιδ ά σ κ ν )  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  

κ α ί  ε π ω φ ε λ ώ ς  1 0 0  κ α ί  π ε ρ ισ σ ο τ έ ρ ο υ ς  π ο λ λ ά κ ι ς  μ α θ η τ ά ς  δ ια φ ο ρ ω τ ά τ ω ν  

π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  κ α ι  χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν .  Ο ί" Ε λ λ η ν ε ς  δ ι δ ά σ κ α λ ο ι  δ έ ν  ε -  

χ ο υ σ .ι τ ώ ν  Γ ε ρ μ α ν ώ ν  τ η ν  κ α ρ τ ε ρ ικ ό τ α τ α  κ α ί  φ ι λ ο π ο ν ία ν .  Κ α ί  ε γ ώ  ε ύ χ α ρ ι-  

σ τ η μ έ ν ο ;  θ ά  ε μ ε ν ο ν ,  α ν  ·η θ ελο ν  ν ά  Ι ρ γ α σ θ ώ  μ ό ν ο ν  ε ι ς  τ ά ς  ά ν ω  τ έ ρ α ς  τ ά ξ ε ι ς  

τ ο ΰ  σ χ ο λ ε ίο υ ,  δ π ω ς  π ρ έ π ε ι .  Ή  ω φ έ λ ε ια  θ ά  ή τ ο  κ α τ α φ α ν έ ς . . ’ Α .φ’  ο υ  ο ό τ ο ι δ έ ν  

θ έ λ ο υ σ ιν  η  δ έ ν  δ ύ ν α ν τ α ι  ν ά  Ι ρ γ α σ θ ώ σ ιν  ο λ ί γ ο ν ,  π ο υ  β α σ ιζ ό μ ε ν ο ς  σ ύ  α π α ι 
τ ε ί ς  ν ά  Ι ρ γ α σ θ ώ  π ο λ ύ .

>s ι  ν  ά ν  6 κ t  δ  ς . Αι κατώτεραι τάξει^των σχολείων rjctfv Ιλεδ!ν«!« Μόνον είς Τ&ς άνωτέρ«ς 
έψ’α τ»  h διδάσκαλος την ^p®σοχην te a . Ά λλ ’ οί πλειοτεροι τω ν  μαθητών πόλον χρόνον έν ra'ig. 
κατωτ^ραις τά.'ε<» μένοντβς χ*>ρ̂ ς vat μανάάνωοι τίποτε, ί^δ ίαζον’· έτΛ τέλους κα\ άπεσκίρτων 
έ’Α των «τ/ολίίων, '/ωρίς v i  5uv t$»«t v i  *κολαόοω<5'.. τής φ·Λ«τ·ΐομέ'Μ'(ς εις αυτους £ν τ»ΐ£ 
άνωτέραις τά'.εσι διδασκχλίας ΰπ} τοΰ διδασκάλου. Άπί> πολλοΰ δε χρόνου (184 2 ) "Αγγλοι δι
δάσκαλοι έζήτησχν να διορθώσουν το: σχολειά τών βίβ*·γα^όντ«ς άντ'ι της άλλολοδιδαοκαλίας ttjV 
ουγχρονον διδασκαλίαν, .ίίτοι τρο-πον διδασκαλίας, καθ ον διδάσκονται οί μαΟητα\ ολ$ι3 h a o i -  
ροι» νοητικης άναΐϊτιίξεως y,«\ Ηλικίας, συγχρόνως ύ«ο τοΰ διδασκάλίΐ», λέγοντες κα'ι ά^οκρινό"· 
|/.ενβι τιάντες ομου. Ά λλα  κα\ ίι τζιίαΰττ, μεταβολή δεν "φερε γ,ν.\\ άκοτελέβμχτϊ·. 01 μ ΐϊη τ α ΐ 
«σκοΰντο εις. τον ψιττακισμόν. Περί καλλιεργείας κχ ι άναπτΰξεως τβς ατομικότητες οίοε'ις είνε 
δυνατήν v i  γείντι ενταύθα λόγος. Ό  L au r ie , έπιθεωρΌττίί τδ ν  σχολείων π^ραΐτ,ρεί’ ώς «ροςτοΰ- 

oft «τδ βΉοοδαιότερον κέρδος ttjv διδαοκαλίαν ε 'νε .ί] άνάπϊο’ξις τη ς  πνευματικής άνε- 
ξαρτ^οίας τοΰ μαδυτοΰ γ.α\ τ ζς  ηεϊτοιδίισεως πρδς ίαϋτόν, 'Η  (λέβοδος του νά λέγωβιν όρ,οΰ άν- 
τ  ενεργεί τΐολί ίτρδς τοΰτο. *0 {Λζθςτης, οατις δόναται v i  λε’·γγι όρου {*1 τους «λλους, άδΐίν*τεΐ 
v i  'πράξϊ) τοίϊτο μόνος, ΐο ίίς  βτρατιώτας γομνά^οουιν όμοδ, έ«ειδί} outoi όμοδ είνε ·προ&>ριομέ- 
vsi και ν ϊ  ένεργήσωσιν. Οί fi*0ijTai όμως ftpi'nst ίδι#ίτατ* ΪΛΧντος κχτά tyjv «ΰβτ^ρ^ν »ημ*« 
stav ιη ς  λέξεως ν ίι προτ!«ρ9ο·Λε»αζ»νται.

Α ίίΕΚ -ΑΟ ΤΟ Ι Ε Π ΙΣ Τ Ο Α Α ϊ ΔΥΟ  ΔΙΑΑ.5ΚΑΑΩΡΤ.

Μοί φαίνεται οτι at σκέφεις αυται δέν είνε τοιαΰτα*ν  ώστε νά έκπληττα? 
τα ί τ ι ? . άχούων. . Καί νομίζω δτι εχω λόγους ισχυρούς νά εμμένω εις τ'λν 
ίΊέαν μου οτι ή μκκτή. διδασκαλία είνε ή πρακτικωτέρα καί ώφελιρ,ωτερα,,

Έ ν  ’Α θ ή νβ ις  τ5) 2 3  Δ εκεμ β ρ ίο υ  4 8 7 6 ,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

Σεβαστέ Εμπνιψόχ.Ιεις,

5Ανέγνωσα μετά προσοχές τήν. επιστολήν σου. Μοί φαίνεται δτι πρός 
.συνεννότσιν είνε άνάγκ*/]. νά τεθώσιν άρχαί ώρισμέναι, άφ* ών άμφότεροί νά 
δρμ.ώμεθα σκεπτόμενοι. Διότι τότε ευκόλως ελέγχεται ή άποπλάν/ισις. Βε
βαίως ή αρχική πρόθεσις καί 2οΟ καί έμου δέν Ήτο νά βασανισθώσιν αί παι- 
^αγωγικαί μας γνώσεις : ώς πρός τήν ορθότητα καί πρακτικότατα, ^ λ λ 5 
άφ’ ού τέλος πάντων άκουσίως είοήλθομεν είς τούτο, έξετέθνιμεν δέ άμφότεροί' 
αντιμέτωποι, ή 'υπόληψις, *̂ ν έ'καστός εχει πρός τάς γνώμας του, ώς καί 
ή επιθυμία νά καθαρίσω καί. διορθώσω αύτάς άπαιτουσι νά εξακολου.θησωμεν 
τον αγώνα. Ό σκοπός μας βεβαίως εινε κοινός, ij ευρεσις δηλαδή οικονομίας· 
τής διδασκαλίας, καθ’ ‘flv πολλοί μάθηταί νά διδάσκωνταί καλλίτερον καί 
παιδεύωνται τελειότεοον εν τοίς σχολείοις μέ ολιγώτερα εζοδα. ’Ως πρός 
τόν σκοπόν νομίζω δέν υπάρχει καμμία διαφωνία. Μόνον ώς π^ός τά μ,εσα 
ιδέν συμφών,ουμεν. Σείς λέγετε δτι μέρος τής διδασκαλίας, τήν μηχανικήν 
διδασκαλίαν, δεν βλάπτει νά εκτελνί ό προχωρημένος μαθητής καί οτι *al ο 
διδάσκαλος σχεδόν κατά τόν αϋτόν τρόπον θά τήν έκτελέσ·/̂  Θέλετε δένά πε·*' 
ριορίσητε τήν Ιργασίαν του διδασκάλου εις τάς άνωτέρας τάξεις. Καί φέρε* 
τ& λόγους 6πέρ τής γνώμης Σας οτι οί μαθηταί των άνωτέρων τάξεων μάλλον 
^λικιωμ,ένοι καί σπουδαιότερα μαθήματα διδασκόμ,ενοι εχόυσι μάλλον ανάγ
κην τής, προσοχής καί μερίμν?ις του δ,ιδασκάλου.’Εγώ δέ πάλιν λέγω οτε.' 
πάντες οί μαθητάί καί τών άνωτέρων . τάξεων καί τών κατωτέρων ουχί ολι- ; 
γώτερον εχουσιν άνάγκην τής προσοχής καί μερίμνης του διδασκάλου. Μοί 
φαίνεται δέ οτιτοιαύτη τις σκέψις Σάς φέρει νά φρονήτε τοιουτοτρόπως 
ώς πρός τάς κατωτέρας τάξεις του σχολείου.‘Ορμώμένος έκ των παρ’ ήμ.ιν· 
κατά τά πρώτα μ,αθ^ματα γινορ,ένων, οτε δέν γίνεται τίποτε, δτε μαθηταί- 
εΐϊί. δυο5 τρία καί περισσότερα ετ'Λ κάθηνται τυραννουμενοι, όπως μάθωσι; 
μίαν σιραβο-άνάγνωσιν, μίαν κουτσο-γραφήν καί μίαν άνόητον αρίθμησή 
επιμένετε λέγοντες δτι, άφ’ ου δέν. γίνεται τίποτε κατ’ αύτά τά έ'τη, πρός



τ ΐ νά άφιερόννί τήν προσοχήν του δ διδάσκαλος εις τό τίποτε, άφ5 ού εχει 
βπουδαιότερον νά εργασθνί είς τάς άνω τέρας τάξεις. Πραγματικώς αν δέν 
εγίνετο τίποτε, θά Ισιώπων καί θά Ιθύνουν μόνον τήν απώλειαν τοΰ χρό
νου, απώλειαν άνεπανόρθωτον. Ά λλ’ επειδή ομως φρονώ οτι γίνεταί τ ι πε
ρισσότερον τοΰ τίποτε, οτι δηλαδή ή μηχανισμός Σας ου μόνον δέν διδάσκει 
τίποτε, άλλά γίνεται συνάμα παραίτιος τής διαφθορας της διανοίας τών 
μαθητών, δ ι 51 αύτοΰ τίθενται α! βάσεις ασυνείδητου εργασίας τών μαθητών, 
κατατριβής τών δυνάμεων αυτών πρός κατόρθωσιν μηδαμινού πράγματος 
μή συγκεντρώσεως τ ις  προσοχής, Αποστροφής πρός τ4 γράμματα, κατα
στροφής της φαιδρότητος καί τόσα άλλα, διά τά δποϊα at μετά ταΰτα ερ- 
γασίαι τοΰ σχολείου δέν δύνανται προσηκόντως νά τελεσφορήσουν, διά τοΰτο 
θεωρώ καθήκον νά πολεμήσω όσον δύναμαι ιδέαν, ήτις αρκετά λυπηρόν οτι 
! λειτούργησε τόσον χρόνον παρ’ ήμϊν. Διότι τ ί τό θέλετε, Σας παρακαλώ, 
Ιπειτα τό μαραμμένον και φθίσικόν πνεΰμα, άφ* οδ δ μηχανισμός ενέβαλεν 
έναυτώ τά σπέρματα τής φθοράς; Τί δύνασαι νά κάμνίς επειται μέ πνεΰμα 
νοσερόν, τό δ ποιον υποθέτεις η παραδέχεσαι δτι εμαθε κατά τον άλληλο- 
διδακτικόν τρόπον, οσα θέτεις ώς βάσιν τών μετά ταΰτα εργασιών Σου δέν 
τά κατέχει όμως; Σεις έργάζεσθε και δογματίζετε εις τόν κόσμον, απαιτείτε 
δέκαί ολοι νά Σας πιστεύσουν εί’ςό',τι καί άν λέγετε, χωρίς νά λαμβάνητε τόν 
κόπον νά μάθη τε τ ί πρό πολλοΰ ά'νδρες μέγα κΰρος είς τόν κόσμον τόν παιδα
γωγικόν εχοντες, ακριβέστατα δε φιλοσοφήσάντες επί τών νόμων τής αναπτυ- 
ξεως τοΰ πνεύματος, ώς π̂  εινε δ Roussean, δ Pestalotzi, δ ΗβΒβΓίκλπ. 
καί είπον καί έγραψαν ίσα ισα περί τής μηχανικής εργασίας κατά τά  πρώτα 
ετη ! Φέρετε δέ πρός υπεράσπισιν τής γνώμη Σας πάντοτε τήν πτωχείαν τής 
‘Ελλάδος. ’Έπρεπε, κύριε, νά γνωρίζητε, οτι οταν ή Γερμανία εφηρμοσε την 
τοιαύτην διδασκαλίαν, ό'έν η το πλούσια ουδέ είνε ακόμη σήμερον αυτήν με- 
ταχειριζομένη. ’Η δέ 'Ελλάς ώς χώρα, ενθα άνεφύησαν αί πρώται περί άλη- 
θοΰς επιστήμης καί τέχνης ίδεαι, ουδεποτε θά απόρριψη την καλλιέργειαν 
αυτών προφασιζομένη πτωχείαν νΐν ουδέποτε έφοβήθη, άλλ’ άν θελετε, ανέ
χεται νά μέννι αυτν) σύντροφος πιστός .

Βεβαίως δέν είνε άδιάφορον άν τά θεμελια μιας οικίας είνε απο ξυλα ν| 
κπό πέτρας ώκοδομημένα. (Η σκληρά πείρα καθιστα τους ανθρώπους προσε- 
κτικωτέρους. ’Ώ νά άντελαριβάνοντο οί άνθρωποι ομοίως και τών ψυχικών 
γινομένων και νά εδιδάσκοντο ομοίως παρ’ άύτών! Τήν οικίαν φροντίζει © 
άνθρωπος νά έξασφαλίσνι διά καταθέσεως στερεών θεμελίων, διότι άλλως π ί
πτει καί τόν πλακόνει. Καί ό ηθικός κόσμος έχει νόμους ομοίους πρός τους 
φυδίκούς. Καί παρ’ εκείνοις ώς και παρά τού τοις ώρισμέναι αί’τία ι φερουσίν
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ώρισμένα αποτελέσματα. Ά λλ ’ ή παράβασις τών ήθικών νόμων δυστυχώς η 
ευτυχώς δέν φέρει καί τήν καταστροφήν τής φυσικής δπάρξεως.. ’ΐδοΰ ή αι
τία διατί έκαστος καί λέγει καί πράττει ο,τι θέλει. Καί ομως ή ολιγωρία 
τής τηρήσεως τών ψυχικών νόμων έν τνί παιδεύσει εδειξε τά τραγικά αυ
τής Αποτελέσματα μέχρις άγ ανακτήσεως. *Η Έλλχς δέν εινε έκ τών χω
ρών εκείνων, αιτινες δύνανται νά παραπονεθώσιν επί ελλείψει πνευματικής 
ευφυΐας. Καί ομως στρέψον τους οφθαλμούς χ,αί ιδε τούς εν τοις σχολείο ις 
ρ.αθη’-άς καί είπέ μοι, Σε παρακαλώ, είλικρίνώς άν πείθεσαι Συ δτι οί μα- 
θηταί εκει παιδεύονται. *Ώ πόσον θά ευηργέτεις τούς μαθητάς ανεξαιρέτως 
ολων τών σχολείων, άν ή'νοιγες αυτοΐς τάς θύρας καί έλεγες οτι δέν δπάρ.- 
χουν πλ έο ν σχολεία. *Ω ς κ ατά δ s κ ο ι θά έξήρ χον το τών πν ευματ ικ ώ ν φυλακών 
καί τό θνθμά σου θά ήκούετο άνυμνούμενον υπό τών παιδικών στομάτων. 
Αυτή -η δυστροπία τών μαθητών εινε μία σιωπηλή διαμαρτύρησις κατά τής 
βίας, ητις προσγίνεται είς τά πνεύματά των. "Αφες τά μικρά νά χοοοπηδώ- 
σιν εί’ς τους δρόμους καί άναπτυχθώσιν δ'πως τύχτ). Καλλίτερα θά άναπτυ- 
χθώσι. Περισσότερα πράγματα θά ϊδουν καί περισσοτέραν πείραν θά αποκτή
σουν. Πόσον φαιδρός καί υγιής εισέρχεται δ παις εις τό. σχολειον ! Άλλά πώς 
εξέρχεται έξ αύτοΰ ; αδιάφορος διά πνευματικάς εργασίας, άπειρος τοΰ κό
σμου, νοσερός, γνωρίζων ομως άνάγνωσιν, γραφήν και τάς τεσσαρας πράξεις 
τής αριθμητικής ί Αξιέπαινοι οί λαοί δτι ζητοΰν νά ελευθερώσουν τους- δού
λους ομοφύλους των. Ά λλ’ άρά γε δέν είνε ευεργέτημα μέγα νά ελευθερώ
σουν καί τούς αθώους παιδας των άπό τήν μάστιγα συστήματος, οπερ κατ* 
ανάγκην κατά τά πρώτα τής μαθητείας ετη, δηλητηριάζει εσαεί τό ανθρώπι
νο ν πνεΰμα ; Μόνον δι’ αυτόν τόν λόγον εινε καθήκον νά σκεφθώσι σπουδαίως 
περί τούτου αι Κυβερνήσεις, άφίνω ό'τι άνευ τής ορθοτέρας παιδεύσεως εινε 
αδύνατον νά προαχθ*$ τό έθνος.

Τόιαύτην γνώμην εχω καί περί τής όλης τοΰ δημοτικοΰ σχολείου σημερι
νής έν Έλλάδι παιδεύσεως, ιδίως δε τών ποώτων ετών. Αυποΰυιαι πολύ οτι . * *
οέν μοΰ δπολείπεται καιρός νά απαριθμήσω μίαν πρός μίαν τάς βλάβας τής 
τοιαύτης παιδεύσεως καί νά καταδείξω ό'τι τοιαύτη παίδευσις αντιμάχεται 
καθόλου καί πρός τήν φύσιν τής σημερινής παιδαγωγικής καί πρός τάς προ
όδους τοΰ σημερινοΰ πολιτισμοΰ. Άλλά μοί φαίνεται ίκανώς φανεραί εινε 
αί βλάοαι «ύτής. Καί πας άπηλλαγμένος πάσης. προκαταλη'ψεως δύναται 
ευκόλως νά τάς ϊδν). Είνε σύστημα, ό'περ έξευρέθη ινα ευθηνά διαστρέφω τόν 
νοΰν τών μαθητών.

Τοιαυτας σκέψεις εχομδν ήμ,εΐς οί πολέμοΰντες τήν μηχανικήν τών, πρώ·» 
των Ιτών παίδευσιν.. Καί είμαι περίεργος κατόπιν τοιούτων παρατηρήσεων
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νά μάθω αν ή μηχανική πάίδεϋσις θά άπολαμβάννι της αύτης π·χρ"' *Yp,6b> 
λατρείας καί άν καί τοΰ λοιπού θά.κατέχ-/) τόσην Ιν τω  σύστημα τ ι Σας τ ι
μητικήν θέσιν. Βεβαίως, αν επιδένετε άκόρ,η, θά φέρετε λόγους ισχυρούς 
υπέρ τη? γνώμης Σας. Πράττο^τες δέ τούτο, έν φ  θά διασώζητε άφ’ ένόξ 
τήν δπόληψιν του μηχανισρ.ου, θά δώσητε καί εν καλόν ρ,άθημα εις τήν Ευ
ρώπην οτι ή θεωρουμένη παρ’ αύτης πρόοδος είνε άπλη μόνον δόξα καί οτ& 
ή αλήθεια ευρέθη φυγαδευθεΐσα εν τινι.δημοτικφ σχολείφ ενός εν ’Αθήνα &£ 
διδασκάλου..

Έν ®εσ««λον£κ$ τη 8 Ίανουβρ'ου 4877.

9 2  ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΗΙΣΤΟΛΑΙ ΑΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ;

ΕΠΙ2ΤΟΛΗ ΠΕΜΠΤΗ.

Νομίζω καθήκον νά σας συγχαρώ διά τήν ρητορικήν δεινότητα, ήν ανα
πτύξατε . μ,άλιστα εν τνί. δευτέρα έτιστολνί Σας.'. Λεν πιστεύω νά έσπου- 
δάσατε και αυτήν έν τ·$ άναρ.αρτήτω Γερμανία Σας. Οί Γερρ,ανοί ρ.οί φαίνε
τα ι δεν συζητοΰν δύσκολα καί έτιστημονικά ζητήματα ρητηρεύοντες. Μάλι
στα δέ. είς αυτήν τήν περίστασιν, δπου ο λόγος αποτείνεται πρός £ν. καί μό
νον πρόσω πον καί μάλιστα σχεδόν γέροντα, γραφόμενος δέ χάνει πολύ τής· 
δεινότητας του καί της εντυπώσεων "5).ν Θά διήγειρεν απαγγελλόμενος, φαν
τάζομαι, παρά σου, εις αυτήν τήν περίστασιν νομίζω οτι καλλίτερον Θά !-  
καμνες νά περιωρίζε,σο δπως διά λόγων επιστημονικών άποδείξγ,ς ανυπόστα
το,ν τήν γνώμην μου, οτι- κατά τά  πρώτα, έτη της παιδεύσεως δέν βλάπτει 
νά ρ.άθωσιν οί μαθηταί μερικά μηχανικώς. Τότε πιστεύω δέν θά ήσθάνεσ© 
έν τέλει τής επιστολής σου τον δίκαιον λόγον νά θώηνήσνις τήν απώλειαν 
του χρόνου, ην καί εγώ, πίστευσόν μοι, ορ,οίως ε θρήνησα. *) ’Εγώ, φίλε μου, 
δέν αισθάνομαι καμρ,ίαν ανάγκην νά τροποποιήσω τήν γνώμην μου. "Οσ» 
σύ φέρεις πολδμών αυτήν είνε γενικαί εκφράσεις κατά τήν γνώμην μου ε
σφαλμένα ι» Θαρρεί, δέν κατεστράφη,.δ κόσμος, διότι οι μαθηταί τοΰ δημο
τικού σχολείου διδάσκονται τό αλφα βήτα παρά τών ερμηνευτών %<xi οϋχΐ 
παρά τοΰ διδασκάλου. Βλέπε τά- πράγρ,ατα όπως εχουσι. Μή θέλε νά βλέ- 
π^ς λίπος έν τω  κώνωπι καί οστα εν ταΐς βδέλλαες. Οί μαθηται μένουσι μα- 
©ηταί είτε 6πό τούτου εΐτε δπ,; εκείνου τά  στοιχεία των γνώσεων δίδαχθέν- 
τες. Τό σπουδαίον κεϊται Ιν ττΐ Ιπεξεργασία των γνώσεων καί εδώ απαιτεί-»

4} ι© κ . Έ μ ιταροκλής κα ταφ α^έτα ι ενταΰδΰ. δ ια  β ρ ο μ ά τ ω ν  δ ίλω ν ν «  Ί£αβ@$·» 
v-fa'S τ « ί  γνώ μ ας τοδ κ . Άγ& θδφίονος, α ΐτ ινες  εΤνε μ εν  Ινίβχσΰ lit & τό δπερβολικώ- 
aov Ιξενηνδτμέναί, έϋ . τοότοις ομως λεγουβιν άνβμφισβτνιή.τοΘς άληδείας. Π . Π , Οϋ*..

ταί άνθρωπος ώριμος είς σκεψιν, οστις νά τούς υποβοηθήσ·/] καί καθοδηγήσω 
εί’ς τό ορθόν. Τό τοιοΰτον δμως δύναται νά γείν-ρ.εις τάς άνω τέρας: τάξεις, 
καί μόνον υπό τοΰ διδασκάλου. Δεν είνε, νομίζω, μεγάλη διάφορά εις τάς 
ιδέας μας, ώστε νά παρουσιάζεσθε σέΤς Οί προοδευτικοί μέ σΐμαίαν ερυθράν 
κατά τηςπαλαιας παιδαγωγικής. Καί ή παλαιά παιδαγωγική και ή νέα ή 
ιδική Σας ζητοΰσι τήν μόρφωσιν τοΰ ανθρώπου.. Τοΰτο αρκεί νά ά'ρτ) εκ τοΰ 
μέσου πάντα φραγμόν καί νά προσεγγίσω Ικατέραν πολύ πλησίον έκατέρας. 
*Ως πρός τά  μέσα δπάρχει βεβαίως διαφορά τις. Ά λλά τοΰτο είνε επουσιώδες*

Έν Ά θψ α ις  η 5} 22 Ίανουβρίου Ί8Τ7.

ΕΡΙ5ΤΟΛΗ ΕΚΤΗ

Σεβαστά 'E^jrugfixAeic,

’Αναγνωρίζω τό σφάλρ,α μου διότι άπέφυγον νά δμιλήσω έν τνί Ιπιστολνί 
ρ.ου διά ρ.ακροτέρων περί τής βλάβης τής μηχανικής διδασκαλίας τοΰ δη
μοτικού σχολείου μ,άλιστα κατά τά  πρώτα ετη, Ένόρ.ιζον δτι3 οσα ειπον, 
■ήρκουν νά' φωτίσουν ενα ζητουν τα νά αποφυγή τό σκότος. ’Αλλά μετανοώ 
οτι δέν εξέθηκα τό πράγμα καταληπτότερον καί τοΰτο, καθ’ δσ.ον δέν ή'δε- 
λον δώσει άφορρήν καί είς άκυρους ειρωνείας. "Ο,τι τ ις  αναγνωρίζει βλαβε
ρόν, βλέπει δέ ου μόνον γινόμενον, επομένως βλάπτον, άλλά και υποστηριζό·» 
μενον ό'τι εχει καλώς, νομίζω οτι δέν είνε άπηγορευμένον νά τό χαρακτηρίζω 
όπως τό βλέπει καί οπως τό αισθάνεται. Βεβαίως ήρ.εις, ο'ίτινες έ'χομεν 
τήν ατυχίαν νά εϊμεθα νέοι, νά .εί'μεθα δέ και ρ.εστοί όλων τών ελλείψεων 
τήςήλικίας μας, δέν δυνάμεθα απαθώς νά βλέπωρ,εν εις γινομέν/ν κατα
στροφήν. KaV δ ιά ; τοΰτο άπόκειται ε?ς τούς γέροντας νά διδάξουν ήμάςτήν 
αδιαφορίαν καί απάθειαν πρός όλα.

Καί κατά τοσούτω μάλλον πρέπει τώρα νά λυποΰμα», δ τ ι δέν άπελογή- 
θην ίκανώς πρότερον, καθ’ οσον Σεις δέι> ήρκέσθητε μόνον εις τήν ποινήν τής 
ειρωνείας Σας, ής φαίνεται νά προελογίσατε την δύναμιν, άλλ’ ήδελήσατε νά 
βαρύνητε αυτήν κατά'τόν σχολικόν πάντοτε νόμον καί διά τής διπλασιάσεωξ 
καί τριπλασιάσε&ις τής τιμωρίας, δηλονότι καί εις τήν ερώτησιν περί μνιχα- 
νινης παιδεύσεως νά απαντήσω καί μυρία ά'λλα ζητήματα συγχρόνως νά 
λόδΊ:ομ Καί ή λύπη καθίσταται ετ ι μεγαλειτερα, όταν άναλογισθώ οτι μέχρι 
τοΰδε δέν έφθάσίίμεν είς εύάρεσ.τόν τ ι  αποτέλεσμα συζητοΰντες. ’'ίίπ ειτα . 
Σείς εννοείτε πολύ. καλλίτερα εμόΰ τόν τρόπον τής συζητήσεως. Σείς δέν
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δυσκολεύεσθε καθόλου νά άρνηθήτέ τ ι  ύπαρχον, νά μεταθέσατε τά οριάτινο? 
Κατά το δοκουν, νά διισχυρισθήτε ανευ λόγου τινός. δτι τοΰτο υπάρχει ού
τως, εν ώ Ιπιστημονικώς άποδεικνύεται εχον άλλως. 'Ομοιάζετε προς τοΰ 
φιλοσόφου τάς υποθέσεις, αιτινες μένουσι σταθεραί μέχρις δτου σειρά, συλ
λογισμών άφαιρέσνι απ’ αυτάς τό στήριγμα. Σεις ομως έχετε τούτο τό 
πλεονέκτημα, οτι δέν πίπτετε άφαιρουμένου του στηρίγματος, άλλά με
ταπηδάτε ευκόλως εις άλλην θεσιν, τήν οποίαν άν χάσητε καί αυτήν, τρέ
χετε είς άλλην καί κάμνετε ώς δ λαγωός τοιούτους ελιγμούς, ώστε αδέξιος 
κυνηγός εινε αδύνατον επί τέλους νά άνεύρτ] τά ί'χνη 'Τμών. Τοιαύτη εργα
σία μοί εϊνε οχληρά. Και ανάγκη, άν και δέν εχω καμμίαν υπόληψιν εις 
τήν σκοποβολήν μου, νά αποπειραθώ, διά νά δώσω τέλος εις τήν υπόθεσιν, 
νά Σάς κτυπησω εις τό πηδημα. Άπεφάσισα μέ άλλας λέξεις πολέμων τό 
σύστημά Σας νά εκθέσω τάς ουσιώδεις διαφοράς τής νεωτέρας πρακτικής 
παιδαγωγικής} τάς οποίας ή παλαιά ούτε έγνώριζε καθ’ ολην τήν σπουδαιό- 
τητα αυτών ουτε εφηρμοσε ποτε αυτάς ακριβώς οΰτε η το δυνατόν κατά 
τόν μηχανισμόν της νά έφαρμόσνι. Καί άν αί διαφοραί αύται τής νεω τέρας 
παιδαγωγικής ε?νε, ώς εγώ πείθομαι,, σπουδαία ι, προΰποθέτουσι δέ εις 
πασαν οίανδηποτε εφαρμογήν αυτών ά'νθρωπον ε’δικώς παιδευθέντα., τότε tv 
εκ τών δύο υπολείπεται είς ΐ;μάς τούς 'Έλληνας νά πράξωμεν η νά κλεισθώ» 
μεν ώς πρός τά γράμματα διά Σινικού τείχους άποκρούοντες τάς προόδους 
τής Ευρώπης, οπως διατηρησωμεν αλώβητα τά μέσα τής άπονεκρώσεως τοΰ 
πνεύματος, τά όποια τό «νεΰμα τοΰ μεσαΐώνος έκληροδότησε καί εις ήμάς 
καί έκ τών οποίων ρ.έσω̂  η Τιτάνειος τών Γερμανών επιμονή προ πάντων 
κατώρθωσε \ά άπαλλάξτ, τήν άναπτυχθεισαν κοινωνίαν, η νά άνοίξωμεν ώς 
και εις τά άλλα ουτω καί ε’ς τήν διοργάνωσιν καί τόν καταρτισμόν τών 
δημοτικών σχολείων τάς πύλας, δπως είσρεύσν) τό ρεΰμα τής ύγιους φιλοσο
φίας τών νεωτέρων χρόνων. (ακολουθεί)

94 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ..'-

Ο Λ Η  Γ Ο Σ Δ Ι Δ Α . Σ Κ  A Α ΩΝ.

(ΚΑΤΑ TON KEIIR) (*)

Σχολειον τ ι, εν ώ εργάζονται πολλοί διδάσκαλοι, εάν δέν πρέπει νά γείννι 
παίγνιον τής τύχης, εχει ανάγκην αύστηρας τάξεως. Μόνον διά ταύτης εινε

(κ) Zwiyi'x, tlSs ~ρίΐ]ν. 5Ελ. 59.

δυνατόν νά άντικαταστησνι τ ις  τό πνεΰμα τής ένότητος και αγωγής, άνεύ 
τών οποίων σχολειόν τ ι δέν δύναται νά δπάρξν) καί νά παραγάγνι τι» Έν τοις 
έπομένοις εξεταστέα ή εν τώ οωματίω τών διδασκάλων τάξις, ή έν τοις τών 
μαθητών, δώματος, η πρό τής ένάρξεως του μαθήματος καί μετά ταΰτα 
τάξις, ή κατά τό διάστημα τής διδασκαλίας τάξις, ή τάξις έν τοϊς διαλείμ- 
μασι5 καί % κατά τό πέρας τών μαθημάτων τάξις.

ά )  Ή  ζάζίς i r  ζτ} αιθούση τών didaoY.ak<nr.

*Η αίθουσα αυτη χρησιμεύει εις τό νά συνέρχωνται οί διδάσκαλοι πρό τής 
ενάρξεως τοΰ μαθήματος καί κατά τά  διαλείμματα.

ΈπΙ.τής τραπέζης πρέπει νά κήνται τά βιβλία, έν οις έκαστος διδάσκα
λος μετά τό τέλος τοΰ μαθήματος πρέπει νά εγγράφω ο,τι εδίδαξεν. ’’Άνευ 
άδείας τοΰ διευθυντοΰ δέν δύναται ό διδάσκαλος νά λάβ·/] τό βιβλίον τοΰτο 
είς τήν οικίαν του,

"Αν ο διδάσκαλος πρέπει νά ενεργήσει ανακρίσεις $ νά τιμωρηση, οφείλει 
νά κάμιρ τοΰτο κατά τά  διαλείμματα, η μετά τό πέρας τών μαθημάτων., 
Εινε απρεπές νά άνακρίνν) η νά τιμωρώ μαθητάς κατά τό διάστημα τής δι
δασκαλίας.

"Εκαστος διδάσκαλος πρέπει νά γράφν) επί τοΰ έν τ$ αιθούση τών διδα
σκάλων άνηρτημένου πίνακος πασαν παρατηρησιν η επιθυμίαν αύτοΰ, χρήσι
μον εις τό σχολειον. Κατά δέ τάς εβδομαδιαίας συνεδριάσεις τών διδασκά
λων νά γίνεται Ιπ1 αύτοΰ συζνίτησις.

Ή  τά ζις  er r$ παραδόσει.

Εις παν δωμάτιον παραδόσεως ευρίσκονται καί τινα ταπεινά καθίσματα 
Ιφ* ών οι μαθηταί πρέπει νά τοποθετώνται οΰτως,. ώστε νά εχωσι τό φώς 
Ιξ αριστερών. Εκείνοι οί μαθηταί, οιτινες έ'χουσιν ανάγκην, της έπιβλέψεως 
τοΰ. διδασκάλου, κάθηνται πλησιέστατα αύτών, ούτως, ώστε δ θρανάρχης 
λαμβάνει τήν άνωτάτην πρός τά αριστερά θέσιν, δ τελευταίος τήν εγγύτα
τα ευρισκόμενη ν θέσιν πρός τά δεξιά.

Δι θέσεις τών θραναρχών δρίζονται είς τά αριστερά Ικάστου θρανίου. Παρά 
τόν τοίχον τοΰ δωματίου εδρίσκονται ήλοι εφ’ ών άναοτώνται οί πίλοι καί 
τά επανωφόρια τών μαθητών. Κατά τήν έναρξιν δέ τοΰ σχολικοΰ έτους ο δι
δάσκαλος τής τάξεως δρίζει έκάστω μαθητνί τήν διά τήν άνάρτησιν τών 
ενδυμάτων του θέσιν.·

*0 θρανάρχν,ς φροντίζει περί του δλικου. της τάξεως καί του «νοίγειν m l 
κλείει ν τά παράθυρα, ϊή ν ωύλαξιν δέ παντός υλικόΰ τής τάξεως εχει b έπι-
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στάτης, οστις τήν κλείδα των έρμαρίων παραδίδει ‘προ τής εναρζέως τοΰ 
μαθήματος εις τόν διδάσκαλον καί ούτος πρός τόν θρανάρχην.

ΧάρταΊ, εικόνες καί ’άλλα διδακτικά μέσα είνε κτήμα τών μαθητών, ρ 
δέ Ορανάρχης επιτηρεί1 ταΰτα. Πάσα βλάβη αυτών άποζημιοΰται διά κοινής 
τών μαθητών. συνεισφοράς.

*β ζάΡ,ις ng'6 ζής irap lsa)ς ζου μαθήματος*
&.«τά τήν χειμερινήν εξαμηνίαν τά μαθήρ.ατα άρχονται τ·)ιν ογδόγ,ν π. μ» 

κατά δέ την θερινήν τήν έβδομη ι  π. μ. Μετά· μεσημβρίαν δέ πάντοτε τήν 
Δευτέραν.

Δεν πρέπει νά συγχωρήται εις τούς μαθητάς νά είσέρχωνται είς τήν τά* 
ξιν εν τέταρτον πρό της ενάρξεως τής διδασκαλίας.

*\Εν τέταρτον πρό της διδασκαλίας πρέπει οί έπόπτάι νά ν̂ε εις τάς θέ- 
σεις των καί νά εκπληρώσΐ πιστώς τά αυτοις ανατεθειμένα καθήκοντα.

Δεν επιτρέπεται, νά θορυβώσιν,οι μαθηται, $ νά περιφέρωνται έν τνί τάζει 
ουτε νά παρασκευάζωσι τά μαθήματα των πρό της Ινάρξεως τοΰ μαθήματος» 

ΪΙρίν η είσέλθτί δ διδάσκαλος, οί θρανάρχαι χρεώστοΰσι νά επιφέρωσιν ή- 
συχίαν και νά σημειώσι τά ονόματα τών άτακτων επί τοΰ πίνακος*

9 6  ΓΕΝΙΚΑ ΤϊΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΝ.

(ΚΑΤΑ TON BRHUN)

Πάσα άγωγή'είνε ακατάλληλος νά δδηγήσγι τήν νεότητα είς T0y κατά 
άνθρωπον υψ ιστόν βαθμόν τής τελειοτητος καί ευδαιμονίας, άν αυτη δέν π«-' 
ραδέ/ηται ώς βάσιν τήν έπενέργείαν τής θείας χάριτος και τήν διάΟεσίν τοΰ 
ανθρώπου είςτό νά άκολουθΐ) τάς διευθύνσεις, ας αυτη ήθελε τω εγχαράξν)» 

Ούτως έν τώ εργω τής άγωγής οί γονείς καί παιδαγωγοί όμοιάζουσι μέ 
τδν ιατρόν, οστις Ιν τνί I©αρμογή.τών θεραπευτικών μέσων οφείλει'νά εχνι 
£>π’ ρψιν την φυσικήν κατάσταση! τοΰ νοσοΰντος, *Ως ή ιατρική επιστήμη, 
tva επιτυγχάννι, εχει άνάγκην τής βοήθειας τής φύσεως, ουτω καί οι άνα- 
λαμβάνοντες τήν άγωγήν τών παίδων ουδέν δύνανται νά πράξωσιν χωρίς τής 
;βοηθείας τής θείας χάριτος. ’Οφείλουσιν επομένως νά διδάσκω σι καί νά ,κα- 
ταδεικνύωσιν, οτι τελικός σκοπός πάσης 'ί*μών επιχειρήσεως εινε δ Θεός, δη  
πασα κατάστασις, πάσα κοινωνική θέσις, ό'τι ή ΰπάρξις ολόκληρος είνε δίοδος? 
«Ινε προπαρασκευή διά τήν αιώνιον ζωήν.
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Πρός εκπλήρωσήν τής υψίστης ταύτης αποστολής εινε άναγκαιον νά εχω- 
μεν ε?θερμοτ χίοτιν. εις ζόν ενγενή τοΰ άνβρώποϋ jrpooptff//oV. Πρέπει 
νά εχωμεν τήν πεποίθησιν, οτι. δ παις, δτι δ άνθρωπος έπλάσθη δ ι’ άλλον 
σκοπόν, παρά διά νά εκπληροΐ τάς ορέξεις του, διά νά εκφράζηται μετ* α
κρίβειας καί χάριτος, διά νά άποκτα φιλάφρονας τρόπους καί σχηματισμούς,' 
εμπρέπον ..υφος, διά νά μή παραδίδεται τέλος άποκλειστικώς είς τάς ήδονάς 
καί ευχαριστήσεις. ’Άν λοιπόν Ιπεφορτίσθης νά επαγρυπννίς έπί τής άγωγής 
των ίδιων σου τέκνων η τών τών άλλων, μή λησμονάς δτι οροί αναπόφευκτοι 
εις τήν επιτυχίαν τών προσπαθειών σου είνε νά τείννις πάντοτε είςτήνδιά- 
πλασιν τής καρδίας, καρδιάς πΛήφους πίσζε&ζ, πΑήροοζ άγάπης, πΛήρονς 
έ.ΙπΙδος.

Καταδείζαντες γενικώς τάς βάσεις εφ’ ών πρέπει νά Ιρείδηται ij καλή καί 
αληθής χριστιανική άγωγή, ήδη μέλλομεν νά εξετάσωμεν γενικώς ποια πα
ραγγέλματα πρέπει νά άκολουθησωμεν διά νά φθάσωμεν ασφαλώς είς τόν 
σκοπόν τοΰτον.

ΗΡΕΠΕί ΕΝΩΡΙΣ ΝΑ ΠΟΙΩΜΕΝ ΛΟΓΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ_ΘΚΟΓ 
. * ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ.

Πριν ετι τά όργανα τοΰ λόγου φθάσωσιν εις τόν βαθμόν τής τελειότητάς 
των, τό μικρόν παιδίον ψελλίζει τό όνομα τοΰ πατρός καί τής μήτρός. Πρέ» 
πει επίσης νά μ,άθνι νά ψελλίζτ] καί το όνομα τοΰ κατ' εξοχήν πατρός, του 
κόινοΰ πατρός πάντων τών ανθρώπων.

Μή ειπητε: «Τά παιδίον είνε πολύ μικρόν ετι, καί δέν δύναται νά εννοή- 
q‘(t τά περί ©εοΰ* τό ό'νομα τοΰτο υπερβαίνει τάς νοητικάς αυτοΰ δυνάμεις)) 
Ό Κύριος δ άνοίζας τήν καρδίαν τών κατοίκων τής Αύδδας, ίνα καταστήσω 
αυτούς προσεκτικούς είς τά υπό τοΰ Παύλου λεγόμενα, δ αυτός ανοίξει καί 
σήμερον τάς απλοϊκές καρδιάς τών παιδίων είς τούς λόγους τής μητρός. 
((Το πνεΰμα τοΰ Θεοΰ τό ένοικου ν Ιν τνί άφελει ψυχ·̂  θά δυνηθνί νά ευρνι λέ
ξεις διά το μικρόν παιδίον.» (α) Ούδείς καταλαμβάνει τό φώς καί ομως τδ 
φως είνε άναγκαιον. είς πάντα, και πώς ζν) καί κινείται εντός τοΰ στοιχείου 
τούτου, (β) ·

a) Fenelon.
β) Ά να ^ φ ιβ ό λω ς τήν θρησκείαν εν τ φ  συνόλφ α υ ίη ς  δ^ν 8uVcf.x*i να σ υλλ«ίί|  τδ' 

•^νεΰμ.* τοΰ παιδόζ* to  σύνολον τώκ άληδ ϊΐώ ν α ϊο νε ς  σονιστώσιν αύτήν καί'
i t  βΰγκεντροοντ«ι, δεν αποκαλύπτετα ι ε ίς  τούς άοΟενεΤς «δτοο ^φθαλ^ούι;’  άλλ& 
πδνδ ,τι εϊνδ * γ « π η , παρηγοριά ev -cvj εύσεβεί^;, παν ο ,τ ι Ιπιρρωννόε!, ζωογονεί', Ικ**·



Θρησκεία έ£ηγουμένη διά τών βλεμμάτων, τής δψεως, τοΰ λόγου καί τών 
χειρονομιών τοΰ πατρός $· της μητρός ιδού καλλίτερα κατηχησις, (α)

*0 επιφυλασσόμενος νά άσχοληθνί περί τών ουρανίων, άφοΰ πρότερον α
σχοληθώ περί τών Ιπιγείων, περί της αίωνιότητοΓ, μετά τό πεπερασρ.ένον, 
ο τοιοΰτος δεν θά δυνηθνί ποτε νά μεταρσιωθώ εις την υψηλήν ταυ την έννοιαν.

'II αφελής διάνοια, τδ άγνδν καί άπλοΰν τόΰ παιδός πνεΰμα μεταρσιοΰ- 
ται υψηλό τερον καί εύκολώτερον, η όσον φανταζόμεθα, εις τάς 6ψηλάς χώ
ρας, Δέν είνε ακόμη προσδεδεμένον είς τήν γην διά τών κακών έξεων, τής 
διαφθοράς και τοΰ εγωιστικού καταλογισμού τών πράξεων του. Ούδέν κω
λύει αυτδν awo τοΰ νά στρέψνι τούς λάμποντας οφθαλμούς .του πρός τόν ου
ρανόν, ενδα εδρεύει εκείνος, οστις έ’λεγεν ((άφετε τά  παιδία ελθειν πρός με:>* 
"Αλλως δέ αί κατά την τρυφεράν ηλικίαν εντυπώσεις άποτυποΰνται βαθέως 
εν τνί μνημνι καί ε·» τνί καρδίοτ και ουχΐ σπανίως κατά την στιγμήν τοΰ 
ναυαγίου at συγκινήσεις, ας προκαλοΰσιν αί αναμνη'σεις αύται, είσί τό μόνον 
σωτήριον μέσσον. Παραδείγματα δέ τούτου είσίν ά'πειρα* ποσάκις μόνη η 
αναπαράστασις τοΰ ©εοΰ, της αρετής, τής αθανασίας τ ις  ψυχής, δέν άπέ- 
σπάσαν άπό τής απελπισίας ανθρώπους πεπλανημένους.καί μόνη ή περί τής 
Ισχάτης κρίσεως ίδέα δέν ενέπνευσεν εις τούς ανθρώπους σωτήριον τρόμον, 
«ποτρέψαντα αυτούς άπό τής αμαρτίας; "Αν δέ τότε'-ή θεία χάρις διαφω- 
τίζγ( τά βήματά του, πορεύεται μετά καρτερίας καί σταθερότατος είς τήν 
οδόν τήν άγουσαν πρός τόν Θεόν, άψηφών καί τάς ειδικωτέρας πάσης φιλο
σοφικής αίρέσεως θεωρίας.

‘Ο παις, είς 8ν οί γονείς ενέπνευσαν, ·η μάλλον είπε ιν εν φ If ήγειραν τό 
θρησκευτικόν αίσθημα, άρχεται τότε θεωρών τόν κόσμον υπό ολως διάφορον 
οψιν. Αισθάνεται εν εαυτω άναπτυσσομένην τήν αόρατον τοΰ Θεοΰ καί τών 
αγγέλων αυτου δύναμιν* ή. προς τούς ομοίους του καί παν πλάσμα αγάπη 
εινε άλλο τι, $ μηχανική καί υλική άφοσίωσις* διορα, αναγνωρίζει είς παν 
ον -πλάσμα τ ι  τοΰ ουρανίου πατρός. 'ίϊ θρησκεία προμηθεύει είς τόν παΐδα

κα ίει xStc ψ υ χ α ς  ήμώ ν χαϊ ίό να τα ι να  τα ς  θερμώνν) κ«1 ε ίς  τά  ψυχρά  χ ε ίλη  βδτοδ 
έοο τάφου, εχ ε ι πβλβι&ν τή ν κα τα γω γή ν  κα ί πρ^Λει ν «  εχ») κακήν μεθ ' ήμω ν τήν 
ίρχήν.

α) 'Η  θρησκεία τώ ν «α ίδω ν Ιξαρτατα ι |« των μ η τίρ ω ν , ‘Η 7τ«ρατετ»μΙνη Im p- 
ροη »ων δόναται νά κανονίογ) τά  «ισβηματα της εύβεβειβς πβρά τα ϊς  θογατράσ’,ν β ύ- 
τ δ ν  κβ ι να  2φήση ε ίς  τήν μνήμην κα ι τών δ ιαφευγόντων τήν προσοχήν υ ίών 

^ t ,v a  οΰίειτοτε δ χρδνος εξαλείφει ΑΙ μητερβς καλλιεργοοσι δ·.αθέσεις, ώ ν 
τον σπόρον αύτός έ  Θ&ός Ιίδωκεν. “Οταν ο ,τι εβτίν ίερον παρά τ ί) μητρί, λ έγ ε ι ό ’Ιω 
άννης Παΰλος ‘Ρ ίκτηρ , άπ εα θ ίνετα ι πρδς δ ,τ ι h v .  ίεοδν παρά τ φ  ΐϊβ ιδ (φ}κ « ί  &ί ψ υ» 
χ«4  «οννενοοδντβι κα ί άντ«ποκρ ίνοντ«ι.
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τά άν«γκ.αϊ* όπλα, διά νά παλαίσ^ κατά τής επιρροής τών παθών, διά νά 
διατηρώ τήν αθωότητα του κατά τών μεμολυσμένων πνευμάτων, ά'τινα το- 
σω ταχέως μαραίνουσι τό τρυφερόν τοΰτο άνθος. ’Εν κεφαλαίω δέ λέ γομεν, 
ό'τι ή ευσεβής αγωγή, ή αληθώς θρησκευτική καί χριστιανική άγωγή φέρου- 
σα εις τήν αρετήν, είνε διά τούς παι δα ς πολυτΐμοτέρα τοΰ χρν»σοΰ, τοΰ αρ
γύρου καί πάντων τών πολυτίμων λίθων.

Β'.) ’Εν τνί άγωγ$ τών παίδων πρέπει νά τηρώμεν τούς νόμους, ους άκο- 
λουθεΐ αύτή .ήφύσις έν τ'̂  σωματική καί πνευματική τοΰ ανθρώπου αναπτύξει.

‘Η άγωγή ώς επιστημή θεωρούμενη δέν είνε έν τελευταία αναλύσει ά'λλο 
η. εκτέλεσις τοΰ σχεδίου τής' φύσεως· εκείνη είνε προς τήν μεγάλην ταύτην 
καλλίτεχνον ο,τι είνε πρός τόν μεγαλοφυή γλύπτην ο χειρουργός. Δεν είνε 
λοιπόν χρεία επινοίάς νέων νόμων, νέας φύσεως* δέν πρέπει τό νεον φυτόν 
νά ώθωμεν είς πρόωρον ώρίμανσιν, η οπως άπολαύσωμεν ταχύτέρον τοΰ άν
θους αυτου, νά εκ&άζωμεν τήν πρόωρον εζάνθηοιν τοΰ κάλυκος. ί0  'Πεπειρα
μένος ιατρός δέν έξαπατα εαυτόν. ’Εάν έπιτυγχάνν) τήν θεραπείαν τοΰ α
σθενούς, άποδίδωσι τήν τιμήν ουχί εις τήν έαυτοΰ τέχνην, αλλ’ είς τήν φύ- 
σιν. Ουτο> καί έν τνί αγωγ?) δέν πρέπει νά μας διαλανθάννι, δτι ή φύσις εινε 
ή άναπτύσσουσα, ή δέ επιστήμη περιορίζεται μ,όνον εις τό νά δεικνύ*̂  τά  
μέσα, δι* ών προκαλεΐται, διευκολύνεται ή άνάπτυξις αυτη. Τό εργον τής ά- 
γωγ/ίς συν ί στα ται είς τό νά άκολουθνί, υποβοηθνί τήν φύσιν έν τ’?! εργασία 
της. ‘Τμείς λοιπόν οί τήν ευγενή. ταύτην αποστολήν εχοντες προσέχετε είς 
τάς οδηγίας ιής φύσεως, είς τάς άτομικάς ιδιότητας τών εις υμας εμπι- 
στευομένων. Μή παραδεχθήτε ·ποτέ απολύτους νόμους* σπουδάζετε, αναλύε
τε, εκτιμάτε τήν ατομικήν ιδιότητα τοΰ τέκνου σας" μελετάτε πώς νά με * 
ταχειρισθήτε αυτήν* τ ί μέλλει γενέσθαι, αν ληφθώσιν 6π* δψιν αί φυιτικαί 
αύτοΰ διαθέσεις καί μετά τήν ερευνάν ταύτην θέσατε αυτό είς τήν άρμοδιω- 
τέραν σφαίραν, είς τάς εύνοϊκωτέρας περιστάσεις δι’ άν νά άναπτυχθνί και 
φθάσ·{ΐ εις- τόν τέλειον αύτοΰ σκοπόν. Μ. ΓΚ-IOAMAS.
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ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΣΧΕ2ΙΝ ΚΕΙΤΑΙ Η ΕΝ ΤΗ ΚΑΘΩΜΙΛΤ1ΜΕΝΙ1 
ΈΚ.ΘΕΣ3Σ ΙΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΛΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

'Όταν τις είνε ικανός νά εκ,θεσνι βασίμως τήν ουσίαν αντικειμένου τινός, 
δταν τά νοήματά του εΐνε σαφή, δταν γινώσκνι νά σχετίζν) γενικήν τινα α
λήθειαν πρός σποδαια φαινόμενα τοΰ βίου, όταν ή γλώσσά του ομοιάζη πρόδ 
τήν εκλεκτήν γραφόμενη ν γλώσσαν, τότε ούτος δύναται νά ονομασθνί άνθρω
πος μεμορφωμένος. Ούτος. είνε ό επιδιωκόμενος σκοπός τών γραφικών άσκη*
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σεων. Εινε δέ β;βαίως μέγας ό σκοπός, διότι περί λαμβάνει έν έαύτφ τά  
άνθη της ρ-ορφώσεως τών νέων, η καθόλου της πνευματικής . μορφώσεως» Oil' 
δεις θά ευρίσκηται Ιν T?i TTAavvj ότι μα$*/ιτης τις δύναται νά κατορθώσω 
-τούτο, μή διδασκόρ,ενος και μ ή άσκούμενος περ'ι «to Ικτιθέναί τάς ιδέας τον*-. 
^Οπως δέ σό μπάσα γ; γυμνασιακή διδασκαλία υποβοηθεί τόν μαθητήν είς τό 
γράφειν, ουτω καί η καλή εκθεσις είνε δείγμα τής προόδου του ρ.αθητου «ερι 
τά  μαθήματα, καί. κατά πόσον τό πνεύμα αύτοΰ κατέστη ώριμον. Καθ’ έκα
στον μήνα πρέπει νά αυξάννι καί κατά τό περιεχόμενον η εκθεσις, ινα γίνη- 
ται γνωστόν κατά πόσον ή θρησκεία, ή ιστορία, τά Λατινικά, τά ΛΚλληνικά 
κλττ. έπέδρασαν έπί τό πνεΰμα τοΰ μαδητοΰ. κατά πόσον m  γνώσεις τοα 
ηΰς.ησαν, και «ν Ιρριζοβολησαν εν τ·?ί ψυχτ, αυτοΰ καί εδρον καρποφόρο ν έδα
φος. Δυο καθ’ εβδορ.άδα ώρας πρέπει νά ασκί ται ό μαθητής είς τό γράφει? 
τνιν καθαρεύουσαν γλώσσάν του. 5Αλλά το καλώς γράφειν δεν αρκεί μόνον-, 
άλλά πρέπει καί λογικώς έκτιΟέναι τι" του το δέ προσκτάται ο μαθητές έκ 
τών άλλων μαθημάτων. * Οταν ρ,α θητης τις εινε αμελέστατος περί τά μα« 
Ονίρ,ατα., ούδέν δύναται νά γράψη κ α ί έν τν) εκθέσει του, διότι ούδεμίαν προ» 
σεκτνίσατο γνώσιν. Τουναντίον δέ ρ.αΟν)τής ικανός τ;ερί τά μαθήματα του·,, 
είνέ ίκανίς καί περί τό γράφειν. "Ωστε άμφότερα εΕνε είς στενό τά την σχ̂ έσιν. 
Μαθητής ου δέν μαΟών καί ουδέποτε σκεφθείς, ουδερ-ίαν δύναται νά γράψτι 
λέξιν καί προζενεΐ αότω τρόμον πασα γραφική εργασία, τίτις τώ επιβάλλε
τα ι υπό του διδασκάλου. 2φάλλονται οί νομίζοντες οτι τό γράφειν δύνατία 
νά άναπληρωθ'?) δι’ ιδιαιτέρας διδασκαλίας,. διότι δ,τι ή σχολική ρ,όρφωσις 
δύναται νά κατορθώσν? εινε αδύνατον νά άναπλνΐρωθ  ̂δι* ιδιαιτέρου διδα
σκάλου' vj διδασκαλία του γράφειν ορθώς τνιν· όραλου μ εν ην γλώσσαν δυνατοί 
νά δείξη όποΐαι εινε αί ίδέαικαί γνώσεις τοΰ μαθητου, νά καταστησνι αυτόν 
βέβαιον καί δεξιόν περί τό πα,οιστάναι ταΰτα καί νά υπόδειξή τούς καλλέ* 
λογικούς νόμους, οϊτινες είς πάσαν γλώσσαν είνε χρήσιμοι. πρός μόρφωσιν 
καλοϋ υφους.

ΔΗΜΟΣΊΑ · ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΝ ΣΑΕ0ΝΪΑ..

*11 2αξωνία εινε τό μόνον ευρωπαϊκόν έθνος, οπερ έ'χει τήν καλλίστην δη» 
μοσίαν έκπαίδευσιν. Τό μικρόν, βασίλειον εχον 2 ,800 ,000  κατοίκους κέκτη- 
ται §ν πανεπιστηρ,ιον έν Λειψία, ρ.ίαν πολυτεχνικήν σχολήν έν Αρέσει, 13  
γυμνάσια, 11 πρακτικά σχολεία ά τάξεως, 2 1  ό'μοια β' τάξεως, 18 διδά
σκαλε!«, 1 γυμνά στήριον πρός ρ,όροωσιν διδασκάλων πης γυμναστικές, 2  
•«■κότερα παρθεναγωγεία, 2 ,099  δημοτικά, 4793 μεσαία προς. άνω τέραν, μόρ^
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φωσιν τών νέων, 2 κωφαλάλων, καί 92  ιδιωτικά. Προς τούτοι; ?Ακ;%δημί5« 
’Ορυκτολογικήν έν Φραιίβέργ̂ ,. έτέραν δασονομικήν έν Ταράντω, καί ^ύο τών 
‘Ωραίων τεχνών έν Δρέσδη καί Λειψία, πολυάριθμα ανώτερα καί κατώτερα 
βιορ.ηχ«νικά σχολεία, έρ,πορικά καί γεωργικά, τυφλοδιδασκαλεία, φρενοκο
μεία καί ορφανοτροφεία.

Τό Πανεπιστήμιον τνίς Λειψίας εχει 15 8  καθηγητάς, ώ> 12  έν τ*/) Θεο- 
λογική σχολή, 18 έν τη Νομική, 40  εν τη ιατρική καί 88 έν τη Φιλοσοφι
κή. Φοιτητάς κατά τό πηρελθόν έτος είχε τό ΙΓανεπιστήμιον της Λειψίας 
2,976 .— Τά έξοδα τοΰ Πανεπιστημίου ανέρχονται είς 1,402,585  ρ,άρκων, 
ών 4 5 0 ,000  δαπανώνται είς μισθούς καθηγητών,

Τά 13  γυμνάσια της 2αξωνίας εχουσι 295  καθηγητάς ϊά  δέ 3 ,479  
σχολεία 891 διδασκάλους.— Τά εςοδα ά έρχονται είς 1,283 ,823  μάρκων, 
Ιξ ών 857,668  (2 περίπρυ εκατομ, δραχ.) δαπανώντας είς μισθούς διδα
σκάλων, 2,1.96 είς βιβλιοθηκας, 12 9 ,0 82  είς υποστηριξιν ενδεών μαθητών.

Διά τά πρακτικά σχολεία δαπα>α 51 13 3  μάρκας, έξ ών 409,0:12  
διά ρ,ισθούς διδασκάλων.

Διά τά διδασκαλεία δαπανά 889 ,0 11  μάρκας, εξ ών 5 7 1 ,7 19  διά μι
σθούς καθηγητών.

Διά την εκπαίδευαν δαπανά τό δλον η Σαξωνία 12 ,625,533  μάρκα? 
(οέστι 20  περίπου εκατομ. δραχρ,,) "Ολων.τών εκπαιδευτηρίων ή δαπάνη 
ανέρχεται είς 17 .957,535  μάρκας (25 εκατομ. δραχ.)

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α  I.

Μεθοδική σειρά ζητημάτων πρός έγγραφον έ'κθεσιν ίδεών. χάριν τών ςαν  
χειωδών σχολείων, βιβλίον συνταχθέν υπό Γ. Γεράκη. Βαθμίς Α'. Άθηνησι 
1878. (8av σελ. η. καί 48).

Είναι άναντίρρητον οτι .πρός άνάπτύξιν.τών διανοητικών δυνάμεων τοίί 
μαθητου καί πρός μάθησιν τ*/;ς μητρική τυυ γλώσσης* ώστε νά δύναται νά 
έκφράζη ορΟώς τά διανοήματα του, συντελεί τά. μάλιστα ή μεθοδική άσκησες 
είς τήν έ'κθεσιν ίδεών. Βιβλίου δέ παρέχοντος τήν πρός τούτο' υλην καί χει
ραγωγούντο ς είς τήν ενασχόλησιν ταύτην τόν τε διδάσκαλον καί τόν μαθη
τήν έστερεϊτο ρ,έ ρ̂ι τουδε vj παρ’ ήρ.ϊ'ν κατώτερα έκπαίδευσις. ϊή ν  χρείαν 
ταύτην εκ πληροί κάλλιστα ώς πρός τά στοιχειώδη δημοτικά σχολεία το α
νωτέρω. πονηρ,άτιον τοΰ κ. Γ, Γεράκη - Κυχόρ.εθα δέ νά έκδοθώσι ταχέως καί 
..τά προαγγελλόρ.ενα εφεξής φυλλάδια.



102, E u n m s

LE QKAZIONE DI
ANDOCIDE E LICCRGO

reeate per la prima volta in Italiano, ed illustrate da 
. Giuseppe Crosara 

torino.

’Από τίνος χρόνου τά ελληνικά γράμμ.ατα ή'αξαντο σπουδαίως καλλιεργού
μενα καί εν τη ’Ιταλία. Ή ωραία χώρα, ητις άλλοτε δπήρξεν ή κοιτίς τών 
κλασικών σπουδών ή'ρζατο καί πάλιν νά θεραπεύη την ελληνικήν μοΰσαν,

Τό ανωτέρω βιβλίον είνε γλαφυρά μετάφρασις τών λόγων τοΰ Άνδοκίδου 
καί Λυκούργου έν τνί ιταλική γλώσση. 'Ο λόγιος μεταφραστής, οστις 'προ 
παντός ά'λλου θεωρεί σπουδαίαν ελΧειψιν τήν μή εν τνί γλώσσνι της πατρι
κός του μετάφρασιν τών αττικών ρητόρων, οιτινες εινε εντελέστατοι εις τό 
είδος τοΰτο τοΰ λογου; καί τά μάλα πρόσφοροι είς τούς ελευθέρους θεσμούς 
τών ήμετέρων χρόνων, ποοσεπάθησε τό ϋργον του νά καταστηση οσον οίόντε 
χρησιμώτερον, πλουτίσας αυτό διά σημειώσεων ερμηνευτικών καί κριτικών 
καί προτάζας εισαγωγήν, έν η πραγματεύεται περί του βίου τώ ν  δύο ρητό
ρων καί περί της ρητορικής αυτών. Έν.γένει δέ δ κ. Crosara ούδενός κό
που εφείσθη οπως καταστηση τό εργον αυτοΰ τέλειον υπό πάσαν εποψιν φι
λολογικήν j καί εχομδν i t 1 Ιλκίδος οτι θέλει συνεχίσει τοΰτο μεταφράζων 
καί τούς. άλλους ρήτορας εν τνί ώραίβι ίταλ-κη γλώσσνι.

Μ. Τ Υ Λ Λ ΙΟ Υ  ΚΙΚ£ΡΩΝ(Χ
Λ Ο Γ Ο Ι

*0 υπέρ τοΰ Μανιλιείου νόμου καί δ δπέρ ’Αρχίου τοΰ ποιητοΰ 
μετά σημειώσεων, 
υπό Μ. ΓΚΙΟΛΜΑ. 

τεύχος Λ'.

ΙΤΑΛΙΑ. Ώς έν τφ  πρώτω τεύχει έλέχθη, Δια τάγμα τι Βασιλικώ 
συνεστή άνώτερον Παρθεναγωγείων έν *Ρώμη. Έν *-ώ καθι^ρύματι τούτω εκ 
τοΰ Πανεπιστημίου έζαρτωαένω, θά διδάσκωνται γλώσσαι, αί ώραιοα τέχναι. 
ί; ιστορία της φιλολογίας, ή φυσική ιστορία, φυσική γεωγραφία, η παιδαγω
γική, η υγιεινή, η ιχνογραφία, ή ωδική, ή γυμναστική καί γυναικεία έ'ργα.

Τνί γνώμη τοΰ ’Ιησουίτου Κουρέη, σκέπτεται Λέων δ Β'. νά Ιδρύση καί 
πά>ιν τό παπικόν πανεπίστήμιον έν *Ρώμ.ν] ■ και άλλα ανώτερα σχολεία st?

διαφόρους επαρχίας πρός καταπολέμησιν τών φθοροποιών διδασκαλιών τών 
ελευθεροφρόνων καθηγητών τών βασιλικών πανεπιστημίων.

—  ΓΕΡΜΑΝΙΑ* Έν τη γενική συνελεύσει τών διδασκάλων της Πομμερα- 
νίας συνεζητήθησαν ά) At έγγραφον ασκήσεις· β') Ποία ή αποστολή της διδα
σκαλίας της ιστορίας, ιδίως δοον αφορά τάς κοινωνιστικάς ιδέας, γ'} Φιλολο
γικά τινα ζητημ.ατα.

Καί εν τνί έν Δρέσδη συνελεύσει τών δημοδιδασκάλων δ διδάσκαλος Baron 
άνέγνω σπουδαίαν πραγματείαν Περί των γ^αφιχ&ν άσχήσεων εν zoic δη- 
μοζιχοϊς σχοΐείοις. Έν γένεε δέ . ενώ έν άπασι τοΐς πεπολιτισμένοις λαοις 
τοσαύτη δίδοται προσοχή εις τό γράφειν καί έκτιθέναι τούς παιδας ορθώς 
καί λογικώς τάς ιδέας των, παρ’ ήμΐν ουδέ λόγος γίνεται.

Τό δπουργεϊον της δημ.οσιας έκπαιδεύσεως έν Πρωσσία σκοπεί νά διακρίντ) 
τά  ανώτερα Ικπαιδευτικά ιδρύματα ά) Εις έπιστΥμονικά ανθρωπιστικά γυ
μνάσια, έν ο:ς νά δίδηται μείζων προσοχή είς τάς μαθηματικάς καί φυσικάς 
έπιστημας. β') Είς πραγματικά γυμνάσια, έν οίς νά διδάσκηται καλλίτερον ή 
Λατινική καί at νεώτεραι γλώσσαι. γ') Εις ανώτερα βιομηχανικά σχολεία η 
πρακτικά σχολεία ά τάζεως άνευ Λατινικών.

Μ ιοβοι δημ οδκ^ασκάΑΐύΥ sic διάφορον ς γερμανιχάν TtdJfic. ’Εν Άμ.- 
βούργη 2 ,250  Μάρκα κατ’ ετος, (έκαστον Μάρκον δρ. 1,40), Ιν Βάδ'̂ ι 
17 0 0 — 1950  μάρκα καί έλευθέρα κατοικία, έν Καρλρρ̂ .ύη 2 ,100—;2,400  
μ.άρκα, εν Μονάχφ 18 2 7 — 2 593  μάρκα, έκτος δέ τούτου καί έπίδορ.α εξ 
94·—-164 μάρκων.

*— ΑΓΓΛΙΑ. *Εν’Αγγλία δημοτικά σχολεία είνε 45 ,187 , ειςά  «ροιτώσιν 
περίπου 3 1]$ έκα τομ.ρ.ύρια παίδες.

Ό αριθμός τών έχόντων πτυχίον δημοδιδασκάλων ανέρχεται είς 35,000,
—— Έν Κύπρω ο κ. Γρίφφιν ’'Αγγλος καθηγητής ήνέωξεν εκπαιδευτήριο·/, 

έν ώ Θέλουσι διδάσκεσθαι οι έκεξσε, τήν αγγλικήν, γαλλικήν, ιταλικήν καί 
ελληνικήν γλώσσαν. " Πολλοί ’Άγγλοι φοιτώσιν Ιν τώ εκπαιδευτηοίω τακτι- 
κώς έπί σκοπφ νά έκμάθωσι την γλώσσαν τοΰ θείου Πλάτωνος

—  Ή κ. Χάοτμαν διευθύντρια τοΰ έν Λειψία ανώτατου Παρθεναγωγείου 
πρός μόρφωαν δημοδιδασκαλίσσων άπέστειλεν έύμενώς είς την. διεύθυνσιν 
τοΰ περιοδικού τό πρόγραμμα τοΰ σχολείου της. Κατά τό πρόγραμμ.α τοΰτο 
at μαθήτριαι της σχολής άποπερατώσασαι ήδη τά μαθήματα ά'λλων Παρ
θεναγωγείων διδάσκονται:

1) Γραμματολογίαν, 2) Θρησκευτικά, 3) Ιστορίαν, 4) 'Ιστορίαν τής παι
δαγωγικής, δ) Παιδαγωγικήν καθόλου, 6) Διδακτ^ήν, 7) μεθοδικήν, 
8) γλώσσας, Γ'αλλικήν καί ’Αγγλικήν, 9) Φυσικάς έπιστημας, 10) Χημείαν 
έφηρμοσμένην, 11) Οικιακήν οικονομίαν καί εργόχειρα, 12) ποιητικήν καί
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ασκήσεις εις τδ γράφειν εκθέσεις καί πραγματείας γερμανιστί καί 13) μουσι
κήν, Παρατηρητέον ενταύθα οτι έν Ενρώπτ] ίίδη πολλή προσοχή δίδεται zk 
τας φυσικας επιστημας, διότι αύται θεωρούνται συντελ*στικώτατ&ι εις μόρ- 
φωσιν τνί; γυναικος. *0 κ. Klenke ό συγγραφευς σπουδαιότατων βιβλίων 
πδρι παιδεύσεως τών γυναικών παρατηρεί οτι Παρθεναγωγεία περι οριζόμενα 
μόνον εις τό διδάσκειν γλώσσας καί θεωρητικά τινα άλλα μαθήματα, παρα- 
μελουντα δέ τάςπρακτικάς γνώσεις άποδίδουσιν εις τήν κοινωνίαν ούχί οικο
δέσποινας αλλα φιλάρεσκους κυρίας επιβλαβείς εις τήν κοινωνίαν καί ε?ς τήν 
οικογενειαν. Και παρ’ ήμίν τά Παρθεναγωγεία ουδένα έπιδιώκουσι σκοπδν5 
δωτι, ο)ς εχουσιν, ουτε οικοδέσποινας δύνανται νά πάραγάγωσιν καλάς, έλ- 
λείποντων πολλών χρησίμων μαθημάτων, ουτε διδασκαλίσσας, καθ’ οσον τά 
κυρία μα θάματα, ατινα αναγκαιοΰσιν είς τδ επάγγελμα τούτο, εντελώς πα
ραμελούν ται . Οταν ο δίδασκαλος δέν γινώβκν) τήν ιστορίαν της φιλολογίας 
του έθνους του, οταν δεν είνε είς θέσιν νά γράψϊ) αναφοράν τινα η νά εκθέση 
τι, όταν αγνο*$ τα διάφορα παιδαγωγικά συστήματα καί τήν μέθοδον τοδ 
δίδασκε ιν, θεωρείται καταγέλαστος καί καταντα είς τήν χλεύην καί τά 
σκώμματα παντός πολίτου.

ΔΏ Ρ£ΑΙ Β ΙΒ Λ ΙΩ Ν .

’Βγένετο είς τήν βιβλιοθήκην, τοΰ Συλλόγου κατά τδν παρελθόντα μήνα 
ούχί μικρού λόγου αξία δωρεά βιβλίων, τών ζ£?,ς:

1)*ϊπδ μέν του καθηγητου κ, Δημ. Ίΐλ. Ιίυριακοπούλου, ά) πέντε αντι
τύπων τοΰ πρώτου τεύχους των Ξεγοφ&νχος Έ Μ Ιηηχώκ { ίεΐά  σ ιψ ύ ά -  
f f s o v ,  β) δυο αντίτυπων Σ τΰ ιγ ε ίά ό ο ν ζ  Φ οσιχής Ισ τορ ία ς  μ ε τά  εικόνων? 
/) δέκα αντιτύπων τοΰ μικρού μέν άλλά διδακτικωτά.του τομιδίου της 
Σ το ιχ ε ιώ δους  ά> θρω χολογ ία ζ  κ α ι 'Γ γ ιε ίνή ς , απάντων υπ’ αυτοί» τούτου 
πεφ ιλοπονημένων καί εκ δεδομένων πρός δέ δ) καί σειρά τών κατά τό πα
ρελθόν ήδηετος εκδεδομενων φύλλων της >ΕφημερΜο< τών φιΛομαθώ?.

2).*Γπό τοΰ εκδότου τ*ος άξιολόγου ’Λΰηνάίΰος εδωρηθη ολη σειρά τοΰ 
παρελθόντος έτους.

3) *ϊπό τοΰ εν Πάτραις ίδιωτικώς διδάσκοντος καί εταίρου τοΰ 2υλλόγού 
κ. Ά ντ. Θηβαίου δέκα άντίτυπα της υπ’ αύτοΰ συν ταχθείσης Mwqaz, Ίε~

ΊσιοξΙα ίκαίετερα δέκα της μικρας αύτοΰ '  Λξ.ιθαψικψ,, προς χρήσιν 
τών δημοτικών σχολείων καί

-5) *1 πδ τοΰ κ, Ji. Ραλ,ανη «παντα τά υπ’αυτοΰ εκδεδομενα συγγράμματα.


