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Δεν άγνοουμεν οτι τα πλεΐ'στα τών άξιοτΐμων μελών του Συλλόγου· 
■μετά πολλοΰ . ενθουσιασμού εχαιρέτισαν τδν Ι ί λ α τ ω ν α ,  προσδοκώντά 
παρ’ αύτοΰ ποδηγ.ετΐήσιν ε£ς τδ διδασκαλικόν εργον των, έπίρρώσιν εις 
ttjv έξάσκησιν αυτοΰ και λύσιν παντοίων παιδαδωγικώ ν καI διδασκαλι
κών προβλημάτων. Έμεΐς δε και αυτοί κατενοοΰμεν ,·τάς ευεργεσίας παι
δαγωγικού συγγράμματος τοι«υτβί έπαγγελλομένου, ένεθυμούμ.εθα δε' 

..ομως τδ του Άρι στο τέλους λέγόντος* « Δύο έστΐν, έ-ν οίς γίνεται τδ ευ 
πασι, τοότοιν δ’ έστιν, Ιν  μέν, έν τφ  τδν σκοπδν κείσθαι καί τδ τέλος 
τών πράξεων όρθώς, δέ,, τάς προς τδ τέλος ,φερούσζς πράξεις ευρίσκει-ν. >> 
.Προς ταΰτα  ενομιζομέν οτι δ μέν.σκοπδς κειται άριστα, προς. επιτυχίαν 
δέ του σκοπού τούτου οτι δεν υπηρχον άκόμη δυνάμ,εις ίκαν&ι άνδοών 
Ιπισταμένων και εύκαιρούντών νά χορηγώσιν ικανήν και ύγνδ. παιδαγω
γικήν υλνιν* τουλάχιστον ούτως έκρίνομεν έκ τών ?δίων και περί τών άλ- 
λοτριών* οτι αρα ή εκδοσις τοΰ; Π λάτω νοζ  η-το παράκαιρος. Διά ταυτα  
iv' T'fl περί τοΰ ΙΙλάτχήνύξ σκέψει εξήνέγκόμεν Αποφατικήν γνώμην* Κα̂  
άφοΰ καί μετά τ^ν εναρξιν της Ικδόσεως κύτου- τά  καθ’ ήμας δέν ήλ" 
λοίώθησαν, έξηκολουθοΰμεν δι’ άδ.υναμίαν μη μετέ^οντες.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ά λλ' ομως δ ρους τών πραγμάτων μας παρασύρει, ώςτε νά μ ή δυνά·* 
μεθα νά μένω μεν μάκρότερον χρόνον έν ττί άποχή ταότν). Είναι αληθές 
οτι μακρον χρόνον ένομίζετο ή καθεστώσα αλληλοδιδακτική μέθοδος 
έπαρκεστάτη. Τοΰτο δε κατά φύσιν συμβαίνει έν παντί καί άλλο/ όταν 
άγνοϊί τίς τ ι άλλο κρεΐττον τόΰ ύπαρχο ντο ζ, στέργει το' ύπαρχον. Καί 
οτε έπΐ τοΰ μακαρίτου Δ. Μαυροκορδάτου άρχισαν, νά έκφέρωνται ρηταί 
κατηγορίαι της υφισταμένης μεθόδου καί. εγκώμια άλλης μεθόδου, κατ’ 
δνομα μόνον γνο)στής, ώς - Γερμανικής η συνδιδακτικης, καί δ διδασκα
λικός Σύλλογος παρεκινήθη νά θέσ·/) ζήτημα περί της αλληλοδιδακτικής 
μεθόδου, άν είναι επαρκής, έςενίκησε τότε ή γνώμη δτι·ούδέν της λείπει* 
εικότως, δι’ άγνοιαν της φημιζόμενης κρειττονος.

Ά λλ ’ άφ’ ού ό προ? διάδοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων Σύλλογος 
συνέστησε δι’ ημών το και σήμερον υφ’ ήμων διευθυνόμενον Παιδαγωγεΐον 
κατά τήν φημίζομενην ταύτην Γερμανικήν μέθοδον, καί ήδύνατό τις  
ιδίοις δφθαλμοις νά ’ίδη τά πλεονεκτήματα της μεθόδου ταύτης, βλέπο- 
μεν πολλούς διδασκάλους, μάλιστα, τής εξω 'Ελλάδος, προθυμουμένους νά 
γνωρίσωσι τήν μέθοδον ταύτην καί ρυθμίσω σι κατ’, αυτήν τά εαυτών 
σχολεία. *Οτι δέ οί του εσωτερικού διδάσκαλοί δεν έδείχθησαν εκτοτε 
πρόθυμοι εις νεωτερισμόν λυσιτελέστερον δμολογούμενόν, δέν δύναταί τις 
νά τούς ψέξη ώς μή προοδευτικούς. Δ.ιατέλοΰντες υπο το κράτος νόμο>ν 
καί διαταγμάτων άκοιβώςδιαγραφόντων τήν διδασκαλικήν των πορείαν, 
πολύ δικαίως περιέμενον νά προηγηθτι παρά τής ανώτατης άρχης ή άνα- 
γνώρισις καί υίοθέτησις της νέας μεθόδου. Τούτο ήδη εγένετο. Συνεστάθη 
Διδασκαλειον προτιθέμενον νά παρασκευάζη διδασκάλους κατά τήν μέ
θοδον ταύτην. Τούτου γενομένου καί οί πλειστόι τών υπαρχόντων διδα
σκάλων έφιλοτιμήθησαν νά μάθωσι καί νά προσλάβωσιν δ τ ι δύνανται 
άγαθον τής νέας μεθόδου. *Αλλοι δέ τολμηρότεροι σπεύδουσΐ καί νά άνα- 
δημιουργήσωσιν έκ θεμελίων το. διδασκαλικόν αύτών εργον. Καί ιδού προ
φανής ο κίνδυνος. Διότι έν τόπω τινι, δ που αναγκαίους πρέπει νά ίσταται 
οικοδόμημά τ ί, δέν εΐναι βεβαίως, φρόνιμον, νά καταρρίψνί τ ις  τό.υπάρχον 
παλαιόν .οικοδόμημα,, πριν βεβαιωθή οτι είναι ίκανος νά άνεγείρ?) ν.έον. 
Καί επειδή το νά άντιτείνωμεν προς τήν ροπήν ταύτην ήθελε φανή ήκι
στα άρμόζον είς ή-μας τούς τούτο κυρίως έπιζητοΰντας, τήν. διάδοσιν της 
υγιεστέρας μεθόδου, ένομίσαμεν αντί τούτου προτιμότερον νά καταστή- 
■σωμενεκ τών ένόντων ικανούς τόύς έπιθυρ,ουντας ή καί έπιχειρήσαντας 
ήδη μετάρρύθμισιν τ*7ίς διδασκαλικής μεθόδου, νά έκτελέσωσι ;το εργον 
τοΰτο ώς οίόν τε δρθώς καί ασφαλώς.

Προς· ταΰτα άπεφασί.σαμεν νά δημοσιεύσω μεν τινα αποσπάσματα -τοΰ 
μήπω συντελεσθέντας διδασ/,αλικοΰ. ημών συγγράμματος, δσα κρίνομεν 
χρησιμώτερα καί μάλλον κατεπείγοντα, μέχρις ού συντελεσθέν το δλον 
εργον δυνηθή νά- ΐδη το φώς. Καί έν μέν τώ παρόν τι φύλλαδίφ θά κατα- 
χωρίσωμεν το περί τής έν τω σχολεί^> .άγωγής, ού υποδιαιρέσεις είσί το 
περί τοΰ διδασκαλικ.οΰ χαρακτήρας· κ«ί τό περί τής έν τω σχολείω τάξεως. 
Περί τούτου έπραγματεύθη. ήδη έν τω Πλάτωνι* καί δ άξιότιμος συνέται
ρος ημών κ. Γαλανής, άλλ’ έν συντομία* άλλως τε το καλόν καί δίς. καί' 
πλεονάκις λεγόμενον καλόν έστιν, ’Ey δέ έπομέν.οις φυλλαδίοις θά πραγ-  ̂
ματε-υθώμεν’ « Περί διδακτηρίου καί τών έν αύτώ. σκευών καί οργάνων.» 
.«Περί κατατάξεως τών μαθητών τοΰ δημοτικού σχολείου, είς τάξεις .κα̂  
είς τμήματα καί περί. ρυθμίσεως τής διδασκαλίας τών μαθημάτων προς 
τάς έν εκάσ'τω σχολείω τάξεις καί τά τμήματα. » « Περί τών γλωσσικών 
μαθημάτ&ίν, δηλαδή, πραγματογνωσίας, άναγνώσεως, γραφής καί γραμ
ματικής’» καί ει τ ι άλλο εως τότε υπάρχει άναγκαϊον καί έτοιμον*

Ως πρΐερρηθη, εκλογή· προς όημοσιευσιν εγένετο τών ζ̂ρ η σι μητέρων 
καί μάλλον κχτεπειγόντων, ούχί.· τοιούτων, δ π ο?α θά έπεδεικνυον πολυ- 
μάθειαν καί' Ινθουσιασμον τοΰ συγγραφέως, οίον φιλοσοφικαί θεωρίαι, 
ήθικόλογίαι καί ταλανισμοί τής κακοδαιμονούσης πατοίδος. ΛΑν τις εύ- 
ρίσκ?) αυτά υπόψυχρα, καί οχι πολύ επαγωγά, «ς ενθυμτ,θη δτι προς .παρα
γωγήν τοΰ έναρμονίου. μέλους τής λύρας, οπερ καί τούς αθανάτους αδτούς' 
τέρπει, προαπαιτεΐται- ένασχόλήσις περί ξύλα καί εντερα, καί τρίχας 
κάί ρητίνην, ατεχνώς άηδή πράγματα. "
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..· Πρώτον παρατηροΰμεν δτι παν σχολειον οφείλει νά παιδεύν) :ο6χί ενα 
έκαστον, άλλά πληθύν τινα  παίδων δμοΰ. Τοΰτο τινές παιδαγωγικοί, 
και: ούτοι έκ των ελλογίμων, έξέλαβον ώς ελάττωμα, υπό τής άνάγκης 
επιβαλλόμενο ν, τύ ’ τέλειον ευρίσκοντες έν τω ενα ύφ* Ινος παιδεύεσθά^



«ρα &ν τ?ί κατ’ οικον ιδιωτική διδασκαλία. Οι άνδρες οΰ.τοι έθεωρησαν 
<τδ σχολειον μρνον ώς όίόαβν,αλζιον, ούχί καί ώς δηλαδη
ως έπαγγελλύμενον νά διδάσκ^ ούχί καί νά παιδαγωγέ τούς μαθητάς. 
'Ως τοιοΰτον μόνΡν θεωρούμενον παρέχει τω οντι άτελεστέοαν την διδα
σκαλίαν εις τούς πολλούς, }\ εις. τον ενα. Ά λλ ’ άν θεο>ρηθνί καί ώς πα ι- 
δαγιογεΐον, οποίον ' τω #ντι είναι, τότε φαίνεται τδ πλεονέκτημα της 
πολλών ο μου παιδεύσεω.ς. υπέρ. την. ενδς έκαστου. fO άνθρωπος μόνον ως 
μέλος κοινωνίας καλώς συντεταγμένης δύναται νά τελειωθτΓ Ιν δε τοιαύτν, 
κοινώνίοι λαμβάνουσι σπουδαιότητά αι πλεισται καί μέγι.στα.ι τών ηθι
κών αρετών, olov ή . τάξις, η. έγκαιρία, η καθ.αριότης καί φιλοκαλία, ή 
εύπροσηγορία, ή εύσχημο σύνη, ή κοσμιότης έν εργοι.ς τε και λόγοις, η 
φιλαλήθεια, ήυπακοη, t  σωφροσύνη, ή δικαιοσύνη,, .η ευσέβεια. 'Όπου δέ. 
τις θέλει, νά ζ?ΐ βίον Κυκλώπων,

«τοΤσιν. οδτ’ άγοραά βουληρόροι, οδτε θερίστε?.*
» άλλ’ ρ'ί γ’ υψηλών ορίων νέουσι χάρη να 
» έν σπέσσι γλίζφυροΐσι· Οεμ',στεύει δέ έκαστος 
» παίδων ήδ’ «λόχων, ούδ* άλλ’ήλων άλέγοοίτιν* »

δηλονότι, ούδεμιαν σχεδόν εχει χρείαν τών αρετών εκείνων. Είναι λοιπδν 
άνάγκη, ος τις μέλλει νά πληροί δρθώς καί προσήκοντος την έν τη  κοι
νωνία τεταγμένην αυτω θέσιν, νά προασκηθη εις τάς άρετάς Ικείνας έν 
ήλικία καθ’ */).ν ·η άσκησις εινα.ι καί δυνατή καί εύκολος, και έν άσκητ-η- 
ρίω, εν φ  ή κτησις τών άρετών εκείνων δεν προϋποτίθεται, άλλ’ επιδιώ
κεται· *Ας ίδωμεν ποιον δύναται νά είναι το άσκητήριον τοΰτο. Έν μεν 
τω οΐκω γίνεται ή άσκησις τών άρε τών εκείνων σπανίως προσηκόντως* 
συχνό τερον βλέπει τις. τά ς . εναντίας τών άρετών εκείνων κακίας άσκόυ- 
μένας* ή δε κοινο>νία δέν περιμένει νά άσκηθώσιν έν αύτη τά  μέλη αύτης 
εις τάς ήθικάς άρετάς, άλλά προϋποθέτει την κτητιν αύτών, τιμωρούσα 
βαρέως τούς Ιξ ερχομένους εις αυτήν ανευ των αρετών ε κ ε ίν η  ώς έφοδίων. 
Έν μέν τώ οικω άπολαύει δ παΐς της. άγάπης τών γονέων ανευ τινδς 
αξίας, μόνον διότι είναι τέκνρν. αύτών' έν δέ τν; πολιτική κοινωνίόι  ̂
αξία τοΰ άνθρώπόυ κρίνεται Ανάλογος πρδς την αξίαν τών επιτηδευμά
των αύτοΰ. ’Ολίγα προσδοκά Ιν. αύτνί έκ της άγάπης η χάριν της Αγά
πης* εν ττι. κοινωνία δέν θεωρούνται τά  πρόσωπα, άλλ’ ή. επιτηδέιότης, 
η χρησιμότης αυτών εϊς τινα τών κύκλων της. Τδ. δέ σχολείο ν είναι ή 
γέφυρα, δι’ ής δ άνθρωπος μεταβαίνει άπδ της οικογενείας εις την π ο λ ι-. 
τικην. κοινωνίαν, άπδ τοΰ. θεομοΰ ενδιαιτήματος τών· α.ίσθημ,άτων καί της
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στό.ργ'ίις εις την ψύχραν παλα'ίστραν. τών επιτηδευμάτων καί τών περί 
αύτοσυντηρτίσιάς φροντίδων. Τδ σχολειον άρα δύναται κάί πρέπει νά 
είναι κατ’ εξοχήν τδ άσκητηριόν τών άρετών εκείνων. Διότι έν τώ σχο
λείο) άρχίζει ή ενέργεια τοΰ παιδός νά λαμβάντι σπούδαιότήτα* έν αύτώ  
μανθάνει νά ρυθμίζν] ταύτην πρός τινα σκοπδν κάί κατά κανόνας" έν 
αύτώ μανθάνει οτι εχει καθήκον 6πδ νόμου επιβαλλόμενο ν νά ποί'ίρ τοΰτο 
καί νά παραλείπϊ] εκείνο πρδς τη ρ η σι ν γενικής τίνος τάξεως καθεστώσης 
χάριν τοΰ κοινού συμφέροντος, έν φ άλλο)ς εις ενα έκαστον κατ’ ιδίαν 
θά ητο περιττή ή τηρησις τοΰ νόμου τούτου* διδασκόμενος κοινίί μετά 
πολλών άλλων,. μανθάνει νά προσαρμόζγι έαυτδν πρδς. τους άλλους, νά 
γνώρίζνι καί νάλάμβάν^ . εμπιστοσύνην πρδ<* άλλους έν άρχνϊ άλλοτρίους 
ανθρώπους, καί τάνάπαλιν, νά προσκταται την εμπιστοσύνην άλλων πρδς 
έαυτδν, και έν τούτω άρχεται της κτήσεως καί άσκησεώς κοινωνικών 
αρετών* εν τούτφ. αναγκάζεται νά άποβάλλτ, τάς ιδιοτροπίας καί δυστρο
πίας του καί νά μανθάντ) καί νά στέργη τδ κοινόν.

’Εν φ  λοιπδν τδ σχολειον κατασκευάζει, διαθέτει συντάττει εαυτδ 
κάί τά Ιαυτόΰ πρωτίστως χάριν εύοδώσεως της έν αύτώ διδασκαλίας, 
διά τών αυτών τούτο)ν ενεργειών αποβαίνει τδ κατ’ εξοχήν άσκητηριον 
τών.ήθικών εκείνων αρετών» Καί είναι δύσκολον νά άποφανθώμ.εν ποιον 
έκ τών δύο είναι τδ σπουδαιότάτον εργον τοΰ σχολείου* ή διδασκαλία'· $ 
^θικη άγωγη*. διότι- είναι μέν ώ λήθες δ τ ι την σήμερον ή διδασκαλία έπι- 

.γινώσκ.εται εχουσα τοιαύτην παιδαγωγικήν δύναμιν καί τοιαύτην πρά  ̂
κτικήν χρησιμότητα* ώστε είναί άξιον χάριν αύτης καί μόνης νά συνι- 
στώντάι σχολε’ϊα ’ άλλ’ είναι επίσης άλήθές δτι και ‘h ^θικη άγωγη έγνώ- 
σθη έκπαλαι εχουσα τοιαύτην σπούδαιότητα, ώστε νά ηναι άξιον χάριν 
αότης. καί μόνης νά συνιστώνται σ.χoλέίαi Τοΐάΰτα ησαν τά  παρά Ηενο·̂  
φώντι σχολεία των Ηερσών. Εις έκεϊνα φοιτώντες οί παΐδες τών Περσών 
ελεγον δτι έρχονται ινα μανθάνο)σι $iw.C(to6vv'r[r, καθώς 01 ημέτεροι καί 
σήμερον λέγόυσιν δτι έρχονται, ΐνά μανθώνο)σν γζίίίμματα* fH δέ καθ’ 
Ημέράν διδασκαλία ήτό δίκη έγκλ.ήμάτών κλοπής, αρπαγής, (3ίάς* άπά* 
της, κακολογίας, άχάριστίάς, αναισχυντίας. νΕτι δέ εδιδάσκοντβ σώ“ 
φρόσύντίν, έύπείθειαν. εις. τούς άρχοντας, εγκράτειαν. ΓΗ δέ διδασκαλία 
τόύτοίν εγίνέτο κυριώτατα ούχί δια λόγο)ν, άλλά διά τοΰ παραδείγμα
τος των πρεσβυτέρων.

Άφίνομεν λόιπδν είς άλλους όξυδερκειτέρους ήμών νά διευκρίν/ίσωσίιν 
άν εις τά  σχολεία τών άρρένων: και τών θηλέων άρμόζουσι τά  ένό^άτά 
πάίδαγωγεΧά κάί παρθεναγωγεία. 'Ημείς περί πραγμάτων μάλλον η &νό̂



μάτων διαφερόμενοι, άπΰφαινόμεθα το του ^Αμου Κομενίού, δτι « Σχο
λείο ν άνευ ηθικής άγωγής είναι οτι υδρόμυλος άνευ υδατος. »'

ΓΗ εν τω- σχολείο) ηθική άγωγή τών- παίδων έξαρταται κυρίως εκ τριών' 
εκ τοΰ χαρακτήρος τοΰ διδασκάλου, εκ της καθεστώσης τάξεως . καί Ικ 
τώ ν ά μοι βώ ν κ αί τιμω ο ι ώ ν. Π ε ρ ι έ κά στο υ τούτων θά πρα γματευ θ ώ μ εν 
εφεξής..
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΓ.

Longum iter per precepta,, 
breve et efilcax per exemplar

. (Ssvi**;)·’ '

μέλλη τδ σχολείον νά ήναι τω δντι πα ιδαγω γεί.; και αν μέλτ 
λωσιν οί παιδες νά άχθώσιν επί τάς εμποοσθεν καταλεχθέίσας ήθικά^ 
άρετάς, είναι πρί>-πάντων ανάγκη δ-διδάσκαλος παντού καί πάντοτε νά 
'ίεαρέχη εαυτόν τύπον και υπογραμμον προς τούς μαθητάς του έν πάσαι? 
τ-άις ,άρεταις εκεί να ις. « *Ωτα γάρ- .τυγχάνει Πιστότερα οφθαλμών 
έόντα «.-καθ’ 'Ηρόδοτον. "Οθεν δέν ώ-φελεΤ- νά νουθετή,, μόνον. τούς μαθητ 
τάς·, οποίοι πρέπει νά ή ναι, άλλα ανάγκη νά φαίνεται· και νά ήναι καί 
ά&τος τα-ιοΰτο-ς, οποίοι· πρέπει νά γίνωσιν οί μαθηταί άύτοΰ, νά κάμν*) 
©τι εκείνοι οφείλουν νά- κάμνωσι, νά μ ή κάμν/j. ο, τ ι  εκείνοι δφείλουσΐ 
νά μή κάμνωσι ν. ^Αλλως· π^ς λόγος και πασα διδασκαλία -αυτοΰ, οσον 
σοφή, οσον ήθική, οσον χριστιανική και άν ήναι,. δέν δύναται νά ριζοβο- 
λ̂ σΥ): έν τνί ψυχή- τών νέων· .

Το παράδειγμα του διδασκάλου εχει θαυμασίαν δύναμιν έπί τούς μα- 
θήτας. Οδτοι· γίνονται συνήθως εύτακτοι και έγκαιροι, άν και δ διδά1- 
σκάλος-, είναι τοιοΰτος, γίνονται- πραο.ι, - ευμενείς, δίκαιοι; ειρηνικοί, ευ
προσήγοροι, αν καί δ διδάσκαλος μετά πρ^ότητος,. μετά δικαιοσύνης, 
μετ’ εύπροσ-ηγοοίας φέρεται προς αύτούς-’ Οί μαθηταί συγχαίρ'ουσί. συνευ- 
τυχοΰσι, και τάνάπαλιν, συμπάσχουσι, συνδυστυχοΰσι μετά τοΰ δίδασκά- . 
•λου, τον οποίον άγαπώσι μάλλον 5ι φοβούνται. Τουναντίον είναι ήδη άπο- 
δεδειγμένον οτι κακρι και δύστροποι διδάσκαλοι, ώς επί ·το, πλεΐστο^ 
κ,Λχοη1 δυστοοπίας ;2χουσt παράπονα, δκνηοοί κα ι. άτακτο’._ ’ί χο υσι καθ?

Ημέραν αγώνα προς τήν οκνηρίαν και τήν άταξίαν τών μαθητών, βαναυ- 
σολόγόι προς τήν βαναυσολογίαν.

Γ/Οθε.ν οφείλει δ διδάσκαλος αδιαλείπτως νά έπαγρυπνή έφ’ Ιαυτδΰ,- 
έπί της καρδίας του, έπί της συμπεριφοράς του, έπί της γλώσσης τού. 
^Εντος και έκτος τοΰ σχολείου, έν τή δημοσία αναστροφή ώς καί έν τώ 
ηρεμαίω οικογενειακώ βίω οφείλει νά προσέχη τον νοΰν μήπως ειπη ή 
πράξη τ ι  προσκόπτον προς τούς νόμους τής· ηθικής καί τούς. τήςευκο- 
σμίας.
• "Οπως τά  ένδον τοΰ διδασκάλου πρέπει νά ή ναι. ειλικρινή καί. καθαρά, 
ουτω πρέπει νά φροντίζη-ώστε καί τά  έκτος αυτοΰ, τύ σώμα καί ή εν  ̂
^υμασία, νά εύα,ρμοστώσί προς εκείνα. Πρέπει νά ήναι εις άκρον καθά
ριος καΓ φιλόκαλος, άπηλλαγμένος φαύλων εξεων, μορφασμών,, χειρονό- 
μίών, καί ουδέ στιγμήν νά επιλανθάνεται. έαυτοΰ καί τών έαυτόΰ» *Αν 
τάναντία παρατηρούνται έπί τίνος διδασκάλου, μάτην θά ζητνί ουτος ευ
καιρίαν νά’ μάς έπιδείξη το κάλλος τής ψυχής του. Εϊμεθα πεπεισμένοι 
οτι είναι άδύνατον έν ρυπαρώ σώματι νά ένοικτ, καθαρά ψυχή. Δέν. έν- 
νοοΰμεν δέ. καί πώς, τοιοΰτος ών, θά πλησιάση πρδς τούς παΐδας, iy« 
θεώρησή αν ήναι καθαροί, χωρίς νά. γείνη καταγέλαστος,

°'Αν και ή .διά προσηκούσης προπαιδείας καί μακρ&ς εμπειρίας κτ.ω*:. 
’ μ.ένη ευστάθεια καί εδρυθμία περί τήν έκτέλεσιν παντος έργου: είναι 
ανάγκάιοτάτη· καί εις.τον διδάσκαλον,, ας μή τολμήση ομως ποτέ. ουτός 
-νά ραθυμήση; πεποιθώς έπί τήν κτήσιν ταύτην* fO το διδασκαλικόν ερ*· 
γον μετερχόμενο.ς,ώς μεταχειριζόμενος ούχί άψυχα, υποκείμενα εις τούς 
«ύτόύς άεί φυσικούς νόμους, ουδέ ζώα, ών ή άπαξ γνωσθεΐσα ιδιοφυία, 
^ιατελει ούσα σχεδόν ή αυτή, αλλά παιδας, καί παΐδας ελευθέρων. και 
δικαιούμενους.. καί. αυτούς νά άνατραφώσιν έλεύθεροι, ών έκαστος εχει 
ιδίαν φύσιν, ^ν πρέπει νά διατηρήση καί καλλιεργήση, ούχί νά άποβάλή* 
δ· τοιοΰτον εργόν μετερχόμενος ούδέποτε δύναται νά ισχυρισθη οτι κέ- 
λτηται.. ίκανήν .εμπειρίαν τοΰ έργου του, άλλά. πάσα ημέρα οφείλει νά 
προσθετή εις τά  ,κεκτημένα νέαν κτήσιν.

Γ,0θεν πρέπει δ. διδάσκαλ,ος νά άσχολήται ώς πλ&ϊστον χρόνον καθ' 
έκάστήν .μετά τών μαθητών τού. 'Ωσαύτως πρέπει νά μ ή εισέόχηται μη* 
^.έποτε εις το. σχολειον απαράσκευος. Καί εν τούτω το παράδειγμα, τοΰ 
.διδασκάλου εχει μεγάλη.ν δύναμιν, έπί τούς μ,αθητάς. Ουτοι γίνονται έπί* 
μελεΐς καί ίπουδάζουσι περί τά  διδασκόμενα, άν βλέπωσι τον διδάσκα* 
λον έπιμελώς καί σπουδαίως διεξάγοντα τήν διδασκαλίαν. Τουναντίον 
οπού αισθάνονται. ο τι έξ υπογυίου διδάσκει, οτι Αγνοεί: ποιον είναι ’το

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ί 4 3



προκείμενον μάθημα καί, περιδένει νά μάθττ τοΰταπαράτών· παίδων,; καί 
αυτοί έπιπολάίως-καί άμ’ελώς επιλαμβάνονται των μαθημάτων, συχνά— 
κϊ£ λησμόνου#’. νά· εκτελέσοισιν έπιβληθεΐσαν οικίακην εργασίαν, vj νά φέ
ρω σι τά  άναγκαΐα διδακτικά όργανα, και τά  το ί αυτά.

Πασα ενέργεια του διδα;σκάλου, ώς τοι ούτου, πρέπει νά εχη κυριωτα·^ 
τον καί μέγιστο ν’ ελατήριο ν. τήν αγάπην, άγάπηνπρος τοεπάγγελμ.α*. 
Αγάπην προς τούς πάϊδας, προς τον λαόν, προς τον θεόν, «rH άγάπη ρ.α- 
κροΟυμεί, αριστεύεται’ ή αγάπη ού ζηλοΐ, ου περπερεύεται, ού φυσιοΰτάι7. 
θύκ ασχημονεί, ού ζήτει τά  εαυτός, ο6 παροξύνεται, ού λογίζεται τδ κα-~ 
κδν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τ'Λ αλήθειαν πάντα στέργει/ 
πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει* ή άγάπη ουδέποτε εκ*- 
πίπτει. »4.Ά,νευ άγάπης καί δ πολυμαθέστατος διδάσκαλος ουδέποτε είναι 
λόγου αξιοζ παιδαγωγός. Άνευ άγάπης το διδασκαλικόν εργον είναι; 
μοχθηρότατο ν, άvs α ρότα τον.
. Δύναται ο διδάσκαλος νά νομίσν; δτι ευκόλως πληροί την εντολήν ταό- 

την, αγαπών τούς πάϊδας τούς και υπο της φύσεως και υπο-.της-τύχης; 
άγαπηθέντας, λέγομεν τούς εδφυείς · και τούς.δι’ ευπορίαν και οικιακήν 
επιμέλειαν1 κεντημένους φ ιλ ο μ ά θ ει α ν καί φ ι λο καλί αν και φί λο φρο συν η ν καί 
ιδλλην πολλή ν χάριν. Ά λλ ’ δσον εύκολος είναι τοι αύ τη πληρωσις της· περί 
αγάπης έντολη-ς, τόσον μικρά ν αξίαν και ώφέλειαν εχει και ή τοι αυτη 
άγά.πη* διότι χαλεπά τ ά . καλά  κατά την άρχαίάν παροιμίαν. Τοιαύτη 
αγάπη δεν εΤναι ή χριστιανική. Πας. άνθρωπος και δίκαιος και αμαρτω
λάς, και χριστιανός και Μωαμεθανός άγαποι τοιούτους παΐδας. Ποια λοι- 
πον ημ^ν τοις χριστιανοΐς διδασκάλους χάρις παρά θεώ ; Ά λλ5 εάν. αγάτ 
πώμ.εν τούς άσθενεΐς τδ σώμα και το πνεύμα, τούς πτωχούς, τούς .Ιγκα- 
ταλ.ε λειμμένους, αν εχωμέ ν θέρμην κ αρ δ ί ά ν προς τούς εν τω ο’ίκω τά  
ί^άντα ψυχρά εύρίσκοντας, αν δεικνύω μ εν γλυκύ τη τα πρδς τούς μετά πι
κρίας έκ του ο’ίκρυ εξερχομένους, τούτο εσται· ήμΐν χάρις παρά Θεω, 
τούτο είναι εργον χριστιανού διδασκάλου, τοΰτο εισάγει ευλογίαν είς το 
σχολειον και επιφέρει λήθην τών μ,όχ.θων τοΰ διδασκαλικοΰ έργου»

'ίί παιδαγωγική' άξια τοΰ διδασκάλου έκδηλοΰται διά παντός μεν τοΰ 
παραστήματος αύτοΰ, μάλιστα δέ. διά τοΰ. δφθαλμοΰ. Έν τω δφθαλμω 
κεΐται θαυμασία θύναμις.- « Καί στραφείς-, δ Κύριος ενέβλεψε τω Πέτρω  ̂
καί ,U3relui>rJ<>3 η ό Πέτρος τοΰ ρήματος τόΰ Κυρίου,, ώς έιπεν αύτφ , οτε. 
πριν ?) α λέκτορα φοινή.σαι σήμερον άπαρνήση με τρις, και εξελθών εξ©,.
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έ'κλαυσε πικρώς. »1 Ά ν  πολλοί των διδασκάλων εκαμνον κάλλιτέραν χρ?τ 
σιν τοΰ δφθαλμοΰ, ώςτε κατά πασαν στιγμήν νά βλέπω<?ιν ο τ ι γίνεται 
έν τω σχολείο), καί νά αισθάνωνται οι παΐδες δτι ούδ* ελάχιστον διαφεύ
γει τον δφθάλμδν τοΰ διδασκάλου, θά είχον δλιγοίτέραν χρείαν της πα ι-  
δαγο>γικης ράβδου,, ισως ούδεμίαν. Διότι διά τοΰ δφθαλμοΰ προλαμβά
νονται και ματα.ιοΰνται πολλά αμαρτήματα τών παίδων. Συμφέρει δε 
νά. προλαμβάνη δ διδάσκαλος μάλλον η νά τιμωρη τά αμαρτήματα γ ι
νόμενα;.

Ά ν  και τά  μέχρι τοΰδε ττερί τοΰ διδασκαλικοΰ χαρακτηρος είρημένα 
άρμόζουσιν εις τούς. διδασκάλους πάσης τάξεως καΐ,.βαθμοΰ παιδευτη- 
ρίών, είναι ομως μεγάλη διαφορά μεταξύ, τών δημοτικών σχολείων καί 
τών (2νωτέρ6)ν παιδευτηρίων, οίον Γυμνασίων καί Πανεπιστημίων. Έν 
τούτοις, ιδίως έν τω Πανεπιστημίω, επειδή ο ί. μαθηταί εχόυσιν ήδη ικανήν 
ήλικίαν και προπαιδείαν, δλίγον κινδυνέύουσιν αν ή διδασκαλία τωδς δέν 
συρ.φωννί πολύ προς το ήθος του, προς τά εργα του. Δύνανται ήδη οί μα
θηταί. νά διαστέλλωσι τήν διδασκαλίαν άπο τοΰ διδάσκοντος, δύνανται 
νά θεο)ρώσι τδν τοιοΰτον διδάσκαλον ως. τινα άχθοφόρον, βαστάζοντα 
πολύτιμον φορτίον, τά  αγαθά διδάγμ,ατα, και ταΰτα μεν νά άσπάζωνται 
καί άποδέχωνται διά την χρηστότητά τών, εκείνον δέ νά μισώσι καί άπο- 
στρέφώνται διά την φα υ λύτη τά. του. Έν δε τοις δηρ,οτικοις σχολείοις δ 
διδάσκαλος παρίσταται ενώπιον, τών παίδων ώς τδ πρότυπον τϊίς τε- 
,λειότητος; προς 8 άποβλέποντες καί ζηλοΰντες προθυμοΰνται νά ρυθμί- 
ζωσιν εαυτούς. fH δε διδασκαλία καθ’ ε.αυτήν είναι προς τούτοις άψυχος,, 
λααβάνουσα ζωήν καί δραστικότητα, παρα τοΰ διδασκάλου. Έν τοΤς άνο) - 
τέροιζ πκιδεΰτηρίοις πείθει κυρίως ή διδασκαλία, iv  τοΙς δημ^οτικοΐς σχο** 
λείοις πείθει δ διδάσκαλος· Ά ν  λοιπον οί παιδε.ς αισθάνωνται μή συμ- 
φώνοΰντα. τά  διδάγματα προς τά εργα τοΰ διδασκάλου, πιστεύουσιν δτι 
ταΰτα  είναι τά  καλά καί συμφέροντα και τά  μιμήσεως αξια, διά τινα  
Β'δ αιτίαν δ διδάσκαλος διδάσκων αποκρύπτει αύτο^ς το έρθόν.

ι  Αόυκ. 22, 6f ? 6t.



ίΤΕΡΙ ΤΗ2 ΕΝ ΤΟ ΣΧΟΑΒΙΩ TAgEQS

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ SXOAEID TAHEQS, , -

"Ε<ττιν ούδέν ο ΰτω ς  ο ΰτ ’  ευχρηστον 
° υ τ ε  καλό ν άνΟρώποις, ώ ς  ή  τά ξ ις .

( 2 « * ? . Ο··χον. 8 ,  3 ) .

ΓΙαν εργον υπο πολλών και διά πολλών έκτελούμ,ενον είναι αδύνατον 
να εύοόωθτϊ ανευ. ταςεως. ΓΗ δε τάξις δέν.κατορθοΰται διά μ.όνης της εις. 
αυτήν άσκησεως τών έμψυχων καί .της εύθετήσεως των αψύχων οργάνων, 
.άλλα προσαπαιτεΐται και δ ήγεμών της τάξεως. Δύναται στρατός τ ι ς . 
να είναι αριστα Ασκημένος είς την τάξιν* ανευ' στρατηγού ουδέν .κωλύει 
η ασκησις να μή έπέλθτ) δεινή σύγχυσις και άταξία. Τοιοϋτος ηνεμών εν 
τω σ^Ολείφ είναι δ· διδάσκαλος.

Και ενταύθα εχει δ διδάσκαλός μ,εγα καί υψηλόν εργον: να έκτελέσνϊ. 
Ανευ τάξεως η άρίστη διδασκαλία αποβαίνει ματαία* πολύτιμος χρόνος 

καί μ,οχθος πολύς διδασκάλου καί μαθητών καταναλίσκεται άνωφελώς, 
φθορά σκευών και οργάνων διδακτικών, άφορμαι'ν.εανιευμάτων, σωρ.ατι-' 
κοι κίνδυνοι, ψυχικοί κίνδυνοι* ίδού.τά προϊόντα της ,άταξίας.. ·

Η τάξις δεν είναι, τόσον εύκατόρθωτον πραγμα, οσον ©αίνεται*. αίτιον 
δε, οτι δεν χρηζει διδασκαλίας μ.άλλοι, η παραδείγματος και άσκήσεως. 
-Δυσκολώς δύναται ο διδάσκαλος νά άπαγγείλη λόγους άνωφελεστέρους 
,.τών τοιώνδε* « Την. δείνα ώραν πρέπει νά ερχεσθε ! Ουτω ,νά έξ ερχεσθε1! 
Εκεί να άπόθετετε τούς πίλους ! Ουτω νά κρατητε τήν γραφίδα .! κτλ. » 

•και-,επειτα ουτε αύτος ποτε νά έκτελητά παραγγέλματα ταΰτα  της τά,- 
-ξεως, ουτε νά επιμέννι εις τήν έκτέλεσιν τούτων δι’ άμ-έλειάν 2)\ ραθυμίαν", 

’Ολίγοι, λόγοι ..καί άπαξ έν άρχη ειρημενοι περί της έν τφ  σχολείω 
,·;ταξεώς άρκοΰσι* διότι ή τάξις ή-έν τώ σχολείω δεν.είναι άραγμά τ,ι δΰσ- 
μάθητον. >Μετά. 'τούτους δέ ομως άπαιτεΐται, Α') αύτος δ διδάσκαλος 
άκριβώς καί ενδελεχώς νά τηρϊί τήν τάξιν του σχολείου* Β') νά μή φείδε- 
τα ι χρόνου και κοπου, μάλιστα έν άρχη τοΰ σχολικού έτους, δ πως άσκηση, 
τούς παιδας ε:ς τήν έν τω. σχολείω τάξιν. Συμφέρει τον πρώτον μηνα νά 
γίνεται ελάχιστη μάθησις χάριν της εις τήν τάξιν άσκησεως μάλλον, η 
καθ’ δλον τδ σχολικδν ετος νά ταράσσεται και διακόπτεται καθ’ εκάστην 
η ̂ διδασκαλία δι’ άγνοιαν η άνασκησίαν της τάξεως'Γ') νά φροντίζη 
αδιαλειπτως, οπως τηρηται, η, ταρασσομένη, εδθύς άποκαθισταται η 
Ικάστοτε προσήκουσα τά£ις.

Της καθ’ ολου σχολειακης τάξεως διακρίνομ.εν τέσσαρα μέρη* ά) την 
προ της ένάρξεως της διδασκαλίας τάξιν* β') τήν κατά την διδασκαλίαν' 
τάξιν' γ') τήν μ,ετά τδ τέλος της διδασκαλίας τάξιν* §') την μεταξύ 
δύο μαθημάτων τάξιν.

' ά) 4Η  ίΤρο τη ς  ίνάρξβως τη ς  ό ιόαόκαλίας τά ξ ις .

Οι μαθηταί· οφείλουσι νά ηναι έν τώ σχολείω 15  Ρ-εχρι 5 λεπτών πρ& 
της τεταγμένης ώρας της ένάρξεως τών προ μ,εσημβρίας η μετά μέσημ.- 
βρίαν μαθημ,άτων. Οί πρότερον έρχόμενοι θά ευρίσκωσι τήν θύραν του 
σχολείου κεκλεισμένην, καί αυτη είναι ή ώς έπί το πλευστόν δυνατή τ ι
μωρία. "Οπου ομως υπάρχει επιστάτης $ έπιμελήτής έν ένεργεία, δύνα
τα ί νά παραταθτί1 δ χρόνος, της συναθροίσεο>ς τών μαθητών καί μέχρες 
^μισείας ώρας προ της ένάρξεως. Ά ν  δέ τενες ερχ6)νται και προ της ώρας 
ταύτης, δεν άποδιώκοντάι μέν, άλλά εισερχόμ-ενοι τιμ.ωροΰνται διά περιο?- 
ρισμοΰ, Ορθοστασίας, κτλ.

Ot ύστερον της τεταγμένης ωρας ερχόμενοι, αν μεν ήλθον βλίγον τ ι  
μετά τήν είσοδον του διδασκάλου^ δρθοστατοΰσι κατά τήν πρώτην. ώραν* 
αν δε ήλθον μετά τήν ενάρξιν.της διδασκαλίας, προς ττί ορθοστασία κρα
τούνται μετά το τέλος τών μαθημάτων έν τώ σχολείω, ίσον χρόνον οσον 
.υστέρησαν, ·?ι έν έπανκλ'/ίψει καί διπλάσιον.

"Οπου αύτύς δ διδάσκαλος και επιστατεί Ιντφ , σχολείω, δφείλεν νά 
ερχεται τουλάχιστον Ί 5. λεπτά εις το σχολειον προ. της ένάρξεως τών 
μαθημάτων, ΐνα  άνοίγνι το σχολειον η τήν αυλήν αύτοΰ εις τούς μαθη- 
τάς, καί ινα έπιμεληται αυτών. ’Εν τούτω τώ χρόνω πρέπει νά προετοι·* 
μάζη καί παν ο τ ι θά ηναι χρ^σιμ.θν εις, τήν διδασκαλίαν, οΐον νά γράφη 
έπί τοΰ. πίνακος, νά διεύθέτη τά διδακτικά όργανα κ. τ. λ. ινα μ ή χάνρ 
χρόνον έν καιρώ της διδασκαλίας.

"Οπου υπάρχει ίδιος έπιστάτης άξιος, η έπιμ.ελητής, δύναται δ διδά
σκαλος νά άναθέ.σ'/j. εις αύτον το .εργον της άνοίξεως τοΰ σχολείου και της 
επιβλέψεως.' ’Αλλά καί τότε οφείλει ο διδάσκαλος δ λεπτά τουλάχιστον 

,.πρύ της ένάρξεως νά ευρίσκεται έν τώ σχολείω χάριν της είρημένης 
.προετοιμασίας,··.

■"Αν το σχολειον εχνι αύλήν εύρύχωρον, συμ,φέρει πρύ τ^ς ένάρξεως τών 
μαθημ;άτων. ο.ί μαθηταί νά περιφέρωνται έν τη αύλη, αν δ καιρός το συγ- 

Ά λλω ς, ας ει.σέρχωνται εύθύς ζϊς το σχολειον^
Ά ν  ot μαθηταί περιφέρωνται διαλελυμένοι έν τη αύλη καί πρόκειται
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νά είσέλξΙωσιν, h  ίΛ-fl είσέρχωντ.αι μηδέποτε ξάντες σωρηδδν καί
άλλ’ άς <?υντάσσω.νται πρώτον εξω κατά τά  βάθρ*, /στ^ένων Ιν τιν ί
άλευρα· τη^αύλης. κατά σειράν των επιμελητών.τών βάθρων (περί δν *α*
τωτέρω) και τασσομένων των του αύτοΰ βάθρου όπισθεν τοΰ οίκτου έπι-
μελητοΟ, καί οδτως «ς εϊσέρχωνται έ'κάστον βάθρο ν κατά τήν ποοσήκου- 
σαν τάξιν.- ' 1

"Αμ* εισερχόμενοι οί μαθηταί ει’ς τ^ν αίθουσαν της διδασκαλίας, Απο- 
θέτουσι τούς πίλους καί τού.ς σάκκους. των είς τήν εκάστω. προτεταγμέ- 
νήν θέσιν, λαμβάν'ουσιν .εκ τοΰ σάκκου τά  Αναγκαία βιβλία ·-**1 - όργανά 
και καταλαμβάνουσιν έκαστος ttjv. *τροτεταγμένην αδτω θεσιν επί των 
βάθρων., *2ν ουδέποτε δύναται νά Αλλάξη αύθαιρέτως.

 ̂ Bfc τήν κατάταξιν τών παίδων έπί τών. βάθρων «ρέπει έ διδάσκαλος 
νά ήναι πολύ δίκαιος και ευσυνείδητος.. Είναι φανερόν δτϊ αι εγγυτέρω 
της έδρας τοΰ διδασκάλου θέσεις πλεονεκτοΰσι τών Απωτέρω. Κατά. τ ι  
τϊλεονεκτοΰσι. και οί.κατά τά  άκρα τών βάθρων καθήμενοι . τών έν τώ 
μέσω. ̂ Ως δρος κατααάξεως πρέπει νά τίθεται ή.ήλι.κία, ή σ ω σ τ ικ ή  καί 
■ψοχικ,η κατα.στασις, καί τδ εΰάγωγον ή.'δυσάγωγον τών παίδων. Δηλαδή 
οι.^νεωτεροι πρέπει νά τοποθετωνται πλησιέστερον* άσαύτως οί μυωπικοί 
καi οι όυσ-ίκοοι* £τί δέ οί εις τήν αταξίαν επιρρεπείς- καί ...δια τόΰτο 
μάλλον δεόμενοι της.επ-.βλέψεως τοΰ διδασκάλου. Αύτοί βμως οδτ&ϊ, δταν 
ή Αταξία αδτων^ είναι αδιόρθωτος καί ολίγον τούς μέλη άν ,βλέπώνται 
υπο τοΰ διδασκάλου, συμφέρει νά καθίζωσιν οίτι«?θεν,τών άλλων, ΐνα μή 
ένοχλώσι. τούς άλλους Ατακτόΰντες ή βλά^τωα διά τοΰ κακοΰ π*ρα* 
δείγματος» . 1

Πλήν τούτων και άλλαι. περιστάσεις πρέπει νά λαμβάνώνται ύ« ’ οψιν 
κατά τήν  ̂κατάταξιν* οϊον, Ασθενικοί παΐδές νά μή τοποθετώνταΐ - έν χει- 

. μωνι παρά τήν θύραν> έσκιατραφημένοι νά μή εκτίθενται ε$ς τον ήλιον» 
Δυο ή πλείονές εύτακτοι παιδες καί πρδς Α λ λάλους καλοί φίλοι \  αδελ
φοί συμφέρει  ̂νά καθίζωσι παρ’ Αλλήλους· &νδμως ή φ α ία  τών συνίστα- 
τα ι εις τδ νά συμπαίζωσι καί συνατακτώσι, πρέΐΐεί νά χώ ρί^νται, Πολ- 
λακις άτακτος καί Απειρόκαλος (λαθήτής,. μή Υστερημένος δε φιλοτιμίας, 
συμφέρει νά καθίζη παρ’ εύτακτον καί,φιλόκαλο ν χάριν παραδείγματος. 
Χρεία ομως προσοχής, μήπως βλάπτεται ο Αγαθός μαθητής ΐκ  της γείτ- 
νιασεως ταύτης, Τοιαΰται περιστάσεις κα-θΐίτώίιν Αναγκαίας κα>- έντδς 
τοΰ σχολικού ετόυς τινάς μεταθέσεις. /Η μεΐάθεσις δμως : ώς Αμοιβή ή 
τιμωρία των επιμελών καί, εύτάκτων, ή των ένάντίόίν. Αποδοκιμάζεταί. 

Εις τά ακρα των βάθρων τοποθετούνται o i  ικ&νώτατίΗ καί Ιπίμελέ-
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στατοι τών μαθητών, άνομαζάμενο* έ χ ιμ ε λ ψ α ι τών βάΰρων* Ίά ’έργα 
τούτω.ν, ώς τοιοΰτοιν, θά δηλώση ήμιν. προ'ίων ό λόγος.

Διά πάσαν ένδεχομένην και αναπόφευκτον απουσίαν τοΰ διδασκάλου 
εκ: τ^ς αιθούσης της διδασκαλίας, διορίζεται δ επιμελέστατος καί ευτα*· 
κτότατος πάντων τών μαθητών, ετι δέ καί. αυστηρότατος το ηθος, yt.- 
ν ιχ ο ς  ^χιμελητης  αύτών. Ούτος καταλαμβάνει τήν εδράν τοΰ δίδασκά·* 
λου, υπομιμνησκενπρώτον εις τούς Ικτρεπομένους το καθήκον των, καί 
αν εκείνοι διατελώσιν Ατακτοΰντες, σημέιοΐ αύτούς καί παραδίδει τήν 
σ-ημείωσιν εις τδν διδάσκαλον. . Ουτος δε μετά σύντομόν Απολογίαν 3πι- 
βάλλει εις αυτούς τήν προσήκουσαν τιμωρίαν.

Έν τούτοις 6 διδάσκαλος ποεπει. νά φροντίζη, ε( δυνατόν^ μηδέποτε να 
λείπη ά,πδ της. αιθούσης της διδασκαλίας, οταν. απάρχωσιν ^δη έν ot. 
μαθηταί συνη.γμέ.νοι. Αί πλεΐσται Αφορ.μαί νεανιευμάτων και άλλων άτα~ 
ξΐών δίδονται έν καΐίρώ της απουσίας τοΰ διδασκάλου. Έρρήθη δε οτι συμ
φέρει νά: προλαμβάνονται, τά  σφάλματα μάλλον ή να τ ι μωροί ν-ται γινό^ 
μένα. ^Επειτα τήν αίθουσαν της διδασκαλίας πρέπει νά μάθωσιν οί ματ. 
θηταί νά υπολομβάνωσιν ώς τόπον ίερδν και νά φέρωνται. μετά, πολλης- 
εύλαβ'είας έν αύτη/ Πρέπει λοιπόν και ελαφρών Ακόμη Αταξιών· α{ αφορ- 
μαί ν,άί Αφαιρώνται, αΐτινες ϊσως εξω έν τ^ αδλ^ γινόμεναι δέν θά ήσάν 
αξ&αΐ: τιμ.ωρίας.

β )  *ί ΐ  χα τα  τ η ν  διόαβΥΜλίαν τάξ ις .

^Οπου πολλο,ι διδάσκαλοι συνεργάζονται Ιν τ ιν ι σχολείω,. ο επιστάτης" 
θά κρούη τήν κώδωνα ά ζ ρ φ ώ ς  κατά τήν τετάγμένην ώραν της ένάρ- 
ξεώς, καν έν τούτω οι διδάσκαλοί' αμελλητ ί εμβαίνουσιν εις τάς αιθού- 
σας της διδασκαλίας των· Οι μαθηταί, εισερχομένου τοΰ; διδασκάλου, 
θέτ.ουσι γοργώς τά  έπί τοΰ γραφείου βιβλία καί πλάκας υποκάτω έπί’ της 
επί τούτω σανίδος, καί Ανίστα-νται κοσμίως. Μετά τοΰτο·, κελεύοντος. τοΰ 
διδασκάλου-, κάθηνται. "^Επειτα: κελεύει: δ διδάσκαλος* « Τάς χεΤρας·: 
έπάνω ί. » Καί οί παιδες Ανατείνουσι τάς χεΕρ-ας. αμφοτέρας, Ιχοντες τδ 
ύπτιον τ%  χειρδς έστραμμένόν πρδς τδν διδάσκαλον^ Γ0  διδάσκαλος πα- 
ρερχό μένος θεωρεί τάς χεΤρας πάντων, αν η ναι καθαραί. Μετά τοΰτο κε
λεύει’ % Στρέψατε αύτάς ! » Καί οί παιδες στρέφόυσι· τδ πρανές της χειοδς 
πρδς τδ.ν διδάσκαλόν, οστις πάλιν παρερχόμενος· θεωρεί άότάς. Μετά: 

■τοΰτο. κελεύει’ ' <5 Τά· μανδύλιά σά ς! » Καί οί πανδες εκφέροί>σΐ-ν έκ τών: 
θυλακίο>ν τβ  ̂μανδύλίά των και έπιδεικνύουσεν: άυτά πρδς τδν . δίδασκα-



λον. iFfcp ερχόμενος δ διδάσκαλος πρδς- θ·ωο(αν τών χειρων^ θεωρεί άμα"
καί τα  πρόσωπα τών μαθητών καί τά  ώτα, «ν ήναι καθαρά, καί τήν
κεφαλήν, άν ήνα& λελουσμένη καί έκτενισμένη, .καί- τά . υποδήματα,: αν
ήναι καθαρισμένα. Γ/Οσοι μαθηταί δεν εχουσί τ ι τούτων καθαρήν καί έν
τάξει, τί άποστέλλονται εις την βρύσιν τοΰ σχολείου, ΐνα νιφθώσιν,' η 
τοποθετούνται, εις θέσιν άποκεχωοισμένην άπο τών άλλων μαθητών· ?! 
μετά συχνήν- έπανάληψιν άποπέμπονται εις την οικίαν, ινα εκει καθα- 
ρισθώσι.

Μετά την έξέτασιν της κάθαριύτητος γίνεται ή προσευχή.. Πάντες άνι- 
στανται επί. τώ κελεύσματι του.διδασκάλου καί σταυροΰσι τάς· · χειρας, 
καί άφον. ούτος βεβαιωθη οτι έπικρατεΐ έντελής σιγή, τάξις καί προσοχή, 
νεύει προς τδν έπιτετραμμένον την άπαγγελίαν της προσευχής μαθητήν, 
καί ουτος λέγει αύτην μεγαλοφώνως. εύκρινώς κα ίσεμνώ ς. Συνήθης 
προσευχή Ιστω τδ. « "Αγιος, ο Θεδς » .τρις μετά τριών σημείων. τοΰ σταυ- 
ροΰ, και το « Πάτερήμών’ » καί τέλος πάλιν τρις .τδ σημεϊον τοΰσταυ- 
ρου % $δουσιν έν άρχ5) πάντες £σμά τ ι ίερδν, καί μετά τούτο λέγει α 
επιτετραμμένος τδ « Πάτερ ημών. »

Μ ετατήν προσευχήν, ,κελεύοντος τοΰ διδασκάλου, καθίζουσιν ο ίμ α -  
θηται,. εν ίσϊ] άπ’ άλλήλων άποστάσέι οι επί τοΰ αυτου βάθοου, καί Ιν 
εδθυγραμμκχ οί όπισθεν άλλήλων' διότι ουτω δ διδάσκαλος, καί εύκολώ- 
τερον επιβλέπει πάντας καί εύθ.ύς αισθάνεται καί τήν έλαχίστην μετα- 

■ τοπισιν τίνος.
Καθήμενοι πρέπει νά κρατώσι τον κορμόν των εύθύν καί #ρθιον, άκόμη 

καιγόταν γράφωσι, τούς δέ πόδας νά Εχωσι παρ’ άλλήλους .έπίντοΰ δπο- 
ποδίο.υ, .ουδέποτε επ’ άλλήλους, ουδέ νά κι νώ σι ν αυτούς* τάς δέ. χεΐρας, 
αν^δεν. πρέπν» νά κρατώσι βιβλίον % γραφίδα, $ νά σημάνωσί τ ι δι’ αύτών’ 
πρεπεί νά εχωσιν αείποτε συμπεπλεγμένας εμπροσθέν των επί το.Ο γρα
φείου να βλεπωσι δε πρδς τδν διδάσκαλον άτενώς.

Πριν βεβαιωθη δ διδάσκαλος οτι πάντες όί μαθηταί ίχουσι τήν ειρη- 
μενην στάσιν καί δτι έπικρατεΐ έντελής σιγή και . Ηρεμία, δέν πρέπει να 
άρχίση τήν διδασκαλίαν του.

Θά ήτο άν τ ι παιδαγωγικόν, άν ήθελεν δ διδάσκαλος έκάστοτε διά μα
κρών υπομνήσεων καί νουθετήσεων νά άποκαθιστ^ τήν ειρημένην τάξιν. 
■Ρς επί τδ πλειστον άρκει έπίσχεσις καί σιγη αύτοΰ έπί τινας στιγμάς καί: 
προσήλωσις. αύστηροΰ βλέμματος επί τους μήπω ελθόντας έίς τάξ'ιν, ίνα· 
φέρη παντας εις ταύτην. Ει δε μή, §ν νεΰμα, έλαφρδς κτύπος έπ ί. τη?.· 
έδρας,, ή ήρεμα ία έκφώνησις.« Προσοχή ί » πάντως θά άποκαταστήσ.η^/
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τ|ν. ’Ενταύθα Ίχει ευκαιρίαν ο διδάσκαλος '.νά επίδειξη τήν παιδαγοιγικήν 
δύναμιν τοΰ. οφθαλμού του. . ; .

*Αν. διά τι. γελοΐον συμβεβηκδς απαντες ον .μαθηταί θορυβήσωσν, τότε-·· ., 
διατάσσει δ διδάσκαλος αυτούς έντόνως καί σπουδαίως νά σηκωθώσιν 
ορθιοι, πάλιν νά καθίσωσι, πάλιν νά σηκωθώσι, νά άνατείνωσι τάς χείρας 
καί νά έκτελέσωσί τινας χειρονομίας, ίσως καί νά ψάλωσί τ ι , .. επειτα· 
νά καθίσωσι πάλιν, λαμβάνοντ'ες ην προείπομεν. στάσιν' επί. τινα-χρόνον 
άς επικράτησή άκρα σιγή, δ δέ διδάσκαλος έν τούτώ προσβλέπει: αύστη- 
ρώς τούς μαθητάς' επειτα άνάλαμβάνουσι τήν διακοπεϊσαν εργασίαν· Εις 
τδ αύτδ επιχείρημα άς καταφεύγω καί-, οσάκις οί μαθηταί ενεκα μάκρας- 
καί £χι πολύ τερπνής διδασκαλίας*, μάλιστα έν ήμερα θέρμη, άποκάμνουσ* 
καί άρχίζουσι νά άνησυχώσι. ■

Κατά την διεξαγωγήν μαθήματος τίνος συνήθως τηρείται ή εξ^ς τάξις’ 
ά;. γίνεται, έξέτασις τοΰ . προδεδιδαγμένου. η έπιθεώρησις οικιακής εργα
σίας" β'. ,ερμηνέία τοΰ επομένου μαθήματος’ γ'. έξέτασις τούτου άν κα- 
τενοήθη* δΛ. γραπτή άσκησις τοΰ δεδιδαγμένου.· ?,Ετι δέ πρέπει πάντοτε, 
δ διδάσκαλος νά δίδη οικιακήν εργασίαν. Ταύτης τδ μεν ποσδν ρύθμιζε;· 
τα ι πρδς τάς οικιακάς περιστάσεις τ ίς  πλειονότητος τών παίδων σχοτ' 
λείου-τινός.’'Αν δηλαδή εν τιν ι σχολείφ μαθητεύουσιν ώς επί τδ πλεΐστ&ν 
εύποροι-■ παιδες, καί ευρίσκεται εν πόλει, οπού δ οικιακδς βίος συνήθως εί-r 
νζι κανονικό>τερος και δλιγώτερον μεταχειρίζεται. εις.'τάς άνάγκας του 
τούς μαθητεύοντας παΐδας, εκεί δύναται δ. διδάσκαλος νά έπιβάλλη πλεί·? 
ονα οικιακήν εργασίαν. Έν δέ ταΐς κώμαις, οπού δ οίκος συνήθως δια
θέτει εις τάς χρείας του τδν άπδ· τοΰ σχολείου ελεύθερον χρόνον τών παί
δων, καί έν σχολείω άπόροϊν παίδων πρέπει νά είναι πολύ μικραί α ί οΐ-; 
κιακαί έργασίαι. ΓΩς πρδς δέ τδ. ποιδν, ή έπιβαλλομένη οικιακή εργασία' 
πρέπει νά είναι πάντοτε τοιαύτή, δποίαν νά  είναι βέβαιος .δ διδάσκαλος- 
οτι καν οί Ασθενέστατοι τών μαθητών θά δύνανται νά τήν έκτελέσωσιν 
ανευ ξένης' βοήθειας. .

Κατά τήν-ερμηνείαν τοΰ έπιόντος μαθήματος, άν δέν είναι χρεία νά; 
βλέπωσιν εις βιβλίόν οί μαθηταί ?) νά γράφωσιν, δφείλουσι νά εχωσι. τήν 
εμπροσθεν ειρημένην στάσιν και νά βλέπωσιν ατενώς πρδς τδν διδάσκα
λον. f Ο δέ διδάσκαλος πρέπει νά. ορθοστάτη, άν δέν τοΰ είναι δυσφόρητΟν» 
και νά μένη έν τη αυτη θέσει, ούχί νά περίπατη άνω κάτω* .διότι είναι 
δύσκολονείς.τούς. παΐδας νά παρακολουθώσι .τάς κινήσεις αύτοΰ; διά τών.· 
hφθαλμών* καί άνευ- μεγάλης άνάγκης δέν πρέπει νά : καταλείπη τήν: 
έδραν το υ ... ,ν;- .· - .. ·'.’
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Κατα την εςετασιν πρέπει 5 διδάσκαλος νά άποτείνη. τήν εξεταστικήν' 
ερώτησιν είς πασαν την τάξιν, ούχί είς ενα μαθητήν προονομασθέντα' 
διότι ουτω μόνος εκείνος φροντίζει περι της προσήκούσης άποκρισείος, ο ί . 
§ε άλλοι, νομιζουσιν εαυτούς άπηλλαγμένους. ■

Η έρώτησις πρέπει νά ηναι σαφής καί ώρισμένη, δηλαδή νά επιδέχε
τα ι μόνον μίαν ορθήν άπόκρισιν*
·; είναι αίέρωτ^σεις, χαθ’ .^ .δ  διδάσκαλος λέγει σχεδύν δλον

το αποκριτέον και άφί.νει είς τον μαθητήν: διά τίνος, ή τινων λέξεων, ώς 
έπί το  πλεϊστον υπο της-άκολουθίας τοΰ λόγου ύποδηλουμένων, νά άπο- 
τέλειώση τήν άπόκρισιν* καταγέλαστοι δέ έκεϊναι, καθ’ ας μόνον σύλλα- 
βαί τινες καταλείπονται εις τον μαθητήν πρ6ς άπόκρισιν.

 ̂ Το ερωτώμενον πρέπει νά δύνανται πάντες οί μαθηταί νά,άποκοιθώσιν, 
εί όέ μή οί πλεΐστοιν '■ .

Ερωτήσεις, τάς οποίας έκτων προτέρων ήξεόρει δ διδάσκαλος δτι ολί- 
γιστοι εύφυεΐς δύνανται νά άποκριθώσι, δεν πρέπει νά άποτείνντ*

'Ωσαύτως δέν πρέπει νά μεταχειρίζεται σκολιάς %■ άπατηλάς ερωτήσεις.
Οί μαθηταί οί νομίζοντες εαυτούς ; ικανούς-νά δώσωσι τήν προσ^κου

νάν άπόκρισιν, σημαίνουσι τοΰτο μετριοφρονώ^,' άνατείνοντες τον πηχυν 
τίίς δεξιάς και τον λιχανον εκ τών δακτύλων, στη ρι ζουμ ένου τοΰ άγκώ- 
νος επί τοΰ βάθρου. ΙΧασα άλλο’ία σημανσις, ο!ον δι» άνατάσεως της- δλης 
χειρύς, δι* άναστάσεως έκ της θέσεως, διά πρακύψεως, διά συστροφης τοΰ 
δακτύλου Ιντώ  άέρι, διά φωνής εγώ ! εγώ ! πρέπει άνενδότως νά κατα- 

' πολεμηται.
Μετά τήν ερώτησιν δ διδάσκαλος 

άναγκαιον χρόνον πρύς σκέψιν \ άνάμνησιν’ έπειτα δρίζει συνήθως Ικ 
τών σημαινόντων Ινα τδν άποκρινούμενον. Δύναταν δμως νά δρίζη είς 
άπόκρισιν καί εκ των μή σημαινόντων, οσάκις νομίζει τοΰτο συμφέρον,

Ό δρισθείς άνίσταται έν τ% θέσει του ό'ρθιος, στηρίζει τάς άκρας.χεΐ-, 
ρας^έπϊ τοΰ βάθρου, (ή καί σταυρόνει αύτάς είς μικρό τέρας τάξεις,) βλέπει 
» α τ  ευθείαν προς τον διδάσκαλον και αποκρίνεται ζωηρώς καί έύκρινως.

Η απόκρισις- πρέπει νά ηναι πλήρης πρότασις, ούχί συμπληρωτική της 
•Ιρωτησεως τοΰ διδασκάλου.

’Αποκρίσεις διά τοΰ να ι καί οχι, ή- διά τινων λέξεων μόνον, είσ'ιν άπό- 
λητοι, και αν ή ναι ίρθαί. *0 λόγος είναι προφανές. Έν τώ σχολείω δέν 

πρόκειται νά. μάθωσιν οί παιδες μόνον τά πράγματα, άλλά νά άσκηθώσ* 
**1 εις τύ. λέγειν δρθώς περί τούτων.. Έν. τρύτόις μόνον είς κάτωτερας 
τάξεις πρέπει νά τηρηται απαράβατος δ νόμος ούτος, :
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πρέπει να διδν}· εις τούς μαθητάς τον

Γ0  μήδυνάμενος νά «ποκριθη είναι τιμωρητέος, ού μόνον διά τήν 
άγνοιαν τοΰ έρωτωμένου, άλλά και διότι έσήμανεν. *Αν δέ τις άποκρί- 
νεται μέν, άλλ’ ούχι τήν ορθήν άπόκρισιν, .πριν. καταδικάστε τύν μαθη
τήν δ διδάσκαλος πρέπει νά συλλογισθη, αν το σφάλμα προέρχεται Ις 
απροσεξίας τοΰ μαθητου είς το ερωτώμενον η έξ άμελετησίας, ή μάλλον 
.εκ παρεννοήσεως τοΰ ερωτωμέ νου, ής α ιτία  είναι ούχι σπαν ί ως αμελής, 
άόριστος, επιπόλαιος κατασκευή της ερωτήσεως παρά τοΰ διδασκάλου. 
Ένταΰθα εχει δ διδάσκαλος ευκαιρίαν νά διδαχθη μέγα μέρος τοΰ Γνώθι 
<>αυτον παρά τών παίδων, ccv είναι επιδεκτικός μαθήσεως., δηλαδή αν δεν 
είναι δξύθυμος, και αν δεν κατ£χεται υπο της ψευδό φιλοτιμίας νά θέλή 
νά νομίζεται αναμάρτητος, και σφαλείς νά αίσχύ νεται νά ωαννί είς τούς 
μαθητάς δτι και αύτος έσφάλη.

"Οταν πρόκειται περί πράγματος, το δποϊον οφείλουσι πάντες νά ήξεύ' 
|ωσιν, οΐον. κατά. τήν έξέτασιν με μελετημένου μαθήματος., πρέπει νά 
πέριμέννι νά σημάνωσι πάντες. Ά ν  ολίγιστοι σγ;μαίνωσι, πάλιν δίδεται 
Αφορμή είς τον διδάσκαλον νά συλλογισθη μήπως ή διδασκαλία ήτο τροφή 
δύσπεπτος ή υπέρογκος είς τούς παΐδας, καί, άντί νά τιμωρήση αυτούς, 
νά παρασκευάσν) έκ νέου αύτήν εύπεπτο τέραν.

Έν φ  μαθητής τις εξετάζεται οί άλλοι έφείλουσι νά προσέχωσιν, αν 
αποκρίνεται δρθώς. Και άν τις νομίζη δτι σφάλλεται που ό εξεταζόμενος, 
ιρύδόλώς συγχωρειτάι νά πα^ρεμπίπτη εύθύς διορθών, άλλά δικαιοΰται νά 
άνατείνν? τήν χειρα, κα'ι όταν είναι .καιρός? δ διδάσκαλος ορίζει έκ τών 
σημαινόντων τον διορθώσοντα. Ενίοτε δμως είναι άνάγκη νά άπαγορευθνί 
.και το νά άνατείνωσι τήν χεΐρα, πριν άποτελείωση τον λόγον του η το 
-εργον του δ εξεταζόμενος’ διότι ενδέχεται ουτος μέν νά λέγνι ή νά εργά
ζεται ορθώς, άλλος δέ τις, νομίζων οτι σφάλλεται, άνατείνει τήν χειρα, 
δ δε εξεταζόμενος εκ τούτου θορυβούμενος μεταπίπτει ά~ο τοΰ ορθόΰ.· 
·$ίς το εσφαλμένο ν.

’Αντι ολίγων, έπι μακρον χρόνον είναι συμφερώτερον νά εξετάζονται 
πολλοί επ’ ολίγον χρόνον έκαστος" πολλοί μέν, ίνα συχνότερον εξεταζό
μενοι πάντες, όλιγ'ώτερον τολμώσι νά άμελώσιν, ελπίζοντες ότι Οά λ«- 
•θω.σι τον διδάσκαλον, καί ινα συχνότερον άσκώνται' επ’ ολίγον όέ χρόνον 
Ικαστός, διότι είναι δύσκολο ν έπί μακρον χρόνον νά κρατηται εν τετα
μένη ή προσοχή τών μή έξεταζομένων.

Οί μαθηταί πρέπει νά έξετάζωνται άναμίξ και δι’ ολίγων ήμερων οί 
ξάντες έ.ίς έκαστον μάθημα, ΓΓρος.τοΰτο δύναται δ διδάσκαλος νά κατά-*· 
5·τήσν] δι’ εαυτόν τάξιν τινά άγνωστον καί άνεξιχνίαστον είς τούς μαθη-

(3 .
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τας. Πρέπει δε να φυλαττηται άπδ δύο τινών, πρδς· α άνεπαισΦ'/ίτως ί?®;·* 
ρετηρηθη οτι ρεπει πας διδάσκαλος πρώτον, άπδ τοΰ νά έξετάζτ] συχνό" 
τερόν τούς πλησίον έαυτοΰ καθημένους, ΐνα  μη εις τήν άδικίαν τήν έξ 
ανάγκης προσγινομένην εί’ς τούς οπι'σθεν καθημένους προσθίττι δ διδά
σκαλός καί εκούσιον αδικίαν’ δεύτερον, άπδ' του νά έξετάζ^' συχνότερο·? 
τούς ικανωτέρους. Τούτου του δευτέρου αίτιον είναι φυγοπραγμοσύνη τις 
του διδασκάλου, διότι οι Ανίκανοι εξεταζόμενοι, παρέχουσι πράγματα 
εις-τδν διδάσκαλον.

Αν μέλλ'/] νά γείννι άνάγνωσις η γραφή, και χρησις άρά βιβλίων καί 
πλακών, πρέπει νά γίνεται ή Αναφορά και ή δπόθεσις τών οργάνων τού
τ ο ι  ού· μόνον έν ταχεί, αλλά και έν πάση Ηρεμία. Πρδς τοΰτό γίνεται 'ο 
εργασία αυτη διά τακτικών κελευσμάτων* δηλαδή κελεύει ό διδάσκαλος 
Τα βιολιά (η τας πλάκας) επάνω ί rfEv ! Έν τούτω συλλαμβάνουσιν οί μα* 
θήται τά  έπί της σανίδος υποτεθειμένα βιβλία, κύπτοντες, έν άνάγκν) νά 
ϊόωτί, πάντες έκ του δεξιού. μέρους. « Δύο ί » Έν τούτω άνυψοΰσι. τά  
λήφθέντα δπεράνω τοΰ γραφείου, εχοντες τάς χείρας δριζοντείους. «Τρία!» 
Έν τούτο) καταθέτουσιν αύτά έπί τοΰ γραφείου άψοφητί< Όμοια τάξις 
τηρείται και κατά την υπόθεσιν αυτών. Εις τδν r/Ev ! άνυψοΰσι τά  βιβλία' 
εις τά  δύο ί θέτουσιν αύτά υποκάτω* εις τδ Τρία ! θέτόυσι τάς χείράς έπί 
τοΰ γραφείου συμπεπλεγμένας, και λαμβάνουσΐ την προσ^κουσαν στάσιν.

*Αν πρόκειται νά γράψωσιν έπί πλακών η έπί χάρτου', κελεύει δ διδά^ 
σκαλος νά δψώσωσι τάς γραφίδας, ΐνα ΐδη αν εχουσι πάντες καί άν είναι 
Ιν Ηαλγί καταστάσει (άν <χ.ί λίθιναι γραφίδες εχουσι τδ προσηκον μέγεθος 
καί.άν είναι έξεσμέναι.)

Αι πλάκες τών παιδων πρέπει νά εχωσιν ίκανδν μέγεθος, νά είναι κα
λώς κεχαραγμέναι καί νά φέρωσιν έξηρτημένον τεμάχιο ν σπογγού βεβρεγ- 
μένου. Εόχης εργον έιναί νά μ*/] λαμβάνωσιν οί πάϊδες τάς πλάκας μεθ’ 
εαυτών εις την οικίαν, άλλά νά καταλείπώσιν αυτάς ζΐς τδ σχολειον. Έν 
τόιαύττι περιπτώσει γίνεται έν κάιρώ η διανομή ώδε* προσκαλεί δ Διδά
σκαλος τους επιμελητάς τών βάθρων και δίδει εις έκαστον εξ αύτών τό-" 
σας πλάκας, όσοι εισίν οί καθ*/,μενοι έπί έκάστου βάθρου. Ούτοι δε, άν 
ΐίπάρχ*/} διάδρομος μεταξύ έκάστου βάθρου, παρερχόμενοι εμπροσθεν κα- 
ταλείπουσιν άνά μίαν εις έκαστον παίδα" άν δε δεν υπάρχω φέροντες τά  
λήφθέντα, καθίζουσιν εις την θέσιν των, καταλείπουσιν εμπροσθεν εαυτών 
την υποκάτω, καί τάς λοιπάς πάσας παραδίδουσιν έκαστος έις· τδν πα- 
ράκαθ^μενόν μαθητήν. Ούτος πάλιν κάταλιπών την υποκάτω εμπροσθέν 
του παρκδίδει τάς λοιπάς -ε:ς τδν κατόπιν, καί ουτω μέχρι τέλους, eJJ

Ίδί- ΠΕΡΙ ΤΗΣ έΝ ΐΩ  ΣΧΟΑΕΙ$ TASBOS;

&ΰτή τάξις. τηρείται κ α ι κ α τ ά τη ν . -.συ ν αγωγήν καίπαράδοσιν τών πλα^; 
χών εις, τον διδάσκαλον. rfIva δέ μη λαμβάνή άλλος άλλου πλάκα, χειρο- 
τέραν αντί καλλ,ιτέρας, καλδν είναι έν άρχη τοΰ σχολ. έτους έκαστος μα̂ · 
θήτης νά καταβάλλνι τδ τίμημα εις τδν· διδάσκαλον καί <©6τος w. φρον-: 
τίσ^: περί. άγορ;ας δμοιομόρφων πλακών.

Πασα διατάραξις' ηδιακοπή της δι δα σκαλ ί« ς πρ έπει ’ έπι μελ ώ ς νά ά πο -  
φ ευ γη τα  ι .. ΊΕΓ δίδασκα λ ί α κ αί άγωγή τών παί δω ν απαιτεί, κ α θ ώ ς η κ λώ̂ - 
σήσις, Ηρεμίαν καί ζέσιν. ^ θεν ’.

,νΑ.ν οί παίδες θέλουσι νά έρωτ&σωσί τ ι τ»ν. διδάσκαλον, πρέπει νά στιμά- 
-νωσι τοΰτο δι* άνατάσεως της χειρός. Πριν δ διδάσκαλος επιτρέψε εις άύ~- 
τους νά ειπωσι τ ί θέλουσι, δεν πρέπει νά συγχωρητ&ι μηδερΛα έρώτησις.

Κατά τήν διδασκαλίαν δέν συγχωρουνταν καταγγελίαι 2h παράπονα τών 
μαθητών επ άλληλους, η. ανακρίσεις- Τά τοιαΰτα η διαλύονται, συντόρ,ως 
πρδ της ένάρξεως,η αναβάλλονται μετά τδ τέλος τοΰ μαθήματος.

Δέν συγχωρείται κατά'την ώραν της διδασκαλίας νά ερχωνται γονείς 
.καί νά φέρωσι παράπονα η νά ζητώσι πληροφορίας, άλλά νά ,κάΟηνται 
ήσυχοι περιμένοντες τδ τέλος»

Γονείς ν) άλλοι επισκεπτόμένοι τδ σχολειον, δέν συγχ&)ρείται ·νά περ-ι- 
-■φερωνται άνω κάτω έν ττί αίθούσνι, νί νά συνδιαλέγωνται μετά τών μ.α- 
θητών.

Θύδείς διδάσκαλος τών συνεργαζομένων, παρών κατά την διδασκαλίαν 
άλλου, συγχωρείται νά έπεμβαίνη είς τά  καθήκοντα εκείνου, έπιβάλλω.ν 
ησυχίαν εις τούς μαθητάς,· διορθώ.ν τά  .κατά τ,ην .διδασκαλίαν τυχδν 
σφάλρ.ατά του τ. :τ.

"Αν εισέρχεται τις ξένος εις τδ. σχολειον, πρέπει νά.άνίστανται .οί μα
θηταί μόνον άφοΰ δώση εις αυτούς δ διδάσκαλος τδ πρδς τοΰτο σημείον.

Τδ νά έξέρχωνται οί μαθηταί πρδς χρείαν των.κατά την ώραν της δι
δασκαλίας πρέπει νά άπομάθωσιν, άφοΰ καθ’ εκάστην ώραν θά γίνετ«ι 
διάλειμμα καί θά έξέρχωνται ο ί μαθηταί. Έν τουτοις δ διδάσκαλος δέν 
δύναται· νά μη δίδη την άδειαν εις τούς έπιμόνως ζητοΰντας, άλλά νά 
επιπληττ*/) καί νά τιμωρώ αυτούς, πλην, άν είναι βέβαιος OTt διά σωμαλ
τική ν.άσθένει αν καί δχι δ'/ απρονοησίαν η κακήν εξιν λαμβάνουσΐ χρείαν 

■ τούτου..
... Κατά τδ τέλος τοΰ πρώτου προμεσημβρινού καί μεταμεσηρ.βρι-νρΰ μα
δήματος σημειόνει 6 διδάσκαλος εις τδν έπί τούτω ελεγχον τούς άπόντας: 
μαθητάς. Τοΰτο γίνεται ταχέως καί άλανθάσ-τως ώς εξης. Έκαστος έπι̂ · 
μελητής. βάθρον γνωρίζει-καλώς τούς έπί τοΰ βά^ου του καθισμένους μα^
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θητάς, άφοΰ πάντοτε οί αυτοί έπί τοΰ αύτοΰ βάθρου καθίζουσιν. Ό δι
δάσκαλος λοιπον ερωτ ί̂ * Τίς λείπει J » Οί έπιμ.εληταί ευθύς άνίστανται,· 
καί δ.τοΰ Λ' βάθρου λέγει μεγαλοφώνως' « 5Κκ τοΰ'Α' βάθρου λείπει ο' 
δείνα και ο δείνα ! η το Α' βαθρον πλήρες ? » Καί δ διδάσκαλος σημ,ειόνε& 
έν τω ελέγχω, έν ώ ot μαθηταί εισί καταγεγραμμένοι η καθ’ *$ν εχου.σιν 
επί τών βάθρων τάξιν η μάλλον άλφαβητικώς. Μετά.τόν πρώτον λέγει δ 
δεύτερος τούς άπόντας* μετά τούτον, ο. τρίτος, μέχρι τέλους*

Οί μετά μίαν $ πλείονας απουσίας ερχόμενοι εις το σχολειον σωείλουσι 
να φερωσι γραμμα τών γονέωνη κηόεμ,όνων, δικαιολογούν τήν απουσίαν* 
άλλως τιμωροΰνται.

(επε.ται συνέχεια).
' ϊ ί ΐ .  :,γ" ρλεϊιι!:,
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ

ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙΟΪΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

( 3 .  <7-jv=y. f f 'a , 1 0  5 )

ΜEPOS Α%>

Τά δε παραγγέλματα, οις ήκολούθησαν προς άνατροφήν και εκπαίδευ
σήν τών παίδων και τόν τρόπον και τά επί τούτω βοηθήματα, θά έπλη- 
ροφορούμ,εθα εν πλάτ'ει και ακρίβεια, αν διεσώζοντο το παρά Μακρο.βίφ- 
(Saturn III 6} μνημονευόμένον σύγγραμμα τοΰ περιωνύμου Μ άρκον 
IIoqvJ ov Ι ία τ ω ν ο ς ,  του τιμητικού « de liberis edacandis » περί τοΰ 
πώς δε"ϊ άνατρέφειν τούς παιδας καί το τοΰ Μ άρκον Τερη’τ ίο νΟ 'νά ρ * 
ρωΐ'Ο^,ανόρός λογιωτάτόυ απάντων τών 'Ρωμαίων « AtitiiguHates rerom- 
humanarum » η άλλου τινός'Τερεντίου βίβλοι, έν άΤς· ιστορούνται ρω-· 
μ.αικα γεγονότα. Τούτων απάντων γίνεται ή προσήκουσα μνήμη καί έκτί- 
μησις. εν τοΐς σύγγραμμα σι τών ειδικώςπερί τδ ζήτημα της τών 'Ελ
λήνων και Ρωμ,αίων άγωγ% καί παιδείας α σχολή θέντων Niemeyer 
Cramer, Krause κτλ. Καί ομως εκ της συλλογής τών εις την δημο
σίαν αγωγήν και τόν κατ’ οίκον βίον άναφερομένων πιστοΰται, ότι ουτ*·' 
εν τη περι η.ς ο λογος περιοδω, ούτ’ εν τη. επομ,έν'/j ή άγωγή έγίνετο δη—1 
μόσία, |άλλ’ ιδιωτική· διότι οι 'Ρωμαίοι δεν έθέσπισάν διά νόμων ινα ο ί

παιδες αυτών άνχτρέφ<?ίνται. καί διδάσκωνται δημοσία, μηδ’ ΐνα α ί σω~ 
μ.ατικαί ασκήσεις έ πι τελών τα ι κατά προδιαγεγραμμένο ν τρόπον, ατε νο- 
μίζοντες, ότι τοΰτο δέον ν’ άφίνηται .εις τήν κοίσιν τών γονέων. Έν τού-, 
τοις επειδή ή 'Ρωμαϊκή Οικογένεια ή το δ πυρήν της'άρε της καί της άγω- 
γνίς, νΐμπόρούν ν& πκττεύωσιν, οτι ή νεολαία έξετρέφετο κατά το έθος 
τών 'Ρωμ,αίων. Κάί τοΰτο μεν ούχί εκ τύχης, άλλά προβεβουλευμένως 
έπετρέπετο τόις· γονεΰσίν, ώ; εμφαίνει, τό έξης. περί πολιτείας (IV 2) 
"ζωρίον .τοΰ Κικέρωνος « κατ’ άρχάς, λέγει 6 Κικέρών, δέν ή θέλησαν (οί 
'Ρωμ,αΤοι) ινα ή ανατροφή τών παίδοιν, περί ην οί "Ελληνες πολλά μάτην 
,εμόχθησαν καί δι’ ΐιν μ,όνην δ Πολύβιος δ ήμ.έτερος ξένος καταμ,έμ.φεται 
τήν ολιγωρίαν τών ή μ ετέρων καθεστώτων,, δρισθη δι’ έγχιορίων νόμ.6>ν : 
η δημοσία νά προβάλληται, η νά ηναι. καί ή αυτή απάντων. » Αιτία δε 
τοΰ πράγματος (ην παρασιωπά δ Κικέρων) ή το πιθανώς, cm τά  τέκνα δέν 
άνήκον είς τήν πολιτείαν, ώς παρά Λακεδαιμονίοις, άλλ’ εις τούς γονείς 
?) κάλλιο ν ειπεΐνεις τόν πατέρα ^έχοντα καί τούς υιούς καί τήν οικογέ
νειαν υπό τήν έαυτοΰ κυριότητα. Γ/Ινα λοιπόν μ.ή φαίνηται μ.ειθυμένη ή 
έν τω οικω. κυριαρχία άπήρεσε τοις 'Ροιμαίοις ή καθιέρωσις ρητοΰ γνώ- 
μ,ονος, ή νόμου, πρός 8ν ώφειλε ν̂ά μεθαομόζηται ή έκπαίδευσις καί 
δ ή α παν.τες, ή ot πλεΐστοι νά έκμ,ορφώντ-αι έν ,τοϊζ εαυτών διδάγμ,ασιν. 
Έντεΰθεν άπαντα, ή καν τά πλειστα, παρέμειναν τοις γονεΰσι, διό δ 
Σενέκας (<3e benef. Ill, 17) λέγει « επειδή τη νεότητι ώφέλιμον είναι 
τό άρχεσθαι,. ετάςαμ-εν επ’ αυτών οίονεί κατ’ οίκον άρχοντας, υφ’ ών της 
φυλακής νά συγκρατώνται. » ''Οθεν δημ-όσια σχολεία έν ταότη τη πε- 
ρίόδω δεν δπηρχον παρά 'Ρώμαίοις. Μνημονεύουσι δε οι συγγραφείς τά  
έν τοΐς σχολείοις πράγματα καί τούς έν δημ.οσίοις τόποις έπιτελουμ-ένους 
αγώνας. ΙΙρώτην μ,νείαν ρωμαϊκού σχολείου-1· ποιείται Διονύσιος ο 'Αλι·̂  
καρνασσεύς ('Ρωμ. ’Αρχ. Γ'. 93) ιστορών, οτι δ Νάβιος όνομ.αστός οίω- 
νοσκόπος της έποψης τοΰ Ταρκυνίου Πρίσκου παΐς ών ετι ώδηγήθη εις 
'Ρώμην υπό τοΰ εάυτοΰ πατρός, διαγνόντος τήν περί τήν μαντοσύνην 
έπιδεξιότητα τοΰ υίοΰ αύτοΰ καί έπέμ,φθη εις σχολειον. Έκμ.αθών δέ τά  
πρώτα στοιχεία παρά διδασκάλω Έτρούσκω έμπειροτάτοι τών μελλόν
των έρμ-ηνευτη, παρεδόθη πρός έκπαίδευσιν. » 'Η άφήγησις εχει τ ι τό μυ
θώδες, ώς άλλα ύπό τοΰ αύτοΰ περί σχολών ιστορούμενα. 5,Αλλης εποχής.

1 Τ ά  π α ρ ά  'Ρ ω μ α ίο ις  ΐ ϊα ιδ χ γ ω γ ε ΐα  ε κ α λ ο ύ ντο  sc lio j®  ή τ ο ι σ χ ο λ α ί, ά ν ά ι ία ύ λ α ι ,  
ά π ό  το ΰ  επ ιπ ό ν ο υ  δ η μ ο σ ίο υ  β ίο υ , . η 1«{ 1 ί= :κ γώ ν ΐς  το ΰ  π ν ε ύ μ α τ α ; ,  o l os δ ιύ ά - ,  
ΐκ ο ν τ ε ?  Iiid.i ΐΏ 3§Ϊ8 ΐΠ = ί:(δ ιδά7κ«λο ι τ ο ΰ  ^ γ ώ νο ς ) .
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μέμνηται δ Λίβρας (VI 25)* δ Κάμιλλος δήλον δτι είσελάσας εις την ειρτρ·*'· 
νΐυθεΐσαν πόλιν των Τούσκλων βλέπει άναπεπτάμένας. τάς_. πόλας καί έν  
άνοι^τοχς πα ρα πήγμα σι ν άπανταπροκείμενα' καί παιδαγωγεΐα θροοΰντοέ 
έκ τών φωνώντών μαθητών. .’Αλλαχού πάλιν (V, 27) ιστορείται υπό τοΰ 
αυτοΰ το παιόέυτήριον τών Έτρούσκων το έν Φαλερίω (πρωτευούση τών 
Φαλίσκοϊν τά  νυν ci vita Castellan a) και το  παρά 'τοΐς Φαλίσκοι^έπικρα- 
τήσαν εθος, καΟ ο πλείονές" άμα παιδες τον αυτόν διδάσκαλον καί παι
δαγωγόν εχοντες διετέλουν υπό την έπιτή,ρησιν αδτοΰ, έπάγοντος του 
Αιβίου·, δτι ή συνήθεια αυτη παρέμεινεν· έν Έλλάδι έπί της εαυτου επο
χής, και οτι οί τών προυχόντων υιοί έξεπαιδεύοντο υπό του διαπρέπον-* 
τος έπί ταΐς γνώσεσιν. Ει καί δ Λίβιος ά φηγειται το γεγονός ο.ύχί πολύ: 
επηκριβωμένοίς, οπ&)ς ποτ αν η έκ τών λέξεων αυτοΰ κατάδηλέ ον γίνεται, 
οτι κάΐ πλειονες εγένοντο οι έν Φαλερίω διδάσκαλοι και πλεΐστοί τών ■ 
μαθητευομενων διεπιστεύοντο υπό την έποπτείαν Ινος έκαστου έκείνων, 
οτι.τών έπιφανών οί υιοί έδιδάσκοντο υπό τοΰ λογιωτέοοο και δτν τεώ 
λευταΐον κατα τον αιώνα τοΰ’ Καμίλλου κάί τοΰ Λιβίου οΰπω κατίσχυσε 
το εθος, ωσθ ο αυτός νά ήναι διδάσκαλος και παιδαγωγός τών παίδοίν .̂ 
«λλ ότι παρ Ελλησιν ενέμεινεν ή.συνήθεια αυτή μέχρι τών χρόνων τοΰ- 
Λιβίου. ; Ο δε Πλούταρχος λέγει, οτι οί Φαλίσκοι, ώς.. οε "Ελληνες, είχον» 
κοινόν τόν αυτόν και διδάσκαλον και παιδαγωγόν, μη προστεθείς ομως 5 
τίνες τών Ελλήνων. "Οπου. δ.ε παιδαγωγοί παρακολόοθοΰντες Τούς παΐδας 
εχρησίμευον και ώς διδάσκαλοι, παρέδιδον τούς υιούς έκείνων μόνον τών 
οικογενειών, παρ’ ών έλάρ.βανον μισθόν και ουχί τούς τών άλλων πο
λιτών. ’Εντεύθεν ύ^λον* οτι οΰτε παρά τοΐς Έτρούσκοις, ουτε παρά τοις 
Λατίνοις υπήρχον δημόσια σχολεία έπισήμως ιδρυμένα καί δημοσία δα
πάνη συντηρούμενα, -εις α επετρέπετο ή φοίτησις τών τέκνων απάντων 
τών πολιτών.. Έν δέ τώ μ νημο νεύει ν ρωμαϊκών παιδευτηρίο>ν επέρχεται; 
ήμΐν χωρίον τοΰ·Λιβίου (HI, 44) ενθα παρέχεται τώ ίστορικώ εύθετος ή· 
ευκαιρία ϊνα ε?πνι τ ι  βεβαιότερον περί τής Αρχαίας τών * Ρωμαίων παιδεύ- 
σεως και τών σχολείων αυτών, άφηγούμενος μάλιστα άρίγνωτον γεγονός, 
τοσοΰτον άπέχον.τών ιδίων χρόνων, έν οϊς τό σύστημα τής διδασκαλίας 
τέλεον μετεβλήθη, πλήν άλλ’ ομως άκρ£>> δακτύλω άπτόμενος τής υποθέ- 
σεως λέγει «διότι αυτόθι έν μέσω τών καπηλειών υπήρχον παιδαγωγεΐα . » 
Μικρόν δ’ Ακριβέστερο ν ά.<ρηγεΐται τό περί ου δ λόγος δ Διονύσιος ενθ5 
άνωτέρω (ΙΊ,2Ι). fO ''Αππιος Κλαύδιος δέκαρ.χος έπλήγη τω ερωτι τής . 
έκ πλήβ-^ων δρμωμένης ωραίας Ούεργινίας, ητις τό 15  έτος της ηλικίας 
άγουσα καί μεμνηστευμένη εΦοίτα εις παιδαγωγεί©ν, εργαζόμενον έν
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»αλύβάις, κέιμεναις παρά τήν· αγοράν. Ουδέποτε δ’ εν τοΐς έμπροσθεν.- 
ώμίλησε περί.. ρωμαϊκοΰ παρθεναγωγείου, ούόέ περι σχολής, εις *?ίν έσύ-  ̂
χναζον αί τήν ηλικίαν άκμαιότεραι . παρθένοι. Και ή σχολή, εις ^ν έφοίτα. 
ή Ούέργινία καί α ί άλλαι κόραι, ή.το ιδιωτική. Έντεΰθεν καταδεικνύεται,, 
οτι παρά 'Ρωμαίοις έπί τών προτέρων χρόνων υπήρχον τοιαΰτά παιδα- 
γωγεΐα, έν οΐς οί παιδες προεστοιχειοΰντο. ’Αλλά δημόσια σχολεία ουό? , 
εν · τοΐς έπιγενε.στέροις καιροΐς, δτι, ήττηθέντων τών Καρχηδονίων, τώ ν ι 
Μακεδόνων, τών "Ελλήνων και τών κατά τήν Άσίαν βασιλέων μέγιστος 
πλοΰτος. καί άνάριθμα χρήματα έπεσωρεύθησαν έν τη πόλει και εν τώ 
δημοσίο> ταρ-είοι, ανευρίσκονται παρά 'Ρωμαίοις, οιτινες τό εθος τής κατ? 
οίκον εκπαιδεύσεως τών τέκνων αυτών, τό παρά τών προγόνων παραλή- 
φθέν,· πιστώς έτήρησαν και καθ’ άπαντας τούς χρόνους τής δημοκρατίας., 

(επεται συνέχεια),
’■ Ν, ΠΙΟΐΡΗΣ-

ΑΓΩΓΗΣ IU I ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α 59

Ο νδεν τ υ  μ ικρον λόγον αξ,ιον h  t y  δ ιαγωγή  ζ ο ν  Λαιβός*
( ί ' ί ί  ν ν / ίχ .  ί -j νι>.· 1  S  3  ) .

Μικρά τις κατά τό> φαινόμενο ν ελλειψις, παραμεληθεΐσα δύναται νά 
κ^ταστ^ πηγή σοβαρού καί επικινδύνου ελαττώματος. Τό μικρόν δένδρον? 
τό όποιον έν τη αυξήσει του κλίνει πρός τό εν η τό ετερον μέρος, ανευ 
τής μεσολοβήσεοις τοΰ κηπουρού άναμοιβόλως ήθελε γίνει στρεβλόν καί. 
έλλειμματικόν. ^Λν άγαπας τό τέκνο ν σου, τόν μαθητήν σου, δέν θά καμ 

. μ,ύστις τούς οφθαλμούς εις τά μικρά άμαρτήματά του, άλλως θά έλθν( 
ημέρα καθ’ ^ν θέλουσιν. άντηχήσει εις τα  ώτάσου θορυβώδεις κραυγαί} 
ωωναί αΐτινες θά σε κάμωσι νά' φρικιάστ;ς. 5,Εσο ανεκτικός πρός τά τέκνα· 
σου, καί δείκνυε μακροθυρ,ίαν πρός τάς άδυναμίας, χωρίς ομως νά σε δί,α- 
λανθάν*5 δτι πρός θεραπείαν τοΰ άσθενοΰς, προς. άνακούφισιν τοΰ παθή- 
ρ.ατος αυτοΰ, δεν. πρέπει νά υποχ&)ρης εις τάς ιδιοτροπίας του. Τουναν·  ̂
τίον μάλιστα πρέπει νά μέταχει'ρίζησαι πάντα τά δυνατά μέσα, ινοί τόν 
βοηθήσγ,ς καί νά καταφεύγης και είς τήν βίαν διά νά τόν έξαναγκάσης 
νά λάβ*/) φάρμακον δυσώ ρέστο ν μ ίν, άλλα. σ6)τήριον. Εινε λοιπόν λόγος 
άποχρών νά μή έγγίσν)ς. τό έλκος, αν τοΰτο προξενη άλγηδόνας εις τόν
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πάσχοντ-α ; Είνε άίρετώτερον νά αφήσωμεν to  έλκος Χ«τ«€ρώ<ϊ*(ΐ τάς: 
β%χ*$.|Α'έχ·ρί τών δστέων, 'καί νά καταστή άνί«τον, ίϊ να ποιήσωμεν εγ
καίρως χρήσιν ωφελίμου καί δραστήριου φαρμάκου; Οί φρόνιμοι γονείς-κάΐ' 
π αι δαγωγβί δεν εχουσ ι ν Α νάγκη y τώ ν το ι ο ύτ6> ν πα ρ α τ η ρήσεω ν' γ t νώ σκ ο.υ σ & 
ποσω ρ.αλλον έν τ ί  Αγωγή έπιτυγχάν ου σι λέγοντες xdju tovroi η έρω- 
τώντεζ t l  $Lht<: >‘<i χάμΐ/ϊ Ά λλ’ δταν, φευ, οί παιδαγωγοί, πάϊδες καί 
αυτοί οντες διά τήν μικρά ν' πνευματικήν αδτών ανάπτυξιν, εχουσιν Ανά-, 
ip-iiv επιστασίας, τά  πτωχά παιδία εΙσίν Αληθώς ορφανά, καί ή οικογέ
νεια στερείται δδηγοΰ. Έάν, ώς έπί παρα δείγμα τ ι, παις τις κλέψν; Αθυρ- 
μάτιον τι. Αφ’ ενος των συντρόφων του, παρέρχεται τ& γεγονος τοΰτο εν 
σιώπγί, χωρί* νά προΐδωσιν, δτι αύτή ixtWrs ή χειρ η το άθυρμάτιον 
Αφαιρέσασα, θά πειραθή ύστερον νά κλέψτι κόσμημά τί ή βαλάντιον. « Οί 
γονείς, λέγει συγγραφεύς τις  ’'Αγγλος, ενεκα- τής πρδς τά ετι μικρά τέ
κνα υπερβαλλούσης επιείκειάς των φθείρουσι πάντα τά έν αύτοις σπέρ
ματα της φύσεο>ς’ επειτα εκπλήσσονται βλέπ&ντες ρυάκια Ακάθαρτα, ών 
τάς πηγάς αύτοί οότοι έμόλύναν. Διότι άφοΰ μεγαλώσωσι τά  τέκνα των 
και μετ’1 αυτών συναυζήσωσιν α ί κακαι αύτών εξ εις, οί γονείς οί μή δυ- 
νάμενοι ήδη νά διαθρύπτωσιν αυτά, και μετ’ αύτών νά διασκεδάζωσί, 
καλοΰσι τότε πρώτον αύτά πονηρά, πνεύματα διεστραμμένα, πλήοη κα
κίας’ δυσχερκίνουσι βλέποντες αύτά πεισματώδη και επιρρεπή είς τα£ 
κακάς έκείνας έξεις, ας. τινας αυτοί τοις ένεπνευσαν και υπέθαλψαν. Καί 
τότε, οπότε είνε ίσως λίαν Αργά, πολύ έπιθυμοΰσι νά εκριζώσωσι τά κακά . 
εκείνα βότανα, άτινκ αυτοί ιδίαις χερσιν εφύτευσαν, καί ά τινα τόσον 
βαθέως έροίζω'σαν, ώστε δυσκόλοψ άποσπώνται. Διότι, άν τ ι παιδίον συν
ήθισε κατά τήν παιδικήν αυτου ήλικίαν νά εχτι πλήρη έλευθερία ν νά 
πράττνι 8,τι θέλει,, διατί Απορείς, Αφοΰ Ανδρωθ'/j, άνεχ^ Αξιώσεις έπί τοΰ 
αύτοΰ προνομίου, και το παν κινή, ινα έξακολουθνι. Απολαΰον τούτου; 
Τδ παιδίον,. το οποίον πριν ή μάθν) νά ψελλίζϊ) $ νά βαδίζτ), Απέκτήσεν 
υπεροχήν τινα έπί τής τροφού του, δυνάμενον δε ήδη δλίγον νά λαλή ελαβέ 
πλήρες κράτος έπι τών γονέων του, διά τ ί  πκραπολύ, γενόμενον μέγα, 
δηλ. ταχύτερον και δεξιώτερον η πρότερον, αίφνης νά χαλιναγωγηθώ καί 
νά έξαναγκασθτί νά ύποβληθτΓεις τη.ν θέλησιν τοΰ άλλου; Διατί άφοΰ έγ- 
γατελείφθη εις έαυτδ μέχρι τοΰ εβδόμου της ηλικίας του Ετους, κατά 
το δέκα τον τέταρτον η τδ 20  στερείται προνομίου δπερ ή επιείκεια τών  
γονέων του τοσοΰτον ί-ις αύτο έπ&δαψίλευσεν ; » .

>Γ ■ ■ ■ Γ  Κ. ΙΟΛ i /,Λ >1

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΧΣΤΟΑΑΙ ΔΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
- ·’ . ■ ΐ’πο πλχ. π. ΟίΚΟΌίΐυϊ'.
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Τ'), σχολεία τά  δημοτικά ουδέποτε έφάνησαν παρ’ ήμΐ.ν γνωρίζοντα τον 
ούσιώδη και κύριον αυτών σκοπόν. ΓΩς τοιοΰτος έθεωρήθη πάντοτε ή δι
δασκαλία της μήχανικη; Αναγνώσεως, τής.γραφής και τών ί· πράξεων τής- 
Αριθμητικης. "Αν δε έκτος τών μαθημάτων τούτο)ν διδάσκωνται και άλλα 
μκΟήμκτα, τοΰτο δεν λέγει άλλο ή οτι το αύτο πραγμα επεδιώχθη καί 
δι’ άλλων μέσων. Τόσον, δέ έλεεινώς καί Ασυνειδήτως μανθάνονται τά  
μ,αθήματα ταΰτα καί τόσον τυραννικά καί πιεστικά τοΰ πνεύματος τών 
μαθητών πάντοτε έδείχθτσαν, ώστε ευχής εργον εΐνε καί χάριν τής ώφε- 
λείας τών μαθητών καί προς διευκόλυνσιν τών διδασκάλων νά έ^αλει- 
φθώσιν έκ τοΰ προγράμματος τών αλληλοδιδακτικών σχολείων. Γ,Οτι δ& 
ουδέποτε διά τών δημοτικών σχολείων επεδιώχθη μ-εθοδική διαπαιδαγώ- 
γησις καί διδασκαλία τοΰ λναοΰ, άποδεικνύεται τρανότατα πρώτον μίν εκ. 
τών παντός είδους ρωπογραφικών βιβλίων, δι’ ών Απομωραίνεται έπί το- 
σοΰτον χρόνον 6 'Ελληνικός λκός1-, επειτα δέ καί οτι αύτοί οί νομ,οθέται 
καί προστάται της δημοτικής παιδεύσεως ήνείχοντο νά Αναγινώσκωνται έν 
τοις δημοτικοΐς σχολείοις συγγραφείς έν τη Αρχαί^ ελληνική γλώσσνι ολ6)ς 
Ακατάληπτοι καί εις μαθητάς καί εις διδασκάλους.Καί τά Αποτελέσμ.ατα 
τοιαύτης έκρύθμου τών σχολείων καταστάσεως υπήρξαν νά ποιήσωσι τον 
Ελληνικόν λαον, οστις έν καιρφ της δουλείας.του εταξείδευεν εις μ,ακρι- 
νάς χώρας, στερούμενος καί κακουχούμενος οπως μάθνι γράμ,ματα, νά 
σικχαθ*(ι αύτά. 'Η τιμή προς τά  γράμ.ματα, τά  δποΐα πάντοτε ή εύγενής

1 "ό ιιον. ΰπ ερ ο ο λ ικ ή  κ α ι α ν  te «{ y s ta i ή  έκ φ ρ α σ ις  το ΰ  φ ίλ ο υ  Ά γ α θ ο φ ρ ο ν ό ζ , λ έ γ ε ί  
δ μ ω ί μ ε γ ά λ α ς  ε λ λ ε ίψ ε ις  τ ώ ν  π α ρ ’  ή μ ΐν  έν  χ ρ ή σ ε ι δ ιδ α κ τ ικ ώ ν  β ιβ λ ίω ν  τοϊ3 δ η μ ο τ ι-  
κ ο ΰ  σχολείου .. η1ϊν δέ οπερ  παρ άδο ξο ν ή μ ΐν  φ α ίν ε τ α ι eTve ο τ ι τ ά  ν ε ώ τ ε ρ α  β ιβ λ ία  ώ «  
•πρόί τ ή ν  ε κ λ ο γ ή ν  χ ^ ς  ’ύ λ η ς  μ ε ιο ν ϊκ τ ο δ σ ι π ο λ ύ  τ ώ ν  π α λ α ε τ έ ρ ω ν .  Π ολλο ί τ ώ ν  
ν ε ω τ έ ρ ω ν  σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν  φ α ίν ε τ α ι ο ρ γ ω μ έ ν ο ι έ κ  τ? ΐς  ά ρ χ ή ς  δ τ ι  τ ά  π α ιδ ία  μ ό νο ν  π α ι 
δ α ρ ιώ δη  κ α ι  μ ω ρ ά  δ ιη γ η μ ά τ ια  δ ύ ν α ν τ α ι νά  έ ν νο ώ σ ιν  ε ισ ά γ ο υ σ ιν  α ύ το ΰ ?  ε ίς  χ ο 
ρούς ά ρ κ τ ω ν  κ α ι κ α κ κ α σ μ ο ΰ ς  ο ρ ν ίθ ω ν , ο π ω ς  έ κ ε ΐ  μορφω Ο ώ σι χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς , ο’ίτ ιν ε ς  
θ ά  .ΰπ ερ μ α χ -^ σ ω σ ί π ο τ έ  τ ο ΰ  κ α λ ο ϋ  κ α ι δ ικ α ίο υ  έ ν  π υ λ ιτ ε ΐα .  II . Π. Ο ίκ .
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τοΰ Ελληνος φύσις. καί έν τοις χρόνοις.. τής εσχάτως ,άμαθεί'ας καί ’βαρτ 
ιίαροκρατιας ήγαπησε, τοσον σμικρά εγεινε τήν σήμερον, ώστε δεν εκ
πλήττονται καί αυτοί οί διδάσκαλοι πλέον διά τοΰτο !

Βεβαίως ή άνάγνωσις καί γραφή δίεδόθη παρ'ά τω λαω* άλλΤ εις τί 
ώφέλησεν ; ’Έγεινεν αρά γε δ Ελληνικός λαδς καλλίτερος κατά τ ι υπο 
τών δημοτικών σχολείων ; Ά ν  δέν συνέιργάζοντο και άλλοι παράγοντες 
εις τνιν προοδον της Ελληνική; κοινωνίας, έπεριμένοντο δέ πάντα έκ.το& 
δημοτικού σχολείου, ή παρούσα κατάστασις ήμών θά υπήρχε κατάστασις 
ούδαμώς διάφορος καταστάσεως έν χρονοις, δτε δέν υπήρχον σχολεία έν 
Έλλάδι. Μή α πατώμεθα νομιζοντες δτι ή άνάγνωσις ή μηχανική και ή 
γραφή διαδεδομενα παρα τω λαω έμφαίνουσικατάστασιν κοινωνικής προό
δου. Διότι αδτά, τής διανοίας ούσης ά.παιδεύτου, ουδέποτε δύνανται νά 
χρησιμεύσω σι ν ως μέσα προς άποκτησιν γνώσεων και βελτιωσιν τοΰ ατόμου»

Γοιούτων οντων τών δημοτικών σχολείων γενναται τδ ζήτημα αν 
πρεπ1/!' να επιόιώξωσι σήμερον άλλον σκοπδν υψηλότερο ν. Δέν. πιστεύω νά 
ευρεθη *Ελλην, ο στις νά μή επικροτήσω εις τήν γνώμην ταύτην. Ό Ε λ
ληνικός λαδς, οστις έν καιροΐς χαλεποΐς πολλά ύπέστη, γενναίως αμυνό
μενος υπερ τοΰ ονόματος του καί τής πίστεώς του, δ στ*,ς έξελθών πολέ
μου βαροαρωτατου, ήν ε στερημένος τών πάντων, ευρεν δ μολογο υμενως 
αμοιοην τών δεινών, την ελευθερίαν, ήτις Αφειδώς αύτώ δι* έλευθερωτά- 
του πολιτεύματος εδωρήθη. Αλλ’ οσον δύναταί τις νά έπικροτήσνι έίς τήν 
μεγάλην ταυτην ευεργεσίαν τών γενναίων εκείνων «νδρών και οσον α ι
σθάνεται επι τουτω έκαστος ΓΛΕλλην τήν καρδίαν εύγνωμονέστατα δια- 
κ&ιμένην, τοσοΰτον ες άλλου μέρους λυπεΐται οτι δέν έλήφθη συγχρόνως 
φρόντις, οπως ο λαος κατασταθγί άξιος τών ελευθεριών του, δπως δ λαδς 
γνωρίσ*/] τίνα καθήκοντα και τίνα δικαιώματα εχει. Ή ολιγωρία περι τήν 
ορθήν έκπαίδευσιν τοΰ λαοί) παρέσχεν αύτδν ερμαιον εις τούς Ιδιο τελείς 
σκοπούς τών ισχυρών τής ήμέρας. Μεταξύ δε τούτων καί τοΰ λαοΰ έγέ- 
νετο τδ σύμβολα ι ον τής άμοιβαίας υποστηρίξεως, έγεννήθησαν έντεΰθεν 
αμοιοαιαι αςιωσεις δι’ <£ς καί οι ισχυροί καί δ λαός έξέκλιναν τής ορθής 
οδοΰ, περιεγραφη δε κύκλος ενεργειών ίδιότελών, έντδς τοΰ οποίου δέν 
δύναται εθνο$ μάλιστα τδ Έλληνικδν, πρδς 8 τόσαι χιλιάδες ψυχών δού
λων στρέφουσι τούς οφθαλμούς των ζητοΰσαι άνθρωπισμόν, περισσότερον 
χρόνον νά μένη.

Το ζήτημ,α λοιπδν δέν εινε νά προσθέσωμέν τ ι εις τά· δημοτικά σχο~ 
λεια, άλλά νά άναδιοργανώσωμεν αυτά τοιουτοτρόπως, ώστε δι’ αύτών νά 
διοζπαιδάγωγηθή δ λαδς καί κατασταθή άξιος τών ελευθεριών αύτοΰ. Εΐ
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δε μή, πρέπει καί τά τή ; .· πολιτείας νά κανονισθώσι κατά την καταστα- 
σιν τοΰ λαοΰ. Διότι λαδς άπαίδευτος καί ελεύθερον πολίτευμα εινε δύο 
πολέμια πρδς άλλη λα, ών ή συνύπαρξις φέρει θάνατον εις .:άμφότερα, Εν 
λοιπδν έκ .τών δύο άνάγκη κατεπείγουσα νά γείν/ί ή νά μεταβληθώσι τα  
τής πολιτείας καί νά στερηθεί τής ελευθερίας του δ λαδς, εις τά  σπλάγ
χνα του δποίου και. έν τοΤς χρόνοις τής έσχατης δουλείας διετηρεΐτο 
κ.αίουσα η πρδς τήν ελευθερίαν καί τά καλά ροπη 2)ι να εκπαιδευθν) άλ
λως ή δπως σήμερον εκπαιδεύεται. Τδ πρώτον ούτε δ ελληνικός λαος άνε- 
χεται ούτ’ οί καιροί, καθ’ ους ζώμεν έπιτρέπουσ.ι τοΰτο. Βεβαίως εις χρό
νους δεσπο.τισμοΰ απολύτου, οστις ώς μέσα τής έαυτοΰ διατηρήσεως είχε 
μόνον τήν βίαν καί τδν τρόμον, καταδιώκων πασαν εύγενή ιδέαν, υποτρέ- 
φων δε τήν άμάθειαν καί δεισιδαιμονίαν, είς τοιούτους χρόνους τδ παρ’ήμΐν 
έπικρατοΰν έκπαιδευτικδν σύστημα, τδ σύστημα τής ραβδοκρκτιας και 
τής φυλακής,.θά έμορφουν λαδνκαθ’ολα εύχαρίστημένον με την καταστχ- 
σίν του. Άλλά σήμερον ζώμεν εις εποχήν, καθ’ h  έκαστος άνθρωπος εχει.. 
τήν αξίαν του, καθ’ $ν δ λαδς δέν είνε μηδενικά πρδς τά  άριστερα Ινος 
οιουδήποτε προσώπου γεγοαμμένα, άλλ* ή βάσις, έφ’ ής μέλλει νά εδρασθ| 
τδ μεγαλεΤον καί ή ευδαιμονία τοΰ έθνους. Καί διά τοΰτο ανάγκη τά μέσα 
τής άναπτύζεως τοΰ λαοΰ νά βελτιωθώσιν καί πόλλαπλασιασθώσιν,αι ώραι 
τής άνελευθέρου εργασίας προϊόντος τοΰ χρόνου διά τής είσαγοιγής. τών 
μηχανών νά έλαττωθώσι καί μεταδοθώσιν καί είς αυτούς καί αι ευγενεϊς 
απολαύσεις. Τήν σήμερον ζώμεν είς έποχήν, καθ’ ην δέν λατρεύονται α- 
νεξέτάστως οι λόγοι τούτου !ί) εκείνου τοΰ άνδρδς ουδε ομνύουσιν οι.άν
θρωποι πλέον είς τδ ονομα αύτοΰ, άλλ’ άναγνωρίζεται είς έκαστον τδ δι
καίωμα νά έξετάζη έλευθέρως τά  πράγματα, καί νά πρεσβεύη δ,τι σκέψις 
επιστημονική λέγει εις αύτδν δρθόν. Τήν σήμ.ερον ζώμεν εις εποχην, καθ’ 
*/5:ν βελτιοΰνται οί ποινικοί νόμοι, αίρονται, τά  προνόμια τών ολίγων, καί 
είς έκαστον άφίνετ.αι άνοικτή ή είσοδος είς τά ΰψιστκ τών άξιωμάτοίν 
τής πολιτείας, άρ./.ει μόνον νά εχτί. Ικανότητα. Είς τοιαύτην έποχήν πρέ
πει κατ’ άνάγκην νά υπάρξνι καί σύστημα έκπαιδευτικδν άνάλογον πρδς 
τάς μεγάλας προόδους τής έποχής μας.

Βλέπετε λοιπδν, Κύριε ’Εμπειρόκλεις, οποία έγώ εννοώ τά  σχολεία τοΰ 
λαοΰ. Καί δέν πρέπει . νά σοί κακοφαίνεται οτι ευρίσκω τά  γραμματοδι- 
δασκαλεΐα, ά σήμερον διατηρεί ή ?Ελλάς, άξια τής ταχείας αποπομπής. 
'Ικανώς ώφέλιμα έδείχθησαν μέχρι τ.οΰδε. Άπδ τής σήμερον δυνάρ,εθα νά 
έχφοάσωμεν αύτοϊς τήν εύγνωμοσύνην μας έπί τοις γεγενημένοις.

Έν Θεσσαλονίκη τ^ Ί 877.
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Έ  set 6 τ  ο λ  η  ξ β ά ό μ η . ' ·

’Αγαπητέ Άγαθόφρον,

Έκ ττϊς τελευταίας επιστολής σου πείθομαι' οτι 5 λόγος δέν. εΐνε’περί 
παρωνυχίδος. Καθ’ 6 μ ας κριτήν τά δημοτικά σχολεία άν δεν βλάπτουσι· 
πολύ, όέν ώφελοΰσιν ομως καθόλου. Τά διδακτικά βιβλία άπομωραίνουσι 
τού; Ιλληνόπαιδας,.οι έρμηνευταΐ δέν πρέπει νά διδάσκωσιν, οι διδάσκα
λοι δεν δύνανται νά παιδεύωσι. Συμπέρασμα άμεσον τοιούτων σκέψεων 
είνε νά καταστρέψωμεν παν το υπάρχον, όπως οικοδομήσωμεν έπί. τ ις  
τέφρας αυτοΰ νέο ν, οπερ τά πάντα επαγγέλλεται νά εχη υπέρ αυτοΰ. Γνω
ρίζετε το τροποποιημένο ν σύστημα τοΰ Λαγκάστερ έκ τ%  σημ.εοινης εν 
Έλλάδι καταστάσεωςτου κ*1 δίκαιον εχετε νά ρηγνύητε φωνήν κατ’ αύτοΰ. 
Δέν εχω ουδεμίαν αμφιβολίαν δτι τοΰτο όσον οΰπω θά καταπέση. Ή 
άθλιότης τών σχολείων τόσον έξήγειρε τούς Ανθρώπους εναντίον του, 
ώστε παν άλλο σύστημα, μόνον Αάγκαστριανδν νά μή είνε, προθύμως θά 
γέντ} άποδεκτον παρά τών Ελλήνων. Εις τόσον βαθμόν εχει φθάσει η 
άγανάκτησις τω ν ! Ό κόσμος, βλέπεις, έπλάσθη τοιοΰτος νά ταύτίζ*/) 
αντιπρόσωπον και αντιπροσωπευόμενοι. Ύπο τοιούτων σκέψεων (άγόρ.ενος 
δέν θεωρώ λυσιτελές νά κατατρίβω άνωφελώς χρόνον ύπερασπίζων αυτό. 
Ή σημερινή κοινωνία δεν θέλει τον Λαγκάστερ, θέλει άλλα δημοτικά 
σχολεία·. rO Λαγκάστερ προεγράφη πανταχου της Ευρώπης κάι αυτή η 
γενέτειρά του γη δέν τον θέλει πλέον. Και διά τοΰτο πιστεύω οτι μεγά·* 
λην άγνοιαν τών. πραγμάτων δεικνύει. έκεϊνος, οστις ήθελε πιστεύσει δτι 
ή μιμητική'.Κλλάς θά παρειχεν αυτώ άσυλο ν. Θεωρώ λοιπόν, φρόνιμον 
νά μή χωρώ αν οι τών ποταμών και καθήκον νά προσπαθήσω νά εννοήσω 
το σύστημα τδ Γερμανικόν. Πιστεύω νά εινε τελειότερο ν πρώτον μέν, διότι, 
εινε .νεώτερον, ε πει τα και διότι εινε γερμανικόν. Οί Γερμανοί εΐνε λαός 
πανταχοΰ σοφός. *Αν ομως εΤνε έφαρμοστδν παρ’ ήμΤν, περι τούτου θά 
εΐπω τήν γνώμην μου, άφ’ ου μάθω όποιον εινε το σύστημα. Και διά 
τοΰτο θά σας παρακαλέσ6> νά μοί εκθεσητε έν έκτάσει μάλιστα τά  πλεο
νεκτήματα αύτοΰ. Σας.διαβεβαιώ δέ οτι άν πεισθώ οτι εινε έφαρμ,οστδν 
και ωφέλιμον, έκτδς της ευγνωμοσύνης, Άν θά εχω προς., δμας, θά προσ- 
ράψω καί έγώ τον έρυθρδν. σταυρόν έπί τοΰ στήθους μου, δπως σύμ.με- 
τάσχ&ί της σταυροφορίας, ητις.. σήμερον έν 'Ελλάδι υπέρ τών δημοτικών 
σχολείων παρασκευάζεται.

Έν Άθήναις ττί
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Το νομοσχεδιον το παρά τοΰ κ. Φόρστερ υποβληθέν εις το κοινοβούλιον 
κατά τδν Φεβρουάριόν τοΰ 1870  και επιψηφισθέν κατά τον ’Απρίλιον τοΰ 
αύτόΰ έτους, συνετάχθη τοΰτο μέν, προς ϊκανοποίησιν τών έπιΟυμούντων 
νά ιδωσι πλείστας οσας σχολάς ίδρυομένας, ώςτε διά τοΰ μέσου τούτου 
παν τες οί έν Α γγλία  καί Ουαλλία παίδες τόχωσι τής αναγκαίας έκπαι- 
,δεύσεως, τοΰτο δέ, προς χάριν τών άπαιτόύντ&ίν, όπως ή θρησκεία χρη- 
σιμ,εύσ  ̂ ώς βάσνς της εθνικές διδασκαλίας. Έν τώ νομόσχεδίω εκείνω ο 
κ. Φόρστερ άπέφυγ^Vj όσον οιόν τε, τάς έκ τοΰ αιρετικού πνεύματος δυ- 
ναμένάς νά προέλθώσι δυσχερείας. Έν τη εκθέσει του άπεδείκνυεν οτι 
παίδες πλείονες τών 4 5, έστερήθησαν πάστς έκπαιδεύσεως, ή ε τυχόν τοι- 
αύτης έλλιπεστάτης' δτι εις τάς μεγάλοπόλεις, οιαι ή Λιβερπούλη, ήΛήδη, 
ή Βιρμιγχάμη, ή Μαγκεστρία,. το τρίτον τών παίδων ήτο καταδεδικα- 
σμ,ένον παρ’ αυτών τών οικογενειών των νά σήπηται έν τη άμαθεία' δτι 
έν τ*?) Αιβερπούλ'/j π. χ. έπί 80,000 παίδων, άπό 5 μέχρι 12  ετών ήλικίας, 
20,000  ουδόλως έφοίτων είς σχολάς και 20,000 έτύγχανον το&αύτης έκ- 
παιδεύσεως, ώστε προτιμότερα νίθελεν είσθαι ή παντελής αύτης στέρ^σις.

Δυνάμει τοΰ νόμου τούτου αί έκκλησιαστικαί ένορίαι διηρέθησαν ·ει£. 
σχολικά διαμερισμ.ατα* έν έκάστω δέ διαμερίσματι ύφίσταται τοπικδν 
αιρετόν συμβούλιον, Εις τας πόλεις τά  μέλη τοΰ συμβουλίου τούτου διο  ̂
ρίζονταί παρά τοΰ δημ,οτικοΰ συμβουλίου, εις δέ τάς ενορίας παρά τών 
επιτρόπων τών εκκλησιών. Ή έπι της δημ,οτικης εκπαιδεύσεως έψορεύουσα 
επιτροπή δύναται νά ένώσνι πλειοτέρας ένορίάς ποος ίδρυσιν ενός καί μότ 
νού σχολικού διαμερίσματος* δύναται προς τούτοις σχολικόν τ ι δΐαρ,ερι- 
σμα νά συνεισφέρω εις τόν προϋπολογισμδν ετέρου· ϊ ά  πρδς συντήρησιν 
τών σχολών άπαι τού μένα· χρήματα διατίθενται υπδ τοΰ συμβουλίου. Έν 
ft δέ περιπτώσει ήθελε παρουσιασθ'/ί ελλειμμα, ή βουλή χορηγεί δικαί6)μα· 
φορολογίας παρ’ έκαστου μαθητου μέχρι δέκα σελλινίων.

Τά συμβούλια ταΰτα, ώς ευκόλως εννοείται, είναι είδος εταιρίας δια·* 
δοχικης, έχούσης κοινήν σφραγίδα και χαιρούσης το δικαίωμα της άπο-. 
κτήσεως γαιών, τδ : εισόδημα τών δποίων άφιεροί εις τήν συντήρησιν τών' 
σχολών.

Τά συμβούλια τών σχολών, ών ή διεύθυνσις είναι είς αύτά έμπετας·ευ"



μ,ένη, εχουσι τό δικαίωμα του προσδιορίζειν το έιόός τ ις  θρ.ησκευτικ*7ίς 
διδασκαλίας, τό εις τάς σχολάς έφαρμοστέον.

Γ0  ορος ούτος, τοΰ οποίου σκοπός εΐναί- δ σεβασμός τών δικαι&ϊματων 
τής συνειδήσεως, δέν ικανοποιεί ούτέ τους.θέλοντας άναλλοιωτον την όια- 
τήρησιν τοΰ άρχαίου συστήματος των δημοτικών σχολών, ουτε τους επι- 
θυμ,οΰντας, όπως τό κοινοβο.ύλιον διά πράζεώς του άπαγορευση. απολύτως 
τήν θρησκευτικήν, διδασκαλίαν...

Έν Α γγλ ία . γενικώς παρεδέχθησαν, δτι, πρός έπίτευξιν τοΰ <Ηά της 
εκπαιδεύσεως έπιδιωκομένου σκοποΰ, δεν άρκει μονόν η ιόρυσις σχολών, 
άλλά και ή έκπαίδευσις πρέπει νά καταστνί υποχρεωτική .!

"Οθεν διά τοΰ νέου νόμου χορηγείται ε?ς τά  συμβούλια' τών σχολών το 
δικαίωμκ τοΰ επιβάλλει ν η ου τήν υποχρέωσιν ταύτην, *?ίν και παρεδε- 
χθησαν. πλεΐστα χωρία και άγροτικαι συνοικίαι.

(άκολουθεΐ).
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ΙΙερ ι ζίτιΰεωρή'ΰεως τ ά ν  Ιν τω  Β α β ιλ ίίψ  δημοτικών 6χο)Μων>

Άρθρον 4. *11 επιθεωρησις τών δημοτικών σχολείων είναι διττή, επι
τόπιος και γενική, ένεργεΐται δέ υπό τών κατα δήμους Έπιθεωρητικών 
Επιτροπειών, υπό τοΰ Γενικού Έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων και 
υπό τών έκπεμπο μένω ν πρός τοΰτο κατ’ ετος έκτακτων ειδικών . Επιθε6}~ 
ρητών ώς εξης..

ΜΕΡΟΣ Α'.
l i e  p i  έ π ίζ ο π ίο ν  έπ ιβ εω ^ ή ο εω ς .

Άρθ. %· Έν τ^ πρ&ίτευόύση έκαστου δήμου συνιστάται Επιτροπεία 
’Εφορευτική τών έν τώ δήμψ δημοτικών σχολείων, καθήκον κυριώτατον 
εχουσα νά έπιθεωρνί . τά  σχολειά και νά γνωματεύη περι της επιμελειας 
καί της συμπεριφοράς τοΰ διδασκάλου,, περί-της προόδου τών μαθητών 
καί της ύπάρξεως εν τοις σ^ολείοις τών άπαιτουμένων δργαν6)ν όιδασκα*· 
λίας και τοΰ άναγκαίου υλικοΰ.

Άρθ. 3. ΓΗ Εφορευτική Επιτροπή σύγκειται έν μέν ταΐς πρωτευου*· 
σαις τών νομών και επαρχιών άπό τά  εςνίς πέντε, μέλη.: άπο τον πρόεδρόν 
τοΰ δημοτικοΰ Συμβουλίου ή τόν αναπληρωτήν αύτοΰ ώς πρόεδρόν, ·απ£· 
τόν γυμνασιάρχην ή τόν σχολάρχην, δπου δέν υπάρχει γυμνιασιον, ή τους

νομίμους αυτών αναπληροιτάς, αν άπρυσιάζωσιν ούτον,' άπό τόν.ειρηνο" 
όικην, άπο ενα τών έν τώ. δήμοι εύπαιδευτοτέρων κληρικών και άπό ενα 
εκ τών εύΰποληπτοτέρων πολιτών, ιατρών ή δικηγόρων. Έν δέ τάΐς ποω- 
τευουσαις τών δήμων, έκ τριών μελών : εκ τοΰ προέδρου τοΰ δημοτικοΰ 
■Συμβουλίου ως;προέδρουj έκ,τοΰ είρηνοδίκρυ, μή υπάρχοντος τοιούτου., 
εκ τοΰ συμβολαιογράφου καί έξ ενός. ιατρού έπιστήμονος, ή, μή δπαρ- 
χοντων τοιούτων. έκ.τοΰ πρώην δημάρχου και τοΰ πρώην προέδρου.τοΰ 
δημοτικού Συμβουλίου, ή δύω συμβούλων. Τόν πρόεδρον τ·?}ς ’Εφορευτικής 
’Επιτροπείας , άπόντα ή άρνούμενον νά σύγκαλέσν; τήν Επιτροπείαν, άν?-·- 
πληροί εν μεν ταΐς πρωτευούσαις. τών νομών, ο γυμνασιάρχης,, εν δέ ταΐς 
πρωτευούσαις τών επαρχιών και τών δήμων δ ειρηνοδίκης, και οπού δέν 
υπάρχει τοιο.ΰτος τό πρεσβύτερον τών: δύω μ.ελών.
. ’'Αρθ. ί .  Τά μέλη της επιτόπιου ’Εφορευτικής ’Επιτροπείας τών δη

μοτικών σχελείων,, οσα. δέν άποτελοΰσιν αυτοδικαίως μέρος «ύτης, διο-̂  
ρίζονται υπό τοΰ αρμοδίου Νομάρχου έπί. τρία ετη προτάσει τών οικείων· 
δημ οτικών Συμβουλίων.

Άρθ. 5. Τήν ’Εφορευτικήν ’Επιτροπείαν συγκάλεΐ δ πρόεδρος, ή, τού-*· 
του άτίόντος η κωλυόμενου, ο. αναπληρωτής αυτοΰ, οσάκις ήθελε προσ- 
κληθη υπό τοΰ Γενικοΰ Έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων, ή ήθελε 
κρίνει άναγκαίως καί αυταπαγγέλτως νά γνωμοδοτήσν) περί της έπιμε- 
λείας , καί συμπεριφοράς τίνος τών έν τώ δήμω. δημοδιδασκάλων, καταγ- 
γελλομένου ώς. άμελοΰς ή άκόσμως διάγοντος ή δι’ άλλην ά ξι άμεμπτον 
αιτίαν.

Άρθ,. 6. rH Εφορευτική Επιτροπεία βφείλει νά επισκέπτη.ται τά μέν 
έν τη πρωτευούσν) τοΰ δήμου σχολεία εν απαρτία τών εαυτής μελών, τά  
δε εν-ταΐς κώμαις αύτοΰ δι’ ενός τών · μελών της, υπό της πλειονοψη
φίας εκαστοτε οριζομένου, απαξ τουλάχιστον κατά τριμηνίαν, καί συν- 
τάσσουσα νά άποστέλλτι πρός.τό έπί της Έκπαιδεύσε<ος Ύπουργεΐον διά 
τών διοικητικών Αρχών πρακτικόν, έν ω αναγράφονται αί περί τής έπι-̂ . 
μελείας τοΰ διδασκάλου, της προόδου τών.μαθητών ,καί.περί τών ελλεί
ψεων, τοΰ όλικοΰ σχολείου ή τοΰ διδακτηρίου έν γένει γνώμαι αυτής, ώς· 
•πρός τά  σχολεία τά εν ταΐς κώμαις τοΰ δήμου, . εισηγουμένου τοΰ έπισκε- 
ψαμένου αύτάς. μέλους της ’Επιτροπείας.

Άρθ. 7. Τά δδοιπορικά έξοδα της μεταβάσεως τοΰ μέλους της Εφο
ρευτικής Επιτροπείας εις τάς κώμας τοΰ δήμου, έν αίς υπάρχουσι δη
μοτικά σχολεία, πληρόνονται δι’ εντάλματος τοΰ Υπουργείου της Παι
δείας, έκδιδομένου έπί. τη βάσέι καταστάσεως. τοΰ προέδρου της Έπιτρο-
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πείας έκ του τίρός τοΰτο ειδικού κεφχλαίου τοΰ ειδικού προϋπολογισμού 
τοΰ αυτοΰ Υπουργείου το0 έπιγραφομένου «Συνδρομή είς απόρους δήμους 
καί εζοδα έπι θεο) ρήσεως.»

Α̂ρθ.. 8. Τό Ύπουργεϊον των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας έκπαι- 
δεύσεως τ*ί προτάσει του Γενικού Έπιθεωρητοΰ. δύναται να διατάζη τον 
ειρηνοδίκην ως μέλος τη ; ’Εφορευτική; ’Επιτροπείας να. ενεργήση αυτο
προσώπως διοικητικήν άνάκρισιν έπι καταγγελία κατά όημοδιδασκαλου. 
Έν τη περιπτώσει ταύττ] δ ειρηνοδίκης μετά το πέρας της άνακρίσεως, 
·?,ν .οφείλει νά περατώση εντός δεκαπέντε ήμερων το πολύ, συγκαλεΐ την 
’Εφορευτικήν ’Επιτροπείαν και υποβάλω ν ώς εισηγητής εις αυτούς τάς. 
ανακρίσεις προκαλει επ’ αδτών τήν γνώμην της καί υποβάλλει αυτήν 
μετά πάντων τών έγγράφίον άπ’ ευθείας προ; τό Ύπουργεΐον, είς β άπό- 
κειται νά άποφανθη δριστικώς. .

’'Αρθ. 9. Μετά τήν κατά τό ανωτέρω αρθρον υποβολήν της δικογρα
φίας εις τό ΓΥπουργειον δ ενέργησα ς αυτήν ειρηνοδίκης λαμβάνει πλήν 
τών δδοιποοικών του καί είκοσι δραχμάς, πληρονομένας δι’ εντάλματος 
του fΥπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
εκ τοΰ αυτου κεφαλαίου τοΰ προϋπολογισμού τοΰ "Υπουργείου τούτου.

.(επεται τό τέλος).

A68  ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗ2ΕΩΣ ΤΏΝ ΔΒ91ΟΤ. ΣΧΟΑΕίΩΝ

Τήν Κυριακήν, 48 λήξαντος ήδη, ήρξαντο α ί .ειδ.ικαι συνελεύσεις τοΰ 
Διδασκαλικού Συλλόγου έν τη αίθούση τοΰ Βαρβαίίείου Λυκείου. Μετά 
προεισαγ6>γικήν δμιλίαν του προέδρου αναλύσαντος και σα<ρηνισαντος 
τά  διάφορα ζητήματα, καί μετά τινας εξηγήσεις, ας εζητ'Λσεν ο κα~ 
θηγητής κ· Αιακόπουλος τη προτάσει πολλών μελών όιελύΟη η συνέδρια*· 
σις. Έπανελήφθη δε προχθές Κυριακήν, (τη 25) ή συνεδρίασις, καθ’ $ν δ 
κ, Γεννηματας ελληνοδιδάσκαλος ώμίλησε διά μακρών υπέρ της υ παρ- 
χο ύσης ήδη έν τοις δημοτ. σχολείοις μεθοόου. Αι συνεδριάσεις θέλουσι ν 
Ιζακολουθί κατά Κυριακήν, πολλοί δε προετοιμάζονται, ινα λαβωσι μέ
ρος και εις τας συζητήσεις·


