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Προβαίνουσα ή συγγραφεύς εις σύγκρισιν της αριστοτελικής παιδαγωγικής προς 
τήν παιδαγωγικών του Πλάτωνος, τών Σοφιστών καί του 'Ισοκράτους αποφαίνεται 
(σελ. 16b) δτι αοτη θεμελιοοται έπί τής Μξεως, τής ασκήσεως καί της χρήσεως καί γενι
κώς επί τής εμπειρίας, έπιδιώκουσα τήν άνάπτυξιν του άτομου εντός του κύκλου τής οί-
κογενείας. Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών παιδαγωγικών του 'Αριστοτέλους δοξασιών 
είναι κατά τήν Γ. Παπακωστούλα επίσης ή σημασία, ην αποδίδει εις τον συναισθη-
ματικόν παράγοντα, «τήν ήδονήν». Ή αριστοτελική παιδανωγική καί ηθική, κατά τήν 
Γ. Παπακωστούλα, έ"χει έμπειρικήν βάσιν. Είναι « π α ι δ α γ ω γ ι κ ή κ α ί η θ ι κ ή 
τ ή ς β ε β ι ω μ έ ν η ς ε μ π ε ι ρ ί α ς κ α ί τ ή ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς>. Τα χαρακτηρι
στικά ταύτα άγουν, κατά τήν συγγραφέα, τήν άριστοτελικήν παιδαγωγικήν είς στενήν 
προσέγγισιν προς το σύγχρονον «école active moderne». 

Ή προσέγγισις δε τής παιδαγωγικής του Στανιρίτου προς τάς σήμερον κρατού
σας νεωτερικάς είς το πεδίον τής αγωγής τάσεις αποδεικνύεται περισσότερον εμφανώς, 
δταν μελετήσωμεν τάς αριστοτελικός περί ηδονής ώς παράγοντος τής αγωγής αντιλή
ψεις. Κατά τήν Γ. Παπακωστούλα, έάν επαρκώς έμβαθυνωμεν είς τήν εννοιαν, ύφ' ήν 
θεωρεί τήν ήδονήν έν σχέσει με το φαινόμενον τής αγωγής ό 'Αριστοτέλης, θα φθάσω-
μεν είς το συμπέρασμα δτι ή ηδονή ταυτίζεται μέ τήν σύγχρονον παιδαγωγικήν ëv-
νοιαν του διαφέροντος (intérêt). «:Παραβάλλοντες τάς δύο ταύτας έννοίας>, γράφει ή 
συγγραφεύς, έν σελ. 170, «πιστοποιοομεν τήν ομοιότητα των. Διάφορος είναι μόνον ή 
ορολογία. Κατά τον 'Αριστοτέλη ή ηδονή αυξάνει τήν ενεργητικότητα του υποκειμένου 
καί τήν τελειοποιεί. Κατά τήν νεωτέραν ψυχολογίαν : Τό διαφέρον είναι ή θεμελιώδης 
αρχή τής διανοητικής ένεργητικότητος». Αί αντιλήψεις του 'Αριστοτέλους, προσθέτει ή 
συγγραφεύς, ώς προς τήν διαφοροποίησιν τών ηδονών—διαφερόντων «μας πείθουν δτι 
ή μοντέρνα ψυχολογία δέν Ιχει επί του θέματος τούτου ουδέν προσθέσει. "Η προσιδιά
ζουσα είς κάθε είδος ένεργητικότητος ηδονή επιφέρει έπαύξησιν εις αυτήν : οι μεθ' ηδο
νής ενεργούντες μάλλον Μκαστα κρίνουσι καί έξακριβουσιν. *Η δυναμική άποψις τής 
συμπεριφοράς είναι το διαφέρον, μας βεβαιώνουν ol ψυχολόγοι>. 

Συγκρίνουσα έν τέλει ή συγγραφεύς τήν άριστοτελικήν προς τήν πλατωνικήν 
παιδαγωγικήν ευρίσκει αυτήν προοδευτικωτέραν εις τρία σημεία. Ιον *0 'Αριστοτέλης 
αποδίδει μεγαλυτέραν σημασίάν εις τήν έκ τής οικογενείας άπορρέουσαν παιδαγωγικήν 
έπίδρασιν. 2ον 'Αποδίδει τήν πρέπουσαν ση^ασίαν εις τον συναισθηματικόν παράγοντα, 
είς το διαφέρον, δπως λέγει ή νεωτέρα παιδαγωγική. 3ον Ή περί αρετής ώς μεσότητος 
θεωρία του αποτελεί μετάβασιν άπό τό όμαδικόν πολιτειακόν Ιδεώδες προς τό ιδεώδες 
τής προσωπικότητος, τό όποιον θα θριάμβευση Ιτειτα μέ τον Χριστιανισμόν. 

'Αρκεί, νομίζομεν, ή παρασχεθείσα βραχυτάτη έπσκόπησις τής διατριβής τής Γ. 
Παπακωστούλα, δια να κατάδειξη δτι ή ερευνά της υπήρξε λίαν καρποφόρος. Δι' αυ
τής Ιγινε φανερόν δτι αί γνώμαι, τάς δτοίας έκλη3οδότησαν εις τήν ανθρωπότητα ot 
μεγάλοι τής αρχαιότητος κλασσικοί, παραμένουν εις τό διαρκές «μοντέρναι>. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

BASILE D. HARONIS, Professeur au Lucée de Garçons de Kavala (Grèce). 
Étude comparée de Ρ e n s e i g n e m e n t secondaire en Grèce et en Fran
ce (Organisation, Programmes et Méthodes d* ense ignement ) . Memoire 
présenté à l'École Pratique de Psychologie et de Pédagogie de Lyon (Institut d' 
Université) en vue du «:D:plôme d' Études Psychologiques et Pédagogiques> de 
1' Université de Lyon. Lyon 1960, p. 274. 

'Αξίζει να χαιρετισθή μέ χαράν ή ^κδοσις τής είς τό έν Λυόν Πανεπιστήμιον υπο
βληθείσης διατριβής του Μλληνος καθηγητού Βασ. Χαρώνη. Είναι τό πρώτον έπιστη-
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μονικον έργον, μέ το όποιον εμφανίζεται [είς την 'Ελλάδα μία έκ των σπουδαιότερων 
παιδαγωγικών μαθήσεων, περί ής ουδείς λόγος είχε γίνει μέχρι τούδε είς τον τόπον 
μας. Μέ τήν πραγματείαν του Ξ. Χαρώνη έρχονται οι έλληνες εκπαιδευτικοί =ίς τήν πρώ. 
την των έπαφήν μέ τήν λεγομένην «Συγκριτικήν Παιδαγωγικήν». ήτις κατά τους τελευ
ταίους καιρούς κατέστη θέμα έκ πολλών επόψεων διαφέρον. 

Πατήρ της «Συγκριτικής Παιδαγωγικής» ομοφώνως αναγνωρίζεται ό γάλλος 
Marc - Antoine Julien de Paris (1775—1848). Πρόκειται περί προσωπικότητος, ήτις Ιχει 
να παρουσίαση πολύπλευρον δρασιν καΐ ήτις χαρακτηρίζεται άπό θερμόν ζήλον δια 
τήν προαγωγήν τής εκπαιδεύσεως. Είς ήλικίαν δέκα εννέα ετών έγινε μέλος τής έν 
Βορδώ τής Γαλλίας Επιτροπής τής κοινής σωτηρίας καΐ ήσκησε σημαντικήν έπιρροήν 
μεταξύ τών κύκλων τής γαλλικής επαναστάσεως. ?Ηλθεν είς προσωπικήν σχέσιν μà 
τον Πεσταλότσι και *νεπιστεύθη είς τσς χείρας του τους δύο υίούς του. Ηθέλησε μά· 
λίστα νά φέρη είς συνεννόησιν τον Πεσταλότσι μέ τον Φέλλενμπεργκ. "Εγραψεν αξιό
λογους διατριβάς άναφερομένας είς τήν παιδαγωγικήν μέθοδον του Πεσταλότσι καΐ 
υπομνήματα απευθυνόμενα είς τήν κατά τους χρόνους του λειτουργούσαν »Έταιρείαν 
δια τήν Έκπαίδευσιν». Τό έργον του, τό όποιον τον κατέστησε πατέρα τής συγκριτι
κής παιδαγωγής, εξεδόθη κατά τό 1817 μέ τον τίτλον «Esquisse et vues préliminaires d' 
un ouvrage sur Γ éducation comparée». Έχρειάσθη ομως νά παρέλθη ολόκληρος αΙών, 
δια νά αρχίσουν πραγματοποιούμεναι αί υποδείξεις του. 

Ή κίνησις δια τήν συγκρότησιν τής συγκριτικής παιδαγωγικής ως Ιδιαιτέρου 
παιδαγωγικού κλάδου είναι σήμερον έν πλήρει αναπτύξει. "Οπως ήτο έπόμενον, είς τάς 
χώρας, αί δποΐαι ευρίσκονται έπί κεφαλής τής εκπαιδευτικής κινήσεως, εμφανίζεται έντο· 
νώτερον καλλιεργούμενη. Είς τήν Γαλλίαν διατηρεί τό όνομα, τα όποιον εδόθη άπό τον 
Marc - Antoine Julien «Éducation Comparée». Παραπλήσια είναι καΐ ή είς τάς άγγλο-
σαξωνικάς χώρας χρησιμοποιούμενη ένδειξις «Comparative Education». Είς τήν Γερ-
μανίαν χρησιμοποιείται ό δρος «Vergleichende Erziehungswissenschaft». Έν τω" πνεύ-
ματι τής νέας ταύτης μαθήσεως εργάζεται καί ή UNESCO. Κατά τό 1950 συνεκροτήθη 
είς τό Παιδαγωγικόν Ίνστιτουτον του έν Λονδίνω Πανεπιστημίου συνέδρων επιστημόνων 
ασχολουμένων μέ τό προκείμενον θέμα. Οί συνελθόντες απεφάσισαν δτι ή συγκριτική 
παιδαγωγική δύναται νά έχη ώς άντικείμενον τών μελετών της άπάσας τάς έπί μέρους 
παιδαγωγικός έπιστήμας, καθώς καί τήν φιλοσοφίαν τής αγωγής. Ά π ό του 1955 ή 
UNESCO δια τήν προώθησιν τής συγκριτικής σπουδής τής παιδευτικής κινήσεως εκδίδει 
είδικόν περιοδικόν δια του Ινστιτούτου της ύπό τόν τίτλον «Διεθνές περιοδικόν δια τήν 
έπιστήμην τής αγωγής» (Inter. Zeitschr. für Erz. Wissenschaft). 

Έθεωρήσαμεν άπαραίτητον νά προτάξωμεν τήν ανωτέρω ίστορικήν άναδρομήν, 
δια νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών ελλήνων εκπαιδευτικών έπί του έργου, τό 
οποίον θέτει είς τήν διάθεσιν αυτών ό συνάδελφος των Β. Χαρώνης. Είναι έργον έκ 
πάσης έπόψεως πολύτιμον καί πρέπει νά μελετηθή μετά προσοχής δχι μόνον άπό τους 
εκπαιδευτικούς, άλλα καί άπό όλους δσοι έχουν διαφέρον δια τήν ένσυνείδητον καί 
ύπεύθυνον ρΰθμισιν τών εκπαιδευτικών μας πραγμάτων. Παρέχει σαφή καί άπηκριβω-
μένην έκθεσιν τών δεδομένων, παραθέτει πλούσια στατιστικά στοιχεία καί προβαίνει 
μετά μεγάλης προσοχής είς συγκρίσεις καί είς συναγωγήν συμπερασμάτων. Ή αρχι
τεκτονική διάρθρωσις τής πραγματείας έχει ώς ακολούθως. 

Προτάσσεται έν αρχή βραχεία Ιστορική έπισκόπησις τής καταστάσεως τής ελλη
νικής εκπαιδεύσεως κατά τήν τουρκοκρατίαν καί κατά τήν έπακολουθήσασαν μέχρι 
του 1929 περίοδον, σελ. 1—9. 

'Ακολουθεί μετά ταύτα τό πρώτον μέρος, είς τό όποιον εξετάζεται ή όργάνωσις 
τής ελληνικής εκπαιδεύσεως άπό του 1929 μέχρι σήμερον έν συγκρίσει προς τήν γαλλι-
κήν, σελ. 10—77. Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία καί εξετάζεται τό διδακτικόν προ-
σωπικόν, ή μόρφωσίς του, αϊ συνθήκαι τής υπηρεσίας του τόσον έν 'Ελλάδι, δσον καί 
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âv Γαλλία. ΕΙδικός λόγος γίνεται περί των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, αΐτινες 
έγένοντο είς άμφοτέρας τάς χώρας άπα του 1929 καί έξης. Προβαίνων εις συγκριτικήν 
άντιβολήν 6 συγγραφεύς καταλήγει είς το συμπέρασμα δτι ή έν Γαλλία μεταρρύθμισις 
εμφανίζεται έν συγκρίσει μέ τήν έλληνικήν περισσότερον περίπλοκος δια δύο λόγους. 
Διέπεται από τήν τάσιν να ρυθμίση καΐ να προΐδη τα πάντα έκ τών προτέρων. Ή ελ
ληνική μεταρρύθμισις, κατά τον συγγραφέα, συγκρινόμενη μέ τήν παλαιοτέραν διαρ
ρύθμιση/ παρουσιάζει το πλεονέκτημα δτι διασπά: τήν μέχρι τούδε έπικρατήσασαν μο-
νολιθικότητα καί οοτω ανοίγει δια τους μαθητάς νέους ορίζοντας παρέχουσα δυνατό
τητας δια τήν έπίδοσίν των είς τήν τεχνικήν καί επαγγελματική ν μόρφωσιν, σελ. 77. 

ΕΙς τό δεύτερον μέρος (σελ. 78—186) επισκοπείται το θέμα τών προγραμμάτων 
τών σχολείων της Μέσης 'Εκπαιδεύσεως αμφοτέρων τών χωρών. Παραβάλλων τον 
αριθμόν ωρών εργασίας τών μαθητών φθάνει είς τήν διαπίστωσιν δτι τό πρόγραμμα 
τών ελληνικών γυμνασίων έξ έπόψεως ωρών επιφορτίζει τον μαθητήν μέ δυσανάλογον 
ποσόν εργασίας. Είς τάς 23—28 εβδομαδιαίας ώρας κατά τάξιν τών γαλλικών σχο
λείων αντιστοιχούν 34-37 ώραι κατά τάξιν είς τα ελληνικά σχολεία. Ό Β. Χαρώνης 
ευρίσκει τον λόγον του ύπερφορτισμου. Οδτος οφείλεται είς τό δτι ή διάρκεια της φοι
τήσεως τών μαθητών είς τα ελληνικά σχολεία εΤναι εξαετής, ένω είς τα γαλλικά είναι 
επταετής. Πάντως εκφράζει τήν γνώμην δτι ή μέριμνα δια τήν ύγείαν τών μαθητών επι
βάλλει ό αριθμός τών εργασίμων ωρών καθ' εβδομάδα να μή ύπερβαίνη τάς 30. AL 
άρμόδιαι δια τήν μεταρρύθμισιν της γαλλικής εκπαιδεύσεως έπιτροπαί δχουν προτείνει 
τους κάτωθι αριθμούς ωρών δια τήν σχολικήν έργασίαν (σελ. 107). 

ΜαθηταΙ 7— 9 ετών 10 έβδομ. ώραι 
> 9-11 > 15 > > 
> Π—13 » 20 » > 
> 13—15 » 25 > » 

Είς τό αυτό δεύτερον μέρος (σελ. 108—186) εξετάζεται τό πρόβλημα της διδασκό
μενης Ολης. Κατ' άντιπαράθεσιν έν τη αύτη σελίδι εκάστοτε παρατίθενται τα είς Εκαστον 
μάθημα διδασκόμενα αντικείμενα, σημειουμένων τών διαφορών. Οοτω π. χ. επισημαίνε
ται ή διαφορά ή υφισταμένη ως προς τό μάθημα της θρησκευτικής καί ηθικής αγωγής. 
Καθίσταται φανερά έκ της συγκρίσεως ή αγωνιώδης προσπάθεια του ελληνικού σχο
λείου να συμπίεση είς μικροτέραν διάρκειαν τα διάφορα αντικείμενα της διδασκαλίας. 

Τό τρίτον μέρος της ύπό έξέτασιν συγγραφής (σελ. 187—252) απασχολείται μέ 
τό πρόβλημα της μεθόδου της διδασκαλίας. 'Εξετάζονται οί τιθέμενοι είς έκατέραν τών 
χωρών σκοποί της διδασκαλίας καί αί χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι. Ό συγγραφεύς ανα
πτύσσει ευρέως τάς θεωρίας του αειμνήστου καθηγητού της παιδαγωγικής Ν. Έξαρχο. 
πούλου επί τών σταδίων της διδασκαλίας ως καί τάς είς τό Διδασκαλείον της Μέσης 
'Εκπαιδεύσεως έφαρμοζομένας μεθόδους. 'Εξετάζει προσέτι ό συγγραφεύς καί τάς έν 
Γαλλία χρησιμοποιούμενος μεθόδους. Είς Ιδιαίτερον κεφάλαιον γίνεται λόγος περί του 
γαλλικού παιδαγωγικού πειραματισμού, δστις επιχειρείται σήμερον μέ τήν ίδρυσιν τών 
λεγομένων «τάξεων—οδηγών» (classes-pilotes). Παρέχεται στατιστική καί εκτίθεται ανα
λυτικώς τό πρόγραμμα έκαστης τάξεως. Ό αριθμός τών είς τάς τάξεις ταύτας φοιτών-
των ανήρχετο κατάτό 1952—1953 είς 5541, κατά τό 1956—1957 άνήλθεν είς 12080. Είς 
ταύτας εφαρμόζονται αί νεώτεραι μέθοδοι καί παρέχεται ή ευχέρεια εκλογής κλάδων 
επιδόσεως (λατινικά καί ζώσαι γλώσσαι, βιομηχανική τεχνική, οίκονομική τεχνική). 
Ό πειραματισμός οδτος γίνεται είς τάς τεσσάρας κατωτέρας τάξεις (6—3). Λαμβάνεται 
ίδιαιτέρα πρόνοια δια τήν γνώσιν της ψυχικής Ιδιοσυστασίας καί τών προδιαθέσεων 
τών μαθητών, χρησιμοποιούνται αί μέθοδοι της αυτενέργειας κατά τήν άγωγήν, διδα-
κτικήν έργασίαν καί τήν διοίκησιν του σχολείου καί τήν σχολικήν ζωήν, διατηρείται 
δέ συνεχής ή επαφή μέ τους γονείς. 

Είς τό τελευταΐον κεφάλαιον της δλης συγγραφής ό Β. Χαρώνης παρέχει τον 
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-τύπον του διδασκάλου, δπως οφείλει οΰτος να είναι, δια να ανταποκρίνεται είς τήν με-
γάλην του άποστολήν. Προϋπόθεσις δια να λάβη ύπόστασιν ό νέος αυτός διδασκαλικός 
πύπος είναι κατά τον Β. Χαρώνην ή αυτοκριτική καΐ ή αύτοαγωγή. Ό καλός διδάσκαλος 
εργάζεται μέ τήν ελπίδα όχι να Ιδη τους μαθητάς του να βαδίζουν επάνω είς τα ίχνη 
του, άλλα περισσότερον μακράν επάνω είς τήν όδόν της αληθείας. Ύπομιμνήσκει δέ το 
παράγγελμα πού μας άφησεν ό Πεσταλότσι : «δλα δια τους μαθητάς μας, τίποτε δια τον 
εαυτόν μας». 

Ή συγγραφή, της οποίας έπεσκοπήσαμεν το περιεχόμενον, είναι αξία πολλής 
προσοχής, οχι μόνον διότι μας παρέχει προσανατολισμόν δια τα γενικά εκπαιδευτικά 
θέματα, άλλα και δια προβλήματα ζωτικής σημασίας δια τήν όργάνωσιν της εκπαι
δεύσεως μας. 'Ιδιαιτέρως έψιστώμεν τήν προσοχήν τοΟ ά^αγνώστου επί της παρεχομέ
νης είς τάς σελίδας 67—77 εκθέσεως περί της πραγματοποιηθείσης ύπό της Κυβερνή
σεως του στρατηγού Ντέ Γκώλλ μεταορυθμίσεως δια του υπ' άρ. 59—57 Διατάγματος 
της 6 'Ιανουαρίου 1959. ΑΙ κυριώτεραι διατάξεις του είναι αί έξης : 

Ιον Ό καθορισμός υποχρεωτικής φοιτήσεως δλων τών παιδιών μέχρι του 16ου 
έτους τής ηλικίας των. 

2ον "Ιδρυσις διετούς βαθμίδος τάξεων δια τον προσανατολισμόν τών παιδιών 
11—13 ετών. 

3ον Άναδιοργάνωσις τών σχολείων τής μέσης καΐ τής τεχνικής εκπαιδεύσεως. 
4ον Είσαγωγή κοινωνικών μέτρων δια τήν δημοκρατοποίησιν τής εκπαιδεύσεως. 
5ον Μεταρρύθμισις τών διατάξεων περί baccalauréat καί τών διατάξεων περί του 

διπλώματος σπουδών του πρώτου κύκλου τής μέσης εκπαιδεύσεως. 
Κατόπιν τών είσαγομένων μεταρρυθμίσεων ή γαλλική μέση έκπαίδευσις θα δια-

μορφωθή ώς έξης. 

lev. Ό πρώτος δ ι ε τ ή ; κύκλος παρατηρήσεως. 

Δέχεται τους αποφοίτους έκ του πενταετούς διαρκείας στοιχειώδους σχολείου. Τό 
πρώτον τρίμηνον του πρώτου σχολικού έτους διατίθεται, δια να σταθεροποιηθούν αί βα-
σικαί γνώσεις. Είς τό τέλος τοΟ πρώτου τριμήνου του πρώτου σχολικού έτους τό είς 
τό σχολείον λειτουργούν Συμβούλιον του Προσανατολισμού ενημερώνει τους γονείς ώς 
προς τήν καταλληλότητα τών μαθητών να ακολουθήσουν τήν κλασσικήν ή τήν νεωτερι-
κήν κατεύθυνσιν. Ή γνωμοδότησις αϋτη δέν είναι υποχρεωτική. "Η οίκογένεια άφίνεται 
ελευθέρα να έκλέξη δια τό παιδί της τήν κατεύθυνσιν. "Οπωσδήποτε ό διαχωρισμός είς 
δύο κατευθύνσεις αρχίζει άπα τό δεύτερον έξάμηνον του πρώτου σχολικού έτους, δταν 
δηλαδή τα παιδιά είναι 11 ετών. Είς τό κλασσικόν τμήμα αρχίζει ή διδασκαλία τής 
λατινικής. Κατά τό τέλος του πρώτου διετούς κύκλου ol μαθηταί, ol όποιοι εκλέγουν 
τήν κατεύθυνσιν, ήτις κατά τήν άιτόφασιν του Συμβουλίου Προσανατολισμού είναι σύμ
φωνος προς τάς διαγνωσθείσας Ικανότητας των, έχουν τό δικαίωμα νά συνεχίσουν 
σπουδάς είς τόν δεύτερον κύκλον άκολουθοΟντες τήν αυτήν κατεύθυνσιν. 01 μαθηταί, δια 
τους οποίους γνωμοδοτεί τό Συμβούλιον του Προσανατολισμού δτι δέν παρουσιάζουν 
καταλληλότητα δια μίαν έκ τών κατευθύνσεων, είς περίπτωσιν καθ' ην θέλουν νά ακο
λουθήσουν κατεύθυνσιν, δι' ήν εκρίθησαν ακατάλληλοι, υποχρεούνται νά υποστούν έξέ· 
τασιν είς τα μαθήματα τής κατευθύνσεως αυτής καί εγγράφονται μόνον δταν επιτύχουν. 

ΙΙον. Ό δεύτερος διετής κύκλος τής μέσης εκπαιδεύσεως. 

Ό δεύτερος διετής κύκλος διαιρείται είς τρεις κατευθύνσεις : 
Ιον Τμήμα κλασσικόν Α μέ διδασκαλίαν λατινικών, ελληνικών καί μιας νέας 

γλώσσης. 

2ον Τμήμα κλασσικόν Β μέ διδασκαλίαν λατινικών καί δύο νέων γλωσσών. 
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3ον. Τμήμα νεωτερικον (μοντέρνο) Γ μέ ένισχυμένην τήν διδασκαλίαν των γαλλι
κών και τών δύο νέων γλωσσών. 

H i e v . Ό τρίτος διετής κ ύ κ λ ο ς τής μέσης εκπαιδεύσεως. 

Εις τον κύκλον τούτον ό διαφορισμός είναι μεγαλύτερος. Διασχίζεται είς επτά 
•κατευθύνσεις, ήτοι : 

Ιον. Τμήμα κλασσικον Α (ελληνικά, λατινικά, μία νέα γλωσσά, μέ προαιρετικών 
'συμπληρωτικήν μόρφωσιν καί προσανατολισμον προς έπιστημονικάς σπουδάς). 

2ον. Τμήμα κλασσικον Β (λατινικά, δύο ξέναι γλώσαι, μέ γενικήν μόρφωσιν). 
3ον. Τμήμα κλασσικον C (λατινικά, ενισχυμένη διδασκαλία τών επιστημών κα* 

μία νέα γλώσσα). 
4ον. Τμήμα νεωτερικον Μ (διδασκαλία ενισχυμένη τών επιστημών καί δύο νέαι 

γλώσσαι). 
5ον. Τμήμα νεωτερικον Μ' (μέ διδασκαλίαν τών πειραματικών επιστημών, τής φυ

σικής, τής βιολογίας καί μιας νέας γλώσσης). 
6ον. Τμήμα τεχνικον Τ (μέ διδασκαλίαν τών επιστημών, μιας νέας γλώσσης καί 

μέ σπουδήν τής θεμελιώδους βιομηχανικής τεχνικής). 
7ον. Τμήμα τεχνικον Τ' (μέ προσανατολισμόν τής διδασκαλίας προς τα οίκονο-

μικά γεγονότα, τα νεωτερικά μέσα τής εκφράσεως των καί μέ δύο νέας γλώσσας). 

IVov. Tò εβδομον έτος. 

Διασχίζεται είς πέντε τμήματα. ΕΙς άπαντα παρέχεται γενική μόρφωσις δια τής 
,μυήσεως είς τήν φιλοσοφίαν. Τα επί μέρους τμήματα είναι τα ακόλουθα : 

Ιον. Τμήμα Φιλοσοφίας. 
2ον. » Πειραματικών επιστημών. 
3ον. » Μαθηματικόν. 
4ον. » Μαθηματικόν—Τεχνικον. 
5ον. » ΟΙκονομικών καί Κοινωνικών επιστημών. 
Ή παρασχεθείσα διαρρύθμισις χαρακτηρίζεται ώς «μακρά γενική διδασκαλία». Ώ ς 

διάφορος αυτής τύπος είσάνεται «βραχεία» πενταετής διδασκαλία διηρθρωμένη είς Eva 
διετή κύκλον παρατηρήσεως, επί του οποίου οικοδομείται τριετούς διαρκείας έπιμόρφωσις. 

Ή διέπουσα τήν γαλλικήν μεταρρύθμισιν τάσις είναι νά χρησιμοποίηση κατά τον 
καλύτερον τρόπον τάς Ικανότητας καί τάς προδιαθέσεις τών τροφίμων καί νά προώθηση 
τήν τεχνικήν έκπαίδευσιν ώς προς τους δύο μεγάλους κλάδους, τήν οίκονομίαν καί τήν 
βιομηχανίαν. Ή έπιχειρηθεισα έπ' έσχατων είς ,τήν Ελλάδα μεταρρύθμισις συγκρινο-
μένη προς τήν γαλλικήν παρουσιάζει τάς έξης διαφοράς. 

Ιον. 'Επιβραδύνει τήν εϊσοδον τών μαθητών είς τά σχολεία τής δευτέρας βαθμί« 
νδος κατά εν Μτος. Τούτο επιφέρει, ώς 'έχει ήδη παρατηρήσει ό Β. Χαρώνης, έπιβάρυνσιν 
τής εργασίας καί φορτισμόν τών προγραμμάτων. 

2ον. Δέν λαμβάνει παντελώς ύπ' όψει τήν αρχήν του προσανατολισμού. 'Αρκεί 
νά σημειωθή οτι κατά τήν γενομένην κατά Νοέμβριον 1960 διαίρεσιν τής τετάρτης τά
ξεως είς δύο τμήματα ουδείς ετέθη περιορισμός είς τήν ένταξιν τών μαθητών είς έκατέ-
ραν τών δύο κατευθύνσεων. 

3ον. Ή ελληνική μεταρρύθμισις ύπήρξεν αναποφάσιστος ώς προς το ζήτημα τής 
.διαρθρώσεως τών σχολείων. Διεκήρυξεν δτι διατηρεί ένιαΐον τό γυμνάσιον καί παρά 
ταύτα είς τό πρόγραμμα εισήγαγε διατομάς, αίτινες ανατρέπουν τήν ενότητα. Τό θεμε
λιώδες αίτιον είναι καί πάλιν ή ανεπάρκεια τής εξαετούς διαρκείας τής φοιτήσεως. 

Οί μαθηταί του γαλλικού γυμνασίου αρχίζουν μανθάνοντες τήν λατινικήν άπό 
ίου 6ου σχολικού των έτους, τήν δέ έλληνικήν άπό του 8ου. Οί μαθηταί του ελληνικού 

22 
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γυμνασίου αρχίζουν ασχολούμενοι μέ τήν άρχαίαν έλληνικήν άπα του 7ου σχολικού5 

Ιτους, μέ τήν λατινικήν άπό του 9ου. Ή αυτή καθυστέρησις παρουσιάζεται και εις τήν 
σπουδήν των νέων γλωσσών καΐ των επιστημών. Δέν χρειάζεται να λεχθούν περισσό
τερα, δια να κατανοηθη πόσον επιζήμιος είναι δια μίαν χώραν δπως ή Ελλάς ή τοιαύτη; 
καθυστέρησις. 

Ή πραγματεία του Β. Χαρώνη παρέχει καί πλήρη στατιστικά στοιχεία δια τήν 
έκπαίδευσιν αμφοτέρων τών χωρών. Κρίνομεν σκόπιμον να άναφέρωμεν έν άντιβολη 
τον αριθμόν τών μαθητών της μέσης εκπαιδεύσεως είς άμφοτέρας τάς χώρας κατά το 
σχολικόν ^τος 1957—1958. 

Ελλάς : Δημόσια σχολεία μ. εκπαιδεύσεως φοιτώντες μαθηταΐ . 185.097 

'Ιδιωτικά 

Σύνολον 

Γαλλία Δημόσια σχολεία μ. εκπαιδεύσεως φοιτώντες μαθηταΐ 
'Ιδιωτικά » » » » » 

Σύνολον 

32.210 

217.307 

569.659 
444 451 

1.014.110 

'Αξία προσοχής είναι καί ή έν σελ. 21 παρατιθεμένη στατιστική άντιβολή, ήτις 
καί αυτή αναφέρεται είς το έ*τος 1957—1958. 
Γαλλία : Πληθυσμός 44.250.000 

ΜαθηταΙ στοιχ. καί μέσης 7.340.000 ποσοστόν επί πληθυσμού 16,5 
» μέσης έκπαιδ. 1.014.000 » > » 2,3 

Ελλάς : Πληθυσμός 7.340.000 
ΜαθηταΙ δημ. καί μέσης 1.001.788 

» μέσης έκπαιδ. 217.307 
ποσοστόν επί πληθυσμού 12,25 

2,65 

Ένώ δηλαδή τό έλληνικόν ποσοστόν δια τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν υπολείπεται 
του γαλλικού κατά 4,25, δια τήν μέσην έκπαίδευσιν υπερέχει κατά 0,35. 

Ένφ είς τήν Γαλλίαν ή σχέσις του αριθμού τών μαθητών της μέσης προς τον 
αριθμόν της στοιχειώδους ανέρχεται είς 13,8. έν Ελλάδι ανέρχεται είς 21,7. 'Εμφανίζεται 
δηλαδή ή μέση έκπαίδευσις έν Ελλάδι υπερτροφική. "Αν δέ λάβωμεν ύπ' δψει τά 
νεώτερα στατιστικά δεδομένα, ή υπερτροφία εξακολουθεί αυξανομένη. Κατά τάς αρ
χάς του σχολικού δτους 1960—61 κατόπιν της μετονομασίας τών εμπορικών σχολών είς 
εμπορικά γυμνάσια ό αριθμός τών είς τά δημόσια σχολεία εγγραφέντων ανήλθε ν είς. 
232 χιλιάδας. "Αν είς τον αριθμόν αυτόν προστεθούν 43 χιλιάδες μαθητών τών Ιδιωτι
κών γυμνασίων, ό συνολικός αριθμός συμποσουται είς 275 χιλιάδας. 

Τό σύνολον τών εγγραφέντων είς τά τεχνικά καί επαγγελματικά σχολεία της 
Γαλλίας μαθητών άνηλθε κατά τό 1959—1960 είς 540.776 μαθητάς (Β. Χαρώνης, σελ. 23). 
Ή Ελληνική στατιστική υπηρεσία Ιδωκεν ως προς τήν κατά τό 1956—1957 κίνησιν της 
επαγγελματικής καί τεχνικής εκπαιδεύσεως τον κάτωθι αριθμόν : 

Καθαρώς επαγγελματικοί καί τεχνικαί σχολαί . . . μαθηταί 43.943 
ΜαθηταΙ ξένων γλωσσών > 45.647 
Έκ τών παρατεθέντων στατιστικών δεδομένων καταφαίνεται δτι παρ' ήμίν ή εκ

παιδευτική κίνησις δέν ευρίσκεται είς τον ορθόν της δρόμον. Δέν είναι Ipyov του πα
ρόντος σημειώματος να είσέλθη είς τήν Ιρευναν τών αΙτίων, δι' δ παρουσιάζεται ή κα-
τάστασις αοτη. "Αν έπεχειρήσαμεν τήν γενομένην άντιβολήν, έπράξαμεν τούτο, δια νά 
καταδείξωμεν πόσον ωφέλιμοι είναι όχι μόνον έκ θεωρητικής, άλλα καί έκ πρακτικής 
έπόψεως έργασίαι ωσάν αυτή, τήν οποίαν μας έπαρουσίασεν ό Β. Χαρώνης. Γίνεται 
είσηγητής είς τον τόπον μας, αυτός πρώτος, της συγκριτικής παιδαγωγικής έρεύνης. 
Κατά τάς σημερινός περιστάσεις του οξέος μεταξύ τών εθνών ανταγωνισμού, μόνον 
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παρομοίου τύπου μελέται είναι δυνατόν να βοηθήσουν επωφελώς δια τήν άναδιοργάνω-
criv της παιδείας. Ή συγκριτική μελέτη επεκτεινόμενη είς δλα τα θέματα της παιδείας 
θα μας βοηθήση να δώσωμεν εις τήν παιδείαν μας τήν άρμόζουσαν είς αοτήν διαμόρ-
φωσιν. Γονίζουσα ου μόνον τα κοινά σημεία, άλλα καί τάς διαφοράς τάς διακρινούσας 
τάς παιδευτικάς συνθήκας της χώρας μας έν συγκρίσει προς τάς συνθήκας τάς επικρα
τούσας άλλαχου, θα μας προφύλαξη και από τήν άμελέτητον είσαγωγήν ξένων εκπαι
δευτικών θεσμών ωφελίμων δι' αλλάς χώρας, απροσάρμοστων δμως είς τήν ίδικήν μας 
πραγματικότητα. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

WILLIAM LAMEERE : Aperçus de Paléographie homérique, à propos des 
papyrus de 1' Iliade et de Γ Odyssée des Collections de Gand, de Bruxelles e^ 
de Lonvain. (Publications de Scriptorium vol. IV). Aux éditions cErasme» S. Α., 
Paris - Bruxelles, 1960. Σελίδες XX-|-269, πίνακες έκτος κειμένου 11. 

Tò Ëpyov τούτο αναφέρεται κατά βάσιν είς εννέα 'Ομηρικούς παπύρους, εξ της 
Ίλιάδος καΐ τρεις τής 'Οδύσσειας, ανήκοντας είς τάς συλΛογάς τών πόλεων Γάνδης, 
Βρυξελλών καΐ Λουβαίν. Τών παπύρων τούτων ανέλαβε τήν μελέτην καί ^κδοσιν από 
του 1952 ό κ. Lameere, έβράδυνε να γίνη δμως αϋτη κάπως λόγω πενταετούς απου
σίας του συγγραφέως είς το έξωτερικόν τής χώρας του Τους παπύρους τούτους έμελέ-
τησεν ô συγγραφεύς έξαντλητικώς καί μετ' έπιστάσεως καί έζήτησεν έπ! τη βάσει τών 
δεδομένων τής μελέτης του να άναχθή είς γενικώτερα συμπεράσματα συνδυάζων ταΟτα 
προς τα δεδομένα τής έρεύνης τών φιλολογικών παπύρων έν γένει καί Ιδιαιτέρως τών 
'Ομηρικών. 

Επειδή ή μελέτη του κ. Lameere έξετάθη είς βάθος καί είς Εκτασιν καί θίγει 
πολλά καί ουσιώδη προβλήματα παπυρολογικά καί φιλολογικά, νομίζομεν δτι ή άνα-
λυτικωτέρα παρουσίασις τής εργασίας ταύτης θα είχεν ίδιαίτερον ενδιαφέρον δια τους 
άναγνώστας του περιοδικού ημών. 

Οί εννέα περιγραφόμενοι πάπυροι ανήκουν χρονολογικώς είς έποχάς διαφόρους 
εμπίπτουσας είς τήν Ικτασιν μιας χιλιετηρίδος ολοκλήρου, 'άπό του III π. Χ. αίώνος 
μέχρι του VII μ. Χ· καί είναι άνισου εκτάσεως καί σημασίας, έκ τούτων δέ μόνον εις, ό 
ύπ' άρ. 1, δ αρχαιότατος, ωραίος καί σημαντικός είναι ανέκδοτος, ένώ οί λοιποί ήσαν 
γνωστοί καί É-χουν σχολιασθή ελλιπώς πως, διότι εΐχον κριθή ώς έχοντες δευτερεύουσαν 
μόνον σημασίαν. 

Ό συγγραφεύς φρονών, δτι ή συστηματική μελέτη Γκαί τών μικρών παπυρικών 
αποσπασμάτων δύναται να όδηγήση είς πολύτιμα συμπεράσματα, δίδει το σύνθημα συ-
στηματικωτέρας εξετάσεως καί διερευνήσεως πάντων τών γνωστών φιλολογικών παπύ
ρων, δσοι είναι γνωστοί καί δσοι πρόκειται να δλθουν είς φώς κατά τα επερχόμενα 
£τη, αρχόμενος άπό τών εννέα αποσπασμάτων τών συλλογών τών βελγικών πόλεων. 
Εξετάζει λοιπόν μέ προσοχήν καί φροντίδα τα προκύπτοντα στοιχεία βάσει παλαιο-
γραφικών κριτηρίων. Ούτω έν τή εξετάσει τής χρονολογήσεως τών παπύρων συνεξετάζει 
καί τα χαρακτηριστικά τής γραφής τών φιλολογικών παπύρων κατά τόν Γ' καί Β' at . 
π. Χ., το ένδεχόμενον τής σχέσεως τής ελληνικής γραφής προς τήν σύγχρονον λατίνι, 
κήν, τήν περίπτωσιν τής λεγομένης βακχυλιδείου γραφής, τους διαφόρους τύπους τής 
κεφαλαιογραμμάτου, τάς φάσεις τής προς τα δεξιά κεκλιμένης κεφαλαιογραμμάτου κλπ. 

Επίσης έκ τής συχνότητος καί τοο πλήθους τών παπύρων δίδεται ή ευκαιρία να 
γίνη Ιλεγχος τών ενδείξεων δια τόν καθορισμόν τής ιδιαιτέρας δημοτικότητος, ής έτόγ · 
χανον ώρισμέναι ραψωδίαι του Όμηρου είς τήν Έλληνορρωμαΐκήν Αΐγυπτον καί να 


