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ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ, ΟΥ ΕΣΤΙΝ ΗΜΙΝ ΤΑ 
ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΡΕΙΑ

(Συνέχ. ΐδέ ψύλλον 15)
Έξ όσων έν τώ προηγουμένφ φύλλφ εΐπομεν άπο- 

δεικνύεται οτι είναι άναγκαιότατον εις τήν εύδοκίμησιν 
τών 'Ελληνοδιδασκάλων καί καθηγητών έν τε τφ 'Ελ
ληνίζω σχολείφ καί γυμνασίφ, νά προπαιδευθώσιν ούτοι 
και θεωρητικώς καί πρακτικώς είς τήν παιδαγωγικήν έν 
τώ Πανεπιστημίφ. Πώς δέ τοΰτο πρέπει νά γίνη, δέν 
έχομεν ανάγκην νά έξεύρωμεν ημείς, διότι άλλοι έξεΰ- 
ρον καί έδοκίμασαν τό σύστημα τής άσκήσεως ταύτης 
καί μετά περιφανή επιτυχίαν, ήν καί οί έχθροί αύτών 
άνεγνώρισαν, έπιθάλλεται ήμΐν ώς καθήκον τό έξευρε- 
θέν καί δοκιμασθέν παρ’ άλλοις νά παραλάβωμεν καί 
έφαρμόσωμεν καί ημείς.Τί δέ γίνεται έν τοΐςΈλληνικοΐς 
σχολείοις καί γυμνασίοις δέν έχει τις ανάγκην νά μάθη 
παρ’ έμοΰ.Τόσα δέ σφάλματα συμδαίνουσι καί είς τήν μέ
θοδον τής διδασκαλίας καί εις τήν ανατροφήν τών μαθη
τών καί εις τήν πειθαρχίαν, ώστε δικαίως δύναται τις 
νά άπορήση πώς ανέχονται τήν κατάστασιν αύτήν οι 
άρμόδιοι καί πώς δέν φροντίζουσι νά καταστήσωσι τά 
σχολεία ταΰτα όντως φυτώρια ήμερώσεως και ανθρωπι
σμού διά τελειοτέρας παρασκευής τών διδασκάλων καί 
καθηγητών ; “Οτι δέ ή πολιτεία πολλαπλασιάζουσα τά 
Ελληνικά σχολεία διορίζει έν αύτοϊς ώς διδασκάλους 
τούς γνωστούς βοηθούς, φοιτητάς ούχί σπανίως τής ια

τρικής, τής νομικής καί τών άλλων έπιστημών, τοΰτο 
προσάπτει αίωνίαν κηλιδα εις τό έθνος καί άποδει- 
κνύει ότι τάς πράξεις ήμών διέπει ούχί ό λογισμός καί 

ή πρόνοια, άλλ' ή φορά τών πραγμάτων καί ή αύθαιρε- 
σία τών έκάστοτε ίσχυόντων. Ζητοΰμεν'έν τοΐς έλληνε- 
κοΐς σχολείοις νά ίδωμεν τακτικούς διδασκάλους έπιστή- 
μονας καί αγαπώντας τό έργον των καί επιδιώκοντας 
αείποτε τήν βελτίωσίν των, ούχί δέ άνθρώπους καταφρο- 
νοΰντας τοΰτο καί μόνον ΰπό τής ανάγκης παρακινουμένους 
νά άσκήσωσι τοΰτο έπί τινα χρόνον πρός πορισμόν τών 
αλφίτων! Είναι δέ όνειδος ότε έν τοΐς έλληνικοϊς σχο
λείοις έπικρατοΰσιν είσέτι μέθοδοι τής διδασκαλίας καί 
αγωγής πεπαλαιωμένοι έκ διαμέτρου αντικείμενα! πρός 
τό πνεΰμα τό είσαγόμενον νΰν εις τά δημοτ. σχολεία διά 
τών Διδασκαλείων! Τά 'Ελληνικά σχολεία είναι προωρι- 
σμένα νά συμπληρώσωσι τήν παιδείαν τήν παρεχομένην 
έν τοΐς δημοτ. σχολείοις, καί διά τοΰτο οφείλουνε έν τώ 
αύτώ πνεύματι καί διά τών αύτών μεθόδων νά έπιδιώ- 
κωσι τήν τελείωσιν αύτήν ούχί δέ νά βαδίζωσιν ιδίαν οδόν 
ούδενός σκοποΰ σταχαζομένην καί μόνον τήν δυστυχίαν 
τών μαθητών άπεργαζομένην! Πολλάκις κατεκρίθησαν 
τά Έλληνικά σχολεία ώς σχολεία κυριολεκτικώς καταρ- 
γοΰντα τόν χρόνον, ώς σχολεία δύο διαφόρους σκοπούς 
έπιδιώκοντα τήν προπαρασκευήν τών μαθητών διά τό γυ- 
νάσιον καί τήν συμπλήρωσιν τής δημοτικής παιδεύσεως, 
καί περιφανώς άμφοτέρων τούτων άποτυγχάνοντα I Άλλ’ 
ή μομφή αυτή αποβλέπει απλώς τό πρόγραμμα τών μα
θημάτων καί τήν μέθοδον τής διδασκαλίας αύτών, δύναν
ται δέ τά σχολεία ταΰτα νά άποβώσιν εύεργετικά όντως 
είς τήν κοινωνίαν καί απαραίτητα ώς ανώτερα δημοτικά 
σχολεία, έάν έκεϊ είσαχθή τό πνεΰμα τής επιστημονικής 
παιδαγωγικής, οπερ θαυματουργεί έν πασι τοΐς σχολείοις 
καί άνωτέροις καί κατωτέροις καί άρρένων καί θηλέων'
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&ιότι είναι τό πνεύμα τής πατά φύσιν τοΰ πνεύμα
τος άναπτύξεως τής ανθρώπινης ψυχής καί συμφώνως 
προς τον προορισμόν αυτής.

Τί δέ νά ε’πωμεν περί τής διδασκαλίας καί αγωγής 
τής έν τοϊς γυμνασίοις ; Το ενδιαφέρον, δπερ έπρεπε νά 
παρουσιάζηται άκμαϊον έν τοϊς άνωτάτοις τούτοις έκπαι- 
δευτηρίοις περί τελειοτέρας τών μαθητών διδασκαλίας 
καί αγωγής ή δέν υπάρχει καθόλου θ εύρίσκεται τόσον 
σπανίως, ώστε δέν αδικεί τις οΰδένα διισχυριζόμενος ότι 
τά ήμέτερα γυμνάσια παρουσιάζουσι έλλβίψεις σπουδαίας 
καί τοιαύτας,ώστε νά προκαλέσουν τήν σύντονον μέριμναν 
τής φιλοσοφικής σχολής τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου 
καί του Υπουργείου τής έκπαιδεύσεως. Πολλοί θεωροϋσι 
τήν αΐίςησιν τών ελληνικών σχολείων καί γυμνασίων 
κατά τους τελευταίους μάλιστα χρόνους ώς διαφθοράν 
τοΰ έθνους- διότι έν αΰτοϊς παρασκευάζονται οί κατακλύ- 
ζοντες τό έθνος αργόμισθοι υπάλληλοι, οΐτινες λαμδά- 
νουσι "μεγάλους μισθούς, μικράν ή ούδεμίαν υπηρεσίαν 
προσφέροντες. Καί διά τοΰτο ό νόμος περί έκπαιδευτικών 
τελών έθεωρήθη ώς ευεργετικός- διότι περικόπτει τδ 
κακόν καί προφυλάττει τήν πολιτείαν άπό τήν επιδρο
μήν τών θεσιθηρών, οΐτινες τρέφονται καί αΰξάνουσι έν 
τοϊς σχολείοις τής μέσης έκπαιδεύσεως. Άλλά τοιαύτη 
είναι ή αποστολή τών σχολείων τούτων ; Τις ποτέ ειπεν 
δτι σκοπός τών έλληνικών σχολείων καί γυμνασίων εί
ναι νά μορφώνη υπαλλήλους καί μάλιστα τοιούτους, 
ών τό ιδεώδες είναι νά τρέφωνται καί παχύνωνται έκ 
τού δημοσίου ταμείου ήτοι έκ του ίδρώτος τών φορολο- 
γουμένων πολιτών ; 'Ρητώς οί νόμοι θέτουσι ώς σκοπόν 
τών σχολείων τούτων τήν μόρφωσιν τών άνθρώπων. 
Μορφωμένος δέ άνθρωπος ( καί τοιοϋτοι πρέπει νά είναι 
πάντες οί πολϊται ) θά εϊπη άνθρωπος καλός, εύσυνεί- 
δητος, φιλόπονος, φιλόνομος, δίκαιος, έπιεικής, φιλοπρό
οδος, φιλόπολις κ. τ. τ. Άν δέ δέν έκπληροΰνται οί 
σκοποί ούτοι, δέν πταίουσι τά σχολεία δηλ. δ θεσμός 
αύτός, άλλ’ ή κακή λειτουργία τών σχολείων, ήν επι
βλέπει καί κανονίζει ή πολιτεία. Abusus non tollit usum 
Ή κατάχρησις δέν αίρει τήν ορθήν χρήσιν. Τά σχολεία 
τά άνώτερα εις έν έθνος είναι ό έξευγενισμός καί ή 
άνύψωσις αύτοΰ. Καί εύτυχή τά έθνη, έν οις οί πολϊται 
πάντες μετέχουσι παιδείας άνωτέρας, πληρεστέρας, 
άκριόεστέρας. Σήμερον μάλιστα, δτε καί αύταί αί τέ- 
χναι αί πρακτικαί αί θεωρούμεναι βάναυσοι άνυψώθη- 
σαν διά τής τελειοποιήσεως τών εργαλείων καί έγιναν 
καί αύταί τέχναι έπιστημονικαί (rationelle), απαιτείται, 
ΐνα πάντες καί μικροί καί μεγάλοι καί αί άσκοΰντες μι- 
κράς καί μεγάλας τέχνας καί έπιστήμας ώσιν έφωδια- 
σμένοι μέ πλούτον γνώσεων θεωρητικών καί πρακτικών, 
ΐνα κατανοώσι βαθότερον τό έργον των καί άσκώσι 
τοΰτο μετά πλείονος επιτυχίας. “Ωστε ή τάσις τοΰ έλ- 
ληνικοϋ λαοΰ ή εύγενής νά συρρέη είς τά σχολεία τής μέ

σης έκπαιδεύσεως καί είς τά ελληνικά καί εις τα γυμνάσια 
έπρεπε νά έκτιμηθή καί νά χρησιμοποιηθή δεόντως πρός 
τελειοτέραν τοΰ λαοΰ μόρφωσιν έν σχολείοις άλλως έρ- 
γαζομένοις ή ώς σήμερον ταΰτα έργάζονται. Είναι δέ 
απάτη νά νομίζωμεν δτι διορθοϋμεν τά πράγματα παρεμ- 
ποδίζοντες τούς πτωχοτέρους τών άνθρώπων διά τών 
επιβαλλόμενων φόρων είς τήν τελειοτέραν αύτφν άνά- 
πτυξιν. Διότι τό πρακτικώτερον πάντων θά ήτο, άν 
πράγματι τά σχολεϊα ταΰτα δέν έπιδέχωνται διόρθωσιν, 
νά καταργηθώσι τουλάχιστον τά περισσότερα αύτών καί 
νά άφήσωμεν τόν λαόν νά πορίζηται τά πρός τδ ζήν μέ 
τά άτελέστατα έργαλεϊα καί μέ τάς άτελεστάτας μεθό
δους,άς έκληρονόμησε παρά τών προγόνων αύτοΰίΤό άρο ■ 
τρον τοΰ 'Ησιόδου,ό ρητινίτης οίνος, τδ τουλουμίσιον τυρί, 
ή άργία τών άγρών καί ή πρός τά λιπάσματα αποστροφή 
τοΰ λαοΰ, ή ηλακάτη καί τδ άδράκτιον καί πάντα δσα βλέ- 
πομεν έν τφ βίω τών χωρικών ύπενθυμίζοντα ήμϊν τοΰ 
'Ησιόδου τάς συμόουλάς πρός τούς χωρικούς έν τώ βι- 

6λίφ«έ ργακαί ημέρα ι»δύνανται νά διαιωνισθώσιν, 
άλλά μαζί μέ τά ατελή ταΰτα έργαλεϊα θά διαιωνισθή 
καί ή δυστυχία καί ή αμάθεια τών πολιτών, καί ή οπι
σθοδρόμησες καί ό έξαφανισμδς τοΰ έθνους έν τώ άγώνι περί 
ύπάρξεως.Διά τοΰτο σφοδρά θλιδόμεθα βλέποντες τόν λαόν 
κωλυόμενον νά άναπτυχθή. Ημείς θέλομεν περισσότερα 
καί τελειότερα σχολεϊα καί δημοτικά καί ελληνικά καί γυ
μνάσια καί άκώλυτον τήν είσοδον είς αύτά τών εύφυών καί 
τών φιλομαθών άνθρώπων.Ή άνάπτυςις τοΰ πνεύματος εί
ναι στολισμός τοΰ άνθρώπου καί τοΰτο είναι χαρακτηριστι
κόν τής ελληνικής φυλής δτι άνέκαθεν ήγάπησεν τά γράμ
ματα καί έκαλλιέργησεν αύτά αείποτε άπό τών άρχαιο" 
τάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμας. Τδ εύγενές τοΰτο 
χαρακτηριστικόν τής ήμετέρας φυλής πρέπει νά τηρή- 
σωμεν άλώδητον καί νά παράσχωμεν τά μέσα άφθονα είς 
τον λαόν νά άναπτυχθή καί πολιτισθή.Τοΰτο δέ θά γίνη 
δι' εκπαιδευτηρίων τελειοτέρων καί δημοτικών καί έλ
ληνικών καί γυμνασίων.Καί περί μέν τών δημοτικών έλή- 
φθη ποία τις φροντίς διά τής συστάσεως διδασκαλείων, 
πρέπει ήδη δμως νά ληφθή φροντίς καί περί τών έλλη
νικών καίγυμνασίων.Ή πρώτη καί απαραίτητος άρχή τής 
δωρθώσεωςειναι ή σύστασις άνωτέρων διδασκαλείων πρός 
παιδαγωγικήν μόρφωσιν τών ελληνοδιδασκάλων καί κα
θηγητών καί θεωρητικήν καί πρακτικήν. Τοΰτο δέν άπαι- 
τεϊ μεγάλας δαπάνας, έχομεν δέ εύτυχώς και πρόσωπα, 
είς ά δυνάμεθα νά έμπιστευθώμεν τδ έργον τοΰτο. Ό δέ 
τελειότερος διοργανισμδς τοΰ τοιούτου είδους σχολείου, 
έκ πάντων, δσους ειδον καί έμελέτησε έν Ευρώπη, είναι 
άναντιρρήτως ό τοΰ καθηγητοΰ τής Ίένης έν Γερμανία 
διοργανισμδς τοΰ ακαδημαϊκού σχολείου τών πρακτικών 
ασκήσεων, περί ού θά κάμωμεν λόγον έκτενή έν έπομένω 
φύλλω.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΝ TQ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΣΧΟΛΕΙΩ

(συνέχεια ΐ?έ φύλ. 13, 14, Ιό)

Τετάρτη βννδιάλεξι·ς.

"Ολοι εϊμεθα πάλιν σήμερον είς τό σχολεϊον. ’Ε
κεί όμως δέν βλέπω τόν Γεώργιον Κουσκουρήν ! Εί
ναι άρρωστος; Λυπούμαι πολύ διά τοΰτο, ό Θεός 
νά τόν κάμη γλίγωρα καλά, νά έλθη εις τό σχολεϊον, 
διά νά μή χάνη τά μαθήματά του. Άπό τό σχο
λείου δέν πρέπει νά λείπητε ουδέ μίαν ώραν. Άν δέ 
κάνεις άπό σάς άρρωστήση, τότε νά στέλλετε ενα 
άνθρωπον νά τό λέγη είς τόν διδάσκαλον. Αύτό νά 
τό εϊπητε είς τόν πατέρα σας καί είς τήν μητέρα σας, 
νά στέλλουν άνθρωπον νά είδοποιή τόν διδάσκαλον 
πότε λείπει τό παιδί των άπό τ· σχολεϊον. — Άς 
ίδωμεν τώρα, άν ένθυμήσθε ότι έ'ως τώρα έμάθετε.— 
Νά σηκώση τό χέρι του ό πρώτος τού τρίτου θρα
νίου! Ό πέμπτος τοΰ δευτέρου θρανίου ! ό δεύτερος 
τοΰ πρώτου θρανίου! Ό Γεώργιος Παπαδόπουλος 
νά είπη τόν Ντορήν καί τον Σπουργίτην. — Τάς 
πλάκας σας έπί τών θρανίων έ'ν ! δύο! τρία ! 
Τάς πλάκας σας ύπό τά θρανία έν ! δύο ! τρία !

Τρύφων Τριανταφυλλάκος νά εϊπη « τό παεδάκε 
καί τό άρνάκι!» Πολύ εύχαριστήθην σήμερον άπο 
τόν Τρύφωνα. Εϊδετε πώς τό είπε δυνατά καί χωρίς 
νά χάση καμμίαν λέξεν. — Πόσα κομμ.άτια έχει ή 
λέξις άρνάκι, παιδάκι, προβατίνα, γάλα, πίνω, έρ
χομαι ; Υψώσατε τήν δεξιάν χεϊρα όλοι ! Τώρα 
ύψώσατε τήν άριστεράν! Πώς λέγεται τοΰ μαυροπί- 
νακος τοΰτο τό μέρος ; πώς τό άλλο ; Δείξατε τήν 
επάνω πλευράν τής πλακός σας ! Τήν κάτω ! τήν 
δεξιάν ! τήν άριστεράν I

Τώρα θά σάς είπω πώς μία βασιλοποΰλα:έσωσεν 
τόν άδελφόν της άπό τρία μεγάλα δυστυχήματα. 
(Ίδέ Έκπαίδευσιν ^φύλλ. 3. σελ. 20) Τό παραμύθι 
τοΰτο διηγείται ό διδάσκαλος είς τούς μαθητάς, ό
πως εινε έκεϊ μεθοδικώς κατεστρωμένον. Δέν είναι δέ 
βία νά τελειώση είς μίαν ώραν, ήμπορεϊ νά διαρ- 
κέση καί περισσότερον. Οί μαθηταί ασκούνται νά 
διηγώνται καί αυτοί. ’Επειδή δέ δυσκολεύονται 
είς τήν διήγησιν μάλιστα δέ οί παϊδες τών χωρικών, 
οΐτινες συνηθισμένοι είς τήν ιδίαν ^των γλώσσαν είναι 
άτολμοι νά κάμουν χρήσιν άλλων λέξεων καί διά 
τοΰτο προτιμώσι μάλλον νά σιωπώσε, καλόν είναι ό 
διδάσκαλος νά βοηθή κατ’ άρχάς τούς μαθητάς δι’

έρωτήσεων, προ παντός δέ πρέπει νά φέρηται πρός 
αύτούς πράιως καί φιλικώς, ίνα λάβωσε θάρρος καί 
όμιλώσιν εύκρινώς καί άκουστώς. Άφ’ού δέ τελειώση 
ή διήγησις καί ή έπεξεργασία, τότε οί μαθηταί μαν
θάνουν νά λέγουν άπ*  έξω τό εξής τετράστιχον

'ήΐ χαμπάναες χτυπούνε, σαλεύει ή γή 
όλοι φωνάζουν ό βασιλεύς μα; νά ζή 
νά ζή κ’ ή βασίλισσα μέ τό παιδί της 
ποτέ νά μή “δη χαχό 'ς τή ζωή της.

Ή γή έχει βουνά, χωράφια, βρύσεις, ποτάμια, 
λίμνας, θάλασσαν/Εις τά βουνά είναι δένδρα άγρια, 
έλατα, πεΰκα, βελανιδέαι. Είς τά χωράφια σπείρο- 
μεν σιτάρι, κριθάρι, άραβόσιτον. Άπό τά βουνά 
βγαίνουν νερά καί γίνονται ,βρύσεις, ρεύματα, πο
τάμια. Ή θάλασσα έχει νερον αλμυρόν και κάμνει 
κύματα. Τί πράγματα λοιπόν έχει ή γή ;

Τώρα θά εέπω τό μή πολύ πολύ άργά ! γγγγγγ··.*!  
Εί'πετε καί σείς οΰτω ! “Ολοι μαζί ! Καθείς χωρι
στά ! Όταν λέγωμεν αύτήν τήν λέξιν, πώς κάμνο- 
μεν ; Ποιον ζωον κάμνει οΰτω ;— Ό σκύλος, δταν 
γκρινιάζη. Κάμε καί σύ σάν τόν σκύλον! Λέγετε 
όλοι πολλάς φοράς γγγγ χωρίς διακοπήν, έν όσφ 
εγώ κρατώ τό δεξί μου χέρι ύψηλά. Εϊπετε καί τό 
η. Τώρα νά εϊπετε γ καί έπειτα η ! Όταν 
σηκώνω τό χέρι μου, σείς λέγετε γ πάντοτε, όταν 
δέ τό καταβιβάζω, τότε λέγετε η. ’Εμπρός όλοι 
μαζί ! Τώρα εϊπετε ταχύτερα ! Κλείσατε τό α
ριστερόν σας χέρι ! “Οταν λέγετε γ, ανοίγεται τό έν 
δάκτυλον, τό μεγάλο, όταν δέ λέγητε η, τότε ανοί
γετε τό άλλο δάκτυλον, που είναι πλησίον. Βλέπετε 
όλοι πώς θά τό κάμω έγώ ! γ......η Κάμετε το καί
σείς όλοι. Αρχίσατε ! Καλόν είναι νά άρχίζητε όλοι 
μαζί, καί νά παύητε όλοι μαζί. Εϊπατέ το πάλιν. 
Πόσα γράμματα έχει τό γή ; Ποιον είναι τό πρώ
τον ; ποιον είναι τό δεύτερον ; Είπε σύ τό πρώτον ! 
Εϊπέ σύ τό δεύτερον ! Είπέ σύ καί τά δύο ! είπέ σύ 
καί τά δύο διά μιας I

Τά δύο αύτά γράμματα τό γ καί τό η θά τά 
ϊδητε τώρα πώς είναι νά τά γνωρίζητε πάντοτε, όπου 
καί άν τά βλέπητε. Ό διδάσκαλος παρουσιάζει τόν 
πίνακα τής άναγνώσεως, ένθα είναι γεγραμμένα τά 
δύο ταΰτα γράμματα μέ μεγάλα γράμματα ή τά 
δύο ταΰτα γράμματα έπί πινακίδων. Έν έλλείψε1 
πινάκων ή πινακίδων, γράφει ό διδάσκαλος τά γράμ
ματα ταΰτα έπί τοΰ πίνακος απομιμούμενος τό 
σχήμα τών έντύπων γραμμάτων. Επειδή όμως τοΰτο 
δέν είναι εύκολον είς πάντα διδάσκαλον, καλόν είναι 
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νά προμηθευθώσι τούς πίνακας τούς ίικούς έκδοθέντας 
έν τοϊς καταστήμασι Άνέστη Κωνσταντινίδου. Είναι 
δέ'τοσοϋτον ιυωνοι, ώστεδέν πρέπει νά λείπουν άπ° 
καν εν σχολεΐον. Αύτο'ι διευκολύνουν πολύ την πρώ
την άνάγνωσιν καί έγίνοντο προς τοιοΰτον σκοπόν.Τών 
γραμμάτων ήδη φανερών εις’τούς’ριαθητάς γενοριένων 
κατά τόν ενα η κατά τον άλλον τρόπον,ό διδάσκαλος 
δεικνύων αύτά άναγινώσκειγ η.Άναγνώσατε καί σείς» 
έγώ δεικνύω! “Ελα ίξω νά άναγνώσιρς καί σύ ; 
Δείξε γη ! Δείξε η! ό Σακελλαρόπουλος νά λίγη κα 
ό Παπασωτηρίου νά δεικνύη ! Ποιον είναι τό πρώτον 
γράμμα ; ποιον είναι το τελευταΐον ;

Έμάθομεν τώρα δύο γράμματα νά άναγινώσκω- 
μεν. Νά μάθωμεν ακόμη καί άλλα δύο ! Οί χωρικό1 
ένθυμείσθε πώς ελεγον διά τόν βασιλέα των. «Όλο1 
φωνάζουν ό βασιλεύς μας νά ζή.» ’Ακούσατε θά 
εΐπω ζή πολύ αργά ! ζζζζζ ή ! Ποιον είναι τό πρώ
τον γράμμα ; Ποιον_.ζώον κάμνει ούτω ; Ό ζίζικας 
τό καλοκαίρι, όταν τραγουδά) επάνω είς τά δένδρα· 
Ποιον είναι τό δεύτερον γράμμα ; Άναγνώσατε τώρα 
καί είς τά δάκτυλά|σας I Πόσα γράμματα έχει καί τό 
ζή ; Είπατε τό πρώτον πολλάς φοράς, χωρίς νά παύ- 
σητε, έφ’όσον κρατώ τό χέρι μου ύψηλά ! Είπατε 
έπειτα καί τό δεύτερον I Τώρα είπατε καί τά δύο 
διά μιας. Έμάθομεν λοιπόν τώρα τό ζ καί η. Τώρα 
θά^ϊδητε πώς είνε τό ζ. *0  διδάσκαλος παρουσιάζει 
τά δύο γράμματα ζή, καί άναγινώσκη αύτά κεχωρι- 
σμένως, δεικνύων αύτά, ά βλέπουσι πάντες _οί μα
θηταί. Έπειτα άναγινώσκουσι καί οί μαθηταί 
καί καθόλου επαναλαμβάνονται πασαι αί έργασίαι, 
όσαι καί έπί της λέξεως γή.

Τώρα θά μάθωμεν καί άλλα γράμματα, έμάθομεν 
γ. ζ, η. Είπατε όλοι μή. Μήλέγομεν, όταν δέν θέλο- 
μεν νά γένη τι. "Οταν τό μωρό άδελφάκι σας άπλώσγ 
τό χεράκι του είς τό ζεστόν φαγητόν, ή μετέρα σας 
φωνάζει μή ! Μή φωνάζης ! μή τρέχης ! μή πηδ^ς ! 
μή λερώνεσαι I Προσέχετε ! Θά εΐπω τά γράμματα 
πολύ άργά. μ μ μ μ μ. ή. Είπατε καί σείς ! 
Ποιον είναι τό πρώτον ; ποιον είναι τό δεύτερον ; 
Ποιον ζφον κάμνει μ μ μ μ. ‘Η αγελάδα, όταν 
μουγκρίζει. Είπατε τό πρώτον γράμμα πολλάς φο” 
ράς ! Είπατε τό δεύτερον ! Τώρα θά ϊδητε καί πώς 
είνε τό μ. Ό διδάσκαλος δεικνύων έπί τοϋ πίνακος, 
ένθα είνε ή λέξις μή, άναγινώσκει έκαστον γράμμα 
χωριστά πρώτον καί έπειτα καί τά δύο δια μιας. Κα
τόπιν δέ άσκεϊ καί τούς -μαθητάς είς τήν άνάγνωσιν 
φόντων ί^αναλαμβάνων τάς εργασίας όπως καί έν 

ταϊς προηγουμέναις λέξεσι. Έν τελεί δέ θέτει καί 
τάς τρεις λέξεις καί άναγινώσκουσιν οί μαθηταί αύ- 
τάς διά μιας γη, ζή, μή.ΠΕΡΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΓ ΣΧΟΛΕΙΟΓ

··
(Συνέχεια Γόε φυλ. 15)

Τό δυσκολώτερον ζήτημα έν τώ Αδιαιρέ- 
τω σχολείω, είναι αί σιωπηλοί έργασίαι. Έξ 
αύτών καλώς κανονιζομένων έξαρτάται ού 
μόνον ή χρησιμοποίησις τοϋ ήμίσεος χρό
νου, δστις άλλως θά άπώλλυτο μάτην, άλλά 
και ή λειτουργία καί ή πρόοδος καθόλου τοϋ 
σχολείου· διότι μή άπασχολουμένων τών 
μαθητών γεννάται θόρυβος έν τώ σχολείω 
καί ό διδάσκαλος είναι Αναγκασμένος νά 
κατατρίβμ τόν χρόνον του μέ σύμβουλός, 
μέ παραινέσεις, μέ έπιπλήξεις, μέ τιμωρίας 
τών άτακτούντων. Διά τοΰτο πρέπει αί σιω
πηλοί έργασίαι νά όρισθώσιν εις τίνα μα
θήματα είναι δυνατόν νά γίνωσι καί νά συμ- 
περιληφθώσιν είς τό πρόγραμμα, ώστε νά 
μή ύπόκεινται είς τήν αύθαιρεσίαν τοΰ δι
δασκάλου καί τών μαθητών. Πολλοί διδά
σκαλοι παραδέχονται σιωπηλάς έργασίας 
μόνον είς τήν άνάγνωσιν, είς τήν άριθμητι- 
κήν καί είς τήν γραφήν,έν ω είς τά άλλα μα
θήματα δέχονται μόνον διδασκαλίαν προ
φορικήν. ’Αλλά τοΰτο δέν είναι ορθόν καί 
ίσως έχει τόν λόγον του είς τήν πρόληφιν, 
δτι ή άνάγνωσις, Λ γραφή καί ή Αριθμητική 
είναι ό έπιούσιος άρτος τών Ελλήνων, δτι 
αύτά είναι τά μόνα χρήσιμα μαθήματα είς τόν 
λαόν. ’Ημείς πάντα τά μαθήματα θεωροΰ- 
μεν σπουδαία καί απαραίτητα είς τήν μόρ- 
φωσιν τοΰ άνθρώπου καίνομίζομεν δτι πάν
τα δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς ΰλη είς 
τάς σιωπηλάς έργασίας. Καί διά τοΰτο ού 
μόνον πρέπει νά όρισθη ό χ ρ ό ν ο ς, πόσον 
έκάστη σιωπηλή είς έκαστον μάθημα έργα- 
σία θά διαρκή, άλλά καί όποια τις ΰλη πρέ
πει πρός τόν σκοπόν τούτον νά δίδωται. Αί 
σιωπηλαί έργασίαι δύο σκοπούς έχουν1

1)Τήν  μονιμοποίησιν ή τήν έφαρμογήν 
τοΰ διδαχθέντος ήδη προφορικώς μαθήμα
τος. Τοιαΰτα δέ είναι ή άπομνημόνευσις π. 

χ. ένός ποιήματος διδαχθέντος, ή λύσις προ
βλημάτων έν τή αριθμητική όμοιων πρός τά 
διδαχθέντα προφορικώς, ή καταγραφή τών 
όρέων ή ποταμών μιας χώρας, ήτις πρότε- 
ρον έν πολλοϊς μοθήμασιν έδιδάχθη κ.τ.τ.

2) Τήν προπαρασκευήν τοΰ νέου μαθήμα
τος,δπερ μέλλει αύτοις εύθύς έν τώ έπομένω 
μαθήματι νά διδαχθτί. π.χ. άναγινώσκουσιν 
έν τώ βιβλίω έκεΐνο, δπερ μέλλει ό διδάσκα
λος νά διδάξη, Λ συλλέγουσιν έκ τοΰ άνα- 
γνωσθέντος τεμαχίου πάντα τά ρήματα, ά 
γράφονται διά διπλών συμφώνων Α σημειώ- 
νουσιν έκ τοΰ "Ατλαντος τούς ποταμούς, οϊ- 
τινες πηγάζουσιν έξ ώρισμένων όρέων π. χ· 
έκ τής Όθρυος. κτλ. Αί έργασίαι αύται τών 
μαθητών καί άν γίνωσι πλημμελείς έχουσι 
τούτο τό καλόν δτι έξεγείρουσι τών μαθη
τών τήν προσοχήν, οιτινες αντιλαμβάνονται 
καλλίτερον τοΰ νέου μαθήματος, δταν θά δι- 
δάξη τοΰτο ό διδάσκαλος.

Κατά ταΰτα αί σιωπηλαί έργασίαι πρέ
πει νά είναι είς άμεσον σχέσιν πρός τήν προ
φορικήν διδασκαλίαν καί τοΰτο είναι δρος 
άναγκαιότατος είς τήν εύδοκίμησιν τών ά 
διαιρετών σχολείων. Πας διδάσκαλος δέν 
πρέπει νά άγνοή δτι ή’γνώσις πρέπει νά 
γίνη πράξις καί Α διδασκαλία παντός μαθή
ματος κατά τοΰτο θά παρουσιάζη πολλάς 
έργασίας είς τούς μαθητάς πρός έκτέλεσιν. 
Όστις άκολουθεϊ τά στάδια τής διδασκαλίας, 
εύρίσκει σιωπηλάς έργασίας διά τούς μαθη
τάς ποικίλας έν παντί σταδίω. Έν τοϊς έ- 
πομένοις ύποδεικνύομεν ήμεϊς πολλάς τού
των είς παν μάθημα.

α’. 'Ιστορία.

Τό πρώτον τμήμα δέν έχει σιωπηλάς έρ
γασίας έν τή ιστορία, διότι δέν έχει ιστο
ρίαν. Ένταΰθα οΓμαθηταί άπομνημονεύουσι 
λόγους, ποιημάτια,ά προηγουμένως έχουσιν 
αύτοις έρμηνευθή.Πρός τοΰτο ό διδάσκαλος 
δύναται νά μεταχειρισθή καί μαθητάς βοη
θούς έκ τοΰ άνωτέρου τμήματος πρός έπι- 
τήρησιν τοΰ τμήματος ■ τούτου.

Σιωπηλάς έργασίας έχει τό δεύτ. τμήμα. 
Καλός διδάσκαλος ιστορίας πρέπει νά Α

κόλουθή τήν έξής σειράν Πριν είπη είς 

τούς μαθητάς τήν ιστορίαν, ύπενθυμίζεί 
αύτοϊς’άλλας ιστορίας όμοιου περιεχομένου. 
Τά γεγονότα ταΰτα δέν λέγει ό διδάσκαλος 
άλλ’οί μαθηταί. π. χ. έάν πρόκηται νά δι- 
δαχθή ή νομοθεσία τοΰ Σόλωνος, πριν δι- 
δάξωμεν αύτήν λέγομεν είς τούς μαθητάς. 
Τώρα θά σας είπω περί τών νόμων, τούς 
όποιους έκαμεν είς τάς ’Αθήνας άλλος σο
φός άνθρωπος ό£Σόλων. Σείς γινώσκετε ένα 
άλλον νομοθέτην έν Σπάρτη. Γράύατέ μου 
πόσα καλά έκαμεν αύτός είς τούς Σπάρτιά- 
τας. Ή έργασία αΰτη καί τά διδαχθέντα"μο- 
νιμοποιεΐ καί τά διδαχθησόμενα προπαρα
σκευάζει καί συντελεί είς τήν βαθυτέραν 
αύτών Αντίληφιν.

Επίσης ώς προσληπτικαί έννοιαι τής ι
στορίας χρησιμεύουσι καί Αρχαιότητες, ά
σματα άδόμενα π. χ. τό τραγούδι τοΰ Κα- 
ραϊσκάκη, τοΰ Κολοκοτρώνη, ό Παρθένων, 
τό χάνι τής Γραβιάς. Οΰτω βλέπομεν δτι 
δυνάμεθα νά δώσωμεν έργασίας σιωπηλάς 
ηδη πρό τής ένάρξεως τής διδασκαλίας.

Μετά τήν διήγησιν ώς σιοιπηλή έργασία 
δύναται νά δοθή 1. ή έγγραφος Αναπαρά- 
στασις αύτής. 2. ή έπανάληφις τών ούσιω- 
δών αύτής μερών. 3. ή καταγραφή καί άλ- 
λων’μερών σχετικών πρός τήν ιστορίαν’ π.χ. 
δταν διηγηθώμεν τόν δεύτερον Μεσσηνιακόν 
πόλεμον δυνάμεθα νά δώσωμεν ώς σιωπη
λήν έργασίαν τάς άφορμάς τοΰ πρώτου, τούς 
Αρχηγούς αύτοϋ, τό Αποτέλεσμα. Ωσαύτως 
τάς Αφορμάς τοΰ δευτέρου, τούς Αρχηγούς 
αύτοϋ, τό Αποτέλεσμα. Ή έργασία θά Αποβή 
περίπου ώς έξής·

Α'. Μισσην. Β’. Μισσην. πό.Ιεμ.

α’.) Διάρκεια 743—724 = 19 ετη 685-668 = 17 ?τη 
6'.) ’Αρχηγοί ’Αριστόδημος Αριστομένης, Τυρταΐος.

Είρα.
Ήττα Μεσσηνίων, 

μετανάστευσες αυ
τών εις ’Αρκαδίαν, 
'Ρήγιον, Μεσσηνίαν 

Σικελίας. ’Αριστο
μένη; έν'Ρόδω παρά 
τώ γαμβρώ αύτοϋ.

Αί κατηγορίαι α') διάρκεια β') Αρχηγοί γ') 
οχυρά μέρη δ’) Αποτέλεσμα πολέμου, δύναν-

γ'·) ’Οχυρά μέρη ΊΟώμη
δ’.) ’Αποτέλεσμα πολέμου Αύτοχτονία 

’Αριστοδήμου, ήττα 
Μεσσηνίων,φυγή τών 
πλείστων είς ’Αρκα
δίαν, ’Ρήγιον.
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Π.I ήθος στρατοΰ.
ΓΙέρσαι 120 χιλιάδες xai 600 πλοία. 'Αθηναίοι 10 

χιλ. χαΐ 1000 Πλαταιεΐς.

£'. Άποττίτσμα.
Ήττα παντελής Περσών. Ό νοΰς νιχγ τήν ύλην 
"Επεσον Πέροαε 6,400, ’Αθηναίο» 192.

ΣΤ. Τιμαϊ τις τους τιχτμάς. t

α’) Κοκοταφιον τών πεσόντων εν Μαραθώνι, χαι θυσιαι 
πρός αυτούς ώς ημιθέους (άγιους).

6’) Άνδριάς τοΰ Μιλτιάδου παρά τούς ανδριάντας τοΰ 
Αρμοδίου χαΐ Άριστογείτονος, τών τυραννοκτόνων.

’Επίσης καλή άσκησις έν τή ιστορία είναι 
ό διδάσκαλος νά γράφη τήν χρονολογίαν καί 
οΐ μαθηταί νά γράφωσι τά ιστορικά γεγο
νότα π.χ. 493=Καταστροφή Μαρδονίου περί 
τόν Άθω.490= Ήττα Περσών έν Μαραθώνι. 
Τό αύτό γίνεται καί άντιστρόφως ό διδά
σκαλος γράφει τά ιστορικά γεγονότα καί οΐ 
μαθηταί προσθέτονσι τάς χρονολογίας π. χ. 
743 — 724 π. X. Πρώτος Μεσσην. πόλεμος. 
685 — 668 π. X. Δεύτερος Μεσσην. πόλεμος. 
449. Θάνατος Κίμωνος.

Σημειωτέον δέ δτι κατά τήν δευτέραν 
ταύτην άσκησιν, ϊνα μή ό διδάσκαλος γρά
φη πολλά καί κατατριβή τόν χρόνον, ση
μειώνει είς πολλά όνόματα εύκόλως νοού
μενα μόνον τό αρχικόν γράμμα.

Άλλη άσκησις σιωπηλή τών μαθητών είναι 
νά άναγνώσωσι τό διδαχθέν είς βιβλία πρός 
τούτο κατάλληλα, έν οίς έκτενώς γίνεται λό
γος περί τούτου π. χ. Μετά τήν διδασκαλίαν 
τής έν Μαραθώνι μάχης οί μαθηταί δύναν
ται μόνοι νά άναγνώσωσιν αύτήν είς τά βι
βλία των. Πρός τόν σκοπόν τούτον καλόν 
είναι νά παρασκευασθώσι άναγνωσματάρια 
ιστορικά διά τήν κατ ’ ιδίαν μελέτην τών μα
θητών. Πρός τούτο πρέπει νά έχωμεν βιβλιο- 
θήκας τών μαθητών, διότι οΐ μαθηταί πρέπει 
έν τώ σχολείω νά μάθωσι νά μανθάνωσι.

Άλλη σιωπηλή έργασία είναι ή έρμηνεία 
τών είκόνων, αϊτινες παριστώσι μίαν σκηνήν 
τής ιστορίας. Τοΰτο πράττουσι μέ προθυμίαν 
καί μέ έπιτνχίαν οί μαθηταί, έάν πρότερον 
καθοδηγηθώσιν ύπό τού διδασκάλου πρός 
τούτο.

Κατά τά άνωτέρω προκύπτουσιν έν τή δι
δασκαλία τής ιστορίας ώς σιωπηλαϊ έργα-

ται νά γραφώσιν έν τφ μαυροπίνακι ύπό τοΰ 
διδασκάλου πρός διευκόλυνσιν.

’Επίσης ώς σιωπηλαϊ έργασίαι δύναται νά 
δοθμ σύγκρισις τον χαρακτηρος διαφόρων 
ιστορικών προσώπων. Τοΰτο δμως, δπερ εί
ναι δύσκολον .,πρέπει νά πραγματεύηται ό 
διδάσκαλος πρότερον μέ τούς μαθητάς, οί- 
τινες κατόπιν έπαναλαμόάνουσι γραπτώς τά 
είρημένα. π. χ. σύγκρισις ’Αριστοδήμου και | 
Άριστομένονς.

α) Άμφότεροι άγαπώσι παντός άλλου τήν 
πατρίδα του. Ό 'Αριστόδημος θυσιάζει τήν 
κόρην τον.

β') Ό ’Αριστόδημος άποκάμνει, απελπί
ζεται, αύτοκτονεΐ. Ό ’Αριστομένης τούναν- 
τίον, ε< καί είχε περισσότερα ύπομείνη, έν 
τούτοις έξακολουθεϊ τόν αγώνα. Οΐ άληθεΐς 
ήρωες δέν άπελπίζονται,άλλά μάχονται ύπέρ 
τών ιδεών των μέχρις δτου ή νικήσωσιν ή 
φονευθώσι. Ό ’Αριστομένης είναι ού μόνον 
άνδρεΐος, άλλά καί νοΰς δεξιώτατος. Κατόρ
θωσε τρις νά σωθΰ έκ προφανούς θανάτου, 
δτε πάντες είχον περί αύτοΰ άπελπισθη. 
Τήν πρώτην φοράν έλύθη έκ τών δεσμών 
του προσεγγίσας είς τήν πυράν καί καυσας 
τά σχοινία, έν ω οΐ φύλακες έκοιμώντο. Τήν 
δεντέραν έλύθη ύπό τής θυγατρός της χή
ρας,ήν κατόπιν έδωκε σύζυγον είς τόν υιόν 
του εύγνωμονών. Τήν τρίτην φοράν έσώθη 
έκ τού Καιάδα διά τής άλώπεκος.

Παντός μαθήματος ιστορικού δύναται νά 
γίνη περίληφις τών ούσιωδεστέρων κατά κα
τηγορίας,αϊτινεςκαλόν είναι νάγράφωνται είς 
τετράδιον πρός τόν σκοπόν τούτον, δπερ κα- 
κούμεν τετράδιον κατηγοριών, ή ιστορικόν 
ύπομνημάτιον. Τοιούτο τετράδιον θά περιέ- 
χη π.χ. κατά τήν διδασκαλίαν τής έν Μαρα - 
θώνι μάχης τά έξης·

Δ'. Δυο μαχο'μττα μ^ρη
ΙΙέρσαι χαΐ Αθηναίοι.

Β'. 'Δφορμαι τοΰ πο.Ιτμον.
α') Πυρπόλησις Σίρόεων.
6’) Πίεσ,ς Ίππίου.
γ’) ’Επιθυμία έχόιχήσεως Αχρείου, διότι δέν έδωχαν γην 

χαΐ ύδωρ, εφόνευσαν δέ χαί τούς πρό; τοΰτο απε
σταλμένους.

Ζ*.  Σεραεηγοι.
Περσών μέν Άρταφέρνης χαΐ Δάτις, ’Αθηναίων δέ 
10, ών εξέχει ό Μιλτιάδης. 

σίαι όκτώ διάφορα είδη αύτών, άτινα συνο- 
φίζομεν ώς έξής.

1. Καταστροφή παρομοίων ιστορικών γεγονότων προ τής 
διηγήσεως.

2. Γραπτή έπανάληψι; τοΰ διδαχβέντος.
3. Σύγκρισις δύο διαφόρων ιστορικών γεγονότων.
4. Σύγκρισις Ιστορικών προσώπων.
5. Σύνοψις μιας ιστορίας ύπό κατηγορίας ή συγκεφα

λαίωσα αυτής.
6. Συμπλήρωσες χρονολογιών δι’ ίστςριχών γεγονότων 

χαΐ ταναπαλιν Ιστορικών γεγονότων διά χρονολογιών.
7. Άνάγνωσις τής ιστορίας έν βιβλίοις.
8. 'Ερμηνεία ίστοριχών εικόνων σχετιζομένη πρός 

τήν διδαχθεΓσαν Ιστορίαν.

ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΡΕ1ΙΟΪΑΙΟΣ
t 22 86Ρίου 1892.

Κατά τήν 22αν ’Οκτωβρίου ε. ε. άπεβίωσεν είς 
τό χωρίον Λιαπάδες τοϋ δήμου Άπηλεωτών τής 
Κέρκυρας ό δημοδιδάσκαλος Γεώργιος ‘Ρεπούλιος, 
βληθείς ύπό κεραυνοϋ, καθ’ ήν στιγμήν τήν 5 ώραν 
μ. μ. έκλειε τήν ΰπό τό κωδωνοστάσιον θύραν τής 
έκκλησίας, ή όποια χρησιμεύει καί ώς διδακτήριον 
τοϋ σχολείου τών Λιαπάδων.

Διά τούς άναγνώστας πάσης άλλης έφημεοιδος 'ή 
εϊδησις τοΰ θανάτου ένός πτωχοΰ 'δημοδιδασκάλου 
θά ήτο ίσως αδιάφορος, ούχί όμως καί διά τούς ά
ναγνώστας τής Έκπαιδεύσεως, οΐτινες είναι πάν
τες δημοδιδάσκαλοι. Ούτοι θά κλαύσωσι βεβαίως 
τόν πτωχόν αυτόν συνάδελφον, ό όποιος εμελλεν έν 
τή έζασκήσει τών καθηκόντων του νά εύρη τόσον 
τραγικόν καί απρόοπτον θάνατον, θά κλαύσωσι 
δε αυτόν άκόμη περισσότερον, όταν γνωρίσωσιν 
όπωςδήποτε τήν άληθώς εύγενεστάτην, άλλά σο- 
βαράν φυσιογνωμίαν τοΰ τοσοΰτον προώρως καί 
τοσοΰτον σκληρώς άφ*  ήμών μεταστάντος άγαθοΰ 
διδασκάλου. Έν έλλείψει δέ άλλης άκριβεστέρας 
είκόνος αύτοΰ, άς χρησιμεύση εις τοΰτο τό κάτωθι 
σχεδιογράφημα, έν ω διά μεγάλων καί άκανονίστων 
γραμμών ύπό τρεμούσης χειρός συρόμενων άσθενώς 
ζωγραφίζεται ό σύντομος δυστυχώς καί άπλοΰς, άλλ’ 
ούδέν ήττον ωραίος πνευματικός αύτοΰ βίος 
I" ’Ορφανός καί πτωχός είσήλθεν ό ’Ρεπούλιος κατά 
τόν Σεπτέμβριον 1886 εις τό έν Έπτανήσω Διδα
σκαλείου, φέρων μεθ’ έαυτοΰ έν άντιθέσει πρός τήν 
ύλικήν ταύτην πενίαν πλούσια πνευματικά χαρί
σματα καί ζήλον πρός έργασίαν άκατάβλητον. Τά

χαρίσματα ταΰτα, ιδίως δέ ή έκτακτος αύτοΰ φιλο- 
πονία άνύψωσαν τόν ‘Ρεπούλιον ευθύς έξ άρχής είς 
έξε'χουσαν θέσιν μεταξύ τών μαθητών τοΰ Διδα
σκαλείου, τήν θέσιν δέ ταύτην διετήρησε καθ’ όλον 
τό τριετές διάστημα^τής,μαθητείας του, άν καί έν 
τή αυτή τάξει ΰπήρχον καί άλλοι φιλότιμοι καί Ι
κανοί νέοι, οί όποιοι ήκολούθουν βήμα πρός βήμα 
τόν ‘Ρεπούλιον είς^τήν εΰγενή ταύτην σταδιοδρομίαν, 
άμφισβητοΰντες είς αυτόν τά πρωτεία. Ούτω θρι- 
αμβευτικώς διήλθεν δ1, ‘Ρεπούλιος τάς τρεις τάξεις 
τοΰ Διδασκαλείου, κατά δέ τόν ’Ιούνιον 1889 οί 
διδάσκαλοι αύτοΰ^βραβεύοντες τήν έπιμέλειαν καί 
τήν Ικανότητα αύτοΰ όμοφώνως άνεκήρυξαν πρω
τοβάθμιον δημοδιδάσκαλον. Πρός άπόκτησιν τοΰ εν
τίμου τούτου πτυχίου εις πόσους κόπους δέν υπεβλή
θη ό πτωχός ούτος νέος κατά τό τριετές τής μαθη
τείας του διάστημα καί πόσας στερήσεις δέν ύπέστη 
άγογγύστως ! Άλλ’ ό Ρεπούλιος ήτο άληθώς φύσις 
προνομιούχος, ήδύνατο δέ χάριν τής ιδέας τοΰ κα
θήκοντος νά φορέση άταράχως καί αύτοΰ τοΰ μαρ
τυρίου τόν στέφανον 1 . . .

Ούδέ έδειξεν ό Ρεπούλιος τόν πυρετώδη τοΰτον 
ζήλον πρός τά γράμματα μόνον κατά τόν χρόνον τής 
μαθητείας του, ϊνα τύχη τοΰ πρώτου βαθμοΰ καί 
άποκτήση άποδοχάς μεγαλειτέρας. Τό ένδιαφέρον αύ
τοΰ ήτο πολύ εύγενέστερον κσί έπομένως διαρκέβτε- 
ρον. Διά τοΰτο άναγορευθείς δημοδιδάσκαλος δέν ένό- 
μισεν, ώς είς πολλούς δυστυχείς συμβαίνει, ότι έπήλ- 
θεν ήδη δΓ αύτόν ή εποχή τής άναπαύσεως, άλλά 
τούναντίον ένέτεινε τάς δυνάμεις του όσον ήδύνατο 
περισσότερον, ϊνα άποβή όσον τό δυνατόν περισσότε
ρον ωφέλιμος είς τούς μικρούς αύτοΰ μαθητάς. Έ- 
χων δέ βαθυτάτην έπίγνωσιν τής ϊερότητος τής άπο- 
στολής αύτοΰ, περιόρισε τόν βίον αύτοΰ είς τό σχο- 
λεϊόν του τοσοΰτον αύστηρώς, ώστε έθεωρεΐτο άν
θρωπος άπρόσιτος καί ύπερήφανος, ένεκα δέ τούτου 
όμολογουμένως δέν ήτο πολύ άγαπητός εις τάς μι- 
κράς κοινότητας τών χωρίων, είς ά ύπηρέτησεν. Και 
πώς νά είναι άγαπητός, άφ’ ού όχι μόνον σημαίνων 
κομματάρχης οέν άπεδείχθη, άλλ’ούδέ είς τά καπη
λεία τοΰ χωρίου έσύχναζε ! Καί εϊς τήν πόλιν δέ σπα- 
νίως καί μόνον έν άπολύτφ άνάγκη είσήρχετο, τότε 
δέ δέν παρέλειπε νά έπισκέπτεται τό Διδασκαλεΐον, 
είς τό όποιον έξεπαώεύθη καΐ πρός τό όποιον ό κατά 
τό φαινόμενον ψυχρός αύτός άνθρωπος ήσίάνετο πάν
τοτε ζωηράν εύγνωμοσύνην. Κατά τάς έπισκεψεις 
του δέ ταύτας είχε πάντοτε νά ύποβάλη καΐ τιανς
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απορίας, έζήτει νέας οδηγίας καί ήρώτα μετ’ ένδεα- 
φέροντος, άν έδημοσιεύθη Ισως νέον τι βιβλίον άπό τό 
όποιον ήδύνατο χαί αυτός νά ώφεληθή.

Ούτως είργάζετο ό καλός αύτός δημοδιδάσκαλος.
'Αμαρτία—κατά την ήμετέραν τουλάχιστον άν- 

τίληψιν — τοιαύτη ευσυνείδητος έργασία νά διακοπή 
τόσον ταχέως καί τόσον άποτόμως ! ’Αμαρτία, τό
σοι κόποι καί τόσαι θυσίαι νά καταστραφώσιν είς 
μίαν στιγμήν ! 'Αμαρτία, κατά τής έξεχούσης ταύ
της αρετής νά έπιπέση ό κεραυνός ! Καί ποιος θά 
δυνηθή νά σταματήση τώρα τά δάκρυα άπό τούς ο
φθαλμούς άτυχους μητρός, ήτις κλαίει διά τήν άπώ- 
λειαν τοιούτου υίοϋ ;

Αυτό ήτο τό θέλημα τοϋ θεοΰ, πρό τοΰ όποιου 
κλίνομεν εύσεβώς τό γόνυ, διατηροϋντες καί πέραν 
τοϋ τάφου αμετάβλητον τήν πρός τόν μεταστάντα 
ήμετέραν άγάπην καί ευχόμενοι τοιοϋτοι κατά τήν 
άρετήν νά δεικνύωνται πάντοτε τών ήμετέρων Διδα
σκαλείων οί άπόφοιτοι.

Έν Κερκύρ^ τή 27 δβρίου 1892.
Μ. Κ. Χακελλαρόπουλος.

Διευθυντής τοϋ Διδασκαλείου Έπτανήσου·

ΣΓΜΜΙΚΤΑ

—Ό Νέλσων (1758 —1805), δ μέγας τής ’Αγγλίας θα- 
λάσσιος ήρως, δ καταστροφεύς τοΰ Γαλλικού στόλου έν Αί- 
γύπτω, έν Τραφαλγάρ τής 'Ισπανία;, είπε τούς έξής αξιο
μνημόνευτους λόγους· «ΓΙασαν τήν έν τώ βίω μου επιτυ
χίαν οφείλω είς τήν συνήθειαν νά είμαι πάντοτε καί είς 
πάσαν περίπτωσιν καθ’ έν τέταρτον τής ώρας εμπρός από 
τους άλλους.» Τούς λόγους τούτους πρέπει νά μελετήσωσ, 
καλώς έχεΓνοι οί διδάσκαλοι, οιτινες δέν είμποροΰν ποτέ νά 
κατορθώσουν νά είναι έν τώ σχολείω καθ’ έν τέταρτον τή. 
ώρας πρό τής ένάρξεως τών μαθημάτων.

—Ό Νεύτων, είς τών μεγίστων τοϋ κόσμου αστρονόμων 
(1642 — 1726), δστις άνεχάλυψεν τήν έλξιν τών ουρανίων 
σωμάτων ώς τήν αιτίαν τήν περιστροφικής αύτών περί τόν 
ήλιον χινήσεως, δστις άνεχάλυψεν έν τοϊς μαβηματιχοΐς 
τούς διαφόρους υπολογισμούς, τήν διά τοϋ πρίσματος άνά- 
λυσιν τοϋ ήλιαχοΰ φωτός, δστις έπενόησε τελειότερον τηλε- 
σχόπιον,προσέθηχε δέ καί νέαν άπόδειξιν τής περί τόν άξονα 
της περιστροφής τής γής καί πολλά άλλα άναδείξαντα αύτόν 
ώς ένα τών μεγάλων άνδρών τοϋ κόσμου έλεγε περί τών έρ- 
γασιών του αύτών τά έξής' «Έγώ συνέλεξα κογχύλια μό
νον έπί τή; παραλίας, άνεξερεύνητος δέ μένει είσέτι ένώ 
πιόν μου δ ωκεανός τής αλήθειας.» 

— Ή καθαγίασις τής Κυριακή; είναι ύπόμνησις εί; τόν
άνθρωπον ότι ανήκει είς δύο κόσμους, είς τόν δρατόν κα> 
εί; τόν αόρατον. Τοΰτο είνε κόσμημα καί τών πόλεων καί 
τών χωρίων. Διότι τό ώραϊόν καί τοΰ βίου καί τής τέχνης 
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εγκειται έν τή τάξει τή χανονιζούση τήν κίνησιν καί έν 
τή κανονική διατάξει τοϋ ποικίλου. Έκάστη εργάσιμος η
μέρα πρέπει νά εχη καί τήν έορτάσιμόν της εσπέραν. Ού- 
δέν αχαλλέστερον ή νά βλέπωμεν ανθρώπους νύκτα χαί 
ημέραν ασχολούμενους ώς τούς μύρκηκας.

— Αί πράξεις τών άνθρώπων είναι οί καλλίτεροι έρμη, 
νευταί τών σχέώεών των. Locke.

—Ούχί σπανίως συνέβη νά διαφθείρη ένα άνθρώ^ον ή 
νά σώση έν καί μόνον βιβλίον. Herder.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΛΟΥ

Φέρομεν είς γνώσιν τών κυρίων δημοδι
δασκάλων δτι έξεδόθησαν ήδη έν τοϊς ήμε- 
τέροις καταστήμασι και πωλοϋνται μέ έκ- 
πτωσιν 30 ο]ο είς τους κ.κ. βιβλιοπώλας και 
δημοδιδασκάλους τά έξης βιβλία :

«’Αναγνώσματα καθ’ Ηρόδοτον» υπό II. 
II Οικονόμου, έκδοσις νέα δλως διασκευα- 
σθεϊσα είς μέγα δγδοον μετ’ εικόνων σελ.192.

« ’Οδύσσεια» τοΰ αύτοϋ συγγραφέως τεύ
χος Α' αύξηθέν καί πλουτισθέν διά πολλών 
εικόνων σελ. 160.

«’Αριθμητική» τοϋ αύτοϋ συγγραφέως είς 
τέσσαρα τεύχη διά τάς τέσσαρας τάξεις τοϋ 
δημοτικού σχολείου.

«Άρχαΐ τοϋ πολιτισμού ή Ροβινσών» διά 
τήν δευτέραν τάξιν τοϋ δημ. σχολείου.

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΟΣΧΑΚΗ. Αί πεοικοπαί τοϋ 
Ευαγγελίου αί κατά, Κυριακάς τοΰ έτους άναγινω- 
σκόμεναι μετά πιστής αυτών μεταφράσεως καί συν
τόμων ηθικών καί ερμηνευτικών παρατηρήσεων είς 
8ον σελ. 256.

Ή ύλη τής «Πραγματογνωσίας» πρός χρήσνν 
τών δημοδιδασκάλων είς 4 τεύχη ύπό Μ. Σακελλα- 
ροπούλου. ’Εκδότης Σ. Δόσιος βιβλιοπώλης έν 
Κέρκυρα.

Τεύχος πρώτον, τό ανθρώπινον σώμα, τροφαί, 
ένδυμασίαι.—Τεύχος δεύτερον, τά θηλαστικά.— 
Τεύχος τρίτον, πτηνά, ίχθΰς, άμφίβια, έντομα.— 
Τοϋχος τέταρτον, φυτά καί ορυκτά.

Έκαστον τεΰχος τιμάταε δρ. 1 .
Εύρίσκεται έν Άθήναις έν τώ βιβλιοπωλείφ τής 

«Εστίας» καί έν Κερκύρα έν τώ βιβλιοπωλείφ 
«ό Κάδμος».


