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Β'.

Ό διοργανισμδς τών σχολείων είς τρία τινά απο
βλέπει είς την ΐδρυσιν, συντήρησή καί διοίκησιν τών 

. Κατά ταΰτα ό διοργανισμδς τών σχο
λείων απαιτεί 1) νά είναι διδάσκαλοι έπιστάμενοι τδ 
έργον των· 2) νά είναι κτίρια ύγιεννά καί σκεύη πλη- 
ροΰντα τάς απαιτήσεις της ύγιεινής καί της διδακτι
κής' 3) νά ύπάρχωσι τά μέσα προς άξιοπρεπή συν- 
τήρησιν τών σχολείων, προς άγοράν τών άπαιτου- 
μένων σκευών τοΰ σχολείου καί τών διδακτικών 
οργάνων, πρός αμοιβήν επαρκή τών διδασκάλων διά 
νά μή στενάζωσι ύπδ τής πείνης καί τής δυστυχίας- 
4) νά έπιτηρώνται καί καθοδηγώντα οί διδάσκαλοι 
είς τδ έργον των ύπό άνδρών πεφωτισμένων καί φί
λων τών σχολείων καί τών διδασκάλων- 5) νά κα
ν ονισθώσι τά περί διορισμού, μεταθέσεως καί άπολύ- 
σεως τών διδασκάλων,ώστε νά μή είναι δυνατόν ούτε 
είς τόν φατριασμδν οΰτε εις τήν εμπάθειαν ούτε είς 
τόν φανατισμόν νά καταδιώκη και βλάπτη τούς δη
μοδιδασκάλους διά μηδαμινάς πολλάκις αιτίας, νά 
έξασφαλισθή δέ ή μονιμότης καί ή ανεξαρτησία αύ
τών καί ή ηθική καί ή ύλική διά νομοθεσίας απο
κεντρωτικής- 6) νά κανονισθώσι τά καθήκοντα τών 
δημοδιδασκάλων καί πρός άλλήλους καί πρός τήν 

προϊσταμένην αρχήν, νά άφεθή δέ αΰτοϊς ελευθερία 
εις τήν εφαρμογήν τοΰ παιδαγωγικού συστήματος, 
δπερ έσπούδασαν καί δπερ αυτοί θεωροΰσιν ώς 
τό καλλίτερον πάντων. Άν πρός ταΰτα παραβά- 
λωμεν τόν διοργανισμόν τών σχολείων, δν ή παρού
σα Κυβέρνησις εσχάτως έξεπόνησεν, εύρίσκομεν δτι 
έπραξε παν δτι δύναται όχι νά μή προαγάγη, άλλά 
νά καταστρέψη τά δημοτικά σχολεϊα. Έν ω ή ιδέα 
τοΰ διοργανισμοΰ τών σχολείων άπαιτεϊ νά ΰπάρ- 
χωσι διδάσκαλοι εύπαίδευτοι γινώσκοντες καί τά 
μαθήματα,άπερ μέλλουσι νά διδάσκουσι καί τήν όρθήν 
μέθοδον τής διδασκαλίας καί ανατροφής τών μαθητών, 
ταΰτα δέ πάντα γίνονται κατά τήν δμόφωνον γνώ
μην πάντων τών παιδαγωγικών τοΰ κόσμου έν Διδα- 
σκαλείοις τελείοις δεωργανωμένοις, τά νέα νομοθετή- 
ματα άπήτησαν τήν διάλυσεν τών Διδασκαλείων, 
έπέτρεψαν δέ τήν διδασκαλίαν είς μαθητάς έχοντας 
άπολυτήριον σχολαρχείου(!),μηδεμίαν δέ γνώσιν έχον
τας σχολείου ή παιδαγωγικής διδασκαλίας καί άνα- 
τροφής ! Έν ω ή ιδέα τοΰ διοργανισμοΰ τών σχο
λείων άπαιτεϊ νά ύπάρχωσι σχολεία ευρύχωρα, μέ 
άφθονον φωτισμόν, μέ εύρύχωρον αύλήν, οι νέοι νο- 
μοθέται ανέχονται νά σήπωνται τά τέκνα τοΰ λαοΰ 
είς σχολεία, ών ή περιγραφή εμποιεί φρίκην ε’ις πάν
τα άνθρωπον. Έν ω ιδέα τοΰ διοργανισμοΰ τών 
σχολείων άπαιτεϊ νά ίδρυθώσι πανταχοϋ σχολεία, 
ΐνα μή μένη δ λαός άμαθής καί άποθηριοΰται, τά 
νέα νομοθετήματα κατήργησαν πολλά σχολεϊα λεί-
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τουργοϋντα άπό τόγ καιρόν τοϋ αοιδίμου 'ϊω. Κα- 
ποδιστρίου. Έν ω ή ιδέα τοϋ διοργανισμοϋ τών σχο
λείων άπαιτεϊ νά εξευρεθώσι καΐ έζασφαλισθώσι πόροϊ 
ειδικοί τών σχολείων πρός άξιοπρεπη αύτών συντή- 
ρησιν, τά νέα νομοθίτήματα ηλάττωσαν τούς μι
σθούς τών διδασκάλων,παύουσι τούς άρίστους μάλι
στα αύτών χάριν οικονομίας, και ρίπτουσι αύτούς είς 
την άπόγνωσιν και είς την πενίαν I Έν ω ή Ιδέα τοϋ 
διοργανισμοϋ τών σχολείων άπαιτεϊ οί διδάσκαλοι νά 
καθοδηγώνται είς τό έργον των ύπό άνδρών έχόντων 
άσυγκρίτως αύτών άνωτέραν μόρφωσιν καί ίγκύ- 
κλιον καΐ παιδαγωγικήν, τά νέα νομοΟετήματα σι- 
γώσι περί τούτου, σιωπηλώς δέ άνατίΟεται τό υψη
λόν αύτό έργον είς διδασκάλους κατωτέρους τών επι
θεωρούμενων, ϊνα ούτοι έξευτελισθώσι καί ταπεινω- 
θώσιν. Έν φ ή ιδέα τοϋ διοργανισμοϋ τών σχολείων 
άπαιτεϊ νά ώσιν οί διδάσκαλοι, εί δυνατόν, αμετακί
νητοι καί ισόβιοι είς τάς θέσεις των, τά νέα νομοθε- 
τήματα καταργούσε καί τόν μόνον νόμον τοϋ 1888, 
όστις ήδύνατο είς χεϊρας εύσυνειδήτου γενικού Έ- 
πιθεωρητοϋ τών σχολείων νά σώση τούς δημοδιδα
σκάλους άπό τήν άδικον καταδίωξιν και τήν έμπά- 
θειαν τών άνθρώπων. Τί δέ εντεύθεν προέκυψεν, εϊ- 
δομεν πάντες καί βλέπομεν καθ’ έκάστην. Οί δημο
διδάσκαλοι κατήντησαν ύποχείρια όργανα όχι μόνον 
τών πολιτευομένων, άλλά καί τοϋ τελευταίου γρα- 
φίσκου τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας. ’Αντί δέ α
ποκεντρωτικής νομοθεσίας, έπετρεπούσης εις τήν οι
κογένειαν, τήν παντός άλλου μάλλον ένδιαφερομένην 
είς τήν καλήν κατάστασιν τοϋ σχολείου, έγένετο νο
μοθεσία συγκεντρωτική, άπόλυτος μοναρχία, έν η ή 
θέλησες ένός μόνου άνθρώπου είναι νόμος τοϋ Κρά
τους. «L’etat c’est moi». ’Αντί δέ νά έπιτραπή 
εις τούς δημοδιδασκάλους νά έργάζωνται καθ’δ σύ
στημα έδιδάχθησαν, έπεβλήθη αύτοϊς νά έργάζωνται 
κατά σύστημα άλλο, δπερ αύτοί άποδοκιμάζουσ( 
καί άναφανδόν κατακρίνουσι καί ούτως είσήλθε κα'( 
εις τό εσωτερικόν τοϋ σχολείου ή άπογοήτευσις καί 
δ μαρασμός. Τοιαύτα έγένοντο έν τή εκπαιδεύσει 
πάντα ικανά νά άφανίσωσιν δ,τι καλόν ύπήρχε. 
Δίκαιον δέ είναι κατακρίνοντες τά επιλήψιμα νά έ- 
ξάρωμεν καί τά καλά τής νέας νομοθεσίας. Τοιαύτα 
δέ άνευρίσκομεν δύο τήν άραίωσιν τοϋ προσωπικού 
έκ τών μεγάλων πόλεων, δπερ είχε συρρεύση άθρόον 
άνευ ούδενός λόγου, καί τήν έκ τών σχολείων τών 
άρρένων άπομάκρυνσιν τών διδασκαλισσών, δπερ 
ήμεϊς πρώτοι έν έτει 1886 έζηλέγζαμεν ώς άτοπον 

άμα έφαρμοσθέν,,έν ώ ό νύν τμηματάρχης τής δη
μοτ. Έκπαιδεύσεως ύπήρξεν δ εισηγητής καί ύπερ- 
ασπιστής τής ιδέας,ήν τώρα άντιφάσκων,ώς συνήθως, 
πρός έαυτόν ήθέλησε νά διόρθωση.Άλλά δυστυχώς τό 
νομοθέτημα περί τοποθετήσεως τών δημοδιδασκάλων 
είναι τοιοϋτο, ώστε αύστηρώς τηρούμενον θά έπιφέρη 
πάλιν τήν συσσώρευσιν. Μέ άλλην λογικωτέραν νο
μοθεσίαν γινομένην παρ’ άνδρών γινωσκόντων τά 
πράγματα δυνάμεθα μέ τάς αύτάς δαπάνας νά τηρή- 
σωμεν διπλάσιον άριθμόν σχολείων. Καί τούτο θά είπη 
πρακτικός νοϋς, ούχί δέ ή άπάνθρωπος άπόλυσίς 
τριακοσίων δημοδιδασκάλων έκ τών άριστων, ϊνα 
έπέλθη οικονομία είς τόν προϋπολογισμόν τής δημοτ. 
Έκπαιδεύσεως, έν ω οί έκτακτοι ύπάλληλοι είς τά 
διάφορα ύπουργεΐα, άκόμη δέ καί είς αύτό τό Ύ- 
πουργεϊον τών Έκκλ. καΐ τής δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως, οί διοριζόμενος ϊνα λαμβάνωσι μισθόν, μηδε- 
μίαν ή μηϊαμινήν προσφέροντες είς τό κράτος ύπη- 
ρεσίαν, κατά πολλάς έκατοντάδας, ώς λέγεται πλη- 
ροϋσι τάς αίθούσας τών ύπουργείων ή μάλλον καθ’ 
δλου έν αύτοϊς δέν εμφανίζονται, άφ’ ού δ μισθός αύ
τών είναι έξησφαλισμένος ύπό τής φατρίας, ήνύπηρε- 
τούσιν.Αύτά έπρεπε δ κ.Παπαμάρκου νά έχη ύπ’όψει, 
όταν διά τής έρυθράς μολυβδίόος διέγραφεν άσπλάγ- 
χνως έκ τοϋ καταλόγου τών έν ύπηρεσίιγ δημοδιδα
σκάλων όχι ένα, όχι δύο, άλλά τριακοσίους ! ’Αλλά 
πού νοϋς, πού καρδία ; Τών δούλων ή διαγωγή δέν 
έχει όρια ούτε είς τήν θρασύτητα,ούτε εις τήν δουλο-
φροσύνην !ΠΕΡΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Άφ' ον τό δημοτικόν σχολειον έπιδιώκη 
τήν μόρφωσιν τών μαθητών, κατ’ ανάγκην 
πρέπει ό διοργανισμός αύτοΰ ό εσωτερικός 
νά είναι τοιοΰτος, ώστε καί ή διδασκαλία 
καί ή άνατροψη έν αύτώ τών μαθητών νά 
γίνηται παρά τοΰ διδάσκαλον. Καί ό άπλού- 
στατος καί εύκολώτατος τρόπος της διδα
σκαλίας είναι έκαστη τάξις νά έχη τόν διδά
σκαλόν της. Άλλά τοΰτο δύναται μόνον νά 
συμβίί. είς τάς πόλεις, ένθα ό πληθνσμός 
είναι πολΰς καί δύναται έν έκάστμ τάξει 
νά νπάρχη ικανός αριθμός μαθητών, ώστε 
νά άπασχολήται εις διδάσκαλος. Άλλά είς 
τάς κωμοπόλεις, μάλιστα είς τά χωρία κατ’ 
άνάγκην δέν δύναται νά έφαρμοσθη τό σύ

στημα τούτο καί άνάγκη είς διδάσκαλος νά 
διδάσκη πάσας τάς τάξεις. Τοιαΰτα σχολεία 
θά είναι τά 8|jq τών σχολείων τής Ελλάδος 
καί δι’ αύτόν τόν λόγον είς αύτό τό είδος 
τών σχολείων έπρεπεν εύθύς έξ άρχής νά 
έπιστήσωσι τήν προσοχήν των καί τά Διδα
σκαλεία καί Λ Κυβέρνησις. Δέν είναι δέ τό 
πράγμα τόσον άπλοΰν, ώστε έκαστος διδά
σκαλος άνευ ιδιαιτέρας πρός τούτο οδηγίας 
καί άσκήσεως νά έξενρίσκη τό όρθόν. Μά
λιστα δέ αί άποπλανήσεις καί Λ σΰγχυσις, 
εις ήν περιέστησαν τά σχολεία καί κατά 
τοΰτο καί ή άμηχανία πολλών διδασκάλων 
ζητουντων βοήθειαν καθιστώσι τήν εύρυτέ- 
ραν τοΰ πράγματος άνάπτυξιν άναγκαιοτά- 
την. Ή διδασκαλία πασών τών τάξεων παρ’ 
ένός διδασκάλου είναι τό δυσχερέστατον 
έργον καί μόνον διδάσκαλος εύπαίδευτος 
καί ταχΰς είς τήν άντίληψιν καί είς τήν έκ- 
τέλεσιν δύναται νά δράση έν τοιούτω σχο- 
λείω. Διά τοΰτο δέν δυνάμεθα άρκούντως νά 
έκφράσωμεν τήν έκπληξιν ήμών μέ τόν νέον 
διοργανισμόν τών σχολείων, καθ’ όν 3750 
σχολεία έκ 4500 θά διδάσκωνται παρά γραμ
ματοδιδασκάλων ! Τό τοιούτον ίσοδυναμεϊ 
πρός τήν κατάργησιν τών σχολείων.

Τά δημοτικά σχολεία πάντα κατά τόν 
νέον διοργανισμόν τών σχολείων περιλαμ- 
βάνουσι τέσσαρα έτη καί κατά τοΰτο τε
τραετή κύκλον μαθημάτων, ώστε καί τό 
σχολειον μέ 1 διδάσκαλον θά έχη καί αύτό 
τετραετή κύκλον μαθημάτων καί 4 τάξεις 
Καί τό πρώτον, δπερ επέρχεται είς τόν 
άπειρον καί άρχάριον διδάσκαλον είναι έν 
τώ σχολείω τούτω έκάστη τάξις νά διδάσκη- 
ται κεχωρισμένως παρά τοΰ διδασκάλου. 
Τοιοΰτο δέ πρόγραμμα έξεπόνησε ό κ. Χα
ρίσιος Παπαμάρκου τό συναφθέν εις τό Νο- 
μοσχέδιον τής πρώτης περιόδου. Πρβλ. 
Γνώμαι τοΰ Διδασκαλικού Συλλόγου σελ 
108.Κατά τόν διοργανισμόν τούτον όχρόνος 
τής διδασκαλίας έκάστου μαθήματος κατα
μερίζεται είς δσας τάξεις έχει τό σχολειον. 
'Ώστε άν τό σχολειον έχη 4 τάξεις, είς έκά
στην τάξιν άναλογεϊ δι’ έκαστον μάθημα 
χρόνος ένός τετάρτου τής ώρας, καθ’ δλην 
δέ τήν ήμέραν άν δεχθώμεν δτι έξ ώρας έρ-

γάζεται τό σχολειον, άναλογεϊ χρόνος 1 1]2 
ώρ. είς έκάστην τάξιν. Διά τοιούτου τοΰ 
προγράμματος διοργανισμοϋ είναι αδύνατον 
νά κατορθωθή τι γενναϊον. Καί έσκέφθησαν 
καί σκέπτονται πολλοί νά έπινοήσωσι τρόπον 
διδασκαλίας τοϋ αδιαιρέτου σχολείου πρα- 
κτικώτερον καί χρησιμώτερον. Οί Άγγλοι, 
Βέλλος καί Λαγκάστερος, έλυσαν τό ζήτημα 
έπιτρέψαντες είς τόν διδάσκαλον νά προ.σ- 
λαμβάνη βοηθούς τούς μαθητάς τής μεγάλης 
τάξεως τοϋ σχολείου καί οΰτω προέκυψεν 
ή μέθοδος ή γνωστή ύπό τό όνομα αλληλο
διδακτική. Οί Γερμανοί, οί καλλίτερον παν
τός άλλου τά τών σχολείων έξετάσαντες, οί 
τό δημοτικόν σχολειον ώς τόπον ήμερώσεως 
καί μορφώσεως τοΰ λαού θεωρήσαντες, άπέ- 
κρουσαν τΐιν λύσιν ταύτην ώς παρωδίαν τής 
διδασκαλίας καί έπεχείρησαν νά λύσουν τό 
ζήτημα τοΰτο διαφόρως. Παρά Γερμανοϊς 
ή έκπαίδευσις πάντων τών πολιτών καί άρ
ρένων καί θηλέων είναι ύποχρεωτική έπί 
8 έτη. Διά τούτο έκεϊ καί πάσα κοινότης 
πρέπει νά έχη σχολειον δημοτικόν μέ δετή 
κύκλον μαθημάτων, δπερ πρέπει νά διέλ- 
θωσιν πάντες καί άνδρες καί γυναϊκες. 
"Ωστε παρά Γερμανοϊς ό διδάσκαλος έχει έν 
τοΐς άδιαιρέτοις σχολείοις νά διδάξη συγ
χρόνως οκτώ τάξεις, δπερ άποβαίνει δυσχε
ρέστατον. Πολλά έκεϊ πράττουσι πρός έπω- 
φελή τών μαθητών διδασκαλίαν. Άλλοι δέ
χονται πάντας πασών τών τάξεων τούς μα
θητάς άπό τής ώρας 8 —11 καί άπό τής 2—5 
μ. μ., άλλοι άφίνουσι τούς μαθητάς τών μι- 
κροτέρων τάξεων νά έρχωνται βραδύτερον 
κατά μίαν ώραν είς τό σχολειον καί νά φεύ- 
γωσιν πάλιν έκ τοΰ σχολείου πρωτύτερα 1 
ώραν. Ώστε αί τάξεις αύται δέν μετέχουσιν 
δλων τών μαθημάτων. Ό πρώτος τύπος έπι- 
κρατεϊ έν Ελβετία, ό δέ δεύτερος άπαντά 
έν Γερμανία συχνότατα. Πρός διάκρισιν κα- 
λοΰμεν τό πρώτον Ελβετικόν άδιαίρετον 
σχολειον, τό δέ δεύτερον Γερμανικόν άδιαί
ρετον. Πλήν δέ τών τύπων τούτων ύπάρ- 
χει καί σχολειον, καθ’ ά οί ήμίσεις τών 
μαθητών άκούουν μαθήματα πρό μεσημβρίας 
καί οί άλλοι ήμίσεις μετά μεσημβρίαν. Τά 
τοιαύτα σχολεία καλούνται ήμιημερήσια.
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Καί είς τό Ελβετικόν Αδιαίρετον σχολεΐον 
ώς και είς τό Γερμανικόν ύπάρχει μία μόνον 
αίθουσα ή τάξις πρός διδασκαλίαν. Διά 
τοΰτο ώνόμασαν αΰτά και μονοτάξια.Τοιαϋτα 
σχολεία εύρίσκονται ώς έπί τό πλεΐστον είς 
τά μικρά χωρία. Άλλά καί είς πόλεις, δπου 
ύπάρχει πληθυσμός ποικίλος Λ κατά τήν 
έθνικότητα ή κατά τό θρήσκευμα, ιδρύονται 
τοιαΰτα σχολεία. Και έν 'Ελβετία καί έν 
Γερμανία είναι ό αριθμός αύτών μέγας καί 
ύπερτερεΐ κατά πολύ τόν Αριθμόν τών άλ
λων ειδών τών σχολείων. Τό Ελβετικόν σύ
στημα φαίνεται καί παρ’ Λμϊν πρόσψορον 
διότι Λ έλευσις τάξεων τινών τοΰ σχολείου 
κατ’άλλας ώρισμένας ώρας δέν εινα παρ’Λ
μϊν εύκατόρθωτον. Είς τό σχολεΐον έρχονται 
συνήθως πολλοί Αδελφοί, ών οι πρεσβύτεροι 
χειραγωγοΰσι καθ’ όδόν τούς μικροτέρους. 
Θά είναι δέ λίαν δύσκολον, οί μικρότεροι νά 
έρχωνται μόνοι μετά μίαν ώραν καί νά Ανα- 
χωρώσι μόνοι μίαν ώραν πρό τών άλλων. 
Έπειτα είς τά κεντρικά σχολεία έρχονται 
καί έξ άλλων χωρίων, θά είναι δέ Απαίτησις 
ακατόρθωτος καί άδικος τοΰ διδασκάλου νά 
έρχωνται οί μαθηταί οί μικρότεροι μόνοι έκ 
μακρινής πολλάκις άποστάσεως. Άλλά καί 
αί φωναί καί ό θόρυβος τών μαθητών, οϊτι- 
νες θά έρχωνται προ της κεκανονισμένης 
ώρας Αγνοοΰντες τήν ώραν δι’ έλλειφιν ώρο- 
λογίου ή έπιθυμοΰντες νά συμπαίξωσι δι’ 
έλλειφιν πάσης έπιτηρήσεως, τοΰ διδασκά
λου Απασχολουμένου μέ τήν διδασκαλίαν 
τών άλλων τάξεων, πείθονσιν ημάς καί 
ταΰτα μόνον νά φρονώμεν δτι οί μαθηταί 
πρέπει νά έρχωνται καί νά φευγωσιν έκ τοΰ 
σχολείου πάντες όμοΰ.

(ακολουθεί).

ΕΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Έκ τών ψιχίων τοΰ Friedrich Polack κατά 

μετάφρασιν έλευθέραν έκ τοΰ Γερμανικοΰ.

(Συνέχεια ιδε φύλλ. Η)

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον προέβαινεν ή συνδιάλεξις ήμών, 
έγώ δέ άπό στιγμής εις στιγμήν έλάμβανον μεγαλητέραν 

οικειότητα πρός τήν οικογένειαν αύτήν, καί μοί έφαίνετο 
ότι πρό πολλοΰ άνήκον εις αύτήν. Ή αγαπητή γυνή 
παρετήρει μέ λάμποντας ύγρούς οφθαλμούς άλλοτε μέν τόν 
σύζυγόν της, άλλοτε δέ τόν ξένον, δ όποιος έγένετο πλέον 
οικείος εις αύτήν. Κατόπιν δέ έκπληροΰσα τά καθήκοντα 
αγαθής οικοκυράς παρέθεσεν είς τήν τράπεζαν πολλά 
καλά πράγματα, έκ τής προετοιμασίας δέ ταύτης ήδύνατο 
δ ξένος νά έννοήση πόσην τιμήν άπέδιδεν εις αύτόν. ' .

Πόσον ευχάριστα ησαν τά πάντα είς τήν οικίαν ταύ
την, ή δποία δέν ήτο κυρίως πλούσια ! Άλλ’ δπου βασι
λεύει ή αγάπη κα! ή ήσυχία, έκεΐ παρατηρείται πάντοτε 
εσωτερική τις αρμονία, ή δποία διεγείρει τήν εύχαρίστησιν 
ήμών. Είς πάσαν γωνίαν τής οικίας διεφαίνετο ή τάξις, 
τά δέ έπιπλα καΐ τά πλήρη έρμάρια καί κιβώτια έδεί- 
κνυον εύχάριστον ευπορίαν καί πνεύμα αύστηράς οίχοκυ- 
ρωσύνης καί αύτός δ τόνος τής φωνής τών αγαθών ανθρώ
πων είχε τόν χρωματισμόν τής αγάπης καί τής δμονοίας.

’Άνθρωπος εχων ίσχυρώς άνεπτυγμένον τό αίσθημα 
τής πατρίδος και τής οικογένειας καί άναγνωρίζων τήν 
ανάγκην τής αγάπης εμφυτεύεται εύκόλως καί καλώς είς 
τοιοΰτον έδαφος. Τό σχολεΐον τοΰ Falkhain έθεώρουν οι
κίαν μου, έντός δέ αύτοϋ έκινούμην εύχαριστημένος μετά 
τής αύτής ελευθερίας, μετά τής όποιας τά τέκνα κινούνται 
ύπό τήν πατρικήν αύτών στέγην. ‘Η αγαθή γυνή άπέβη 
δι’ έμέ αληθής μήτηρ, πρός τήν όποιαν έλευθέρως έξέφρα- 
ζον τάς χαράς ή τάς λύπας, τάς όποιας δ μονήρης και 
περιωρισμένος βίος μου μοί παρείχε, αληθής μήτηρ φιλο- 
στόργως έπιβλέπουσα έμέ τόν ορφανόν μητρός. Ή καρ- 
δία μου δέν είχε πλέον δι’ αύτήν ούδεμίαν κεκρυμ- 
μένην πτυχήν. Άλλά καί εκείνη μέ έτίμα δι’ εμπι
στοσύνης άνωτέρας εκείνης, τής δποίας ώς έκ τής ήλικίας 
μου ήμην ίσως άξιος. Ιδίως μέ συνεκίνουν α! περί τού 
συζύγου της διηγήσεις, έξ ών έφαίνετο πόσον εύγενώς, ύ- 
πομονητικώς καί τρυφερώς συμπεριεφέρθη ουτος πρός αύ
τήν, γενόμενος οχι μόνον αγαθός σύζυγος, άλλ’ αληθής 
παιδαγωγός αύτής. « Άνευ αύτού, μοί έλεγεν, ήθελον 
άποβή όξύθυμον, ίσως καί κακόν γύναιον. "Οταν ή αγα
πητή αύτού χειρ έψαυε βραδέως καί έλαφρώς τήν κόμην 
μου,όταν μετά σοβαρότητος καί αγάπης τό βλέμμα του έ
πιπτε είς εμέ, όταν μετά γλυκύτυτος είσχωρούσης βαθέως 
είς τήν καρδίαν μου μέ άπεκάλει αγάπην του, τότε άπε- 
μακρύνοντο τής άθυμίας μου τά κακά πνεύματα, τά δποία 
άν μάλιστα ληφθή ύπ’ άψει τό επισφαλές τής ύγείας μου 
ηδύναντο νά μέ φέρωσι ταχέως είς τόν τάφον, άν ειχον 
σύζυγον όλιγώτερον καλόν».

Εις τά μέλη τής κοινότητος δ Κ. ήτο πρόσωπον κατ’ 
εξοχήν σεβαστόν. Ή φυσική του αξιοπρέπεια διέγραφε 
πέριξ αύτού έν όριον, τό όποιον ή φαυλότης ήδύνατο νά 
ύπερπηδήση. Προβύμως ήνοιγε τήν καρδίαν κα! τό βαλάν- 
τιον αύτού πρός έκείνους, οί όποιοι ειχον ανάγκην τής 
συμβουλής καΐ τής συνδρομής αύτού. Πόσους μικρεμπό
ρους δέν έβοήθησε διά μικρών δανείων ! πόσαι δύσκολοι 
ύποθέσεις δέν έκανονισθησαν διά τών συμβουλών αύτού. 
’Εάν ήτο δυνατόν, προθύμως θά άνέβετον είς αύτόν τήν 
δέ κηδεμονείαν πάντων τών ορφανών τοΰ χωρίου. Ήτο 

αληθώς λίαν εύχάριστον ότι τοιούτος άνθρωπος διά τής 
καλής αύτού Θέσεως καί τής περιουσίας τής συζύγου του 
ήδύνατο μετά τών συνετών συμβουλών νά συνδέη τάς ά- 
γαθάς πράξεις. Πάντοτε οίκοκύρης κα! οικονόμος ήδύνατο 
μετά περισκέψεως νά εύρίσκη τήν κατάλληλον στιγμήν, 
κατά τήν όποιαν έπρεπε νά έρχηται είς ’ βοήθειαν τών 
πασχόντων. ‘Η εύπορία τοΰ οίκου του έδωκεν είς τόν χα
ρακτήρα τού άνδρός τήν σταθερότητα ταύτην και περιέχυ- 
σεν είς ολόκληρον τόν οικογενειακόν αύτού βίον τήν καθα. 
ράν ταύτην ατμόσφαιραν. Πόσον άξιοπρεπεστέρα θά ήτο ή 
Θέσις τοΰ διδασκάλου καί πόσον εύεργετικωτέρα ή έπίδρα- 
σις αύτού, έάν έπαρουσιάζετο είς τήν κοινωνίαν ούχί ώς 
έπαίτης, αλλ’ ώς άνθρωπος δυνάμενος έν ανάγκη νά τείχη 
πρός τούς άλλους χεΐρα βοήθειας !

‘Η ιδέα τού καθήκοντος ήτο δι’ αύτόν ιερά, μετά θρη
σκευτικής δέ εύλαβείας έξεπλήρου κα! αύτά τά δευιερεύον- 
τα καθήκοντα του, τά όποια είς ήμάς τους άπερισκέπτους 
νέους έφαίνοντο πράγματα λίαν οχληρά- παρείχε π. χ. 
προθύμως τάς ύπηρεσίας του είς τήν εκκλησίαν, δέν ήρ' 
νεΐτο τήν συνδρομήν αύτοϋ είς τάς ύποθέσεις τής κοινότη- 
τος κτλ. «Μή νομίσητε», είπε μίαν φοράν πρός ήμάς κα! 
πρός αίσχος ήμών, μή νομίσητε ότι θειον φώς μέ όδηγεγ 
είς τάς ύπηρεσίας ταύτας ή ότι ή καρδία μου έπιθυμεγ 
αύτάς. Περιλαμβάνονται έντός τού κύκλου τών καθηκόν
των μου, καί διά τοΰτο πρέπει νά εκτελώ αύτάς έπιμελώε. 
Άν έχτελέσω τάς ύπηρεσίας ταύτας άμελώς, δέν έξευτε- 
λΐζω αύτάς, άλλ’ έμέ τόν ίδιον. ’Επιδοκιμάζω τάς ένερ- 
γείας εκείνων, οί όποιοι προσπαθοϋσιν ήσύχως καί διά τής 
νομίμου δδοΰ νά άπαλλάξωσι τούς διδασκάλους άπό τά 
επιπρόσθετα ταΰτα βάρη, άλλά δέν έννοώ κατ’ ούδένα τρό
πον διά τής παραλείψεως χαί τοΰ άπλουστάτου τών καθη
κόντων μου νά βαρύνω τήν συνείδησίν μου καΐ νά διασύρω 
τήν ύπόληψιν, τήν όποιαν ώς δημόσιος ύπάλληλος έχω. 
Κακή ύπόληψις περί τής έργασίας μου εις τά δευτερεύοντα 
ταΰτα καθήκοντα θά ήτο νέφος, τό όποιον ήδύνατο νά 
έπισχιάση τήν ύπόληψιν μου χαί ώς πρός τά κύρια έρ
γα μου. Κα! αύτοί ο! ανεπτυγμένοι άνθρωποι δέν δύναντα( 
πολλάκις νά διαχρίνωσι τό ούσιώδες άπό τό έπουσιώδες, 
τόν πυρήνα άπό τόν φλοιόν, πολύ όλιγώτερον δύνανται νά 
χσμωσι τοιαύτας διακρίσεις οί χωρικοί μας.

Κατ’ έξοχήν ενδιαφέρουσα! ησαν αί συνομιλίαι ήμών 
τάς Κυριακάς κατά τήν ώραν τοΰ γεύματος ή τοΰ χαφφέ, 
δτε πάντα τά ζητήματα λεπτομερώς έξητάζοντο. Είς 
αύτάς έλαμβάνομεν αφορμήν ήμεϊς οί δύο επιπόλαιοι νέοι 
νά ρίπτωμεν αφειδώς τά πορίσματα τής σοφίας, τήν όποιαν 
είχομεν άποκτήση είς τό διδασκαλεΐον, πολλάκις δέ κα; 
αύτά τά πλάσματα τής φαντασίας μας. Τά όπλα ήμών 
τά όποια ήσαν ακόμη στιλπνά κα! οξέα, έστρέφοντο ιδίως 
κατά τών πρακτικών καί είς τόν δογματισμόν άποκλινου- 
σών θρησκευτικών πεποιθήσεων καί τών μετρίως φιλελευ
θέρων πολιτικών ιδεών τοΰ ήμετέρου φίλου. Είς τάς λογο- 
μαχίας ταύτας αύτός έμεινεν συνήθως απαθής χαί διά τών 
μεγάλων αύτού οφθαλμών παρετήρει ήμάς φιλοφρόνως. 
Ήρέσχετο δέ καθ’ ύπερβολήν νά άκούη τά φαιδρά άλματα 
τών συλλογισμών ήμών, τάς ζωηράς συζητήσεις καί τάς 

ΐδανιχάς ιδέας χαί έφαίνετο γινόμενος έν μέσω ήμών νεώ- 
τερος.

Ή έν τώ σχολείω έργασία του ήτο τό κάτοπτρον τής 
ακρίβειας, τής τάξεως, τής ευσυνειδησίας καί τής αύστη- 
ρότητος πρός αύτόν τόν ίδιον. Έν τούτοις δέν ητο πεπροι- 
κισμένος ύπό τής φύσεως διά μεγάλων διδασκαλικών προ
τερημάτων, ούδέ δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ή διδασκαλία 
του παρήγαγε έκτακτα αποτελέσματα. ‘Ό ίδιος κατηγόρει 
τόν έαυτόν του- διότι κατά τήν διδασκαλίαν του έλεγεν αυ
τός πολλά, δέν έδιδε δέ είς τούς μαθητάς αρκετόν καιρόν 
πρός αύτενέργειαν. Είς τάς παιδαγωγικάς μας συζητήσεις 
ήκούσαμεν μεταξύ τών άλλων τάς έπομένας σκέψεις του 
"Οστις λέγει πολλά κατά τήν διδασκαλίαν του κούραζε, 
έαυτόν καί τούς μαθητάς. ‘Η ά?ία τής έν τώ σχολείω 
έργασίας φαίνεται ούχί έξ όσων ήμεϊς λέγομεν, αλλ εξ 
όσων τά παιδία μανθάνουσιν.. Έάν κατά τήν διδασκαλίαν 
ήμών έλαμβάνομεν πάντοτε ύπ’ ό'ψεε τάς άνάγκας καί τήν 
πνευματικήν κατάστασιν τών μαθητών, ή έργασία ήμών 
θά ήτο πολύ καλλιτέρα. Μία κρίσις, τήν όποιαν σχη
ματίζει δ μαθητής μόνος, μία ακριβής, άλλ’ έλευθέρα 
έπανάληψις τοΰ διδαχθέντος έχει μεγαλειτέραν αξίαν ή 
σωρεία γνώσεων μηχανικώς απομνημονευθεισών. Ουδεν 
ήττον ύπάρχουσι κα! πράγματα, τά όποια πρέπει αντί πά
σης θυσίας ακριβώς νά μονιμοποιηθώσιν, ινα αποτελέσω· 
σι τό πρώτον ύλικόν τής νοήσεως. Μέ μόνον μηδενικά λο
γαριασμοί δέν γίνονται. Τό μέγιστον κατόρθωμα τής διδα
σκαλίας είναι ή άνάπτυξις τής φιλομαθείας τών μαθητών. 
‘Η κατάστασις τοΰ σχολείου φαίνεται ουχί εκ τοΰ ποσού τής 
διδαχθείσης όλης, άλλ' έκ τής πνευματικής εύκινησίας τών 
μαθητών κατά τό σκέπτεσθαι, τό όμιλεΐν καί τό γράφειν. 
‘Η έρώτησις «διατ!» είναι ή σκαπάνη, διά τής όποιας 
σκάπτομεν τό έδαφος κα! έξάγομεν έξ αύτοϋ τά ώριμα 
γεώμηλα.

‘Ο Κ. άνέγνωσε πολλά, πολλά έμελέτησε κα! πολλά 
πρακτικώς έφήρμοσεν. Πολυμάθειαν δέν είχε, άλλ’ α1 
γνώσεις, τάς όποιας είχε, ήσαν κτήμα αύτοϋ. Ποσάκις εν 
τώ μεγάλω πλούτω τών γνώσεων ή μία δέν καταστρέφει 
τήν άλλην! Καλλίτερον δ διδάσκαλος νά ε*νε  κύριος ολίγων 
άλλ’ ασφαλών γνώσεων ή νά γνωρίζη πολλά έπιπολαίως· 
‘Ο Κ. άνεγίνωσκε ταχτιχώς μίαν μετρίως φιλελευθέραν πο
λιτικήν έφημερίδα, έν παιδαγωγικόν περιοδικόν σύγγραμμα 
κα! έν άλλο τής έλαφράς λεγομένης φιλολογίας. Προσέτι 
ήγόραζε κατ’ έτος ολίγα νέα βιβλία, τά όποια δμως δέν 
έθετεν εις παράταξιν όπισθεν τών ύάλων τής βιβλιοθήκης 
του.» Δέν δύναμαι, έλεγεν ό ίδιος, νά καταχτήσω πάσας 
τάς γνώσεις, ούδέ έχω τήν άξίωσιν νά γίνω όδηγός τών 
άλλων έν τή πνευματική τοΰ έθνους μου κινήσει, αλλ' έκ 
τών αγαθών, τά όποια αΰτη συνεπάγεται, έννοώ νά έχω 
μερίδιον. Έάν λησμονήσω τά καθήκοντα, τά όποια έχω έν 
τή έργασία τοΰ όλου, θά είμαι έγωϊστής- έάν λησμονήσω 
τά καθήκοντα, τά όποια έχω πρός άνύψωσιν τής τάξεως, 
είς τήν όποιαν ανήκω, θά είμαι αφιλότιμος- έάν δέν φρον
τίζω νά απολαμβάνω καί έγώ τά άγαθά τοΰ έθνικού πολι
τισμού, θά είμαι παράφρων.

Πρός τούς συναδέλφους αύτού ήτο φιλόφρων, αγαθός κα 
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αετρώφρων. Εις έμέ όμως έφαίνετο ότι υπερείχε ήμών 
κατά μίαν κεφαλήν. Ούίέποτε ήδυνήδην νά άποχαλέσω 
αυτόν συνάδελφον, άχουσίως δέ δ σεβασμό; -μέ ήνάγχαζε 
νά προσαγορεύω αυτόν «Κύριε συνάδελφε». Είς τάς συνε
δριάσεις παρευρίσχετο πάντοτε χαί εΐργάζετο έπιμελώς. 
Ουδέποτε έλεγε πομπώδεις φράσεις, άλλ’ έκρινε πάντοτε 
τά πράγματα μετ’ αυστηρά; λογικής χαί χωρίς νά απο- 
βλέπη εις πρόσωπα. ’Επίμονος δέν ήτο, έπ’ οΰδενί λόγω 
επίτρεπε νά έξευτελισθή τό διδασχαλιχόν αξίωμα. Έγέλα 
άπό χαρδίας διά τάς ευφυολογίας χαΐ τάς άδώας αστειό
τητας, άπεστρέφετο δμως πολύ τάς χυδαίας εκφράσεις. 
Ε’ις τον στενόν χόχλον τών φίλων του δέν ήρνεΐτο νά 
λαμβάνη μέρος είς χαμμίαν παρτίδα, ή δποία έπαίζετο 
ανευ συμφέροντος, δταν μάλιστα ή χόπωσις δέν επέτρεπεν 
είς τήν συναναστροφήν τήν συζήτησιν σοβαρού θέματος. 
Ουδέποτε δμως παρέσχεν είς τούς ξενοδόχους χαί τούς 
χαφφεπώλας τό θέαμα μεθόοντος χαί χαρτοπαιχτοϋντος δι- 
δασχάλου έν τώ χαπηλείω. Σταθερός, ευθύς χαί φιλότιμος 
ήτο τό σύνθημα αύτοΰ έν τώ οίχω, έν τώ σχολείω χαί έν 
τή χοινωνίμ.

Έν Κερκύρφ τή 29 Σεπτεμβρίου <892.
Μ. Ιώ. X.-------—------ΠΡίΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΤ ΜΑΘΗΤΟΓ

ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΣΧΟΛΕΙΩ

Κάνέν πράγμα δέν μαρτυρεί τόσον ελλείψω παι
δαγωγικής μορφώσεως,δσον τό νά άπασχολώμεν τούς 
μαθητάς, οΐτινες πρώτην φοράν έρχονται είς τό σχο
λεϊον, αμέσως μέ τά ξηρά χαί ανούσια γράμματα 
τοΰ αλφαβήτου. Όποιαν ιδέαν άοά γε σχηματίζει 
ό μαθητής περί τοΰ σχολείου χαί τοΰ διδασκάλου έχ 
τοιαύτης εργασίας; Τά γράμματα τάχα τοΰ αλφαβή
του είναι έχεϊνα, τά όποια δύνανται νά συνδέσωσι τόν 
οίκον πρός τό σχολεϊον χαί αύτά άποτελοϋσι την 
φυσικήν μετάβασιν έχ τών γονέων προς τον διδάσκα
λον ; Δέν υπάρχει τι άλλο έγγύτερον είς τόν μαθη
τήν, έξ ού δυνάμεθα νά κάμωμεν έναρξιν τής διδα
σκαλίας; Τό πρώτον χαΐ άναγκαιότατον νομίζω είναι 
νά κάμωμεν τούς μαθητάς νά αγαπήσουν τόν διδά
σκαλόν χαΐ τό σχολεϊον. Είναι δέ άμφισβητήσιμον, 
άν τό κατάλληλον προς τοΰτο μέσον είναι τό άλφά- 
βητον. Δεύτερον νά συνηθίσωμεν αύτούς είς μίαν 
τάξιν. Τό σχολεϊον είναι μία μικρά πολιτεία μέ τούς 
νόμους της καί μέ τά έθιμά της. Τούς νόμους τού
τους, τά έθιμα ταΰτα, έν άλλαις λέξεσι τήν σχολι
κήν τάξιν, πρέπει νά γνωρίσωσι οι μαθηταί καί νά 
ύποταχθώσιν είς αύτήν. Ανευ σχολικής τάξεως καί 
ή διδασκαλία καί ή άνατροφή τοΰ σχολείου εϊνα» 

παραλελυμένη. Τρίτον πρέπει νά γυμνάσωμεν τούς 
μαθητάς νά όμιλώσι μετά θάρρους καί μεγαλοφώνως 
νά κάμνωσι δέ χρήσιν τής καλής γλώσσης. Τοΰτσδέ 
απαιτεί ίργασίαν καί τέχνην τοΰ διδασκάλου μεγά- 
λην, ίνα έπιτύχη. Οί μικροί παϊδες μάλιστα οί χω
ρικοί είναι σφόδρα συνεσταλμένοι καί μετά δυσκο
λίας ακούεις παρ ’ αύτών τό πρώτον είς τό σχολεΐόν 
εισερχομένων μίαν λέξιν. Τοΰτο δέν πρέπει νά απο
θαρρύνω τόν διδάσκαλον, ήκιστα δέ νά τόν έξαργίση 
κατά τών μαθητών. Διά προσηνούς ήθους, διά 
πατρικής γλυκύτητος φθάνει τις ταχύτερου καί ασφα
λέστερου είς τόν σκοπόν ή διά τών ύβρεων καί τής 
ράβδου. Τέταρτον νά γυμνάσωμεν αύτών τό ούς 
νά άκούωσι τάς λέξεις, νά διακρίνωσιν αύτών τάς 
ουλλαβά; ώς καί τά γράμματα αύτά.ΓΙέμπτον νά γυ- 
μνασθή αύτών ό οφθαλμός νά παρατηρή καλά τά αν
τικείμενα. “Επειτα νά γυμνασθή καί ή χειρ να κινή- 
ται έλευθέρως κατά τάς ύπαγορεύσεις τοΰ πνεύματος, 
δηλ.νά.γράφη.Όλαι αί έργασίαι αύται είναι αναγκαίου 
νά προηγηθώσι τής διδασκαλίας τής άναγνώσεως τών 
γραμμάτων.Δύνανται δέ αύται νά διαρκέσωσι 10 καί 
20 ή καί 30 ήμέρας κατά τούς μαθητάς. Οί μα
θηταί οί χωρικοί θά χρειασθώσι περισσότερον χρόνον, 
οί τών πόλεων όλιγώτερον. Ό δέ διδάσκαλος τοΰ 
αδιαιρέτου σχολείου καλά θά κάμγι νά κρατή τούς 
μαθητάς τούς αρχαρίους μόνους έπί μίαν ώραν καί 
νά γυμνάζγι αύτούς είς τήν τάξιν καί είς τά άλλα, 
ά άπηριθμήσαμεν ανωτέρω. Ώς υπόδειγμα τοιαύ
της εργασίας έκθέτομεν τάς έπομένας συνδιαλέξεις 
μετά τών μαθητών.

Πρώτη βυνδιάλεζις.

Ό διδάσκαλος τοποθετεί τούς μαθητάς έκαστον είς 
ώρισμένην θέσιν, ήν όφείλουσι νά έχωσι πάντοτε καθ’ 
όλον τό έτος.Άφ’ ού δέ καλώς τακτοποιηθώσι, τότε 
λέγει ό διδάσκαλος. «Τώρα έχει καθείς τήν θέσιν 
του καί αύτοΰ θά κάθεσθε πάντοτε, όταν θά έρχε- 
σθε είς τό σχολεϊον, Σύ είσαι ό πρώτος τοΰ πρώτου 
θρανίου, σύ ό πρώτος τοΰ δευτέρου θρανίου...........
σύ ό τελευταίος τοΰ πρώτου θρανίου. Τώρα θέλω νά 
μάθω καί τά όνόματά σας. Οί θαρραλεώτεροι μα
θηταί έρωτώνται πρώτον. Πώς ονομάζεσαι σύ ; Γε
ώργιος.—Σύ ; Βασίλειος—Σύ ; Παναγιώτης. Όλοι 
έχετε ώραϊα ονόματα, θέλω όμως νά λέγητε, όταν 
έρωτάσθε, όχι μόνον Γεώργιος, άλλ’ έγώ ονομάζο
μαι Γεώργιος, όχι Βασίλειος άλλ’ έγώ ονομάζομαι 
Βασίλειος. — Πώς ονομάζεσαι ό πρώτος τοΰ πρώτου 

θρανίου ;·—Έγώ ονομάζομαι Θεόδωρος. — Σύ ; (ό 
διδάσκαλος άπαιτεϊ νά άποκρίνωνται οί μαθηταί έν 
πλήρει προτάσει, έπαινεϊ δέ έκείνους, οΐτινες άπο- 
κρίνονται μεγαλοφώνως).

Καθίσατε ίσα I Σηκωθήτε ορθοί. Νά προσέχητε 
όταν στέκεσθε, νά στέκεσθε όλοι ίσα ώς στρατιώ- 
ται. Τώρα καθίσατε πάλιν. Όλοι βλέπετε έμε εις 
τά ’μάτια. Προσέχετε θά είπω πρώτον Όρ..........
καί έπειτα θοέ. Σεις, όταν άκούσητε τό όρ έτοι- 
μάζεσθε νά σηκωθήτε, όταν δέ εΐπω καί τό 6οΙ, 
τότε σηκόνεσθε όλοι διά μιας. Ποιος τό ένόησε τί θά 
κάμιρ ; Σήκω λοιπόν νά το κάμης νά ΐ'δουν καί οί 
άλλοι. — Όρ-θός, κά-τω. Κάμετε τοΰτο τώρα 
όλοι. Όρ-&οΙ—Κά-τω. Ό ’Ιωάννης, ό Γεώργιος 
καί ό Βασίλειος. Όρ-θοί. Κά-τω.—Τώρα χεϊροες 
έπί τών μαστών, χεϊρας κάτω, χεϊρας έπάνω, χεϊ- 
ρας κάτω, χεϊρας προτεταμένας, χεϊρας κάτω. Τοι- 
αΰται καί παρόμοιαι άσκήσεις έπαναλαμβάνονται, 
τοΰ διδασκάλου παραγγέλλοντος, τών μαθητών έκ- 
τελούντων έκάστοτε τό παραγγελλόμενον. Τά πα
ραγγέλματα δέν είναι άνάγκη νά προφέρωνται έπί 
τό στρατιωτικώτερον διά φωνής οργίλης καί μεγά
λης. Καλλίτερον καί τά παραγγέλματα καί ή όλη 
τοΰ διδασκάλου διδασκαλία καί συμπεριφορά νά φέ- 
ρη τον τύπον τής χριστιανικής άγάπης. Αύστηρό- 
της δέν θά εΐπη άγριότης καί βαρβαρότης.Άν πρό
κειται οί μαθηταί νά μάθουν πολλά γράμματα μέ 
ύβρεις καί πληγάς, καλλίτερα νά μάθουν όλιγώτερα 
μέ τρόπον καλόν.Τό σχολεϊον δέν είναι φυλακή,άλλά 
οίκος άγάπης καί ήμερώσεως καί άνθρωπισμοΰ.

Βλέπω ότι είσθε δλα καλά παιδιά καί τά καλά 
παιδιά αγαπά όλος ό κόσμος, άγαπά δέ καί ό δι
δάσκαλος καί τούς λέγει ώραϊα μαθήματα. Νά ίδήτε 
τί έλεγε μίαν φοράν έν πουλί, σπουργίτης, καί έν 
άλογον κόκκινον, ντορής.

•Άλογον καί σπουργίτης.
Σπο«ργ/τ»;ς. ’Αλογάκι μου καλό 

άφες μ’ άπό τόν τορβά 
νά τσιμπήσω τόν φτωχό 
ένα, δύο, τρία σπιριά. 
Σύ χορταίνεις χαί μέ τάλλο 
είναι βλέπεις μιά όχά ! 
Τίποτε γιά σέ δέν εΐιαι 
άν σοϋ Λείψουν δυο σπιριά.

“Αλογον. Έλα, τρώγε, βρε φαγά !
Μάζευ’ έχει τά σπιριά
Νά ! σοϋ ρίχνω πάλιν κ»’ άλλα 
Μάζευε τα χαι αύτά.

Έτσι έτρωγαν τά δύο 
σάν αδέρφια τά χαλά 
δ ντορής καί δ σπουργίτης 
τό κριθάρι στο τορβά. 
Ό σπουργίτης αγαπούσε 
τό ντορή πολύ πολύ 
χαί τής μύγαις κυνηγούσε 
ποΰ ήνό/λουν τόν ντορή.

Ποιος όμιλεϊ έδώ ; — Ό σπουργίτης καί ό ντορής. 
—Τί λέγει ό σπουργίτης ; — Ζητεί άπό τό άλογον 
δύο τρία σπιριά κριθάρι.—Τί λέγει τό άλογον ; Τοΰ 
δίδει μέ εύχαρίστησιν ; —Τί κάμνει ό σπουργίτης ; 
— Κυνηγεϊ τής μύγαις τοΰ ντορή, διά νά μή τόν 
ένοχλοΰν. Βλέπετε καί τό άλογον έχει καλήν καρ
δίαν· διότι λυπεϊται τόν σπουργίτην καί τοΰ δίδει 
νά φάγη. Άλλά καί ό σπουργίτης είναι καλός· διότι 
άφ' ού έχόρτασε, δέν έφυγεν, άλλά μένει πλησίον 
τοΰ ντορή διά νά τοΰ κάμη καί αύτός έν καλόν. Τί 
καλόν τοΰ κάμνει ; Τοΰ διώκει τής μύγαις. Ούτω 
καί σείς νά άγαπάτε τά πουλάκια καί νά μή τά 
χτυπάτε μέ τά λιθάρια. Αύτά μάς ώφελοΰν· διότι 
τρώγουν τά σκουλήκια, τής κάμπαις καί χίλια άλλα 
μικρά έντομα, τά όποια καταστρέφουν τά λάχανά 
μας, τά μήλά μας, τά καρύδια μας κ.τ.τ.

Σήμερον άρκοΰν αύτά. Αυριον νά φέρητε μίαν 
πλάκα καί έν κονδύλι μεγάλο. Είς τήν πλάκα νά 
δέσητε έν μικρόν σφουγγαράκι διά νά σβήνητε τά 
γράμματα, ποΰ θά γράφητε- νά φέρητε δέ καί έν 
μικρόν πανάκι διά νά τήν καθαρίζητε. Τά καλά 
παιδιά δέν σβήνουν μέ σάλιον ούδέ σφουγγίζουν μέ 
τά χέρια των. Τί θά φέρητε λοιπόν αυριον ;

Τώρα θά σάς άφήσω νά ΰπάγήτε είς τό σπίτι σας. 
θά έξέλθητε δέ μέ τήν σειράν πρώτον οί μαθηταί 
τοΰ πρώτου θρανίου, έπειτα τοΰ δευτέρου, κατόπιν 
τοΰ τρίτου κτλ. Έγώ θά στέκωμαι έδώ καί θά μέ 
χαιρετάτε’ διότι τά καλά παιδιά καί δταν έρχωνται 
καί όταν φεύγουν χαιρετούν. Είς τόν δρόμον δέ νά 
πηγαίνητε όλα φρόνιμα, χωρίς νά κυνηγήσθε, χωρίς 
νά φωνάζητε. Αύτά είχον σήμερον νά σάς εΐπω. Αυ- 
ριον θά σάς εΐπω περισσότερα. ’Αρκεί νά εΐμεθα αυ- 
ριον όλοι καλά. Καί διά τοΰτο άς προσευχηθώμεν 
είς τόν θεόν νά μάς φυλάττη καί νά μάς αγαπά. 
Όρ·9·οε.— Ό διδάσκαλος καί οί μαθηταί ορθοί πάν
τες κάμνουσι τόν σταυρόν των σιωπηλώς τρις.Έπει
τα σταυρόνουσι τάς χεϊρας καί λέγει τήν εξής προ
σευχήν ό διδάσκαλος.

«Κύριε ήμών Ίησοΰ Χριστέ, σύ όστις άγαπάς τά 
καλά παιδία, αγάπα καί τούς μαθητάς μου αύτούς
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καί βοήθει νά μάθωσι πολλά γράμμα-ία καί νά γί- 
νωσιν άνδρες καλοί καί τίμιοι. ’Αμήν.

ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

«'Υγίεια καί νοϋς ίσθλά. 
τω βίω δύο».

Κακουργήματα πολλά συμβαίνουσι έν τοΐς σχο
λείοις, άλλά τό κατά τής ύγιείας τών μαθητών κα
κούργημα δέν είναι τό μικρότερου πάντων. 'Η ση
μερινή γενεά γευυάται λεπτοφυεστέρα καί υευρικωτέρα. 
Τήν νοσεράν δέ αύτήν ύπερευαισθησίαν τών νεύρων 
αυξάνει ό άθλιος σχολικός βίος, τό πλήθος τών καθ’ 
ήμέραν μαθημάτων, τό πλήθος τών κατ’ οίκον ερ
γασιών γινομένων άνευ οΰδενός ενδιαφέροντος, άνευ 
βαθυτέρας τών μαθημάτων καταυοήσεως. Τά πολλά 
μαθήματα ταράττουσι καί άμβλύυουσι τόν νουν, αί 
πολλαί εργάσιμοι ώραι κλονίζουσι τήν ύγίειαν καί συν- 
τέμνουσιτόν βίον τοϋ μαθητου.Είναι ανήκουστου πράγ
μα οί μαθηταί νά κάθηνται είς ελεεινά καί ανθυγιεινά 
θρανία 6 καί 7 ώρας τήν ήμέραν ! Άλλά μετά τήν 
λήξιν τών βασάνων τούτων άρχεταε άλλο είδος βα
σάνων αί κατ’ οίκον έργασίαι ! Διά τοΰτο καί οΐ 
επιμελέστεροι μαθηταί είναι καί οί ωχρότεροι καί 
ασθενικότεροι ! Άλλά μήπως κερδίζομευ τουλάχιστον 
πνευματικώς διά τής φοβέρας αύτής θυσίας τής ύ
γιείας ; Οί άριστεύοντες μ-αθηταί δεικνύουσι καί 
τήν μεγαλειτέραν πρός τά ζητήματα τοΰ βίου αδια
φορίαν, ούτοι είναι άπειρηκότες, ή συσσώρευσις τών 
γνώσεων, άς δέν δύνανται νά έπεξεργασθώσι, ποιεί 
αύτούς αληθείς τοΰ πνεύματος απομάχους καί πρός 
έπίμετρον τοϋ κακοΰ καί άλαζόνας ! Τό σώμα καί 
τό πνεΰμα ωφελεί μόνον ότι δύνανται νά μεταστοι— 
χειώσωσι καί άφομοιώσωσι πρός έαυτά. Καί καθώς 
τό σώμα περιπίπτει είς νόσους,εάν προσφέρηται αύτώ 
τροφή άφθονος, χωρίς νά άφίνηται αύτφ χρόνος 
πρός πέψιν, ούτω καί τό πνεΰμα γίνεται άνάπηρον 
έάν προσφέρωνται αύτφ άδιακόπως γνώσεις, χωρίς 
νά άφίνηται αύτώ χρόνος πρός επεξεργασίαν, άλλά 
καί σχολή άρκετή πρός διέγερσιν ζωηρού καί διαρ
κούς ενδιαφέροντος. Εις τήν όσημέραι αύξανομένην 
ύπερερεθιστικότητα καί ύπερπλήρωσιν άκολουθεΐ ή 
άδυναμία καί ή άμβλύτης ώς άφευκτα αποτελέσματα, 
καί μόνον οί εύφυεϊς καί ίσχυράς κράσεως μαθηταί 
κατορθοΰσι νά σωθώσιν έκ τής ναυαγίας μέ άρκετήν 
δμως ζημίαν. Άλλά τίς νά σκεφθή περί τοιούτων 

ζητημάτων ; Οί έν τώ Υπουργείς» τής Παιδείας ά- 
σχολοΰνται νά έκτελώσιν έπιμελώς τάς σημειώσεις 
τών πολιτευομένων, οΐτινες άσχολοΰνται άνενδότως 
είς τήν καταστροφήν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
τή ύψηλή έπινεύσει, ούχί δέ σπανίως καί τή πρωτο
βουλία τοΰ αρμοδίου τμηματάρχου, άμφιβάλλομεν 
δέ, άν ή ύγίεια τών μαθητών κινδυνεύουσα είναι 
ικανή νά έπισπάση τήν ύψηλήυ αύτών προσοχήν 
καί φροντίδα! Οί δ έ γονείς τών μαθητών, οΐτινες 
έχουσι καί δικαίωμα καί καθήκον νά έπαγρυπνώσιν 
είς τό τί γίνεται έν τοΐς σχολείοις, έχουσιν έντελώς 
άποξενωθή δι*  αύθαιρέτου τής πολιτικής έξουσίας 
καταχρήσεως τών σπουδαίων αύτών καθηκόντων. 
Υπολείπονται δέ μόνον οί διδάσκαλοι, οΐτινες δύ- 
νανται έκ τών ένόντωυ νά πράξωσι τι ύπέρ τής ύ
γιείας τών μαθητών, καί οί ίδιώται, οί δυνάμενοι 
νά συμβουλεύσωσι τί δέον γενέσθαι πρός άποσόβη- 
σιν παντοίων κινδύνων, είς ούς είναι ή ύγίεια τών 
μαθητών έκτεθειμέυη έν τοΐς σχολείοις. Διά τοΰτο 
εύχαρίστως άνέγνωμεν τό βιβλίον τοΰ ίατροΰ κ. 
Χατζηπαναγιώτου περί τής ύγιεινής τών σχολείων 
καί εύχόμεθα τό ύψιστον τοΰτο ζήτημα νά έπισπάση 
τήν προσοχήν καί άλλων ιατρών, οΐτινες είναι άρμο- 
διώτατοι νά άποφανθώσι γνώμην έπί τής οίκτράς 
τών ήμετέρωυ σχολείων καταστάσεως ώς πρός τό 
ζήτημα τής ύγιείας τών μαθητών, καί νά μή θεω- 
ρήσωσι ταπεινωτικόν ή έζερχόμενον τοΰ κύκλου τής 
άρμοδιότητός των νά διαφωτίσωσι τήν κοινωνίαν τί 
γίνεται καί τί πρέπει νά γίνηται έν τοΐς σχολείοις, 
ϊνα διασωθή τών μαθητών ή ύγίεια. ’Εκ τής άπό- 
ψεως ταύτης συγχαίρομεν τόν ιατρόν κ. Χατζηπα
ναγιώτου διά τήν πρωτοβουλίαν καί εύχόμεθα, αί 
συμβουλαί του νά εΰρωσιν άποδοχήν καί εφαρμο
γήν παρά τών 'Ελλήνων δημοδιδασκάλων.

Ή διεύθυνσις της «Έκπαιδεύσεως» γνω
στοποιεί 
άποστείλαντας εΐσέτι τήν συνδρομήν των νά 
λάβωσι τήν καλωσύνην νά άποστείλωσιν 
αύτήν. Ή « Έκπαίδενσις» έργαζομένη άκα- 
μάτως ύπέρ τον καλού τών σχολείων και 
τών διδασκάλων δικαιούται νά άπαιτή παρά 
τών διδασκάλων ΐδιάζουσαν πρός αύτήν 
στοργήν έκδηλουμένην καΐ διά λόγων καΐ 
διά τής άποτίσεως της μικρής συνδρομής, 
άνευ τής όποιας δέν είναι δυνατόν νά έπαρ- 
κέση είς τάς μεγάλας αυτής δαπάνας. Έπί 
ταύτη τή εύκαιρία έκφράζομεν τήν εύγνω- 
μοσύνην ήμών πρός τινας τών διδασκάλων, 
οΐτινες έκτιμώντες τήν αποστολήν τής« Έκ- 
παιδεύσεως» είργάσθησαν νά κάμωσι συν
δρομητής, νά εΐσπράξωσι και νά άποστεί- 
λωσιν αύτών τάς συνδρομάς. Έάν πάντες 
οΐ διδάσκαλοι έμιμούντο τούτους, θά ήδυνά- 
μεθα νά σκεφθώμέν τι γενναιότερον ύπέρ 
τών σχολείων καΐ τών διδασκάλων.

:ϊ είς τούς κκ. συνδρομητής τούς μή 
ίλαντας εΐσέτι τήν συνδρου
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