
ϊΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ
Τ Ηι ΠΥΜΠΙΆΞΕΙ

ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΕΛΗ, π. Διευθυντού τοΰ Διδασκαλείου Πελοποννήόου, ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΑΜΑΡΙΟΥ
Διευθυντού τών Ζαριφείων Διδασκαλείων έν Φιλιππουπόλει, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑ1ΙΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Διευθυντού τού 

ΡΩΣΙΙ, Καθηγητού τής Παιδαγωγικής έν Άρόακείω κλιτ.

ΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
τοΰ έν Άθήναις Διδασκαλείου.

ΕΤΟΣ ΠΡΠΤΟΝ
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΡΑΧ. 6. ΕΝ ΤΗΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΙ ΦΡΑΓΚΑ ΧΡΥΣΑ 7

Άριθ. 11 Έν Άθήναις τη ΙΟ 2£επτεμβρτον ISOii.

Διδασκαλείου, φΛΛχοννήσου, ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ι'· \ 'Ύ λ
' Ά

Π. Π.
διευθυντού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.Ποιος πρέπει νά όυγγράφη. διδακτικά βιβλία.—Έν διδακτικόν κεφάλαιον έκ τών ψυχίών 
τού Friedrieh Pulack.—Περί της ύλης τής άναγνώσεως κατά τό πρώτον έτος.—Οί χωρικοί έκ τού σημειωμα
τάριου ένός διδασκάλου.—Ή χειραφέτηόις τής Δημοσίας’Εκπαιδεύόεως.—Βιβλιογραφία.Γραμματοκιβώτιον.

ΙΙΙΙΙΙΙΣ ΙΙΙΈΙΙΕΙ ΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ,

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Άπό τίνος χρόνου ύφίσταται έν τφ κλασικώ 

τούτφ τόπω και τοιοΰτο ζήτημα,ποιοι πρέπει νά συγ- 
γράφωσι διδακτικά βιβλία. Άν έρωτήσης τούς δημο
διδασκάλους θά σοϊ είπωσιν ότι οί μόνοι αρμόδιοι νά 
συγγράφωσι βιβλία διά τά σχολειά των είναι οί δη
μοδιδάσκαλοι’ διότι αυτοί συναναστρεφόμενοι καθ ’ 
ημέραν μέ τούς μαθητάς δύνανται καλλίτερον παν
τός άλλου νά γινώσκωσι τί δύνανται οί μαθηταί νά 
έννοήσωσι καί τί δχι καί αυτοί μόνοι έννοοΰσι τίνα 
γλώσσαν πρέπει έν τοϊς βιβλίοις των νά μεταχει- 
ρίζωνται. Άν ερώτησης τούς καθηγητάς τών γυ
μνασίων, έπίσης θά σοί άποκριθώσιν ότι μόνον οΐ 
καθηγηταί γυμνασίων δύνανται νά συγγοάψωσι βι
βλία κατάλληλα είς μαθητάς. Κατά τούς άφορι- 
σμούς τούτους πας άλλος εισερχόμενος είς τήν δι
καιοδοσίαν των έζ άλλης χώρας είναι βέβηλος, ή 
ώς λέγουσιν αυτοί βιβλιοκάπηλος. Γό ©αινόμενον 
τοΰτο εί^αι αρκετά περίεργον καί πρέπει νά τύχη 
τής προσηκούσης ήμών προσοχής.

Διά νά είναι εν διδακτικόν βιβλίον καλόν πρέπει 
νά πληροί τάς τρεις αύτάς συνθήκας 1. νά περιέχη 
πάσας τάς γνώσεις τάς άπαιτουμένας προς μόρφω- 
σίν τοΰ μαθητοΰ κατά τόν βαθμόν τοΰ σχολείου, 
,δι’ δ είναι προωρισμένον 2. ή διάταζις τής ύλης 

νά είναι παιδαγωγική, δηλ. νά είναι τοιαύτη, ώστε 
καί ευκόλως νά άντιλαμβάνηται αύτής ό μαθητής 
καί τό ένδεαφέρον αύτοΰ νά έξεγείρηται διά τής έπι·» 
τηδείας τών γεγονότων έκθέσεως καί 3. ή γλώσσα 
τοΰ βιβλίου πρέπει νά είναι ακριβής άπηλλαγμένη 
καί τοΰ αρχαΐζοντας ιδιώματος καί τοΰ χυδαίου. 
Άλλά διά νά έπαρκέση τις καί είς τάς τρεις απαι
τήσεις, πρέπει νά εχη μόρφωσιν μεγάλην έπι- 
στημονικήν όχι μόνον τοΰ κλάδου, ον πραγματεύε
ται έν πάση αύτοΰ τή έκτάσει' διότι τότε μόνον 
δύναται νά έκλέζη έκ τών πολλών τής έπιστήμης 
γνώσεων τά μορφωτικώτερα καί χρησιμώτερα εις 
τούς μαθητάς, άλλά καί παιδαγωγικήν μόρφωσιν 
ού τήν τυχοΰσαν καί θεωρητικήν καί πρακτικήν, δι’ 
ής θά καθοδηγηθή καί περί τήν εκλογήν τής ύλης 
άλλά μάλιστα πάντων περί τήν διάταξιν καί έκθε- 
σιν αύτής. Άλλά καί φιλολογικήν παιδείαν πρέπει 
νά εχη μεγάλην ό συγγραφεύς διδακτικών βιβλίων, 
δώτι παρ’ ήμΐν τώρα, ότε διατυποΰται ή νέα ήμών 
γλώσσα, έκαστος συγγραφεύς διδακτικών βιβλίων 
είναι καί νομοθέτης τής γλώσσης. Καί μόνον τό 
γλωσσικόν μέρος τών διδακτικών βιβλίων έπρεπε νο
μίζω νά καταστήση όλιγώτερον τολμηρούς τούς συγ
γραφείς διδακτικών βιβλίων μάλιστα έν τοϊς δημο- 
τικοϊς σχολείοις. Ή ελπίς κερδαρίου τινός έξήγειρε 
τά ένστικτά τινων διδασκάλων, οΐτινες έπεδόθησαν 
είς τήν συγγραφήν βιβλίων ώς έπί τό πολύ άναξίων
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Λαντός λόγου. Μχλ.στά ίινίς Τούτων δέν διστάζουσι 
νά χντιγράφωσι κατά "λέξιν βιβλία άλλων καΐ νά 
θέτωσιν είς κυκλοφορίαν μέ τό ίδιον αύτών όνομα. 
Τοΰτο sivat ύπό πάσαν έποψιν άξιον κατοικρίσεως. 
"Αν τινες τών δημοδιδασκάλων είτε ύπό άγνής φι
λοπατρίας νά ώφελήσωσι τό γένος των διά τών 
γραμμάτων είτε ύπό φιλοδοξίας είτε ύπό έλπίδος κέρ
δους θέλωσι νά γίνωσι συγγραφείς, νομίζω ότι δυ
νάμεθα νά εϊπωμεν πρός αυτούς νά λάβωσιν ύπ’ 
δψιν τάς τρεις συνθήκας, άς έν τοϊς έμπροσθεν έξεθέ- 
σαμεν καί κατά ταύτας νά κανονίσωσι την συγγρα
φικήν αύτών φιλοδοξίαν. Έγώ δέν αποκρύπτω ότι 
ύπό τοιούτους όρους ή συγγραφή βιβλίων ποικιλο- 
τρόπως ήθελεν ώφελήσγ τά σχολεία. Πρώτον μέν 
διότι ήθελε γίνη άφορμή νά τελειωθώσιν οί συγγρα
φείς δημοδιδάσκαλοι διά τής ιδίας μελέτης καΐ εις 
τόν κλάδον, έξ ού θά παρασκευάσωσι τό διδακτικόν 
των βιβλίον καΐ είς τήν γλώσσαν, δι’ ής θά έκθέ» 
σωσι τά πορίσματα τών σκέψεων αύτών καί μελετών. 
Άλλά καί εύγενής άμιλλα μεταξύ αύτών ήθελε 
παρουσεασθή καί ήθελον άπαντα τά μαθήματα τοϋ 
δημοτικού σχολείου τύχη έπιμελοϋς καλλιέργειας καί 
άναπτύξεως. Έν άλλοις λόγοις καΐ οί δημοδιδά
σκαλοι δύνανται νά γίνωσι συγγραφείς, άλλά πρό 
τούτου πρέπει νά γίνωσιν έπιστήμονες τοΰ κλάδου, 
περί ού θά γράψωσι, νά καταρτισθώσι δέ καί είς τήν 
γλώσσαν τελειότερον. Διά νά έχωμεν άλευρον, δέν 
πρέπει νά σπείρωμεν άλευρον, άλλά σίτον.Άλλ’ όσον 
ωφέλιμος είναι ή περιεσκεμμένη παρά τών τοιούτων 
διδασκάλων συγγραφή διδακτικών βιβλίων, τοσου- 
τον βλαβερά άποβαίνει ή άξιοκατάκρετος πολλών τού
των πολυτοκία, ήτις κατέκλυσε τά σχολεία τής Ελ
λάδος διά διδακτικών βιβλίων άμφιβόλου άξίας. 
Ούδεμία δέ δύναται νά θεωρηθή δικαιολογία ότι καΐ 
καθηγηταΐ δέν έξέδοσαν βιβλία τούτων σοφώτερα. 
Τό τοιοϋτο δυστυχώς είναι αληθές- διότι τό δίπλωμα 
τοϋ καθηγητοϋ δέν δίδει ούτε νουν ούτε γνώσεις. 
Άλλά το καθήκον τών διδασκάλων είναι νά καθά- 
ρωσι τό έδαφος, είς ο έκλήθησαν νά έργασθώσι. Τά 
δέ καλά βιβλία είναι ού μόνον τών διδασκάλων αύ
τών έξευγενισμός άλλά καί άναψυχή· διότι τις δέν 
εύφραίνεται διδάσκων καλόν βιβλίον άλλά καί τών 
μαθητών άσφαλής οδηγός πώς πρέπει νά σκέπτων- 
ται καΐ νά αίσθάνωνται καΐ τών οικογενειών διδά
σκαλος' διότι έκ τοϋ καλοΰ βιβλίου άναγινωσκομένου 
παρά μαθητών καθίσταται καΐ ή οικογένεια προσε
κτική καΐ άνεπαισθήτως μανθάνει καί αύτή καί δι

δάσκεται μετά τών μαθητών. Λοιπόν όλοι πρέπει νά 
ύποστηρίζωμεν τά καλά βιβλία, είτε φίλος ήμών 
έχει γράψη ταΰτα είτε έχθρός. Διά τοΰτο τολμώ νά 
δώσω την έξής συμβουλήν πρός τούς κκ. διδασκά
λους. Πριν είσαγάγητε τά διδακτικά βιβλία είς τά 
σχολειά σας, άναγνώσατε αύτά σείς πρώτον, ή ζη
τήσατε συμβουλήν παρ’ έκείνων, είς ούς έχετε ύπό- 
ληψιν ότι γνωρίζουσι τά καλά βιβλία. Μή φοβεΐσθε 
άξιώματα, μή έκπλήττεσθε άπό τίτλους, μή χαρίζε- 
σθε είς φίλους. Τό δημοτικόν σχολεΐον είναι τόπος 
άγιος καί δστις βεβηλώνει τοΰτο διά τής εισαγωγής 
μωρών βιβλίων, είναι άνθρωπος όπισθοδρομικός καΐ 
άξιος δικαίας κατακρίσεως. Γ. Π.

ΕΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΕΚ ΤΩΝ «ΨΙΧΙΩΝ TOY FRIEDRICH POLACK»

(Κατ' έλευθέραν μετάφρασιν)

Αί φυσιχαι προδιαθέσεις και ή αγωγή σχηματίζουσς 
τόν άνθρωπον. Ή πνευματική καί ήθική αύτοϋ ύπαρξις 
λαμβάνει τήν διεύθυνσιν, τήν όποιαν δίδουσιν είς αύτήν ή 
εσωτερική πυξΐς καί οί εξωτερικοί πηδαλιούχοι, ή συμφω
νία δέ τοΰ πηδαλίου πρός τήν πυξίδα ύπόσχεται καλόν 
πλοϋν έν τφ βιω.

Αί προδιαθέτεις δύνανται προσέτι νά «υγκριθώσι πρ;ς 
τήν ορμήν τοϋ φαγητού καί έν γένει πρός τήν ορμήν τοϋ 
ζην, οί δέ παιδαγωγοί πρός τάς τροφούς καί έν γένει προς 
τούς παρασκευάζοντας τά ήμέτερα φαγητά. Καθώς δέ ή 
καλή τροφή εξασφαλίζει τήν σωματικήν τών άνθρώπων 
υγείαν, ή δέ κακή παραβλάπτει αύτήν· τοιουτοτρόπως α’· 
έπιδράσεις τής αγωγής προσδιορίζουσι τήν είς τό μέλλον 
ηθικήν καί πνευματικήν εύεξίαν ή καχεξίαν τοΰ ανθρώ
που «Ή πλάνη ούδέποτε μας έγκαταλείπει, άλλ’ δμως 
ανωτέρα τις ανάγκη δδηγεΓ πάντοτε τό σκεπτόμενον 
ήμών πνεΰμα ήσύχως εις τήν αλήθειαν».

Δια τής συναναστροφής πρός τούς άλλους ανθρώπους δ 
ζήλος ήμών δύναται νά καλλιεργηθή καί νά ένισχυθή ή 
τούναντίον νά μετριασθή ή καί νά έκλειψη έντελώς. Είς 
τήν άνάπτυξιν ήμών άσκοΰσι πολλάκις μεγαλητέραν έπί- 
δρασιν οί παράγοντες, οί όποιοι ένεργοΰσι τυχαίως καί 
τυφλώς, ή έκεϊνοι, αΐτινες ένεργοϋσιν έκ προθέσεως καί 
καθ' ώρισμένον σχέδιον. ’Εκ πόσων νημάτων πλέκεται δ 
πνευματικός ήμών βίος ! Πόσοι ύφανταί, άλλοι μέν λαβόν- 
τες έντολήν, άλλοι δέ απρόσκλητοι, δέν εργάζονται είς 
τοΰτο ! Ποϊος δύναται νά διαχωρίση άπ’ άλλήλων τά νή
ματα ταΰτα καί νά διακρίνη τούς έργάτας αύτών ·, είς 
πόσους δέ δέν χοεωστοΰμεν πολλά ή ολίγα διά τά προ

τερήματα, τά όποια μάς στολίζουσιν, ή διά τά έλαττώ- 
ματα, τα όποια μάς ασχημίζουσιν ;

Ότε εισέρχεται ό νέος διδάσκαλος είς τήν υπηρεσίαν» 
ή αγωγή αύτοϋ πρέπει κυρίως νά εχη συμ,πληρωθή. Πρέ
πει ! Άλλά τό σχολεΐον, είς τό όποιον έμαθήτευσεν, ηδυ- 
νήθη νά διεγείρη είς αύτόν τοσούτον ίσχυρώς τήν όρμήν 
τής πνευματικής ζωής, ώστε ό νέος ουτος άνθρωπος νά αί- 
σθανηται τήν άνάγκην νά ζητήση μόνος τήν πνευματικήν 
αύτοϋ τροφήν ; κατέστησε» αύτόν τοσοΰτον συνετόν,ώστε νά 
εύρισκη τήν κατάλληλον τροφήν; άνέπτυξεν έπί τοσοΰτον 
την πεπτικήν αύτοϋ δύναμιν, ώστε νά δύναται νά άφομοιώση 
δσα παρα τών άλλων ήθελε παραλαβή ; πολύ έπεθύμουν 
νά ήδυνάμην νά απαντήσω εις τάς έρωτήσεις ταύτας 
καταφατικώς, άλλ’ at εύχαί ήμών εινε θάλασσα απέραντος!

Τό κατ’ έμέ, δτε έπρόκειτο νά άναλάβω τό έργον τοΰ 
διδασκάλου, ήσθανόμην δτι δέν ήμην έπαρκώς δι’ αύτό πα- 
ρεσκευασμένος, και δέν ειχον καμμίαν δυσκολίαν νά κύψω 
τήν κεφαλήν ενώπιον έκείνων, οιτινες ήδύναντο νά μέ βοη- 
θήσωσιν εις τσ πρώτα ασταθή βήματά μου. Καί ύπό τήν 
έποψιν ταύτην ύπήρξα αληθώς εύτυχής! Ότι πανταχοΰ 
πνέει τοΰ Θεοΰ ή πνοή καί δτι καί εις τάς πλέον απόκεν
τρους γωνίας τής γής δύναται νά βλαστήση είς τόν άν
θρωπον ό θειος σπόρος, κάλλιστα απέδειξαν είς έμέ οί έν 
Falkhain δύο συνάδελφοί μου, οί όποιοι πολύ συνετέλεσαν 
εις τήν μέλλουσαν εύτυχίαν μου.

Ό κατά 20 έτη πρεσβύτερος έμοϋ Κ. ήτο τύπος άγρο- 
τικοΰ διδασκάλου. Ό όμήλικος δεύτερος διδάσκαλος Σ. δύ
ναμαι νά εΐπω δτι ήτο δ δίδυμος πνευματικός αδελφός μου· 
Ή συνήθης έκφρασις «δύο ψυχαί καΐ μία σκέψις, δύο 
καρδίαι καΐ εις παλμός» έπραγματοποιεΐτο έντελώς είς 
ήμάς. Ό είς συνεμερίζετο τοΰ άλλου τά αισθήματα, κα- 
τελάμβανε μακρόθεν τί έσκέπτετο, ήκουε αύτόν νά όμιλή» 
χωρίς ούτος νά άνοιξη τό στόμα του, έγνώριζε τάς αποφά
σεις του, πριν ή κινήση τήν χεΐρα ή τόν πόδα Άλλά περί 
τοΰ φίλου μου τούτου, δ όποιος είσήλθεν είς τήν ύπηρεσίαν 
εν έτος έπειτα άπό έμέ, καί περί· τοϋ κοινοΰ ήμών βίου 
θά δμιλήσω κατόπιν.

Τώρα θά κάμω μόνον λόγον διά τόν άλησμόνητον Κ· 
τόν λαμπρόν έκεΐνον άνθρωπον, δ όποιος έχρησίμευσεν είς 
έμέ ώς ύπόδειγμα, ύπήρξε δέ όδηγός μου καί φίλος. Έάν 
ό διδασκαλικός κλάδος είχε πολλούς ανθρώπους τοιούτου 
είδους, ό λαός ήθελε βεβαίως άνυψωθή είς άνωτέραν περιω- 
πήν, τό δέ σκοτεινόν νέφος, τό όποιον περιβάλλει αύτόν, 
ήθελε διασκεδασθή. Αί έλπίδες, τάς όποιας έλαβον έκ τής 
πρώτης έπισκέψεώς μου τοΰ σχολείου τούτου, πληρέστατα 
έπραγματοποιήθησαν είς τό μέλλον.

Μίαν θερμήν τοΰ φθινοπώρου ήμέοαν άνεχώρησα έκ τής 
πατρικής στέγης πρός έπίσκεψιν τής νέας ορεινής πατρίδος 
μου καΐ περί τό εσπέρας έφθασα είς Falkhain, εύμορφον 
χωρίον, τό όποιον εύρίσκεται πλησίον τοΰ ποταμοΰ Werra. 
Έπί τών όρέων έπιπτον ασθενείς κατά τήν ώραν εκείνην 
αί τελευταΐαι τοΰ ήλιου ακτίνες, έν ω είς τά δάση τα 
εύρισκόμενα είς τήν άριστεράν τοΰ ποταμοΰ όχθην, ή νύξ 
είχεν άρχίση νά ρίπτη τό μαΰρον αύτής κάλυμμα. "Άφθο- 
νον ύδωρ έπιπτε έκ τίνος καταρράκτου μετά μεγαλοπρε

πούς κρότου καΐ έθετε εις κίνησιν τρεις μεγάλους ΰδρομύ- 
λους. Πλοιάρια άλιευτικά περιέπλεον ήσύχως τόν ποταμόν, 
έν ω είς τινα ασφαλή όρμον αύτοϋ έθορύβουν λουόμενα 
παιδία. Άπό τών πλησίον αγρών ύψοΰντο βραδέως ύπό- 
λευκα νέφη καί ήκούοντο τά φαιδρά ?σματα καΐ τά σκώμ
ματα τών αγαθών χωρικών, οί όποιοι έκοπτον άπό τών 
όπωροφόρων δένδρων τούς γλυκείς αυτών καρπούς. Ό εσπε
ρινός κώδων άντήχει κατανυκτικώς είς τήν κοιλάδα, παν
ταχοΰ δέ έβλεπε τις έργάτας καί παιδία ή κοράσια δδη- 
γοΰντα τά ποίμνιά των καΐ έπιστρέφοντα εις τάς οικίας των· 
Τό θέαμα ήτο τώ άντε ώραΐον, έγώ δέ δέν εχόρταενον νά 
βλέπω αύτό.

Πρό τοΰ διδακτηρίου είδον τήν σύζυγον τοΰ πρώτου διδα
σκάλου τοΰ σχολείου μετά τών δύο μικρών κορασίων της 
κα! εϊπον είς αύτήν ποιος είμαι. Αύτή δέ μέ έχαιρέτισε 
μετά μεγάλης φιλοφροσύνης καί μέ είσήγαγεν είς τό δωμά
τιο», ϊνα περιμείνω έκεΐ τήν άφιξιν τοΰ συζύγου της, ό 
όποιος δέν ήθελε βραδύνει νά έπιστρέψη. Ή γυνή αΰτη, 
ώς έκ τών λόγων καΐ τής συμπεριφοράς αύτής ήδύνατό τις 
ευκόλως νά έννοήση, είχε 8/J μέν υψηλήν, βεβαίως δμως 
αρκετήν μόρφωσιν. Είς τούς ωραίους αύτής μελανού; οφθαλ
μούς άπήστραπτεν ολόκληρος ουρανός πληρης αγαθότητας, 
συγχρόνως δμως βαθύς τις πόνος είχεν άνάψη έπί τοΰ προ
σώπου αύτής λεπτούς αύλακας καί είχε κυρτώσει τήν κε
φαλήν. Τά δύο κοράσια έκάθηντο πλησίον τής μητρός, τό 
μέν έν πρός τά δεξιά, τό δέ άλλο πρός τά άριστερά, καί 
έκράτουν αύτήν άπό τό φόρεμα, ενώ οι οφθαλμοί αύτών 
ήσαν προσηλωμένοι είς έμέ. Δέν έχετε κανένα υιόν ; ήρώ- 
τησα άφελώς καί χωρίς νά φαντάζωμαι δτι έφερον τήν 
σκαπάνην είς τό κυριώτερον σημεΐον. "Ηνοιξαν τότε αμέ
σως αί πηγαί τοΰ βαθυτάτου μητρικού πόνου ! Πρό τεσσά
ρων εβδομάδων ή σκοτεινή γή είχε παραλάβει εις τούς 
κόλπους αύτής τόν μονογενή καΐ πλήρη ελπίδων υίόν τής 
αγαθής γυναικός, ό δέ μητρικός πόνος ευρε διέξοδον εις τους 
έπαίνου; τοΰ άποθανόντος υ'ιοΰ καί είς τήν ασθενή απεικό- 
νισιν τοΰ σγνοΰ αύτοϋ βίου. Πάσα λύπη και πασα χαρα 
έχει άνάγκην έξωτερικεύσεως. Ή συμπάθεια, μου κατέ- 
κτησε τήν καρδίαν τής αγαθής γυναικός. 'Εκείνος, ό όποιος 
συμμερίζεται τόν πόνον μας, γίνεται ταχέως οικείος καί 
φίλος μας.

’Επειδή ή έπιστροφή τοΰ συναδέλφου μου εβράδυνε, η- 
θέλησα νά αναχωρήσω, ινα ζητήσω κατάλυμα είς τήν 
πλησίον μικράν πόλιν, άλλ’ άπέτυχον. «Μείνατε πλησίον 
μας» μοί είπεν ή φιλόφρων γυνή, «τι θά έλεγεν δ σύζυ
γό; μου, άν ήθελον σάς άφήση νά άναχωρήσητε ;» *Η  
φιλοξενία ήτο είς τήν οικίαν ταύτην τόσον συνήθης, ώστε 
πάσα παράλειψις περιποιήσεως πρός τόν ξένον εθεωρεΐτο 
προσβολή πρός αύτόν.

Έπί τέλους δ κώδων τής θύρας ήκούσθη. Ή γυνή έσπευ- 
σεν είς συνάντησιν τοΰ συζύγου της, εχαιρέτισεν αύτόν 
έγκαρδίως καί επαρουσίασεν έμέ πρός αύτόν. Ό συνάδελ
φός μου ήτο άνήρ μεγαλοπρεπής, ε'ς τό πρόσωπον καΐ 
τάς κινήσεις τοϋ όποιου άπήστραπτεν ή άγαθότης καί ή 
αξιοπρέπεια. Μοί εθλεψεν ίσχυρώς τήν χεΐρα καί μοί είπεϊ 
«Καλώς ήλθες εις τά μέρη μας δπισθεν τών βουνών. Α..
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«εΰχαί εις αύτάς τάς περιστάσεις είναι συνήθεις, άλλ’ αί
• εΰχαί δέν θά σάς ώφελήσωσιν, εάν δεν φέρετε τήν εύτυ-
• χιανζμαζι σας είς τήν χαρδίαν σας. Μόνον όσοι δέν είναι
• έσωτεριχώ; εΰτυχεϊς, έλπίζουσιν ότι δύνανται νά εΰρωσι 
»τήν ευτυχίαν, άλλάζοντε; τόπον διαμονής. Γνωρίζετε 
»ήδη τό χωρίον σας; χεϊται πλησίον ε’ις τά νέφη, άλλα
• δέν είναι άσχημον».

«Ό πατήρ μου έντρέπεται σχεδόν χαΐ λυπεϊται πολύ, 
«διότι δ υιός του εστάλη έδώ, όπου βόσχουσι λαγοί χαΐ 
νάλώπεχες. Κατά τόν βαθμόν, τόν όποιον έχω, ήλπιζεν
• ότι ή τύχη μου θά ήτο καλλίτερα», παρετήρησα έγώ 
γελών. «Καί σύ τί λέγεις ώς πρός τοΰτο», ηρώτησενό σο
βαρός ανήρ, «νομίζεις ότι ό βαθμός σου είναι πολύ μεγάλος 
»δι*  έν χωρίον μέ 180 κατοίκους καί 30 μαθητάς; φο- 
»βεΐσαι ότι τό κεφάλαιόν σου θά τοκισθή ένταϋθα κα-
• κώς ;»

«Βεβαίως οχι », άπήντησα εύθύμως, « αισθάνομαι παι- 
«δικήν χαράν δΓ αύτήν τήν φωλεόν. Τό χωρίον κεΐται
• είς ώραίαν τοποθεσίαν εντός χαράδρας περιβαλλομένγμ 
«ύπό δάσους, έχει καί ώραϊόν διδακτήριον. Οί άνθρωποι 
«και δ μικρός μισθός δέν θά είναι ένταϋθα ούτε καλλίτεροι 
«ούτε χειρότεροι ή άλλαχοϋ, δ δέ Θεός καί ή αλήθεια δέν 
βάπέχουσι βεβαίως άπό αύτό περισσότερον ή άπό τά άλλα 
«μέρη. Όταν ευρίσκω ώραίαν φύσιν περιβάλλουσαν τήν κο- 
οσμίαν ζωήν μου και εργασίαν πληρούσαν τήν καρδίαν
• μου καί έπαναπαύουσαν τήν συνείδησίν μου καί άνθρώ- 
»πους αγαπητούς, οΐτινες μέ έννοοϋσι καί συμμερίζονται
• τήν χαράν καί τήν λύπην μου, βεβαίως είμαι εύτυχής.
• Έάν ούδεΐς ήθελε νά ζή εις τά απόκεντρα μέρη τά εύ-
• εύρισκόμενα μακράν τών μεγάλων αγορών τοϋ κόσμου, 
»δ κόσμος θά συνέκειτο άπό ολίγα; γιγαντιαίας πόλεις. Ή 
«αποστολή ήμών είναι νά φέοωμεν τόν πολιτισμόν καί εις
• τάς πλέον άπομεμακρυσμένας καί ακοινώνητους γωνίας
• τή; γης. Έκεϊ μάλιστα εΐμεθα χρησιμώτεροι ή είς τά;
• μεγάλας αρτηρίας τής ανθρώπινης συγκοινωνίας. Μοί φαί-
• νεται καλλίτερου νά δύναται τις νά πληρώση ένα μικρόν
• κύκλον ή νά είνε είς μεγαλήτερον άπολεσθεϊσα νιφάς.
• ’Εκτός τούτου, εις τήν πατρικήν μου οικίαν έμαθα νά ά-
• κούω μάλλον τήν φωνήν τοϋ καθήκοντος ή τήν φωνήν
• τής τέρψεως. Πρέπει νά ύπάγω όπου ήθελον μέ άποστείλη
• καί πηγαίνω έκεϊ ευχαρίστως !».

• Λοιπόν σοί λέγω καί πάλιν καλώς ήλθες», μοί είπεν δ 
σοβαρός άνθρωπος μετά μεγαλητέρας θερμότητος, «έξακο- 
«λούθησε νά τηρής τάς άρχάς ταύτας, άν θέλης νά 
•γείνης καί σύ εύτυχής καί νά αποβής χρήσιμος είς τούς
• άλλους. Είναι συνήθης άλλά πολύ βλαβερά ανοησία
• νά νομίζωμεν ότι τά μικρά καΐ απόκεντρα χωρία δέν ε- 
•χουσιν ανάγκην διδασκάλων μέ καλούς βαθμούς. "Επρεπε
• μάλλον νά έχωμεν τήν ιδέαν ότι κανείς δέν είνε περισσό
τερον τοΰ πρέποντος καλός διά νά ύφάνη ψυχάς, όπου
• δήποτε καί άν εύρίσκωνται αύται. ’Εκείνος, δ δποϊος μετα-
• βαίνει μέ άντιπάθειαν είς έν με'ρος καί περιμένει τήν
• πρώτην εύκαιρίαν διά νά άναχωρήση έκείθεν, δέν δύνα- 
»ται εις τόν προσωρινόν αύτόν σταθμόν τοΰ βίου του καί
• τής δράσεώς του νά είνε ευχαριστημένος. Ανήσυχος θά

»ζητή νά εύρη διά τοΰ βλέμματός του άλλον λιμένα ασφα-
• λέστεοον, έν τώ μεταξύ δέ ούτε φίλους θά αποκτήση, ούτε
• αγάπην πρός τό έργον του ούτε ηρεμίαν ψυχής. Ό διδά-
• σκαλος πρέπει νά ρι^ώσ^ είς · ήν θέσιν του, μετ’ αγάπης
• νά άναλάβη τήν έργασίαν του, μετ' ένδιαφέροντος νά με-
• λετήση τούς άνθρώπους καί τά ήθη αύτών, ώς έάν έμελλε
• αιωνίως νά ζήση καΐ αιωνίως νά έργασθή έν μέσω αύ-
• τών. Τότε μόνον ή έργασία θά είνε είς αύτόν ευχάριστο;

• καί δ βίος εύτυχής. Έγώ τούλάχιστον έμεινα είς τήν
• πρώτην θέσιν μου μέ τόν εύτελή μισθόν 100 ταλλήρων κατ’
• έτος δέκα ολόκληρα έτη, είς τήν δευτέραν δέ ταύτην θέσιν
• ελπίζω νά άποθάνω. Ύπήρξεν έποχή κατάτήν δποίαν χα,
• εις τά ιδικά μου ώτα εσφύριζεν δ πειρασμός τής μα. 
«ταιότητος, ότι δέν ήρμοζεν είς έμέ νά άποβλαχοΰμαι καί
• νά άγροικεύομαι μεταξύ τών χωρικών. Τάς ένοχλήσείς
• Ομως αυτας εχω προ πολλοΰ άπομακρύνη έντελώς άπό
• ίμε. Ή ευτυχία όπως τό ύδρόβιον βόδον άπαιτεϊ ήρεμον 
ύδωρ, ϊνα εύδοκιμήση. Εις τ’ον στρόβιλον τών έπιθυυ,ιών
• καί τών ταλαντεύσεων, τών ελπίδων καί τών φόβων δέ> 
οδύναται αΰτη νά άνθήση, άλλ’ άπαιτεϊσυνέχειαν εργασίας
• καί ψυχής ήρεμίαν».

Έπεται συνέχεια.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ

(Συνέχεια ϊδ. φύλλ 10).

Ό μαθητής, πριν έλθη είς τό σχολειον, έπίστα- 
ται πολλά πράγματα, ά έμαθε διά τής μετ’ άνθρώ
πων οικείων καί ξένων συναναστροφής καί διά τής 
πείρας, ήν έσχημάτισε περί τών δντων καί^γινομέ- 
νων είτε έξ αυτοψίας είτε καί έκ παθημάτων του. 
Καί ή μέν μετ’ άνθρώπων συναναστροφή έδίδαξεν 
αύτόν κυρίως τί είναι καλόν ή κακόν, διήγειρε έν 
αύτω διάφορα συμπαθητικά συναισθήματα πρός αν
θρώπους ή ζώα ή φυτά, οίον λύπης, χαράς, εύ- 
σπλαγχνίας, αγάπης, διήγειρεν έν αύτώ τά συναι
σθήματα τής τιμής, τής εύσεβείας, τοϋ φόβου κ.τ.τ. 
Η δέ πείρα τοϋ κόσμου έγνώρισεν είς αύτόν πολλά 

πράγματα οίον τά ονόματα αύτών, τάς ιδιότητας, 
τήν μορφήν κ.τ.τ. ’Ήδη δέ πρόκειται έν τω σχο- 
λείιρ την συναναστροφήν ταύτην καί πείραν,αϊτινες 
είναι οί δύο διδάσκαλοι τών άνθρώπων, νά έπεκτεί- 
νωμεν καί είς πρόσωπα ξένα καί μή παρόντα καί 
εις κόσμον μεμακρυσμένον. ’Εντεύθεν εις τά σχολεία 
γεννώνται δύο γενικώτατα μαθήματα, ών τό μέν 
καλοΰμεν ιστορίαν, τό δέ έτερον φύσεν. Διά τοΰ 
πρώτου μαθήματος είσάγομεν τόν μαθητήν είς τήν 
συναναστροφήν προσώπων, γνωρίζομεν αύτώ τάς 
σκέψεις καί πράξεις καί ζητοΰμεν νά μορφώσωμεν 

αύτόν ήθικώς, διά δέ τοΰ άλλου μαθήματος τής φύ- 
σεως είσάγομεν αύτόν είς τήν έξέτασιν καί άντίλη- 
ψιν τής φύσεως καί ζητοΰμεν νά γνωρίσωμεν αυτώ 
ταύτην ώς καί τούς φυσικούς νόμους, είς ούς τά φαι- 
νόαενα ύπόκεινται. ’Εκτός δέ τών δύο τούτων μα
θημάτων, τής ιστορίας καί φύσεως, ύπάρχουσιν έν 
τώ σχολείω καί άλλα εισηγμένα τοΰτο μέν διά λό
γους καθαρώς μορφωτικούς, τοΰτο δέ χάριν τών 
άναγκών τοΰ βίου.

Άλλ’ είς τόν προσδιορισμόν τής ύλης τής διδα
κτέας δέν πρέπει νά λαμβάνηται ύπ’ οψιν μόνον τό 
μορφωτικόν ή μή αύτής, άλλά καί ή κατάστασις 
τοΰ μαθητοΰ ή ψυχολογική, ος θά διδαχθή τήν ύλην 
ταύτην. 'Ως συμβαίνει είς τήν οργανικήν ζωήν ή 
τροφή ού μόνον απαιτείται νά είναι θρεπτική, άλλά 
καί εύπεπτος άναλόγως πρός τήν πεπτικήν τοΰ στο“ 
μάχου δύναμιν, διότι άλλως έπέρχονταε άνωμαλίαι 
καί νόσοι, οΰτω καί είς τήν ψυχικήν ζωήν ή ΰλη 
πρέπει νά είναι καί μορφωτική καί καταληπτή. ’Ε
πειδή δέή ψυχική κατάστασις τόΰ παιδός είναι κατά 
διαφόρους ήλικίας διάφορος, φανερόν ότι καί ή ύλη 
ή διδακτέα πρέπει νά είναι διάφορος Κατά τήν 
πρώτην ήλικίαν, διότι περί αύτής μόνον ένταϋθα 
πρόκειται, έν τω παιδίφ έπικρατεΐ ή φαντασία, ή τά 
πάντα ζφογονοΰσα καί τά πάντα έμψυχοϋσα δύνα- 
μις αύτη τοΰ άνθρώπου. Τό παιδίον ζή έντός κόσμου 
φανταστοϋ, δέν εχει τών πραγμάτων ώρισμένας καί 
σταθεράς έννοιας, καί διά τούτο δέν δύναται, άν 
προσφερθώσιν αύτώ κατά τήν ήλικίαν ταύτην έννοιαι 
ώρισμέναι, νά άντιληφθή αύτών. Άλλα πλήν τού
του έχομεν καθήκον νά εύλαβηθώμεν τήν εύκινησίαν 
ταύτην τής φαντασίας, μάλιστα δέ νά έργασθώμεν 
μετά ζήλου είς τήν άνάπτυξιν αύτής· διότι ή φαν
τασία είναι ή τροφός τής διανοίας, ή μήτηρ πάσης 
προόδου καί έν τή έπιστήμη καί έν τή τέχνη.

’Ανάγκη λοιπόν κατά πρώτον νά στηριχθώμεν 
έπί τής πνευματικής τοΰ παιδός καταστάσεως, ίνα 
άνυψώσωμεν αύτό, χωρίς νά τοΰ παραβλάψωμεν τό 
σπουδαϊον τοΰ Θεοΰ δώρον, τήν φαντασίαν. Κατορ- 
θοΰμεν δέ τοΰτο, άν άρχίσωμεν τήν διδασκαλίαν μέ 
ύλην ποιητικήν. Τοιαύτη δέ ποιητική ύλη είναι μά
λιστα τά παραμύθια, τά όποια έπιτρέπουσι νά κι- 
νήται έλευθέρως ή φαντασία, τά όποια δέν έπιβαρύ- 
νουσι τήν μνήμην μέ ονόματα προσώπων ή τοποθε
σιών ή χρονολογιών. Ή ύλη τών παραμυθιών έλευ- 
θέρα ούσα έλευθερώνει καί τήν φαντασίαν τών παι
διών. Παιδία μή τραφέντα μέ ποιητικήν ύλην, καί 

τοιαύτα είναι καί τάπαραμύθεα, δέν είναι άρτια παι
δία- διότι δέν είναι εύφάνταστα, ώς πρέπει νά είναι τά 
καλά παιδία. Τά παραμύθια διατηροΰσι τών παι
διών τήν παιδικήν αφέλειαν καί τήν δεκτικότητα 
καί προφυλάττουσιν άπό τόν πρόωρον αποκλεισμόν, 
τήν άμβλύνοιαν, τήν δοξοσοφίαν, ήτις γενναται,όταν 
είσάγωμεν αύτά είς βίον άκατάληπτον καί άδιάφορον.

Ότι δέ τά παραμύθια είναι διά τήν ήλικίαν αύ
τήν μαρτυρεί ή εύκολία τής κατανοήσεως αύτών ώς 
καί ή ύπό τών παιδιών ζήτησις. Τό παιδίον ούδέ
ποτε είναι εύδαιμονέστερον ή όταν φαντάζεται.

«Όταν κυττάζωμεν, λέγει ό Klaiber, μέσα είς 
τά μάτια, τά τόσον άγαπητά καί αθώα παιδιού 
τινός, είς τά όποια δέν φαίνεται τίποτε άπό τό ψεύ
δος καί τήν άπάτην τοΰ κόσμου, καί παρατηρήσω- 
μεν πώς τά μάτια αύτά κατά τήν άκρόασιν ένός 
παραμ-υθίου λάμπουν καί μεγαλώνουν ώσάν νά έβλε
παν μακράν είς κόσμον μέγαν, ώραϊον, τότε κατα- 
λαμβάνομεν πόσον στενή σχέσις ύπάρχει μεταξύ πα
ραμυθιών καί παιδικής ψυχής .... Είναι περίεργον 
πώς παραμύθια καί παιδία συνεννοούνται,· ώς νά 
ήσαν πάντοτε μαζί. ’Εκ τοΰ πραγματικού κόσμου 
εύχαριστεΐ τά παιδία ό,τι άναφέρεται είς τά παιδία. 
’Εν τοΐς παραμυθίας όμως εύχαρίστως οί μαθηταί 
ταξειδεύουν μακράν είς τά όρη, είς τά δάση, είς τάς 
θαλάσσας, είς τούς ποταμούς, είς τήν άκραν τοΰ κό
σμου. Συναναστρέφονται προθύμως μέ τούς βασιλείς, 
μέ τάς Νηρηίδας, καί συμπαίζουσι μετ’ αύτών. Ό 
κόσμος τών παραμυθιών είναι ό κόσμος τών παιδιών- 
διότι είναι ό κόσμος τής φαντασίας.»

Ώφελοϋσι δέ τά παραμύθια 1. διότι όξύνουσι τό 
παρατηρητικόν και τήν ηθικήν κρίσιν τών μαθητών. 
Έν τοΐς παραμυθίοις παριστώνται πράξεις τών άν
θρώπων καί καλαί καί κακαί, έκ τών όποιων πρέπει 
οί μαθηταί νά διδαχθώσι τάς μέν καλάς νά άποδέ- 
χωνται καί έπιδοκιμάζωσι, τάς δέ κακάς νά άπο- 
στρέφωνται. Ότι δέ αί σχέσεις αί έν τοΐς παραμυ- 
θίοις άπαντώσαι είναι πλασταί καί φανταστνκαί, 
τοΰτο είναι καλλίτερον είς τήν μόρφωσιν- διότι ένωρίς 
μανθάνει τό παιδίον νά άνυψοΰται είς ιδεώδεις, ανυ
πάρκτους σχέσεις καί νά έκφέρη καί έκεϊ τήν ήθικήν 
αύτοΰ κρίσιν. Είναι όντως μέγα κατόρθωμα τής παι
δαγωγικής ότι άρεσε τήν πρώτην διδασκαλίαν διά 
τούς ααθητάς αισθητήν, εποπτικήν. Άλλά διά τί 
νά άποκλείηται έκ τής έποπτικής διδασκαλίας ή άνά- 
λυσις ηθικών σχέσεων ; Άρά γε ό μαθητής ό εισερ
χόμενος είς τό σχολειον δέν φέρει μεθ’ έαυτοϋ καί 
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τοιαύτην πείραν, έχουσαν ανάγκην διευκρινήσεως, 
συμπληρώσεως ; Τό μάθημα τοΰτο πρώτος ό ΖΪΙΙβΓ 
έκ τών νεωτέρων παιδαγωγικών άνεγνώρισε καί είσή- 
γαγεν είς την πρώτην τάξιν τοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου 1).

2. διά τών παραμυθιών διίγείρεται αγάπη πρός 
τόν εθνικόν ήμών βίον. Τών λογιών έκαστος δύ- 
ναται νά προσαρμόζηται πρός τοΰτο ή εκείνο τό 
έθνος, ό λαός όμως πρέπει νά είναι κατ’ εξοχήν 
έθνικός, νά διατηρή τήν ιδιοφυίαν του, τά ήθη 
καί τά έθιμά του, τήν άγάπην πρός τό εγχώριον και 
πατρφον. Οί επιστήμονες ήμπορεϊ νά άνήκωσιν εις 
τόν κόσμον, ό λαός όμως πρέπει νά άνήκη άποκλει- 
στικώς είς τό έθνος του.

3. διά τών παραμυθιών είσάγεται είς τό σχολεϊον 
ή εύφρόσυνος ομιλία καί ή καρποφόρος συναναστροφή 
τής οικογένειας καί οΰτω τό σχολεϊον συνδέεται μέ 
τήν οικογένειαν, δέν διατελεϊ αύτής ξένον καί άσχε
τον. Η καλλίστη βοήθεια τής οικογένειας πρός τό 
σχολεϊον είναι, όταν ό πατήρ ή ή μήτηρ συμμαν- 
θανωσι μέ τά τέκνα των, όταν δεικνύωσι διαφέρον 
είς τά μαθήματα τοΰ σχολείου.

4. Τά παραμυθία χρησιμεύουσι καί ώς ύλη συγ
κεντρωτική τών άλλων μαθημάτων. Έν τφ σχολείφ 
μάλιστα κατά τήν πρώτην τάξιν τά μαθήματα δέν 
πρέπει νά ώσι κεχωρισμένα ώς ί'διαι έπιστήμαι έκα
στον, άλλ’ ώς άθροισμα γνώσεων ήνωμένων, άνα- 
φερομένων είς έν κοινόν ύποκείμενον.Όπου δέν υπάρ
χει ή ένότης τών μαθημάτων, έκεϊ σχηματίζεται ό 
πολύπους τής πολυπραγμοσύνης, ήτις άπειλεϊ νά 
σύσφιγξη καί πνίξη τόν άνθρωπον.

5. Τά παραμύθια άνταποκρινόμενα είς τάς ψυχι- 
κάς άνάγκας τών μαθητών διεγείρουσιν είς τούς μα
θητάς διαφέρον πρός αύτά καί πρός τά μαθήματα 
καί προφυλάττουσιν άπό τήν επιπολαιότητα, άπό 
το άπογεύεσθαι πάντων, άπό τήν αηδίαν.

6. Διάτων παραμυθιών έξεγείρεται ή αγάπη πρός 
τήν ποιητικήν αλήθειαν, ήν πρέπει νά εχη πάντοτε 
ύπ’ όψιν ή άνατροφή καί νά ποοάγη όσημέραι δεά 
καταλλήλων μαθημάτων. Οσοι δέ άποξέουσνν έκ τοΰ 
βίου τήν αϊσθησιν τοΰ θαυμαστοΰ, τοΰ άκαταλήπτου, 
τοΰ ύψηλοΰ, τοΰ συγκινητικού, έκριζώνουσι τά σπέρ-

I) Έκτος δέ τής ήθιχής υορφώσεως συντελαΰσι τα πα
ραμύθια καί εις τήν εθνικήν μόρφωση· διότι έν αύτοϊς κα
τοπτρίζεται ή χατάστασις τοΰ έθνους χαί είναι έπιτηδειό- 
τατα πρός έξέγερσιν πατριωτικών αισθημάτων. 

ματα πλουσίου πνευματικού βίου, ά ο Θεός ένεφύ- 
τευσεν είς τόν άνθρωπον.

Διά πάντας τούς λόγους τούτους νομίζομεν. ότι 
τό δοθησόμενον είς τούς μαθητάς βιβλιάριον, δι’ ού 
θά διδάξωμεν αύτούς ού μόνον πώς πρέπει νά μαν- 
θάνωσιν, άλλά καί νά διεγείρωμεν τήν πρός τήν 
άνάγνωσιν τών βιβλίων άγάπην αύτών, πρέπεί.,νά 
είναι ΰλης ποιητικής, εί δυνατόν δέ νά πεοιέχη πάντα 
ύπό τόν τύπον τών παραμυθιών, μάλιστα δέ τών 
εθνικών τών καταλλήλων πρός ήθικήν μόρφωσιν τών 
μαθητών. Πρέπει δέ έκ τών παραμυθιών νά προτι- 
μηθώσιν έκεϊνα, είς τά όποια πνέει ή άγνότης καί 
άθωότης, είς τά όποια ή κακία νά φαίνηται έπί τέ
λους κολαζομένη, ή δέ άρετή θριαμ-βεύουσα, είς τά 
όποια νά μή άπαντώσι σχέσεις, άς οφείλουσι τα 
παιδία νά άγνοώσι. άκολουθεϊ

ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ
(Έκ τον βημειωματαρίου εν'ος διόαβκάλον)

Οί χωρικοί είναι άνθρωποι συντηρητικοί, άποτε- 
λοΰσε δέ τήν βάσιν τής πολιτείας καί είναι τό μέλ
λον τού έθνους. Ό βίος ζωογονείται καί ,άνακαινί- 
ζεται διηνεκώς διά τών χωρικών. Αύτοί δέν μαν- 
θάνουσνν ιστορίαν, είναι όμως ιστορικοί. Αί άλλαι 
τάξεις προέκυψαν έξ εκείνων καί μετεβλήθησαν, οί 
χωρικοί δμως μένουσιν οί αύτοί. Ή σπουδή τής κα- 
ταστάσεως τών χωρικών είναι σπουδή τής ιστορίας. 
Τά έθιμα αύτών είναι άρχεϊα ζώντα, είναι πηγαί 
ίστορικαί μεγίστης άξίας.

Έν τοϊς χωρίοις οί άνθρωποι όμοιάζουσι φοβερά 
πρός ” άλλήλους ού μόνον κατά τήν ενδυμασίαν και 
τούς τρόπους, άλλά καί κατά τήν κατασκευήν τοΰ 
σώματος, έν φ έν τή πόλει διακρίνεται εκάστου άν- 
θρώπου ή φυσιογνωμία. Ή διάλεκτος, αί φράσεις, τά 
γνωμικά, τά άσματα, ό χορος είναι τά αύτά εις τους 
χωρικούς.’Ονόματα βαπτιστικά έπιχώρια παρ’ αύ
τοϊς, έν ω οί άστοί λαμβάνουσιν ονοματα ξενικά, 
ιστορικά. Μεταξύ τών χωρίων ύπάρχει έχθρα, δπερ 
δηλοΐ δτι άλλοτε ειχον διά σπουδαίους λόγους προς 
άλληλα πολεμήση. Πολλά χωρία διακρίνονται διά 
τήν χονδρότητά των, τό φιλέρι, τό φιλόδικον. Δυ-> 
σκόλως οί χωρικοί έγκαταλείπουν τό χωρίον καί με
ταναστεύουν. Τόν πατρικόν του οίκον μετά δυσκο
λίας κατεδαφίζει ό χωρικός, τάς άρχαιότητας δμως 
μεταχειρίζεται ώς φράκτην τού άγροϋ του.Οί χωρικοί 

γνωρίζουσι μόνον είκογένειαν, δήμον δμως καί πολι
τείαν όχι. Τηροϋσιν αύστηρώς τούς τύπους, οΰς άπαξ 
έδημιούργησαν. Νεοσύλλεκτος έλειποτάκτησε, διότι 
δέν ήδύνατο νά κοιμηθή έπί κλίνης έν τώ στρατώ. 
Οί χωρικοί θεωροϋσι τον κεφαλόπονον ώς τήν έλα- 
φροτάτην νόσον· διότι είς αύτούς ή έργασία τής 
κεφαλής είναι έλαφροτάτη. Ούδέποτε φθονούν τούς 
άστούς, οΰς θεωροϋσιν ελαφρούς καί έκδοτους. Ού
δέποτε έγινεν έπανάστασις τών χωρικών διά νά γί
νουν άστοί. Είναι ύπερήφανοι, διότι είναι χωρικοί. 
Συνιστώντες σπουδαϊόν τινα άνδρα λέγουσιν«είναι ίδι- 
κός μας».Προς τούς άστούς λέγουσινσ Έάν δέν ήσαν 
χωρικοί, δέν θά είχετέ τι νά φάγητε. Παρά τοϊς 
χωρικοϊς ή οικογένεια είναι ιερά, άλλ’ ή τρυφερά 
άγάπη τών γονέων, τών άδελφών, τών συζύγων ώς 
είναι μεταξύ τών πεπαιδευμένων είναι σπανία. Τά 
κοράσια παρ’αύτοϊς νυμφεύονται μικρά καί έργάζον- 
ται ύπερβολικά πρός έξοικονόμησιν τής οικίας των 
καί διά τοΰτο γηράσκουσι προώρως.Οί χωρικοί ύπο- 
λείπονται τών άστών κατά τήν διανοητικήν καί 
συναισθηματικήν μόρφωσιν, ύπερβάλλουσιν δμως αύ
τούς κατά τήν ίσχύν τών νεύρων. Οί γνήσιοι χωρι
κοί ούδέποτε απελπίζονται. Ό χωρικός θεωρεί τήν 
έργασίαν ώς τονωτικόν τών νεύρων, τόν δέ περίπα
τον τοΰ άστοϋ ώς τήν μεγαλειτέραν μωρίαν. Τό 
άσμα τοΰ χωρικού είτε χαρμόσυνον είναι είτε λυπη
ρόν εισάγει ε’ις τά βάθη τής καρδίας, είκονίζει ήμιν 
τόν λαόν έν τή φύσει αύτοΰ τή ύγιεϊ καί εύρώστφ, 
τά ασμ.ατα δμως τών πόλεων είναι σκώμματα, σά- 
τυραι, έρωτες καί είκονίζουσι τόν διεφθαρμένον πο
λίτην .

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Τις έκ τοΰ διδασκαλικού κόσμου οπωσδήποτε παρ- 
ακολουθήσας τάς διά τοΰ τύπου μεγαλορρημόνως έ- 
ξαγγελθείσας σκέψεις καί ιδέας τοΰ τμηματάρχου τής 
δημοτ. έκπαιδεύσεως περί διευθύνσεως καί διαρρυθμί- 
σεως τών κατ’ αύτήν δέν γνωρίζει τάς γοεράς κραυ- 
γάς του καί τάς άγυρτικάς του εξαγγελίας, άς ώς 
όρους έκ τών ών ούκ άνευ,ώς ό ίδιος διέδιδεν,έπέβαλεν 
είς τόν κ. πρωθυπουργόν προσλαμβάνοντα αύτόν έν 
τή τμηματαρχίιη περί τής πλήρους χειραφετήσεως 
τών διδασκάλων άπό τής πολιτικής καί τής έξαιρέ-

σεως αύτών άπό τοΰ ρουσφετολογικοΰ καταλόγου τώ 
κ. βουλευτών; Τις προσέτι άγνοεϊ τήν συμφώνως πρός 
τάς θεωρίας του ταύτας ύψηλήν αύτοΰ νομοθετικήν 
μέριμναν περί συστάσεωςάνωτάτου έκπαιδευτικοΰ συμ
βουλίου κύριον έργον έχοντος τάς παύσεις καί μεταθέ
σεις τών διδασκάλων ούχΐ κατά τάς έμπνεύσεις καί 
τάς σημειώσεις τών κ. βουλευτών άλλά κατά τάς ύ- 
ποδείξεις τών άναγκών τής ύπηρεσίας, ώς καί τήν 
άνύψωσιν τοΰ καταπεσόντος ήθικοΰ καί τής άξιοπρε- 
πείας τών κ. διδασκάλων άπέναντι τής κοινωνίας καί 
τών πολιτευομένων ; Θά είσθε βεβαίως περίεργοι νά 
μάθητε πώς νΰν πολιτεύεται ό κ. τμηματάρχης μετά 
τάς τοιαύτας έπαγγελίας καί πώς έν τή πράξει έ- 
φαρμόζει τάς θεωρίας του περί χειραφετήσεως κτλ. 
τοΰ διδασκαλικού κόσμου. Κατόπιν μάλιστα τής ό- 
μ,ολογουμένης γνώμης ότι οί διδάσκαλοι νΰν ιδίως 
ούδέ πρός τούς έσχάτους τών ύπαλλήλων τής δημο
σίας ύπηρεσίας παραβάλλονται ύπό τών κ. βουλευ
τών—άφ’ ού ήκούσαμεν βουλευτήν εύρισκόμενον είς 
τάς παραμονάς πολιτικής μεταστάσεώς του, διακη- 
ρύσσοντα ώς τρανότατον δείγμα τής πρός αύτόν κυ
βερνητικής άστοργίας καί περιφρονήσεως τοΰ ύπουρ- 
γείου ότι ούτε ένα παληοάάβκαλο δέν ήδύνατο νά 
παύση — ήθελήσαμεν νά πληροφορηθώμεν πώς έργά— 
ζεται ό κ. Παπαμάρκου νΰν ιδίως προκειμίνου νά ά- 
ναστατώση όλον τόν διδασκαλικόν κόσμον κατά τάς 
άναμορφωτικάς του ιδέας καί νά τακτοποιήση αύτόν 
συμφώνως πρός τόν εσχάτως ψηφισθέντα διοργανι- 
μόν τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως,. τή συμπράξει 
καί τοΰ περίφημου έκπαιδευτικοϋ συμβουλίου, διά 
τήν νομοθετικήν τοΰ όποιου σύστασιν έξίβχι'βθ'η 
κατά τό δή λεγόμενον ό μέγας τής δημ. έκπαιδεύ- 
σεως αναμορφωτής ! Κατά πληροφορίας, άς έξ ασφα
λούς ήρύσθημεν πηγής, ό κ.Παπαμάρκου εύρεθείς πρό 
τοΰ λαβυρίνθου, ον παρήγαγεν ό τραγελαφικός νόμος 
του περί διοργανισμοΰ τών δημ. σχολείων, δέν ήργησε 
νά εύρη τόν μίτον τής ’Αριάδνης. "Ελαβεν άνά χεϊ
ρας τόν κατάλογον τών έπαρχιών κατ’ άλφάβητον 
καί έπί μιας έκάστης έπαρχίας συνεκάλει μακαρίως 
τό έκπαιδευτικόν του συμβούλων άποτελούμενον άπό 
...........τούς βουλευτάς τής έπαρχίας, έθετε πρό τών 
οφθαλμών των τόν κατάλογον—παρ’ ολίγον νά εϊ- 
πωμεν τών φαγητών — τών διδασκάλων τής έπαρ
χίας καί τότε ήρχιζε πλέον τό ροσφετολογικόν φαγο
πότι τοΰ έσχάτου είδους. Παΰσε τόν Α, μετάθεσε 
τόν Β, φέρε είς τό χωρίον Γ. τόν δευτεροβάθμιον δι
δάσκαλον Δ. άλλά τό χωρίον κατά τόν νέον διοργα-
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νισμόν καΐ την στατιστικήν τριτοβάθμιον διδάσκαλον 
μόνον ήδύνατο νά έχη. Δέν πειράζει καταβίβασέ τό, 
κ. Παπαμάρκου, είς δευτεροβάθμιον. Έχει καλώς. 
Τόν τριτοβάθμιον διδάσκαλον Ε, κράτησε τον έν τή 
δείνα πόλει" άλλ’ ό διοργανισμός τό απαγορεύει. 
Δέν είναι τίποτε, ψύλλος ’στά ’χυρα, γράψε ’στά 
χαρτιά σου, καί κάμε τό σχολεΐον τριτοβάθμιον, 
γιατί ό δάσκαλος είναι φίλος μου καί είναι α
νάγκη νά μείνη έκεΐ. Τοιαύτη ανήκουστος ρου- 
σφετολογική στιχομαθία έζη^ολούθει έπί μιάς έκά- 
στης έπαρχίας κατά τήν συντέλεσή τής μοναδικής, 
τής έκπληκτικής, τής τερατόμορφου αναμορφωτικής 
έκείνης καί οικονομικής άναστατώσεω; τοΰ διδα
σκαλικού κόσμου. Τοιαύτη έπίσημος, ανερυθρίαστος 
καί άσυστόλως συστηματική έκπόμπευσις τής ύπη
ρεσίας άναδείζασα άντιρρήτως τόν κ. Παπαμάοκου 
ώς τόν εύτελέστατον καί άσυνειδητότατον τής φα
τρίας θεράποντα, ούδέποτε κατά τό παρελθόν συνετε- 
λέσθη.ΓΙρό; έπίμετρον δέ όλων τούτων δέν έλησμόνη- 
σεν ό κ. τμηματάρχης καί τό έκπαιδευτικόν του συμ
βούλων και δύο ή τρεις ήυ,έρας πρό τής δημοσιεύσεω; 
έν τή « Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως» τών διδασκα
λικών υ.εταβολών διωρίσθη καί ό κ. Ίω. Πανταζί- 
δης, πρός έμπαιγμον βεβαίως τής κοινωνίας καί αύ
τοϋ τοΰ διορισθέντος, μέλος τοΰ έκπαιδευτικοϋ συμ
βουλίου. Δέν ήζεύρομεν άν ό κ. Πανταζίδης υπέγραψε 
τάς άνηκούστους έν τή δημοτ. εκπαιδεύσει μεταθέσεις 
καί παύσεις ή όχι. Κλίνομεν νά πιστεύσωιιεν ότι προ- 
φασισθείς τόν ολίγον χρόνον, δστις ύπελείπετο μέχρι 
τής κοινοποιήσεως αύτών,άπέσχε νά ύπογράψη. Άλλά 
τότε αί μεταβολαί είναι κατ’ούσίαν άκυροι ώς παρά 
τόν νόμον γενόμεναι. Άν δέ ύπέγραψεν αύτάς, τότε 
προστίθεται καί νέον δείγμα ότι ή πολιτεία νοσεί 
καί ότι ή. νόσος νέμεται μετά μεγάλης έντάσεως τά 
υψηλότερα πρό πάντων στρώματα. Θ. Μ.

SIJM. θά δημ,οσιεύσωμεν κατάλογον τών παρανομιών 
ευθύς ώς λάβωμεν ακριβείς πληροφορίας τών διατρεξάντων, 
ά όντως είναι σκανδαλώδη. Οΰτω π. χ. εν Ttvt χωρίω τών 
Θηβών εχοντι κατά τήν άπογραφήν κατοίκους 801 καί 
δικαιουμένω κατά τόν νόμον νά έχη μόνον δευτεροβάθμιον 
διδάσκαλον, εστάλη κατ’ άπαίτησιν τοϋ κ. ύπουργοϋ τών 
Εξωτερικών τριτοβάθμιος διδάσκαλο;, έν 'Αχμέταγμ τοΰ 
δήμου Κηρέων εχοντι πληθυσμόν 353 καί σχολεΐον λει
τουργούν άπό τοϋ 1834 έπαΰθη δ διδάσκαλος καί κατηρ- 
γήθη τό σχολεΐον, έγένοντο δμως σχολεία εις Πήλιον εχον 
Ολιγώτερον πληθυσμόν ήτοι 302 κατοίκους καί είς τό Μετόχι 
εχον πληθυσμόν 182 κατοίκους. Κατά τούς ψηφισθέντας 
δε νόμους δημοτικά σχολεία ιδρύονται εις κοινότητας έγού- 
σας πληθυσμόν άνω τών 600 κατοίκων. Κατά ταΰτα έν 

τοϊς ρηθεϊσι χωρίοις δέν επετρέπετο νά γείνωσι σχολεία. 
Άλλ’ έν τώ ύπουργείω φαίνεται έπικρατεΐ ή γνώμη ότι ο{ 
νόμοι δέν ίσχύουσι δι’ όλους τούς πολίτας Έλληνας καΐ ότι 
διά μερικούς ισχυρούς ή υπαρξις νόμων είναι πικρά είρω- 
νία. Οΰτω τό Άχμέταγα, δπερ δέν ύπακούει είς τόν ισχυ
ρόν βουλευτήν τής έπαρχίας, τιμωρείται διά τής ποινής 
τής άμαθείας, διότι καταργεΐται τό σχολεΐον, το δέ ΙΙήλιον 
καί Μετόχι ανταμείβονται διά τής ιδρύσεως σχολείων'δη- 
μ,οτικών παρά τόν νόμον. Έκεΐνο τό όποιον μάς έκπλήττει 
έν τή τοιαύτη συμπεριφορά τής πολιτείας είναι άφ’ οΰ έχη 
σκοπόν νά μή τηρήση ούδένα νόμον, διατί νά κάμνη νόμους. 
Φαίνεται ότι ή άθέτησις τών νόμων ιδιαίτατα ευχαριστεί 
αυτούς θεωρούμενους κρείττονας τών νόμων. Τό φαινόμενου 
τούτο χρήζει ιδιαιτέρας σπουδής καί μελέτης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άλφαβητάροον ή ή πρώτη άνάγνωσις 
έντός μηνός διδασκόμενη κατά μέθοδον άπλουστά- 
την ύπό II. Π. Οικονόμου. Έκδοσις 12. Λεπ. 25.

Καινή Λιαθήκη ήτοι ΐστορίαι ίεραί καί δι
δασκαλίας πρός χρήσιν τής Δ' τάξεως ύπο Π. Π. 
Οικονόμου λεπ. 80.

Γεωγραφία φυσική και πολιτική ύπο 
Ν.ΙΙαπαγιαννοπούλου σελ. 222 ένΆθήναις παρά τώ 
εκδότη Άν. Κωνσταντινίδη. Έν Άθήναις δραχ.2,75.

Στοιχεία Γεωγραφίας πρός χρήσιν τών 
'Ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων ύπο Κ. 
Μητσοπούλου, καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου σελ. 
384. Έν Άθήναις παρά τώ έκδοτη Ίω. Νοτάρη 
°ΡαΧ· θ' —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Έχομεν άνά χεϊρας έπιστολάς πολλών δημοδιδα
σκάλων,άς νομίζομεν οτι δέν έπέστη δ καιρός νά δη- 
μοσιεύσωμεν. Έν τούτοις συμφωνοΰμεν πληρέστατα 
πρός τάς γνώμας αύτών περί τής εκπαιδευτικής κρί- 
σεως. ήν διανύει ή πατρίς ήμών. Είναι οέ χαρακτη
ριστικόν τών άγριων παθών και τοϋ ακαταλόγιστου 
τών πράξεων τών διεπόντων τά τής έκπαιδεύσεως, 
οτι έν ταϊς άπείροις τόν αριθμόν παύσεσι και μετα- 
θέσεσι τών δημοδιδασκάλων συμπερςέλαβον καί τόν 
πρό 4 έτών άποθανόντα μακαρίτην Β. Σκανδαλί- 
δην μεταθέσαντες αύτόν έκ Ζάρκου είς Καλαμπά
καν.— Δημοδιδάσκαλος άνεκοίνωσεν ήμΐν έκπληκτος 
τί ήκουσε παρά τοϋ τμηματάρχου τής δημοτ. Έκ- 
παιδεύσεως, πρός δν παρεπονέθη διά τί έπαύθη.«Νο
μίζεις ότι ήξενρω καί έγώ τί κάμνω ;» Καί όμως 
ή περί τήν δημοτ. έκπαίδευσιν άκολασία αΰτη ελαβε 
τό έπαγωγόν όνομα νέος διοργανίθμός. Εύχάριστον 
δμως δτι έξηγέρθη κατά τών άδικουμένων διδασκά
λων ή κοινωνία, καί δέν θά βραδύνη νά τούς ικα
νοποίηση.

Έν Άθήναις έχ τού Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΏ.ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1892—3039·


