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ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περί ένός, οΰ έσιιν ήμΓν χρεία,— ΙΙερι αδιαιρέτου σχολείου.—Πρώτα μαδήματα τοΰ μαδητοϋ έν τώ δημΟτιχώ 
σχολείω. Τρίτη συνδιάλεξις— Σύμμιχτα.

ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΟΥ ΕΣΤΙΝ ΗΜΙΝ ΧΡΕΙΑ

Ζήτημα σπουδαιότατον υπάρχει, άξιον τής προσοχής 
τών κυδερνώντων καί κυόερνωμένων, άν οί μέλλοντες 
νά διορισθώσιν έν τοΐς σχολείοις τής μέσης έκπαιδεύσεως, 
έν τοΐς έλληνικοϊς δήλον οτι σχολείοις και γυμνασίοις, έν 
τοΐς Διδασκαλείοις, έν τοΐς άνωτέροις παρθεναγωγείοις 
καί τοΐς λοιποϊς ίσοόάθμοις σχολείοις καθηγηταί καί δι
δάσκαλοι είναι άνάγκη νά έχωσι, δπως διορισθώοι καί 
παιδαγωγικήν μόρφωσιν θεωρητικήν τε καί πρακτικήν 
όπως είναι άνάγκη νά έχωσι καί έπιστημονικήν. Νομί
ζω δτι ή κατάστασις τών σχολείων τούτων δέν είναι 
τοιαύτη, ώστε νά θεωρηθή περιττή πασα περί μεταβολής 
τών γινομένων σκέψις, ούδέ πιστεύω ποτέ δτι ύπάρχουσι 
διδάσκαλοι εύπαίδευτοι καί ευσυνείδητοι, οΐτινες νά μή 
εύρέθησαν πολλάκις εις αμηχανίαν έν τώ έργω των μή 
γινώσκοντες τί νά πράξωσι είς ζητήματα καί τής διδα
σκαλίας και τής άγωγής καί τής πειθαρχίας καί οΐτινες 
νά μή έπόθησαν νά έγίνωσκον κατά βάθος τδ έργον, 
δ έξέλεξαν, ίνα δι’ αύτοΰ ΰπηρετήσωσι τήν πατρίδα των 
καθ’ δλον αύτών τον βίον. “Επειτα έκεΐνο, δπερ θαυμα
τουργεί έν παντί έργω, είναι ή προς αύτδ αγάπη καί 
άφοσίωσις τών άσκούντων αύτό. Άλλ’ αληθής αγάπη είς 
εν έργον οίονδήποτε γίνεται είς τον άνθρωπον έκ τής 
κατανοήσεως αύτοΰ καί έκ τής πεποιθήσεως δτι πονών 
θά φθάση τέλος είς ασφαλή καί εύάρεστα άποτέλεσματα. 
Ούδέν πράγμα ταλαιπωρεί τον άνθρωπον τόσον, δσον ή 
μηχανική έργασία ή μή έχουσα συνείδησιν τοϋ υψηλότε
ρου λόγου, δι’ δν γίνεται ούδέ τών μέσων τών προσφορών 
προς τον σκοπόν, ή παρά τοΐς παλαιοΐς καλουμένη 

βαναυσία.Όταν καί τδ διδασκαλικόν έργον, τδ κατ' έξο- 
χήν τοΰτο πνευματικόν έργον, γίνη μηχανικόν, τότε ό 
διδάσκαλος εν τώ έργω του άπώλεσεν έαυτδν καί τοΰτο 
είναι δυστύχημα καί δι’αύτδν καί διά τούς μαθητάς του, 
οΰς διδάσκει’ δι’ αύτδν μέν διότι θεωροΰμεν τδν πνευ
ματικόν μηχανισμόν βαρύτερον τοΰ σωματικού καί ώς τοι- 
οΰτον αισθάνονται αύτδν καί αύτοί οί διδάσκαλοι ποικιλο- 
τρόπως παραπονούμενο'.’ διά τούς μαθητάς δέ, διότι έν τή 
ψυχρά τοϋ πνευματικού μηχανισμοΰ άτμοσφαίρα μαραίνε
ται καί φθίνει τδ πεφροντισμένης καί έπιστημονικής περι- 
θάλψεως χρήζον ιδιόρρυθμον τοϋ άνθρώπου πνεΰμα.Ό λέ
γει περί τής πόλεως ό ’Αριστοτέλης «τδ σπουδαίαν είναι 
τήν πόλιν ού τύχης έργον, άλλ’ έπιστήμης καί προαιρέ- 
σεως» ισχύει πάντως καί περί τής άνατροφής τοΰ άν
θρώπου λεγόμενον. Διά τοΰτο νομίζω δτι καί χάριν τής 
τελειοτέρας τοΰ έργου έξασκήσεως άλλά καί χάριν τής 
εύδαιμονίας τών διδασκάλων, πρέπει νά ληφθή πρόνοια 
περί παιδαγωγικής μορφώσεως πάντων τών διδασκάλων 
τών διδασκόντων έν έκπαιδευτηρίοις έχουσι μορφωτικόν 
σκοπόν. Είς τοιαύτην γνώμην μέ έφερεν ή εξής περί τοΰ 
πράγματος τούτου σκέψις. Διά νά ειναί τις καλός διδά
σκαλος πρέπει νά γινώσκη καλώς ού μόνον τί θά διδάξη, 
άλλά καί πώς τοΰτο θά διδάξη. Καί τδ μέν τί θά δι- 
δάξη θά μάθη βεόαίως έν τώ πανεπιστημίφ άκροώμενος 
έπιμελώς τής διδασκαλίας τών διαφόρων έπιστημών καί 
έπεξεργαζόμενος τά διδασκόμενα έκάστοτε μαθήματα καί 
κατ’ίδίαν καί έν τοΐς είδικοΐς φροντιστηρίοις,ίοιοΰτον νομίζω 
σκοπόν πρέπει νά έπιδιώκωσι. Περί τοΰ πώς δμως θά 
διδάσκωσι τάς γνώσεις ταύτας μετά ταΰτα διδάσκαλοι 
καί καθηγηταί έν τοΐς σχολείοις τής μέσης έκπαιδεύ-
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άεως διορισθέντες, περί τούτου δέν έλήφθη άκόμη ή 
προσήκουσα φροντίς.); Καί τοΰτο προέρχεται ΐοως κα 
έξ άλλων λόγων, άλλά καί έκ τής πλημμελούς γνώ
μης, ήν συχνάκις άκούομεν έπαναλαμβανομένην ότι 
όταν τις γινώσκη καλώς τί θά διδάξη, τό πώς τοΰτο 
θά διδάξη πίπτει άφ’ έαυτοΰ ώς ώριμος καρπός. 
Ή πλάνη αΰτη έπεκράτει πρότερον καί περί τοϋ δη- 
μοδιδασκαλικοΰ έργου καί τής πλάνης ταύτης προϊόν 
ήτο οτι έδίδοντο πτυχία εϊς άνθρώπους άγνοοΰντας καθ’ 
ολοκληρίαν τό έργον, ο έμελλον νά άσκήσωσι. Ευτυ
χώς περί τούτου νΰν έπικρατοΰσιν ορθότεραι γνώμαι. 
Άλλ’ ή πλάνη διωχθεΐσα έκ τής χώρας τών δημοτι- 
τικών σχολείων ένεθρονίσθη λίαν αύθαιρέτως είς τήν 
χώραν τών Ελληνικών σχολείων καί γυμνασίων. Διατί 
δέν είναι αναγκαία ή παιδαγωγική μόρφωσις τών διδα
σκόντων έν τοΐς έλληνικοϊς σχολείοις," έν τοΐς γυμνα
σίοις, έν τοΐς Διδασκαλείοις καί έν τοΐς άλλοις άνωτέροις 
σχολείοις ; Δέν είναι καί τά σχολεία ταΰτα μορφωτικά τοΰ 
πνεύματος καί τής καρδίας; Καί άφ’ ού αύτός είναι ό ουσιώ
δης καί κύριος αύτών σκοπός,πώς επιτρέπεται νά μένωσιν 
έν τώ σκότει έκεΐνοι, εις οΰς έμπιστευόμεθα τήν διά- 
πλασιν καί άνάπτυξιν καί τοΰ πνεύματος καί τής καρ
δίας τών τε'κνων ήμών ; Πολλοί ώμίλησαν μετ’ άγα- 
νακτήσεως κατά τής ήμελημένης τών δημοτικών σχο
λείων καταστάσεως καί έφερον ώς λόγον πρός τοΐς άλ- 
λοις ότι έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις έκπαιδεύεται ό 
λαός καί οτι έκ τής ορθής αύτών παιδεύσεως η μή έξαρ- 
ταται κατά μέγα μέρος ή εύδαιμονία ή ή κακοδαιμονία 
τοΰ έθνους. Ό.λόγος ουτος είναι όντως σπουδαίος. Άλλ’ 
άν έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις έκπαιδεύεται ό λαός, έν 
τοΐς γυμνασίοις καί τοΐς μετ’ αύτών συνδεδεμένοις Έλ- 
ληνικοΐς σχολείοις, έν τοΐς Διδασκαλείοις, έν τοΐς άνω- 
τέροις καθόλου έκπαιδευτηρίοις, έκπαιδεύεται ή έκλεκτή 
τοϋ έθνους μερίς, ή ήγεμονεύουσα τοΰ έθνους τάξις, ή 
αληθής αύτοΰ*  αριστοκρατία, ήτις προορίζεται νά χρησι
μεύσει ώς κυβερνώσα τάξις καί έν τή τέχνη καί έν τη 
έπιστήμη, καί έν τφ κοινωνικφ καί πολιτικώ βίφ τοΰ 
έθνους. Διά τοΰτο είναι άσύγγνωστον αμάρτημα νά άφί- 
νωμεν είς τήν τύχην πώς θά είναι τά σχολεία αύτά, άν 
θά έχωσι καλούς ή κακούς διδασκάλους.

’Άςίδωμεν δέ πώς δικαιολογείται'ή παράλειψις αύτή. 
Είς τούς δημοδιδασκάλους λέγουσιν, οΐτινες δέν είναι 
έπιστήμονες, βεβαίως ή παιδαγωγική μόρφωσις είναι 
άναγκαιοτάτη" διότι αύτοί μόνοι δέν δύνανται νά μορφω- 
θώσιν είς τοΰτο καί θά είναι διδάσκαλο’, βλαβεροί πάν
τως. Άλλ’ είς τούς καθηγητάς, είς τούς ’Ελληνοδιδα
σκάλους, δέν είναι άναγκαία ιδιαιτέρα πρός τοΰτο διδα
σκαλία καί άσκησις! Πρώτον μέν, διότι δύνανται καί 
μόνοι άναγινώσκοντες σογγράμματία παιδαγωγικά νά πο- 
ρισθώσι τάς άναγκαίας πρός τό έργον των παιδαγωγικός 
γνώσεις’ έπειτα, όπου υπάρχει νοΰς καί καλή θέλησις, 

που υπάρχει έπιστημονική μόρφωσις, ραστηριότης καί 
προθυμία είς τήν εύσυνείδητον έκπλήρωσιν τοΰ καθήκον
τος, όπερ πάντως εύρίσκεται είς τούς εύφυεϊς διδασκά
λους, έκεϊ ύπάρχει ικανή έγγύησις ότι θά άνεύρωσιν ού- 
τοι άφ’ εαυτών τήν ορθήν μέθοδον τής διδασκαλίας καί 
άνατροφής τών μαθητών. “Επειτα, λέγουσι, δέν βλέ
πομεν τούς έπισταμένους τήν παιδαγωγικήν, μάλιστα δέ 
τούς διδάσκοντας αύτήν καΐ συγγράφοντας παιδαγωγικά 
συγγράμματα μεγάλα νά είναι τελειότεροι τών άλλων 
διδάσκαλοι. Όταν τις έκθέτη είς τούς μαθητάς του τό 
μάθημα λογικώς καί συνηρτημένως, καί όταν κατανοώ- 
σιν οι μαθηταί καί άποδίδωσι τοΰτο πιστώς, τοΰτο κατ 
αύτούς είναι ή όλη παιδαγωγική. Άλλα τοΰτο, προσθέ· 
τουσιν, έξαρταται έκ τής τελειοτέρας τών διδασκάλων 
έπιστημονικής μορφώσεως καί ούχί έκ τής ιδιαιτέρας 
περί τό διδάσκειν έπιστήμης η εμπειρίας! Πάντες οί 
απατηλοί ούτοι λόγοι πίπτουσιν έκ θεμελίων, όταν τις 
βαθύτερον έξετάση τά πράγματα. Καί πρώτον δέν είναι 
άληθές οτι οί δεινοί έπιστήμονες είναι καί δεινοί διδά
σκαλοι. “Εχομεν τάς έξομολογήσεις σπουδαίων άνδρών 
έπιστημόνων, οΐτινες μή δυνάμενοι νά εύδοκιμήσωσιν^ώς 
διδάσκαλοι, διότι δέν ήδύναντο νά προσαρμόσωσι τήν δι
δασκαλίαν των πρός τάς άνάγκας τών μαθητών των, έγ- 
κατέλιπον τό έργον των άπέλπιδες, νομίζοντες ότι δέν 
έπλάσθησαν προς τοιοΰτο έργον. “Επειτα πας τις δύνα- 
ται νά παρατηρήση μάλιστα είς τούς πρωτοπείρους διδα
σκάλους ότι διδάσκουσα άδιαφ.οροΰντες άν οί μαθηταί 
των παρακολουθούσα ή όχι. Μάλιστα όσω έπιστημονικώ- 
τερος ό διδάσκαλος, τοσούτφ καί μεΐζον χάσμα υπάρχει 
φύσει μεταξύ τοΰ διδασκάλου τούτου καί τών μαθητών ! 
Ό διδάσκαλος ένταϋθα ακολουθεί τη όδώ του διδάσκω^ 
καί οί μαθηταί μή δυνάμενοι νά άκολουθήσωσι τη όδώ 
τοΰ διδασκάλου βαδίζουσι τήν ιδίαν εαυτών οδόν. ’Ενταύ
θα, ώς πάνυ προσφυώς έρρήθη, ό διδάσκαλος παίζει μου
σικήν έπί οργάνου στερουμένου τών χορδών. “Επειια ή 
κτήσις παιδαγωγικών γνώσεων διά τής άναγνώσεως παι
δαγωγικών συγγραμμάτων θά καταστήση τούς διδασκά
λους παιδαγωγικούς κατά θεωρίαν μόνον, άλλ’ είς τό 
πρακτικόν μέρος, ου μάλιστα έχομεν ανάγκην, θά μέ- 
νωσιν άμετάβλητοι καί θά είναι καί αύτοί όμοιοι πρός 
τούς άλλους συναδέλφους των τούς μή γινώσκοντας παι- 
δαγωγικάς θεωρίας.

Ή παιδαγωγική είναι έπιστήμη πρακτική δυσχερε- 
στάτη. Κατ’ αύτήν άπαιτεΐται τό πνεΰμα τοΰ άνθρώπου 
δπερ άναπτύσσεται καθ’ ώρισμένους σταθερούς καί άμε- 
ταδλήτους ψυχολογικούς νόμους,!νά τραφη καί άναπτυχθη 
διά μεθόδου προσηρμοσμένης πρός τήν ψυχολογικήν τοΰ 
μαθητοΰ κατάστασιν καί συμφώνου πρός τούς ψυχολογι
κούς νόμους τής άναπτύξεώς του, διά μαθημάτων προ
σφορών, περιεχόντων στοιχεία μορφώσεως άφθονα ούτως, 
ώστε νά άναφανώσιν είς αύτούς εύγενεϊς»τάσεις, εύγενή 

ένδιαφέροντα. Κατά ταΰτα άπαιτεΐται έν τη διδασκαλία 
διάγνωσις τής ψυχολογικής καταστάσεως τών μαθητών, 
προσαρμογή τής διδασκαλίας πρός τήν κατάστασιν αύ
τήν καί άνάπτυξις αύτής τοιαύτη, ώστε νά προάγηται ή 
αυτενέργεια τών μαθητών καί νά άναφαίνηται είς τούς 
μαθητάς χαρά καί προθυμία καί άγάπη είς τήν διδασκα
λίαν. Διδάσκαλος καλός είναι ούχί έκεΐνος, δστις τακτο- 
ποίών λογικώς τό μάθημά του διεξέρχεται τοΰτο ένώ- 
πιον τών μαθητών τηρών τήν προσήκουσαν άλληλουχίαν 
καί σαφήνειαν άλλ’ έκεΐνος, δστις δύναται νά μεταφέρη- 
ται είς τήν κατάστασιν τών μαθητών του καί άπό τής 
καταστάσεως ταύτης όρμώμενος νά προσφέρη νέας γνώ
σεις καταληπτάς είς τούς μαθητάς. Ό καλός διδάσκα
λος δέν άπομακρύνετα: τοΰ κύκλου τών σκέψεων τών 
μαθητών του καί διδάσκει όχι δ,τι δύναται ή έπίσταταί 
η βούλεται αύτός, άλλ’ δ,τι δύνανται νά κατανοήσωσιν οί 
μαθηταί του. Κατά τήν διδασκαλίαν έν τοΐς σχολείοις, 
μάλιστα έν τοΐς κατωτέροις, τελείται ή μεγίστη τοΰ δι
δασκάλου αύταπάρνησις. Ό έπιστήμων, όστις έγυμνά- 
σθη νά σκέπτηται έν τή έπιστήμη του, νά διατριβή είς 
τάς ύψηλοτέρας καί θεωρητικωτέρας αύτής γνώσεις καί 
έν τή έργασία ταύτη νά εΰρίσκη τήν άπόλαυσίν του, ώς 
διδάσκαλος, πρέπει νά άφήση πάντα ταΰτα, νά άρνηθή 
τρόπον τινά τό έπιστημονικόν του έγώ, νά κατέλθη είς 
τήν πνευματικήν κατάστασιν τοΰ μαθητοΰ καί έκεϊ νά 
προσφέρη ό,τι ωφελεί τόν μαθητήν, έμμένων έν τοΐς 
στοιχείοις τών γνώσεων, μέχρις δτου τό άνάσκητον κα’( 
βραδυποροΰν τεΰ μαθητοΰ πνεΰμα άντιληφθή τούτων καί 
πάλιν έπανερχόμενος είς ταΰτα, ίνα μονιμοποιηθούν έν 
τή ψυχή τοΰ μαθητοΰ αί γνώσεις καί άποκτήσωσι διά 
τής συνδέσεως αύτών πρός άλλας τήν εύκολίαν τής 
άναπαραστάσεως αύτών είς τό συνειδός. Καί ώς συμ
βαίνει έν τώ δράματι, ό καλός ηθοποιός ύποκρινό*  
μένος έν πρόσωπον π. χ. ένα βασιλέα οφείλει va 
προσοικειωθή τήν ψυχικήν τοΰ βασιλέως κατάστασιν 
άφίνων τό ίδιον έαυτοΰ έγώ οίονεί έν έφεδρεία, οΰτω κα! 
ό διδάσκαλος διδάσκων άνάγκη νά άρνηθή έαυτόν κα*  
νά κατέλθη εις τήν θέσιν τών μαθητών του γινόμενος 
οίονεί μαθητής, άλλά συγχρόνως ών καί διδάσκαλος. 
Άλλά τοιαύτη δεξιότης περί τό μεθαρμόζεσθαι τόν δι
δάσκαλον κατά τάς χρείας τών μαθητών, οΰς έκάστοτε 
παιδεύει, δέν κταται ούτε διά τής άναγνώσεως συγγραμ" 
μάτων παιδαγωγικών οΰτε διά τών αύτοσχεδιασμών τώ’ 
έπιστημόνων διδασκάλων, άλλά διά τής σπουδής τή? 
παιδαγωγικής έπιστήμης καί άσκήσεως είς τό διδάσκειν 
καί παιδεύειν παρά καθηγητών πρός τοΰτο έξησκημένων. 
Καί άνέφερον έν μόνον παράδειγμα, τήν μεθοδικήν διδα
σκαλίαν, περί ής νομίζω κατεδείχθη ότι δέν δύναται 
πας τις νά έργάζηται τελεσφόρως παιδεύων τούς μαθη
τάς, άνευ παιδαγωγικής προπαιδείας. Τό δέ νά εΐπωμεν 
περί πειθαρχίας, συμπεριφοράς, έκλογής τής διδακτέας 

ΰλης, προπαιδευτικής διατάξεως τών μαθημάτων, περί 
τοΰ σχολικοΰ βίου, περί τής ορθής τών μαθητών άγω- 
γής και μυρίων άλλων, ά περιλαμβάνει ή παιδαγωγική ; 
Αν πάντα ταΰτα είναι άπλα πράγματα, ώστε νά έπινοή 

αύτά μόνος καί νά έφαρμόζη όρθώς πας διδάσκαλος άνευ 
ιδίας πρός τοΰτο διδασκαλίας, τότε έπιθυμώ νά μάθω 
ποια πράγματα είναι τά δύσκολα έν τώ χόσμφ ; “Επειτα 
άφ’ ού είναι άπλα, διά τί δέν έφαρμόζονται τέλος πάν
των παρά τών κυρίων διδασκάλων; Νομίζω ότι ύπάρχε· 
κοινή ομολογία οτι οί μαθηταί τών γυμνασίων καί τών 
’Ελληνικών σχολείων δεικνύουσιν έλλείψεις σπουδαίο- 
τάτας καί κατά τό ένδιαφέρον αύτών είς τήν μάθησιν 
καί κατά τόν βίον τόν τε έσω καί έξω τοΰ σχολείου καί 
δέν δυσκολεύονται πολλοί τών συναδέλφων νά άποδίδωσι 
τοΰτο είς τήν ολιγωρίαν τής κοινωνίας, είς τήν όσημέραι 
αΰξουσαν τών ηθών έκλυσιν. Τοΰτο ένδέχεται νά 
εΤνατ άληθές, άλλά τί ποιοΰσι πρός τοΰτο οί διδάσκαλοι; 
Αύτοί νομίζω διά καταλλήλου έργασίας ήδύναντο ν’ άνα- 
κόψωσι τό ρεΰμα τοΰτο καί ή συμβουλή τής παιδαγωγι
κής δέν θά ήτο αύτοϊς άχρηστος. Άλλά δυστυχώς δέν 
έδόθη καιρός άν μή είς πάντας, πάντως όμως είς τούς 
πλείστους αύτών, όπως σκεφθώσι μετά σπουδαιότητος 
περί τοΰ έργου των καί έφοδιασθώσι μέ τά μέσα τής 
ορθής τών παίδων άνατροφής. Τό τοιοΰτο έπρεπε νά γίνη 
έν τώ Πανεπιστημίφ. Ένταϋθα έπρεπε πρός τη έπι
στημονική παιδεύσει νά γνωρίσωσιν οί διδάσκαλοι καί τό 
διδασκαλικόν έργον, νά έκτιμήσωσι τήν μεγάλην αύτών 
άποστολήν καί νά διδαχθώσι νά αγαπήσωσι τοΰτο έξ ό
λης ψυχής καί καρδίας. Το λόγιον ars non habet uso- 
rem nisi ignorantem (την τέχνην μισοΰσιν οί άγνοοΰν- 
τες αύτήν) έχει καί ένταϋθα ώς καί πανταχοΰ τό κΰρός 
του.

Δέν άρνοΰμαι ότι μεγαλοφυείς άνδρες δύνανται νά έξ- 
εύρωσι καί έφαρμόσωσι καί μόνοι τό ορθόν. Διότι ού- 
τοι έχουσιν οίονεί έμφυτον έν έαυτόϊς τό δέον γενέσθαι. 
Άλλ’είναι πάντες οί άσκοΰντες τό διδασκαλικόν έργον με
γαλοφυείς ; Καί άφ’ ού δέν είναι, διατί νά μή ληφθή περί 
τών πολλών τούλάχιστον έξ αύτών τφονοια, ΐνα προσοικει- 
ωθώσιν, όταν είναι καιρός, τήν τέχνην τής ορθής διδα
σκαλίας καί άνατροφής, ΐνα γίνωσιν ωφελιμότεροι είς τό 
έθνος διδάσκαλοι ; Άλλά καί είς τούς μεγαλοφυείς ή 
διδασκαλία καί άσκησις ή ύπό έμπειρου άνδρός αύτοϊς 
γινομένη δέν θά άπόβαινεν έπί βλάβη. Ύπέρ τής γνώ
μης μου ταύτης έπικαλοΰμαι τόν Πλάτωνα λέγοντα έν 
Πολ. δ. 424 « Τροφή παί παίδευσις χρηστή σωζο- 
μένη φύσεις άγαθάς έμποιεϊ, καί αύ φύσεις χρησταί τοι- 
αύτης παιδείας άντιλαμβανόμεναι έτι βελτίους τών προ- 
τέρων φύονται.» καί τόν Κικέρωνα λέγοντα έν τώ λόγφ 
pro Archia c. 7, Atque idem ego hoc contendo, cum 
ad naturam eximiam atque illustrem accesserit ratio 
quaedam couformatioquae doctrinae, tarn illud nesciu 
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quid praeclarum ac singulare solere exsistere. = 
Άλλ’ έγώ Ϊιϊσχυρίζομαι κ«ί τοΰτο, όταν ίΐς τήν έξο- 
χον καί λαμπράν φύσιν προστεθη καί παιδεία καί δι- 
δισκαλία, τότε δεν ήξεύρω τί έκ τοΰ σονδυασμοΰ άμ- 
φοτέρων θά προκύψη ΰπέρλαμπρον καί μοναδικόν.

Τούτων οΰτως έχόντων, άνάγκη νά ληφθώσι πρός 
παιδαγωγικήν μόρφωσιν καί θεωρητικήν καί πρακτικήν 
πάντων τών διδασκάλων τά κατάλληλα μέτρα. Τό τοι- 
οΰτο ευτυχώς ήρξατο καί παρ’ήμϊν νά κατανοήται’ διότι 
βλέπομεν καί έν τφ πανεπιστημίφ διδασκόμενα παιδα
γωγικά μαθήματα καί νομοθετήματα γινόμενα, ‘καθ’ ά 
οί βουλόμενοι νά διορισθώσιν ώς καθηγηταί έν γυμνά- 
σίοις, όφείλουσι έπί δυο έτη νά ύπηρετήσωσιν ώ; σχο- 
λάρχαι καί κατόπιν νά ύποστώσι καί πρακτικάς εξετάσεις. 
Φρονώ δμως δτι τά μέτρα ταΰτα είναι λίαν άιελή. Έν 
Γερμανία, τη κατ’ έξοχήν πατρίδι τής παιδαγωγικής, 
υπάρχει ένιαχοΰ μέν τδ δοκιμαστικόν έτος, das Probe- 
jahr, καθ’ 8 οί πρωτόπειροι καθηγηταί διορίζονται κατ' 
άρχάς είς έν γυμνάσιον, ϊνα ύπδ τήν οδηγίαν τών κα
θηγητών καί του γυμνασιάρχου εΐσαχθώσιν είς τδ πολυ
δαίδαλον τής διδασκαλίας καί αγωγής έργον’ ένιαχοΰ 
δέ γίνεται ή άσκησις τών φοιτητών κατά τδν χρόνον 
τών πανεπιστημιακών σπουδών ή έν τώ πανεπιστημίφ 
αΰτω ή έν τινι τών γυμνασίων τής πόλεως, ένθα είναι 
τδ πανεπιστήμιον. Ό καθηγητής δηλ. τής παιδαγωγι
κής ορίζει μαθήμά τι είς τούς φοιτητάς, δπερ αύτοί κα- 
τατάσσουσι μεθοδικώς καί ΰποβάλλουσιν οΰτω καταγε- 
γραμμένον αΰτω πρδς έγκρισιν. Άφ’ οΰ δέ δ καθηγητής 
φέρη τάς άναγκαίας διορθώσεις, τότε ορίζει ένα έξ αύ
τών νά διδάξη τδ μάθημα τούς άλλους συμφοιτητάς 
του, οϊτινες οΰτω μετασχηματίζονται είς μαθητάς τών 
γυμνασίων" ή μεταδαίνουσι πάντες οί ασκούμενοι είς 
ώρισμένον πρδς τάς ασκήσεις ταύτας γυμνάσιον καί 
έκεϊ είς φοιτητής έν ώρισμένη τάξει τοΰ γυμνασίου δι
δάσκει παρόντων καί τών άλλων συμφοιτητών ώς και 
τοΰκαθηγητοΰ τής παιδαγωγικής τδ όρισθέν μάθημα. 
Κατόπιν δέ έν κοινή συνεδρία τών φοιτητών υπό τήν 
προεδρείαν τοΰ καθηγητοΰ έκφέρεται ή γνώμη τών κατά 
τήν διδασκαλίαν παραστάντων καί συζητοΰνται τά γε- 
νόμενα καί τί πρέπει νά γίνηται. Πάντα τά μέτρα 
ταΰτα άπεδείχθησαν ανεπαρκή. Ό Η. Bonitz, τών 
διασήμων φιλολόγων καί παιδαγωγικών, έχαρακτήρισε 
τήν έν τφ πανεπιστημίφ μεταξύ συμφοιτητών πρακτικήν 
διδασκαλίαν ώς καθαράν κωμφδίαν είπών δτι διδασκα- 
σκαλία δύναται νά γίνη πρδς πράγματι μαθητάς καί 
ούχί πρδς ΰποκρινομένους. Έν τφ παιδαγωγικφ φροντι- 
ττηρίφ τής μέσης έκπαιδεύσεως έν Βερολίνφ, δπερ λει
τουργεί άπδ τοΰ 1789 γίνονται τά έξής. Οι σπουδα- 
σταί τής φιλοσοφικής σχολής, άφ’ οΰ ύποστώσι τάς δι- 
δακτορικάς εξετάσεις ί καί λάόωσι πτυχίον, άναλαμ- 
βάνουσι καθ’ εβδομάδα διδασκαλίαν έν τινι γυμνα- 

σίφ τοΰ Βερολίνου τουλάχιστον έξάωρον καθ’ εβδομάδα, 
δι’ ήν παρέχεται αύτοϊς αμοιβή καθ’ έτος 150 έως ‘200 
τάληρα. Κατά 1 δημερίαν δέ συνέρχονται πάντες_ οΰτοι 
οί ασκούμενοι είς ώρισμένον τόπον ΰπδτήν προεδρείαν τοΰ 
διευθυντοΰ τοΰ παιδαγωγικοΰ φροντιστηρίου, τοΰ διορισμέ
νου υπό τοΰ ύπουργείου, καί συζητοΰσι περί ζητημάτων 
παιδαγωγικών καί μεθοδικών. Διαρκεϊ δέ ή θητεία τών»·
οΰτω παιδευομένων τδ πολύ τρία έτη.Άλλά καί τδ μέτρον 
τοΰτο είναι ατελές. Πας δστις θέλει νά γίνη διδάσκα
λος πρέπει νά γνωρίση τδ διδασκαλικόν έργον καθ’δλην 
αύτοΰ τήν έκτασιν, τδν σποπδν αύτοΰ, τά μέσα πάντα, 
τάς μεθόδους τής διδασκαλίας τών μαθημάτων, νά γυ- 
μνασθή είς τήν ψυχολογικήν τών μαθητών έξέτασιν 
καί τήν προσαρμογήν τής διδασκαλίας του πρδς τήν άντί- 
ληψιν αύτών, καθόλου δέ νά γεννηθη είς τήν ψυχήν του 
ένδιαφέρον υπέρ τής σκοπιμωτέρας διδασκαλίας καί τής 
ορθής ανατροφής τών μαθητών. Τδ τοιοΰτο δέν δύναται νά 
κατορθωθή διά μεμονωμένων υποδειγματικών fl δοκιμα
στικών διδασκαλιών, άλλά μόνον διά συνεχοΰς διδασκα
λίας έν ιδία πρδς τδν σκοπόν τοΰτον λειτουργοΰντι σχο
λείφ, έν τφ πανεπιστημιακώ σχολείφ τών παιδαγωγικών 
άσκήσεων. Τοιαϋτα σχολεϊα διετύπωσαν έν Γερμανία 
δύο έξοχοι διδάσκαλοι, δ Στόϋ καθηγητής τοΰ πανεπι
στημίου έν Ίένη καί ό Τ. Τσίλλερ, καθηγητής ώσαύ- 
τως τοΰ Πανεπιστημίου έν Λειψία. Περί τών σχολείων 
τούτων, ά έξήπλωσαν εύλογίαν είς τά σχολεϊα τής Γερ
μανίας, θά διαλάβωμεν έν τφ έπομένφ φύλλφ.

-----------------------------------------------ΠΕΡΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(Συνέχεια ίδέ φύλ. 14).

Εΐδομεν όποια είναι τά έλαττώματα τοϋ 
άδιαιρέτου σχολείου καί κατ’ αύτοΰ κυρίως 
πρέπει νά στρέφωμεν τήν προσοχήν ήμών. 
Κατά τόν νέον διοργανισμόν τών σχολείων 
Λ διάρκεια τής μαθητείας έν τώ δημοτικώ 
σχολείω είναι τετραετής, άρα τό δημοτικόν 
σχολεϊον θά εχη 4 τάξεις ένιαυσίους. Ή έγ
γραφή νέων μαθητών είς τό σχολεϊον πρέ
πει νά γίνεται άπαξ τοΰ έτους, ό συνήθης 
δέ πρός τοΰτο χρόνος παρ’ ήμϊν είναι ό Σε
πτέμβριος. ’Άν δέν τηρηθή κατά τούτο αύ- 
στηρότης, άλλ’ έπικρτήση άταξία νά προσ- 
έρχωνται μαθηταί καθ’ οίονδήποτε χρό
νον θέλουν είς τό σχολεϊον, τότε δυσχεραί- 
νεται πολύ ή λειτουργία και παντός άλλου 
σχολείου, πολλώ δέ μάλλον τοϋ άδιαιρέτου. 
Έπειτα άλλη άπαίτιισις έπίσης σπουδαία 

είναι ό διδάσκαλος νά γινώσκη καθ’ ήμέραν 
τίνα μαθήματα θά διδάξη και πώς ταΰτα θά 
διδάξη, έν άλλαις λέξεσιν ό διδάσκαλος πρέ
πει έπιμελώς νά έτοιμάζη κατ’ οίκον τά μα
θήματα, ά μέλλει νά διδάξη, ώστε έν τφ 
σχολείω νά μή κατατρίβηται μάτην χρόνος 
καί νά κατορθοΰνται έν όλίγω χρόνω πολλά 
πράγματα. Πρός τοΰτο πας διδάσκαλος πρέ
πει νά έχη τά βοηθητικά βιβλία, έξ ών νά 
άρύηται γνώσεις, νά έχη δέ καί σύντομον 
σημειωματάριον, ένθα νά σημειοΰται έν πάση 
δυνατή συντομία τό σχέδιον τής διδασκα
λίας τών διαφόρων μαθημάτων έν πάση τά
ξει, νά έχωσι δέ καί οί μαθηταί πάντες κα
τάλληλα βιβλία, εί δυνατόν, είς πάντα τά 
μαθήματα σύμφωνα πρός τήν διδασκαλίαν 
τοΰ διδασκάλου, ϊνα καί αύτοί μόνοι έπανα- 
λαμβάνωσι καί ίδιοποιώνται διά τής άναγνώ- 
σεως τάς γνώσεις.Τοιαϋτα βιβλία είναι αναγ
καιότατα είς τήν πρόοδον τοΰ σχολείου.Τρί
τον,έπειδή είς μόνος διδάσκαλος ύπάρχει,τά
ξεις δέ τέσσαρες, άνάγκη νά γίνη οικονομία 
τις κατά τήν διδασκαλίαν. Τοιαύτη δέ είναι 
ή κοινή πρός ώρισμένας τάξεις διδασκαλία. 
Ό άναγνώστηο δέν πρέπει νά άγνοή δτι έν 
τώ δημοτικώ σχολείω ή λίαν χρήσιμος διά 
τόν μαθητήν διδασκαλία είναι ή παρά τοΰ 
διδασκάλου γινόμενη καί διά τοΰτο τήν ά
μεσον ταύτην διδασκαλίαν πρέπει έκ παντός 
τρόπου νά καταστήσωμεν δσον οίόν τε διαρ- 
κεστέραν. Άριστον δέ πρός τοΰτο μέτρον 
είναι ή ένωσις τών τάξεων, δπου τούτο εί
ναι δυνατόν, άνευ βλάβης τής προόδου τών 
μαθητών. Οΰτω θά σχηματισθοΰν κύκλοι 
μαθημάτων διετείς, καί οί μαθηταί θά άκού- 
ωσι τό έν μέν έτος τό ήμισυ τού κύκλου 
τούτου, τό δέ άλλο έτος τό έτερον ήμισυ. 
Τοιοϋτος κύκλος μαθημάτων δύναται νά 
άποτελεσθή είς τά ιερά είς μέν διά τήν πρώ
την καί δευτέραν τάξιν καί έτερος διά τήν 
τρίτην καί τετάρτην. 'Ωσαύτως κατά τμή
ματα δύνανται οί μαθηταί νά διδαχθώσιν έν 
τή γεωγραφία, έν τή γραμματική, έν δέ τη ά- 
ναγνώσει μόνον οί μαθηταί τής τρίτης καί 
τετάρτης τάξεως; τών δέ λοιπών τάξεων οί 
μαθηταί άναγινώσκουσι κεχωρισμένως, διότι 
δέν δύνανται νά συνδιδαχθώσι, καθ’ δσον 

τής μέν πρώτης τάξεως οί μαθηταί ήδη 
άρχίζουν νά μανθάνουν τά γράμματα, τής 
δέ δευτέρας άναγινώσκουν μετ’ εύκολίας. 
Ωσαύτως κοινή διδασκαλία κατά τμήματα 
δύναται νά γίνη έν τή φυσική ιστορία, έν 
τή άπαγγελία καί ωδική. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον αί 4 τάξεις έν τοϊς πλείστοις τών 
μαθημάτων γίνονται δύο τμήματα καί οΰτω 
ό διδάσκαλος λαμβάνει καιρόν δσον δύνα
ται άμεσώτερον νά έπιδρα είς αύτούς καί νά 
διδάσκη άπ’εύθείας, δπερ είναι μέγα κέρδος.

Άλλά καί διά τής ένώσεως ταύτης τών 
τάξεων πάλιν κερδαίνομεν τό ίίμισυ τοΰ 
χρόνου, ό δέ λοιπός χρόνος καταναλίοκεται 
μέ έργασίας, άς κάμνουσιν οί μαθηταί μόνοι 
έν πάση δυνατή σιωπή καί άς διά τοΰτο κα- 
λοΰσι σιωπηλός έργασίας. Αί έργασίαι 
αυται δνταις καταλαμβάνουσι τό ήμισυ πε 
ρίπου τοΰ σχολικού χρόνου καί ή έξ αύτών 
ωφέλεια, άν δέν ύπάρχη διδάσκαλος καλός, 
είναι μικρού λόγου άξία. Διά τούτο πρέπει 
νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών καί 
είς ταύτας, ϊνα καταστήσωμεν δσυν ένδέ- 
χεται καί τήν έργασίαν ταύτην μορφωτικήν. 
Διαιρούμεν δέ τάς έργασίας ταύτας τάς σι
ωπηλός εις προφορικός καί είς γραπτός. 
Καί είς μέν τάς πρώτας κατατάσσεται ή κατ ’ 
ιδίαν άνάγνωσις, ή άποστήθισις· είς δέ τάς 
δευτέρας ή καλλιγραφία, ή άντιγραφή, ή ι
χνογραφία, ή γραπτή άριθμιιτική, ή έκθεσις 
ίδεών. Καλόν δέ είναι έν τοϊς δυσϊ κατωτέ- 
ραις τάξεσιν αί σιωπηλαί έργασίαι τών μα
θητών νά έπιβλέπωνται παρά δύο μαθητών 
έκ τών άνωτέρων τάξεων, οϊτινες ούτως έμ- 
φανίζονται ώς βοηθοί τού διδασκάλου. Αί 
σιωπηλαί έργασίαι τών μαθητών, ώς είπο- 
μεν, πρέπει νά είναι καί αυται έργασίαι μορ
φωτικοί. Άλλά τοΰτο έξαρτάται έκ τοΰ δι
δασκάλου, δστις πρέπει νά προπαρασκευάζη 
τοϊαύτας έργασίας. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον 
είναι άπαραίτητα βοηθητικά βιβλία καί διά 
τους μαθητάς, εί δυνατόν, είς δλα τά μαθή
ματα.

’Εννοείται δέ δτι ύπό τοϊαύτας συνθήκας 
ό διδάσκαλος δέν δύναται ούδέ πρέπει έπί 
πολλάς ώρας τής ήμέρας νά έργάζηται. Νο
μίζομεν δτι πεντάωρος καθ’ έκάστην διδα-
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σκαλία είναι Αρκετή. Διότι ό διδάσκαλος 
πλήν τής πολυμόχθου διδασκαλίας καθ’ έ- 
κάστην πρέπει νά έχη καί καιρόν νά φρόν
τισα περί προπαρασκευής τόσων μαθημά
των διά τήν έπομένην ημέραν. Διδάσκαλος 
έξηντλημένος δέν δύναται νά έργασθή έν 
τω άδιαιρέτω σχολείω, πάσα δέ παράλειφις 
ένός οΐουδήποτε μαθήματος έπιφέρει Ανω
μαλίαν καί σύγχυσιν εις τήν δλην τοΰ σχο
λείου οικονομίαν. Διά τοΰτο τό πρόγραμμα 
τοΰ Αδιαιρέτου σχολείου ΰφίσταται Ακρωτη
ριασμούς, συμπτύξεις, ϊνα καί διά τής μιάς 
μόνης λειτουργούσης δυνάμεως κατορθωθη 
τι Αξιόν λόγου.

Αΐ ώραι τών διαφόρων μαθημάτων έν έκα
στη τάξει έχουσιν ώς έξής·

Τ’μ.ίΐμ,α V’ Τμήμα II'

Τάξις Α’. καί Β’. Τάξις Γ . καί Α.
α’) ιερά ώρ. 1 1 ώρ. 1 1
β') άνάγνωσις 3* 3’ 4 4
γ') καλλιγραφία 1 1
δ’) αριθμητική Ι'ΐί 1']ι* 2' 3
ε') ιστορία 1 1
ς') γεωγραφία 1 1 1 1
ζ') γραμματική 1 2 2
η’) φυσικά 1 1 1 1
θ') γυμναστική 
ι’) ωδική

1 1 1 1
?8 »]. »]. Ί,

ώρ. 10 10 13f]2 Η'],

*) Οί φέροντες αστερίσκον αριθμοί δηλοΰσι διδασκαλίαν 
χωριστά γινομένην έν έκαστη τάξει.

Κατά τά άνωτέροι έκάστη τάξις θά έργά- 
ζηται μέ τόν διδάσκαλον αμέσως άκούουσα 
αύτοϋ τήν προφορικήν διδασκαλίαν ή μέν 
πρώτη τάξις ώρας 10, ή δέ δευτέρα ώσαύ- 
τως ώρας 10, ή δέ τρίτη ώρας 13 1J2 καί ή 
τετάρτη ώρας 14 1]2 ήτοι έν δλω θά Ακούω- 
σι καί αί τέσσαρες τάξεις ώρας καθ’ έβδο- 
μάδα 48. ’Επειδή δέ αΐ τάξεις ένοΰνται, ό 
διδάσκαλος απασχολείται μόνον 30 ώρας 
τήν έβδομάδα. ’Επίσης ωφέλεια θά προκύ- 
φη έκ τής εισαγωγής τών ήμιωρίων διότι 
οΰτω θά κατορθωθη έν μια ώρα νά γίνηται 
δϊς τής έβδομάδος διδασκαλία τοΰ μαθήμα
τος και οΰτω θά τηρήται τό ένδιαφέρον τοΰ 
μαθητού άκμαιότερον πρός τό μάθημα καί 
ή πρόοδος θά είναι μεγαλειτέρα/Αν δέ καί αΐ 
σιωπηλαί έργασίαι είναι κατάλληλοι, ώστε 
καί έν αυταΐς νά ΰποτρέφηται καί προάγη- 

ται ή αύτενέργεια τοΰ μαθητού, τότε τδ Α
διαίρετον σχολεΐον δύναται νά Αποβή ευερ
γετικόν είς τήν κοινωνίαν καθίδρυμα,- ’Εν 
τώ έπομένω φύλλω θά έκθέσωμεν πρόγραμ
μα Αναλυτικόν καί ώρολόγιον τοΰ σχολείου-ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΣΧΟΛΕΙΩ
4 4 4

Τρίτη βννόιάλε^ΐζ.
Έλθετε πάλιν δλοι είς τδ σχολεΐον. Όλοι τάς πλά

κας έπάνω είς τδ θρανίον 1. 2. 3. Άπδ σέ λείπει τδ 
σφουγγαράκι. Σέ σημειώνω εις τδ σημειωματάριόν μου. 
Αΰριον δταν έλθης, νά μοϋ δείξης τδ σφουγγάρι σου· 
Δείξατε δλοι τά πανάκΐά σας. Εύγε, δλοι έχετε 'πανά- 
κια. Καθείς πρέπει νά έχη πλάκα, σφουγγάρι, πανάκι, 
κονδύλι. Εΐπομεν τδ πρωί διά τδ αρνάκι καί τδ παιδάκι. 
Ποϋ έμενε τδ αρνάκι; ποΰ τδ εύρε τδ παιδάκι; Ποΰ τδ 
ήξευρεν ή προβατίνα, δτι τδ αρνάκι ήτο είς τδ σπίτι ΐ 
Πώς έφώναζεν ή προβατίνα, ώς είδε τδ παιδάκι της ; 
πώς έφώναζε καί τδ αρνάκι ; Τί έγινεν έπειτα τδ αρ
νάκι ; Τί έκαμνε τότε τδ παιδάκι ;

Βλέπετε δλοι έμέ είς τά μάτια. Προσέχετε πόσας 
φοράς θά ανοίξω τδ στόμα μου διά νά εΐπω αρνάκι. Άρ- 
νά-κι.—Τρεις φοράς. ’Άς είπη αύτό καί δ Παπαδόπου
λος! Όλοι μαζί. Κτυπάτε καί τά χέρια σας. Άκόμη 
μίαν φοράν. Προσέχετε πάλιν. Θά εΐπω μίαν άλλην λέ
ξιν καί θέλω νά εΰρητε πόσας φοράς θά ανοίξω το στό
μα μου. Παι-δά-κι. Τρεις φοράς.—Λέγετε και σείς 
δλοι καί κτυπατε καί τά χέρια σας ! Παι-δα-κι. Ας 
τδ εΐπη ό Γεωογιάδης μόνος ! Κτύπα καί τά χέρια σου. 
Μάλιστα, τδ είπες πολύ καλά, άλλά νά φωνάζης δυ- 
νατώτερα. Οί καλοί μαθηταί φωνάζουν δυνατά. Ποιος 
ήμπορεϊ νά τδ εΐπη δ ,νατώτερα ; Πόσας φοράς λοιπδν 
άνοίγομεν τδ στόμα μας διά νά εΐπομεν αρνάκι ;— Τρεις 
φοράς. —"Ωστε ή λέξις αρνάκι έχει τρία κομμάτια, 
επίσης τρία κομμάτια έχει και ή λέξις παιδάκι. 
Είπετέ μοι καί άλλας λέξεις μέ τρία κομμάτια 1 —Κα- 
πέλ-λο, τρα-πέ-ζι, έρ-χο-μαι. βα-πτί ζω, φό-ρε-μα, 
βι-βλί-ον, σφου-γγά-pt, πα-νά-κι.

Τώρα σάς έμαθα, βλέπετε, ολίγον νά διαβάζητε άπ’ 
έξω, κατόπιν δέ, δταν εΐσθε καλά παιδάκια, θα σάς δώσω 
καί έν καλδν βιβλίον, ποΰ λέγει μέσα χίλια καλά πράγ
ματα καί θά σάς μάθω νά άναγινώσκητε τί λέγει τδ βι- 
βλιον. Άλλά πρέπει νά σάς μάθω καί νά γράφητε είς 
τάς πλάκας σας πρώτον καί έπειτα καί είς τδ χαρτί.

Πώς λέγετε τδ σπίτι τοΰτο, δπου μανθάνετε γράμ
ματα, διά νά γίνετε καλοί άνθρωποι;—Σχολεΐον.— 
Πώς λέγομαι έγώ, ποΰ σάς διδάσκω τά γράμματα ; 
— Διδάσκαλος. — Έδώ είς τδ σχολεΐον υπάρχουν πολλά 

αράγματα, θρανία, καρέκλαι τράπεζα, βιβλίον. Τί υπάρ
χουν λοιπδν είς τδ σχολεΐον; — Θρανία.— Έν πλήρεε 
προτάσει! Είς τδ σχολεΐον υπάρχουν θρανία. — Όλοι 
δμου.—Τί άλλο υπάρχει είς τδ σχολεΐον ; Οί μαθηταί 
λέγουσι έν όλοκλήρφ προτάσει κατ’ άρχάς έκαστος χω
ριστά, έπειτα καί δλοι έν χορφ.— Είς τδ σχολεΐον είσθε 
καί σείς, οί όποιοι όνομάζεσθε μαθηταί. Πώς όνομάζε- 
σθε ; — Πόσα χέρια έχεις ; Ό Παπαδόπουλος ; — 
Μάλιστα, καθείς άπδ σάς έχει δυο χέρια. Δείξατέ μοι 
καί τά δύο χέρια σας ! Υψώσατε μόνον τδ δεξί σας χέρι 
ί τήν δεξιάν σας χεΐρα ! Ή άλλη χειρ λέγεται αριστε
ρά. Υψώσατε δλοι τήν άριστεράν σας χεΐρα. Μάλιστα. 
Τώρα ύψώσατε καί τήν δεξιάν ! Καθώς έχετε δύο χεϊ
ρας, έτσι έχετε καί δύο πόδας, δεξιόν πόδι, αριστερόν 
πόδι ή δεξιόν πόδα αριστερόν πόδα. Επίσης έχετε καί 
δύο αύτία, δεξιόν αυτί, αριστερόν αυτί. Πιάσατε μέ τήν 
■δεξιάν χεΐρα τδ δεξιόν σας αυτί! Μέ τήν άριστεράν σας 
χεΐρα τδ αριστερόν σας αυτί. Έχετε καί δύο μάτια, δε
ξιόν μάτι καί αριστερόν μάτι. Κλείσατε μέ τήν δεξιάν 
σας χεΐρα τδ δεξιόν σας μάτι, μέ τήν άριστεράν τδ αρι
στερόν.— Μύτην έχετε μόνον μίαν καί στόμα έπ’ ίσης 
έν.

Καί είς τδν μαυροπίνακα έχομεν δεξιόν μέρος καί άρι*  
στερδν μέρος, άνω, κάτω. Ό διδάσκαλος άσκεϊ ένταΰθα 
τούς μαθητάς νά γινώσκωσι καλώς είς τδν μαυροπίνακα 
δεξιόν, αριστερόν, άνω, κάτω. Ό μαυροπίναξ έχει καί 
γωνίας. Μία γωνία είναι έπάνω αριστερά, άλλη είναι 

' έπάνω δεξιά. Έπειτα καί κάτω μία γωνία είναι άριστε 
ρά,καί μία δεξιά.Δείξε τήν γωνίαν άνω δεξιά,τήν γωνίαν 
κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, άνω άριστερά. Ό μαυρο
πίναξ έχει τέσσαρας γωνίας.

Άλλά καί ή πλάκα σας έχει πλευράς τέσσαρας καί 
τέσσαρας γωνίας. Δείξατε τήν δεξιάν πλευράν ! τήν άρι
στεράν ! τήν δεξιάν γωνίαν άνω1· τήν άριστεράν γωνίαν 
κάτω !

Τώρα πάρετε όλοι τά κονδύλια σας είς τήν δεξιάν 
χεΐρα ! Ουτω κρατοΰν τά κονδύλια, δταν γράφουν. Τώρα 
ΐδετε ' έδώ εις τδν μαυροπίνακα θά γράψω έπάνω μίαν 
γραμμήν άπδ τά άριστερά είς τά δεξιά. Γράψατε κα'ι 
σείς μίαν τοιαύτην γραμμήν είς τήν πλάκα σας έπάνω 
άπδ τά άριστερά είς τά δεξιά. Τώρα θά γράψω είς τδν 
μαυροπίνακα άλλην μίαν γραμμήν κάτω δμως άπδ τά 
άριστερά είς τά δεξιά. Γράψατε καί σείς είς τήν πλάκα 
σος μίαν τοιαύτην γραμμήν. Τώρα θά γράψω είς τδ 
μέσον τοΰ μαυροπίνακος μίαν γραμμήν άπδ έπάνω έως 
κάτω. Γράψετε καί σείς είς τά άβάκιάσας. Γράψατε 
πολλάς τοιαύτας γραμμάςάρχίζοντες άνω καί τελειώνον- 
τες κάτω! ’Επίσης γράψατε καί άλλας γραμμάς τήν 
μίαν πλησίον τής άλλης άπδ τά αριστερά είς τά δεξιά.

Επειδή εισθε καλά παιδάκια, θά σας εΐπω νά μάθητε 
καί έν τραγουδάκι.

Τά χ&ράκέο< * 

Τά χεράκια δεξιά 
τά χεράκια άριστερά 
’πάνω τά χεράκια, 
κάτω τά χεράκια 
Τδ παιγνίδι πώς μ’αρέσει ! 
τα χεράκια μου 'ςτή μέση. 
Τώρα πάλιν θά κρατήσω 
έν εμπρός καΐ άλλο ’πίσω 
τραλαλά πολύ καλά. 
Τδ κεφάλι δεξιά 
τδ κεφάλ’ αριστερά 
κάτω τδ κεφάλι 
’πάνω τδ κεφάλι 
τά χεράκια τώρ’ άπλώνω 
τά αΰτάκια μου βουλώνω 
θά μέ δήτε τώρα πάλι 
νά κινήσω τδ κεφάλι, 
τρα λα λά, πολύ καλά.

Ή έντύπωσις τοΰ άσματος γίνεται ώς έξής' Ό δι
δάσκαλος λέγει πρώτον ενα στίχον π.χ. τάχεράκια 
δεξιά, είς έπήκοον πάντων τών μαθητών, καί ερμη
νεύει τί σημαίνει. Κατόπιν πάλιν άπαγγέλλει αύτόν. Οί 
μαθηταί έπαναλαμδάνουσι τδν στίχον κατά πρώτον έκα
στος χωριστά, έπειτα δέ καί οί άλλοι. Μετά τοΰτο έρ
χεται είς τδν δεύτερον στίχον καί έπανα,λαμβάνεται ή 
έρμηνεία καί ή άσκησις. Κατόπιν εισέρχεται είς τδν τρί
τον καί τέταρτον στίχον, μετά τήν έντύπωσιν τών οποίων 
έπαναλαμβάνονται καί οί τέσσαρες στίχοι όμοΰ. Έν τφ 
άσματι τούτφ έκεΐνο, ιό όποϊον ευχαριστεί προ πάντων 
τους μαθητάς, είναι αί κινήσεις τών χειρών δεξιά, άρι
στερά, άνω, κάτω κατά τήν ΰφήγησιν τών στίχων. Άφ’ 
ού δέ οΐ μαθηταί μάθουν νά κάμνουν καί έκτελοΰν όρθώς 
τάς χειρονομίας, τότε διδάσκονται καί τδ μέλος. Ό διδά
σκαλος τραγουδεΐ τδ μέλος τοΰ πρώτου στίχου άπαξ, 
δίς, τρις, κατόπιν όμοΰ μέ τδν διδάσκαλον λέγουσι καί 
οί μαθηταί ήσύχως δμως καί έπαναλαμδάνουσι τοΰτο 
έως δτου έντυπωθή αύτοις καλώς. Μετά τδν πρώτον 
στίχον ψάλλεται αύτοις ό δεύτερος καί έντυποΰται καί ού
τος διά τής έπαναλήψεως ώς ό πρώτος. Κατόπιν δέ ψάλ
λονται καί οί δύο στίχοι όμοΰ.Έπειτα διδάσκεται ό τρίτος 
στίχος, κατόπιν δέ καϊ ό τέταρτος κατά τδν αύτόν τρόπον. 
Κατόπιν δέ λέγεται τδ μέλος καί τών τεσσάρων στίχων. 
Οΰτω δέ έντυποΰται καί τδ λοιπόν μέλος. Κατά τήν φδήν 
τοΰ μέλους έκτελοΰνται καί χειρονομίαι τοΰ άσματος παρ' 
δλων τών μαθητών. Σημειωτέον δέ δτι οί μαθηταί πρέ
πει νά ΐστανται ορθοί κατά τήν φδήν τοΰ άσματος, ί’να 
έκτελώνται αί χειρονομίαι άνευ δυσκολίας. Ή συνδιάλε- 
ξις αΰτη ώς καί πάσα προηγουμένη καί επομένη δύνα
ται νά περατωθή είς έν μάθημα, δύναται δμως νά διαρ- 
κέση καί δύο ή τρία μαθήματα. Τδ ζήτημα τδ σπου- 
δαιότατον έν πάση διδασκαλία είναι νά γίνωνται οί μα
θηταί κύριοι τών διδασκομένων γνώσεων πόσον δέ τοΰτο 
θά διαρκέση μάς είναι «διάφορον.
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ΣΥΜ ΜΙΚΤΑ
Παρακαλεϊται ό κύριος ύπουργδς τής Παιδείας νά 

μεριμνήση περί ταχείας πληρωμής τής μισθοδοσίας τών 
δυστυχών δημοδιδασκάλων. Καθυστεροΰνται αύτών οί 
μισθοί άπδ τοΰ μηνδς ’Ιουνίου και τοΰτο, διότι καταργη- 
θέντων τών έπαρχείων καί τοΰ ταμείου τής δημοτ. 
Έκπαιδεύσεως, έξέλιπεν δ παλαιός μηχανισμός τής 
λειτουργίας πρδς πληρωμήν τών μισθών είς τούς δημο
διδασκάλους, οΰτω δέ οί δημοδιδάσκαλοι είναι ήναγκα- 
σμένοι νά άναμένωσι τήν πληρωμήν των μέχρις οτου 
έξευρεθή δ τρόπος, καθ’ όν θά πληρώνηται τοΰ λοιποΰ 
δ μισθός των. Άν δέ έν τώ μεταξύ άποθάνωσιν ύπ’ 
άσιτίας, περί τούτου οΰδείς δίδει έν λεπτόν, ήκιστα 
δέ πάντων δ αρμόδιος τμηματάρχης. Οί νεώτεροι Έλ
ληνες, μάλιστα δταν είναι έν τή κεντρική ύπηρεσία, 
δέν θεωροΰσι καθήκον νά προδλέπωσιν,άλλά τδ χείριστον 
είναι δταν δέν βλέπωσιν ούδέ τά γεγενημένα, άπερ δλος δ 
κόσμος βλέπει π.χ. δλος δ κόσμος βλέπει δτι οί διδάσκα
λοι δέν λαμδάνουσι μισθόν, δτι οί μισθοί αύτών καθυστε- 
ροΰνται άπδ τοΰ μηνδς ’Ιουνίου, μόνον τδ τμήμα τής 
δημοτ. Έκπαιδεύσεως δέν βλέπει, μόνον αύτό δέν 
άκούει. Ίσως νά νομίζη δτι ή παΰσις 300 δημοδιδα
σκάλων, ή μετάθεσις τών άπομεινάντων 1950, τδ 
αιώνιον κούνημα αύτών άπδ τοΰ ένός σχολείου είς τδ 
άλλο, ή έκδοσις τών διαόοήτων άναγνωσματαρίων, δ 
διορισμός τοΰ κ. Φιλίππου ώς διευθυντοΰ τοΰ Διδασκα- 
σκαλείου ’Αθηνών, μαρτυροΰσιν άρκετήν μέριμναν ύπέρ 
της δημοτ. Έκπαιδεύσεως καί άναπαύετατ πλήρες υ
περηφάνειας είς τάς ένδοξους ταύτας δάφνας. Άλλ’ άφ’ 
ού ταΰτα είναι άρκετά, τίς ή άνάγκη νά ώθήται ή μά- 
χαιρα μέχρι τοΰ όστοΰ καί νά στερώνται οί διδάσκαλοι 
τοΰ μισθοΰ των έπ’ι μήνας πολλούς. Τοΰ κ. τμηματάρ- 
χου, ώς μανθάνομεν, αί αποθήκαι γέμουσι παντοίων έκ- 
λεκτών προϊόντων τής Ελλάδος καί παρουσιάζουσιν 
άφθονίαν τοιαύτην, ώστε νά έξαρκέσουν καί διά δύο καί 
τρία έτη. *Ας  έρωτήση όμως καί πώς ζώσιν οί δημο
διδάσκαλοι άνευ μισθοΰ ; Φαίνεται λίαν άληθές τδ λε
γόμενον ό χορτασμένος δέν πιστεύει τδν νηστικόν. Άλ- 
λ’ άν δ κ. τμηματάρχης άπέκαμε φροντίζων ή δέν 
θέλη νά φροντίζη περί τών διδασκάλων, δέν ύπάρχει 
κανείς έν τώ προτύπφ τούτφ βασιλείφ έχων έν τώ στή ■ 
θει του άνθρωπίνην καρδίαν, ίνα εΰσπλαγχνισθή τούς 
πεινώντας καί γυμνητεύοντας αύτούς άνθρώπους ! ;

Πρδς Θεοΰ! Λάό-τε οίκτον, κύριε ύπουργέ, καί 
φροντίσατε νά δοθώσιν οί μισθοί των είς τούς ανθρώπους 
αύτούς! Άφ' ού έργάζωνταί, πρέπει νά πληρωθώσι ! 
Άρκεταί οικονομία! έγιναν άπδ τούς διδασκάλους διά 
τής περικοπής τοΰ μισθοΰ των, διά τής παύσεως τόσων, 
μή τούς κόπτετε καί τ’ο ολίγον ψωμί, ποΰ τούς δίδετε 
διά τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων τοΰ λαοΰ, δστις κατα- 
δάλλει εκατόν στρογγυλά εκατομμύρια δραχμών φόρους 
διά νά βλέπη τά σχολεϊα τών τέκνων του καί τούς διδα · 
σκάλους τών τέκνων του είς κατάστασιν άξιοθρήνητον !

-W-

Συγχαίρομεν έκ καρδίας τδν Λάκωνα δημοδιδάσκαλον 
διά τήν παρρησίαν αύτοΰ έν τή έν’ΑΟήναις συνελεύσει τών 
δημοδιδασκάλων τών σκοπούντων νά ίδρύσωσι σωματεϊον 
πρδς ύπεράσπισιν τής καταδιωκομένης δημ. έκπαιδεύσεως. 
«Τοιαϋτα έργα, ειπεν, άνήκουν είς άλλους άνθρώπους, είς 
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άλλους χαρακτήρας. Όταν βλέπω οτι δλοι ήμεϊς, οίτι- 
τες ένταϋθα σκεπτόμεθα νά ίδρύσωμεν σωματεϊον, χθες 
ύπδ φόβου είσηγάγομεν βιδλία είς τά σχολεϊα ήμών άπη- 
γορευμένα άπδ τούς νόμους και άσυγκρίτως υποδεέστερα 
τών άλλων, δταν βλέπω δτι ήμεϊς οί "Ελληνες δημο
διδάσκαλοι άνευ δκνου και άνευ αίδοΰς έξεδάλομεν έπ τών 
σχολείων ήμών τδν 'Ηρόδοτον και τδν Όμηρον, οΰς σφο
δρά τιμώμεν και άγαπώμεν καί προετιμήσαμεν ^ΰτών 
άλλα, ά άναφανδδν έν τή πλατεία τοϋ Συντάγματος 
κατακρίνομεν, τότε δέν διστάζω νά κηρύξω δτι εϊμεθα 
ανάξιοι προστασίας τινδς καί εϊμεθα άξιοι τής τύχης 
μας, οΰδαμώς δέ είναι ήμϊν έπιτετραμμένον νά σκεπτώ- 
μεθα περί ύψηλοτέρων πραγμάτων, ά όντως βλέπω δτι 
έπιδιώκει τδ καταστατικόν, περί ού συζητοϋμεν». Ό 
χαρακτήρ ούτος τοΰ δημοδιδασκάλου εινε άνώτερος παν- 
τδς έπαίνου καί εΰκτδν νά γίνη παράδειγμα εις τούς 
άλλους πρός μίμησιν. Χαίρομεν δέ δτι ή ευφυής τών 
Λακώνων χώρα δίδει είς τους δημοδιδασκάλους τδ πα
ράδειγμα τής άνδρικής στάσεως τών δημοδιδασκάλων 
ήτις θά φέρη αύτών τήν χειραφέτησιν άπδ τδν δεσποτισμδν 
τής κεντρικής λεγομένης υπηρεσίας.

<9--8>

Αλληλογραφία έκ Νισύρου. «’ Ανέγνων 
έπισταμένως τά φυλλάδια τοΰ άξιολόγου συγγράμματος 
ύμών καί εύχαριστήθην, διότι τέλος ήρξαντο καί έν Έλ- 
λάδι νά έκδίδωνται τοιαϋτα έπιστημονικά συγγράμματα. 
Τδ τοιοΰτο θεωρώ έν έτι 6ήμα πρδς τδν άληθή πολιτι
σμόν- διότι άληθής πολιτισμός έπέρχεται έκ τής έπ·.- 
στημονικής δημοτ. έκπαιδεύσεως, έκ τής καλής άνατρο- 
φής στηριζομένης έπί βάσεων ύγιών. Τδ σύγγραμμα 
τοΰτο μέλλει νά άναπληρώση κενόν μέγα καί εύγνωμο- 
νοϋμεν ύμϊν έκ καρδίας διά τήν εύγενή ταύτην ιδέαν τής, 
συνεργασίας πρδς τελειοτέραν τών σχολείων έργασίαν. 
Καλόν δέ θά ήτο διά τής συστάσεως πρακτορείων νά έπε- 
τυγχάνετο ή διάδοσις τής «Έκπαιδεύσεως» έν τώ έξω- 
τερικφ, δπου άκόμη δέν κατενοήθη δτι ή διδασκαλική 
είναι έπιστήμη, δτι δπως διά νά γίνη τις, ίατρδς πρέπει 
νά σπουδάση τήν ιατρικήν, διά νά γίνη δικηγόρος πρέπει 
νά σπουδάση τά νομικά, οΰτω διά νά άναλάδη τις τήν 
έκπαίδευσιν ήτοι τήν ηθικήν καί διανοητικήν μόρφωσιν 
τών παίδων, πρέπει νά είναι έντριδής περί τά παιδα
γωγικά. Διά τοΰτο φρονώ δτι παρ’ ήμϊν, δπου ώς έπί τδ 
πλεϊστον διδάσκαλοι γίνονται οί γνωρίζοντες μερικά γράμ
ματα άνευ παιδαγωγικής μορφώσεως, άνευ έπιδλέψεως 
καί πεφωτισμένης οδηγίας, ή «Έκπαίδευσις» θά είναι ό 
ασφαλής δδηγδς τών διδασκάλων. Ύπ’ αύτής οδηγούμε
νοι καί βοηθούμενοι οί διδάσκαλοι είς το άποστολικδν αύ
τών έργον θά έργάζωνταί συστηματικώτερον ύπέρ τής 
μορφώσεως τών τέκνων τών συμπολιτών ήμών.

WBifPK?· Παραχαλοΰνται οί χχ. συνδρομηταΐ τή;
Έχπαιδεύσεως να άποστείλωσι τήν συνδρο

μήν των, ή; εχομεν άνάγχην, ινα συντηρήσωμεν τδ φύλλον 
χαί ΐνα έπιχειρήσωμεν γενναιότερα έργα ύπέρ τών σχολείων 
και τών διδασκάλων. Ή προθυμία τών ολίγων φέρει εί; φώ; 
τδ μέγιστον τών παιδαγωγικών ϊργων, τδν Αιμίλιον τοϋ 
Ρουσσώ, Sv πρέπει νά άναγνώση δλος ό κόσμος, ΐνα ϊδη τί 
είναι τδ διδασκαλικόν έργον καί ποιαν ευθύνην φέρομεν απέ
ναντι τοϋ θεοΰ καί τή; πατρίδος μή φροντίζοντε; δσον πρέ
πει περί τελειοτέρας άνατροφή; τή; μελλούση; γενεάς.— 
Νά έπιστραφώσι δέ τάχιστα αί άγγελίαι ύπογεγραμμέναι.


