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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
, Ως οί Στωϊκοΐ έκήρυττον ότι ό άνθρωπος πρέ

πει νά ζή όμολογουμένως τή φύσει, οΰτω καί οί 
παιδαγωγικοί κηρύττουν άπό τοΰ Κομενίου μέχρι τοϋ 
Herbart ότι οί παϊδες πρέπει νά άνατρέφωνται ό- 
μολογουμένως τή φύσει, ότι ούδεμία άνατροφή επι
τυγχάνει, ήτις εργάζεται παρά φύσιν, ήτις δέν 
συμμορφοϋται πρός τούς ψυχολογικούς νόμους τής 
άναπτύζεως τοϋ άνθρώπου. Καί τά πρώτα καί 
άναγκαιότατα καί άπαραίτητα μαθήματα παντός 
διδασκάλου είναι νά γνωρίζη τήν δδόν τής άναπτύ- 
ξεως τής άνθρωπίνης ψυχής, νά γνωρίζη τούς όρους, 
ύφ’ οΰς σχηματίζονται τά ποικίλα τοΰ ψυχικοΰ 
βίου φαινόμενα καί τούς νόμους, οΐτινες διέπουσι 
τά φαινόμενα ταΰτα, ΐνα κανονίζη πρός πάντα 
ταΰτα τήν έαυτοϋ διαγωγήν πρός μόρφωσιν τοΰ άν
θρώπου. Άνευ γνώσεως βαθείας τοΰ ψυχικοΰ μη
χανισμού δ διδάσκαλος είναι τυφλός έν τφ εργφ 
του, ώς είναι τυφλός ό χειρουργός άνευ άνατομικής, 
ό ναυτιλλόμενος άνευ πυζίδος, ό γεφυροποιός άνευ 
μηχανικής. Ύπήρξεν έποχή, καθ’ ήν τά πάντα έπε- 
χείρουν οϊ άνθρωποι έφόδια έχοντες έμπειρικούς τι- 
νας κανόνας. Αλλά μήπως καί σήμερον δέν ύπάρ- 
χουσιν έργασίαι παρ’ήμϊν βαίνουσαι κατά παρά- 
δοσιν έν τφ σκότει, έν’ φ πρό πολλοΰ τό φώς τής 
έπεστήμης κατηύγασε τάς τρίβους αύτών, έτελειο- 
ποίησε τά όργανα τής παραγωγής καί προεβίβασε 
τα έργα αύτών καί έπολλαπλασίασε καί κατέστησε εις 
τούς άνθρώπους εύεργετικά τά προϊόντα αύτών ! 
Μία τοιαύτη έμπειρικώς άσκουμένη τέχνη είναι παρ’ 
*)μΐν καί ή διδασκαλική. Καί θαυμάζουν πώς τά 
προϊόντα τών ήμετέρων σχολείων γίνονται ύπό τοι- 
ουτους όρους κακόχυμα καί φαρμακερά, έν ω είναι

φυσικωτατα αποτελέσματα τών ένεργουσών έν αύ
τοϊς αιτιών, αΐτινες μόναι είναι άξιαι θαυμασμού 

ι πώς δέν μεταβάλλονται, άφ ’ ού παράγουν τοιαϋτα 
αποτελέσματα. Ή άρχή πρέπει νά γίνη έκ τών 
δημοτικών σχολείων. Πασα πράζις γινόμενη έν αύ
τοϊς πρέπει νά φωτίζηται ύπό τής έπιστήμης. Οί 
δημ,οοιδάσκαλοι πρέπει νά γίνωσι τοΰ έργου των ε
πιστήμονες, άν θέλωμεν νά ίδωμεν τοΰτο καρποφο
ρούν. Πρώτη δέ Θεμελιώδης γνώσις είναι ή σπουδή 
τών ψυχικών φαινομένων. Πρός τοιαύτην σπουδήν 
θέλοντες νά παρακινήσωμεν τούς διδασκάλους έκθέτο- 
μεν ένταϋθα τά χρησιμώτατα είς τήν παιδαγωγικήν 
κεφάλαια έκ τής ψυχολογίας.

1. Τά όργανα τών πρώτων εννοιών.

Τάς πρώτας ειδήσεις τί συμβαίνει έζω είς τόν 
κόσμον λαμβάνει ό άνθρωπος διά τών αισθητηρίων 
του. Άν όμιλοΰν άνθρωποι, άν φωνάζουν ζφα, άν 
φυσά άνεμος κτλ. άναγγέλλουσιν είς αύτόν τά ώτά 
του, άν ύπάρχη φώς ή σκότος,άν ή οψις τής μητρός 
είναι φαιδρά ή σκυθρωπή, άν τά άντικείμενα, ά εί
ναι πέριζ αύτοΰ είναι πλησίον ή μακράν, μεγάλα ή 
μικρά άναγγέλλουσιν είς αύτόν οί οφθαλμοί του·*)'  
άν τά πράγματα, ά φέρει είς τό στόμα του είναι 
πικρά ή γλυκέα, αλμυρά ή όζινά ή στυφά άναγγέλ- 
λει είς αύτόν τό στόμα του. Άν τά πράγματα εϊ- 
να εύώδη ή δυσώδη, μανθάνει διά τής ρινός του, 
άν είναι μαλακά ή σκληρά,άν είναι θερμά ή ψυχρά, 
άν είναι άλγεινά ή μή μανθάνει διά τών χειρών του, 
διά τοΰ σώματός του.“Ωστε οί πρώτοι διδάσκαλοι τοΰ 
άνθρώπου είναι τά αισθητήριά του, τά ώτα του, οί

■1 ) Κυρίως διά τής ό'ψεως άντιλαμβανόμεθα τών χρωμά
των, πάντα δέ τά άλλα γίνονται τή συνδρομή τής χρίσεως.
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οφθαλμοί του, αί χεΐρές του, τό στόμα του, ή ρίς 
του, τό σώμά του. Ανευ τών αισθητηρίων τούτων 
δ άνθρωπος είναι ανεπίδεκτος μορφώσεως, στερού
μενος δέ ένός,μάλιστα δέ της όψεως η της άκοής ή καί 
άμφοτέρων στερείται τών σπουδαιότατων μέσων της 
άναπτύξεώς του. Ό άνθρωπος ήζεύρει περί τοΰ κό
σμου ότι λέγουσιν εις αύτόν τά αισθητήριά του καί 
τόν κόσμον θεωρεί τοιοϋτον, οίον λέγουσιν πρός αύ
τόν τά αισθητήριά του. Είναι δέ τά αισθητήρια πέντε, 
άλλά πάντων τούτων σπουδαιότατον είναι ή όψις.

Αί πληροφορίαι αύτής είναι μάλλον καθαραί και 
ώρισμέναι. Καί διά τόν λόγον τοΰτον καί ώς διά 
τό δοκστήριον αύτής, δεοτι ό οφθαλμός δέν εύχα- 
ριστεϊται νά βλέπη, όσα προσπίπτουσιν εις αυτόν, 
άλλ’ αναζητεί τά αντικείμενα καί βλέπει όσα θέλει 
καί όσον θέλει, καθίσταται ή όψις το αισθητήριον τής 
γνώσεως, καί άποτελεϊ τον κορμόν πασών τών γενι
κών ήμών ιδεών, δι’ ών παριστώμεν τον εξωτερικόν 

κόσμος καί ορατός κατέστη 
Έν ω τήν θερμότητα μόνον τό 

άντιληφθή, ήμεϊς δι’ ίδιου 

κόσμον. ’Εξωτερικός 
σχεδόν ταύτόσημος 
σώμα ήμών δύναται νά 
οργάνου τοΰ θερμομέτρου ζητοΰμεν νά πληροφορήσει 
ήμάς άκριβέστερον περί τούτου ή όψις- έν ώ τό βάρος 
αίσθανόμεθα διά τών μυϊκών αισθήσεων, δέν έ'χομεν 
είς αύτάς εμπιστοσύνην καί ζητοΰμεν περί τούτου 
πληροφορίας άκριβεϊς άπό τήν όψιν ζυγίζοντες. Ή 
όψις είναι ή μάλλον καταληπτή γλώσσαν, είς ήν τεί- 
νομεν νά μεταφράσωμεν πάν ό,τι προσπίπτει είς τάς 
άλλας αισθήσεις ίνα έννοήσωμεν οΰτω καλλίτερον. 
Αί θετικαί έπεστήμαι άπασαι στηρίζονται έπί τοΰ 
αισθητηρίου τούτου, ού τό κράτος έγινε μέγα, δσον 
ούδενός άλλου αισθητηρίου διά τής άνακαλύψεως τοΰ 
τηλεσκοπίου καί μικροσκοπίου, Πάν άόρατον φαί
νεται ήμΐν μυστηριώδες, ξένον. Σκότος είναι μάλλον 
άνυπόφορον ή άκρα ήσυχία. Είς τόν οφθαλμόν δέ 
χρεωστοΰμεν καί τάς πλείστας περί τοΰ καλού ιδέας.

Τοιαύτης σπουδαιότητος καί τηλικαύτης όντος τοΰ 
όφθαλμοΰ δέν ήτο δυνατόν νά μή γίνη αύτοϋ χρή
σις καί έν τή άνατροφή. ‘Η πρώτη διδασκαλία σύμ- 
πασα πρέπει νά είναι ορατή, έποπτική, έπί τών 
πραγμάτων αύτών. Διά τοΰτο βλέπομεν πλήθος ορ
γάνων πρός τόν σκοπόν τοΰτον έπινοηθέντων καί 
χρησιμοποιούμενων έν τοϊς σχολείοις, διά τοΰτο ά- 
παιτοΰσι παρά τοΰ διδασκάλου γνώσιν τής ιχνογρα
φίας, ινα διευκολύνεται είς τήν παράστασιν καί δι’ 
ορατών σημείων τών έννοιών του.

Μετά τήν όψιν εύγενές αισθητήριον καί υπηρετι
κόν είς τόν πνευματικόν βίον τοΰ άνθρώπου είναι ή 
άκοή.Είναι δέ αύτη αισθητήριον παθητικόν δεχόμενον 
έκόν άκον οίουςδήποτε έξωθεν παραγομένους ήχους. 
Επιδρά όμως είς τήν ψυχήν βαθύτερον ή ό οφθαλ
μός. Η όψις μάχης έζωγραφισμένης δέν ποιεί ήμΐν 
τοσαύτην αϊσθησιν, όσην ή άκοή τών κρότων τών 
πυροβόλων, αί οίμωγαί τρωθέντος λυποΰσιν ήμάς 
περισσότερον ή ή θέα τής πληγής, ή φωνή διαθέτει 
ήμάς μάλλον ή τό πρόσωπον. ’Εντυπώσεις τής ά-

κοής ταράττουσιν ήμάς μάλλον τής οψεως. Πολλοί 
ήχοι είναι έπαχθέστεροι ή πλήθος χρωμάτων. Ό 
Σχοπεγχάυερος έδόξαζεν ότε όσω όξυτέρα καί εύπα- 
θεστέρα ή άκοή, τοσούτω καί λεπτοτέρα ή πνευμα
τική όργάνωσις τοΰ άνθρώπου. Είς τήν άκοήν δε ’όφει- 
λομεν τήν έννοιαν τοΰ χρόνου. Πάν οπερ δέν γίνε
ται άκουστόν συγχρόνως, άλλά κατά διοδοχήν κατα
τάσσεται είς τήν χρονικήν γραμμήν. Ωσαύτως όψ^ί- 
λομεν είς τήν άκοήν καί τήν μουσικήν, ήτις ίσχυρώς 
έν τή καρδίιγ τοΰ άνθρώπου έπιδρώσα έθεωρήθη άνέ— 
καθεν ώς κυριώτατον παιδαγωγικόν μέσον. Σπου- 
δαϊον δ’ άποβαίνει τό αισθητήριον τοΰτο καί έκ τής 
άμέσου αύτοϋ σχέσεως πρός τήν γλώσσαν, τήν άκέ- 
νωτον ταύτης πηγήν τής μορφώσεως τοΰ άνθρώπου.

Ή όσφρησις ήκιστα μέν συμβάλλεται είς τήν ά- 
νάπτυξιν τοΰ πνευματικού ήμών βίου άμυδροτάτας 
παρέχουσα περί τών πραγμάτων πληροφορίας, κα
θίσταται όμως είς τόν σωματικόν ήμών βίον χρή
σιμος, καθ’ όσον συνδέεται μέ ζωικά αισθήματα, 
εστιν ότε δέ καί μέ ορέξεις καί πάθη. Ή οσμή τής 
τροφής είναι τω μέν πεινώντι ήδεϊα, τώ δέ κεκορη- 
μένφ άηδής. Κειμένη δέ κατά τήν είσοδον προς τό 
δργανον τής άναπνοής είναι ό άγρυπνος αύτής φύλαξ· 
διότι πάν ότι όζει κακώς είναι βλαβερόν τή βλέννη 
τοΰ άναπνευστικοΰ οργάνου καί παντί τφ σώματι.'Η 
όσφρησις άποτελεϊ οίονεί τό κοιτήριον τών σιτίων 
καί ποτών, έν ώ ελέγχονται αί βλαβεραί τούτων 
ή ωφέλιμοι ένέργειαι.

'Ωσαύτως καί τό αισθητήριον τής γεύσεως, δι’ 
ού διακρίνομεν τήν γεΰσιν τοΰ πικροΰ, τοΰ γλυκέος, 
τοΰ άλμυροΰ, τοΰ όξινου, τοΰ δριμέος, τοΰ αύστη- 
ροΰ, τοΰ στυφοΰ, τοΰ οινώδους, τοΰ λεπαροΰ, ή
κιστα συμβάλλεται είς τήν πνευματικήν τοΰ άνθρώ
που άνάπτυξιν, καθίσταται δέ χρήσιμον μόνον είς το 
πλαστικόν μέρος τοΰ ζω’ίκοΰ βίου διά τής διαγνω
στικής αύτοϋ δυνάμεως περί τής ύγιεινότητος τών 
σιτίων καί ποτών.

Ή δέ άφή,δι’ής άντιλαμβανόμεθα τών αισθήσεων 
τοΰ σκληροΰ καί μαλακοΰ, τοΰ ρευστού και στερεού, 
τοΰ λείου καί τραχέος, τοΰ ξηροΰ καί ύγροϋ, τά βα
ρέος καί έλαφροΰ,τοΰ ψυχροΰ καί θερμού,επειδή άνα- 
πληροΰται διά τής όψεως έν πολλοϊς, έχει ένέργειαν 
περιωρισμένην καί χρησιμεύει είς οδηγίαν καί διόρ- 
θωσιν αύτής. Πόσην δέ άνάπτυξιν δύναται τό αισθη
τήριον τοΰτο νά λάβη φαίνεται έκ τών τυφλών, οι- 
τινες διά τών χειρών άναπληροΰσι τούς οφθαλμούς.

Διά τών πέντε τούτων αισθητηρίων διαβιβάζον
ται είς τήν ψυχήν αί πρώταί περί τοΰ κόσμου πλη- 
ροφορίαι, αϊτινες χρησιμεύουσιν ώς τό ύλικόν, εξ 
ού σχηματίζεται ό θαυμάσιος καί πολυποίκιλος η
μών πνευματικός κόσμος. Πώς δέ τοΰτο γίνεται, θά 
έκθέσωμεν ίν τοϊς έπομένοις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΝΟΣ ΙΕΡΟΙ’ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

έν τϋ άνωτάτη τάξει τον δη^ι. όχολείου

ΣΗΜ. Έν τώ προηγουμένω φύλλω τής Έκπαιδεύ- 
σεως άπεδείξαμεν δποϊον σκοπόν έπιδιώκονσι τά ιερά μα
θήματα έν τώ δημοτικώ σχολείω. Άλλ’ όπως κατορθω- 
θή τοΰτο πρέπει ή διδασκαλία νά είναι ζδσα φωτίζουσα 
άμα καί θερμαίνουσα τούς μαθητάς. Έκεΐνο, τό δποϊον 
πρόκειται έν τώ βίω τοΰ ανθοώπου νά γέννηση ζωήν,πρέ
πει ώς ζών νά μεταδοθή εις τόν άνθρωπον. Δια τοΰτο 
ή τέχνη τής διηγήσεως έν τοϊς ϊεροΐς μαθήμασιν παρά 
τοΰ διδασκάλου είναι δ πρώτιστος όρος εύδοκιμήσεως τής 
διδασκαλίας. Παν μάθημα ιερόν θεωρώ ώς μικρόν τι 
δράμα, δπερ είναι ποοωρισμένον διά τών περιπετειών του 
καταλλήλως άπεικονιζομενων παρά τοΰ διδασκάλου, νά 
συγκίνηση τά-, κιρδίας τών μαθητών και νά προδιάθεση 
αύτάς είς παραδοχήν τών ιερών αληθειών καί έφαρυογήν 
αύτών έν τώ βίω. Διά τοΰτο τήν τέχνην τής διηγήσεως 
θεωρώ ώς τό κάλλιστον συστατικόν καλοΰ παιδαγωγού. 
’Αποκτάται δέ ή τέχνη αΰτη ούχί βεβαίως διά μιάς πα
ραδειγματικής διδασκαλίας, αλλά διά τής μελέτης καί 
άσκήσεως, καί απαιτεί ώς αναγκαΐον όρον τήν κατανόη- 
σιν τοΰ μαθήαατος, δπερ μέλνει δ διδάσκαλος νά μετα- 
δώση. Τά ιερά μαθήματα είναι ύψίστη φιλοσοφία, έν αύ- 
τοΐς περιέχεται ψυχολογία, ηθική, μεταφυσική καί άπαι- 
τοΰσι πνεΰμα πρός άντίληψιν φιλοσοφούν, ούχί νυστάζον 
καί χασμώμενον. Διά τούτο οί διδάσκαλοι πρέπει νά 
προμηθευθώσι χάριν τής διδασκαλίας τών ιερών βιβλία 
έρμηνευτικά, βιβλία διδακτικά καΐ νά έγκύψωσιν εις τήν 
μελέτην καΐ κατανόησιν τών αληθειών τοΰ Χριστιανι
σμού, ινα εν έπιγνώσει δυνηθώσι νά μεταδώσωσιν αύτάς 
καΐ είς τους μαθητάς των. Ώς άπλοΰν παράδειγμα μεθο
δικής διδασκαλίας θέτομεν κατωτέρω τήν παραβολήν τοΰ 
ασώτου, δι’ής ύποδεικνύομεν εις τόν διδάσκαλον πόσα έ/ει 
νά κάμη, ϊνα ριζοβολήση είς τάς ψυχάς τών μαθητών 
πάσα νέα διδασκαλία.

Χκοπός. Σήμερον θά ’ίδωμεν τί έπαθεν είς 
νέος, όστις άκολουθήσας τόν κακόν δρόμον κατήν- 
τησεν άπό άρχοντόπουλον νά βόσκη χοίρους.

Άνάλυσος τής πείρας τών μαθητών. 'Ο 
πατήρ, ή μήτηρ κάνέν πράγμα είς τόν κόσμον δέν 
άγαπώσι περισσότερον άπό τά τέκνα των. Χάριν 
αύτών αγωνίζονται ταλαιπωρούμενοι καί κακουχού- 
μενοι, ού μόνον όπως τά τρέφουν καλά, τά ενδύ
ουν, τά μάθουν γράμματα, ώστε νά ζήσουν καί αύ
τά κατόπιν ώς έντιμοι άνθρωποι είς τήν πολιτείαν, 
άλλ’ όπως αποκτήσουν καί μίαν μςκράν ή μεγάλην 
περιουσίαν, μίαν οικίαν, εν αμπέλι, εν χωράφι ή 
καί χρήματα, τά όποια όταν άποθάνουν, νά άφή— 
σουν είς τά τέκνα των, ϊνα μή στενοχωρώντας αύτά 
καί τότε άκόμη, ότε αύτοί οί καλοί γονείς ε’ιτε ύπό 
τοΰ γήρατος είτε ύπό νόσου άποθανόντες θά κεϊνται 
τεθαμμένοε είς τήν γην καί έσκεπασμένοι μέ τήν 
ψυχράν τοΰ τάφου πλάκα. Διά τοΰτο τά καλά τέ
κνα προσπαθούν νά φαίνωνται άξια τής μεγάλης 
Λυτής άγάπης τών γονέων των ύπακούοντα είς τάς 
συμβουλάς των, αϊτινες αποβλέπουν είς τό καλόν 

των, τιμώντα καί σεβόμενα τούς γονείς των καί 
διά τοΰ καλής πρός αύτούς συμπεριφοράς καί διά 
τοΰ βίου των τοΰ τίμιου καί ήθικοΰ, άλλά καί συν- 
τρέχοντες αύτούς καί διά χρημάτων, έάν ούτοι 
στερώντας. Τοΰτο άπαιτεϊ ή εύγνωμοσύνη πρός 
τούς μεγίστους ήμών έπί γής εύεργέτας. ’Αλλ’ ού
τω δέν έφέρθη πρός τούς γονείς του είς νέος, όστις 
άκολουθήσας τήν οδόν τής κακίας κατήντησεν ά
θλιος καί ελεεινός. Περί αύτοϋ θά σάς διηγηθώ σή
μερον τό πράγμα πώς- συνέβη, καθώς άναφέρει τό 
άγιον ήμών Εύαγγέλιον.

Λοήγησος νέου μαβήμ.ατος. 'Η παραβολή 
τοΰ ασώτου εύρίσκεται έν έκτάσει καθ’ όλους τούς 
κανόνας τής παιδαγωγικής τέχνης εκτεθειμένη έν τή 
έμή Ίβτορίαι ιεραί καί διδαβκαλίαι έκ τής νέας 
Λια&ήκης σελ. 99—106, όπερ παρακαλεϊται νά 
διεξέλθή μετ’ έπισ;ασίας ό αναγνώστης, καί δπερ 
είναι περιττόν νά έπαναλάβωμεν ένταΰθα.

Έπανάληψος διά συγκεντρωτικών ερω
τήσεων.

1. Διά τί έγίνοντο χοροί καί τραγούδια είς τοΰ 
καλοΰ άνθρώπου τήν οικίαν ;

2. ΙΊώς έφέρθη ό πρεσβύτερος άδελφός ;
3. Αφ’ ού ήτο ό υίός του αύτός άρχοντόπου

λον πώς κατήντησε νά φυλάττη χοίρους ;
4. Πώς εύρέθη έπειτα είς τήν οικίαν τοΰ πα- 

τρός του ;
5. Έδιωξεν αύτόν ό πατήρ ώς κακόν άνθρω

πον ;

Επεξεργασία τοΰ μαθήματος πρός 
βαθυτέραν κατανόησιν.

1. Ό πατήρ τοΰ κακοΰ υίοΰ είναι καλός πατήρ 
φροντίζει περί καλής έκπαιδεύσεως τών τέκνων του, 
έχει περιουσίαν άποκτήση, ϊνα άφήσγι αύτήν είς 
τούς υιούς του μετά θάνατον. Προς τόν υίόν του 
άποφασίσαντα νά έγκαταλίπη τον πατέρα του καί 
τον άδελφόν του καί τόν πατρικόν του οίκον ήδύ
νατο ό πατήρ νά άρνηθή πάσαν συνδρομήν. Ούδέ 
ήτο υποχρεωμένος νά παραχωρήση προς αύτόν πε- 
ρουσίαν. ’Αλλ’ ή πατρική καρδία δέν υπομένει ούδέ 
κατά φαντασίαν νά ιδη στερούμ.ενον τον υίόν του 
καί άγογγύστως ότι μετά κόπων άπέκτησε καί μό
χθων παρέχει είς τόν υίόν του νά νέμηται. Διά τοι
αύτην πατρικήν αύταπάρνησιν συγκινεϊται καί ξένου 
καρδία.

2. ’Αλλ’ δ κακός υίός είναι άπομωραμμένος 
ύπό τής αμαρτίας. 'Ο νους του είναι είς τό κακόν. 
Δέν ήξεύρει πώς αποκτώνται τά χρήματα καί διά 
τοΰτο εύκόλως ταΰτα δαπανά (άσωτος). Δέν σκέ
πτεται περί τοΰ μέλλοντος του, ζή ώς τά κτήνη 
διά τήν σήμερον μόνον (κουφόνους). Τήν τοιαύτην 
αύτοϋ απερισκεψίαν καί κουφότητα ύποτρέφουσι 
καί οί κακοί φίλοι του, οιτινες τόν ώθούσιν έτι μάλ
λον είς τήν αμαρτίαν. «'Ο μέν αληθής φίλος ούτε 
μιμητής έστι πάντων ούτε έπαινέτης πρόθυμος.
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άλλά τών άριστων μόνον» είπε σοφός τις άοχαϊος. 
Αύτοί έπρεπε, έάν ήσαν καλοί άνθρωποι, νά τόν συμ
βουλεύσω» νά ζή διαφορετικά, νά πιάση μίαν έρ
γασίαν, νά τοΰ προείπουν δτι θά δαπανήση τά χρή
ματά του καΐ ότι έπειτα θά δυστυχή.Οΰτω φέρονται 
οί καλοί φίλοι. Άλλ’ αύτοί δέν ήσαν καλοί, άλλά 
κακοί φίλοι.

3. Ό άσωτος υΙός δυστυχεί, περιφρονεϊται άπό 
τον κόσμον, θέλει διά τής έργασίας νά κερδίζη τόν 
άρτον του, άλλ*  ούδεΐς τόν λυπεϊται, ούδεΐς εμπι
στεύεται είς αύτόν. Καί οΰτω συμβαίνει πάντοτε. 
Οί άνθρωποι τούς ψεύστας, τούς απατεώνας, τούς 
κακούργους βδιλύττονται, άποφεύγουν τήν συνανα
στροφήν των καί διά τοΰτο ούτοι δυστυχοΰσι.

4. Ό άσωτος υιός φθάνει είς τοιαύτην δυστυ
χίαν, ώστε αναγκάζεται διά νά τρώγη ολίγον ψωμί 
τήν ήμέραν νά βόσκη χοίρους. Ό θεός δίδει τήν 
δυστυχίαν, ΐνα οί άνθρωποι σωφρονίζωνται, μετά— 
νοώσε καΐ έπανέρχωνται ε’ις τήν οδόν τοΰ θεοΰ.

5. Είς τήν χώραν τών κακών επικρατεί γενική 
δυστυχία. Ούδέ ψωμί έχουν νά φκγουν. Ό Θεός 
καταράται τούς κακούς καί ευλογεί τούς καλούς.

6. Ή δυστυχία ή μεγάλη σωφρονίζει τόν άσω
τον υιόν. Τώρα καταλαμβάνει τήν θέσιν του, εν
θυμείται τά πρότερον άγαθά του, τήν τιμήν του, 
τήν εύζωίαν του. Δέν ρίπτει τό σφάλμα είς κάνένα 
άλλον παρά μόνον είς τόν εαυτόν του. Αναγνωρί
ζει ότι έλύπησε τόν Θεόν καί τόν πατέρα του. 
Κλαίων ζητεί συγχώρησιν άπο τόν Θεόν καί κλαίων
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ζει ότι έλύπησε τόν Θεόν και

.. ι καί άπο τόν πα
τέρα του. ”Η8η ό άσωτος υιός διά της μεγανοίας 
έκαθαρίσθη, είναι άνθρωπος καλός. Άλλά τοΰτο ό 
κόσμος θά έννοήση όχι άπό τούς λόγους του,

• - * » ' ' Ν /
C
έπειτα βίον του. 'Η άληθινή μετάνοια είναι, όταν 
δεν πράττη τις τό κακόν, τό όποιον έπραξε. Βλέ
πομεν λοιπόν είς τόν υίον τοΰτον ένταϋθα α) έ-

πηγαίνει νά ζητήση συγχώρησιν 
τέρα του. Η: , ------- -
έκαθαρίσθη, είναι άνθρωπος καλός, 
κόσμος θά έννοήση όχι άπο τούς λόγους του, άλλ’ 
άπό τάς πράξεις του άπό τήν διαγωγήν του εις τόν 
επεντα βιον σου. . ........ .......
δέν πράττη τις τό κακόν, τό όποιον έπραξε. 
πομεν λοιπόν εις τόν υίον τοΰτον |·—-«Λ- 
πιγνωσιν τής αμαρτίας β) μετάνοιαν ήτοι λύπην 
διά τοΰτο γ) καλήν πρόθεσιν πρός διόρθωσιν δ) τα
πεινοφροσύνην (δέν είμαι άξιος νά είμαι υιός) ε) πί- 
στιν πρός τό έλεος τοΰ πατρος, ήτις τήν καλήν πρό- 
θεσιν ενισχύει καί μεταβάλλει είς άπόφασιν ς·) έκτέ- 
λεσιν τής άποφάσεως. Αΐ έξ αύται βαθμίδες τής 
διορθώσεως έπρεπε νά γίνωσιν ύπό τοΰ αμαρτωλού

ί άν τον έ-
1 τόν έπίκραναν. Δέν έπιθυ- 

Ή παρουσία τοΰ υίοΰ είς τοι- 
αύτην θέσιν περιπεσόντος συγκινεϊ περισσότερον τήν 
εϋαίσθητον πατρικήν καρδίαν καί άσπάζεται τόν 

έδαπάνησε καί τό 
δυνηθή νά ζητήση 
μετανοοΰντα τον 
θέσιν καί άναγνω-

υΐοΰ, τά λοιπά άπόκεινται εις τόν πατέρα.
7. Ό πατήρ πονεϊ τά τέκνα του καί “ 

βλαψαν, καί άν άκόμη <»(»»»«» 
μεϊ τό κακόν των. 
αύτην θέσιν περιπεσόντο; 
εϋαίσθητον πατρικήν καρδίαν 
υιόν, όστις καί τά χρήματά του 
όνομά του κατήσχυνε, πριν ούτος 
συγγνώμην. Άκούσας δέ αύτόν 
αναβιβάζει είς τήν προτέραν του 
ρίζει αυτόν υιόν του.

8. Ό άδελφός δέν πονεϊ διά τόν άδελφόν ώς ό

πατήρ, δέν είναι καλός άδελφός. Δέν είνε άνθρωπος 
μεγαλόφρων, επιεικής. Νομίζει ότι όστις κάμνει τό 
καλόν πρέπει νά πληρώνηται, νά άνταμείβηται, 
δστις κάμνει τό κακόν νά καταφρονήται, νά κατα- 
διώκηται, νά καταστρέφηται. Είς τά όμματα αύ
τοΰ ό μετανοών δέν ευρίσκει χάριν. Βεβαίως είναι 
ίδιον διεφθαρμένων άνθρώπων νά τιμώσι τούς κα
κούς, νά περιφρονώσι τούς έναρέτους. Άλλ’ τρρα 
δέν έπρόκειτο περί τιμής. Έπρόκειτο περί τής σω
τηρίας τής ψυχής ένός άδελφοΰ του, δστις είχε πα
ρεκκλίνει άπό τήν οδόν τοΰ θεοΰ. Διά τοΰτο ώφειλε 
νά έξετάση, άν ό άδελφός του θέλει νά μένη άκόμη 
είς τήν όδόν τής κακίας ή άπεφάσισε νά διορθωθή. 
Μάλιστα έπρεπε νά τόν πλησιάση, νά έκφράσγ τήν 
λύπην του διά τόν άποχωρισμόν του καί έν άνάγκη 
καί νά τόν παρακαλέση ώς άδελφός νά διορθωθή. 
Μάλιστα έπρεπεν, άν ήτο καλός άδελφός, άμα έ- 
μαθεν ότι ό άδελφός του έξώκειλε, νά μεταβή ώς 
πρεσβύτερος ποΰ ήτο είς τήν χώραν τών κακών καί 
νά προσπαθήση τότε νά τόν σώση άπό τήν δυστυ
χίαν, είς ήν έφέρετο. Άλλ’ άφ’ ού δέν έκαμεν έκεϊνο, 
δέν έπρεπε καί τώρα νά φανή άδιάφορος πρός τήν 
δυστυχίαν τοΰ άδελφοΰ του. “Επειτα οί λόγοι του 
ότι τόσα έτη έργάζεται ώς τίμιος άνθρωπος είς τά 
κτήματα τοΰ πατρός του καί ότι διά τοΰτο δέν τφ 
έδόθη μία ύλική αμοιβή, έν έρίφιον, δέν είνε λόγοι 
έναρέτου άνθρώπου' διότι ό ενάρετος άνθρωπος 
πράττει τό καλόν, αποφεύγει τό κακόν, χωρίς νά θέ- 
λτρ, χωρίς νά σκέπτεται καμμίαν άμοιβήν. Αρετή, 
ήτις γίνεται διά νά πληρωθή, είναι ήμερομίσθιον όχι 
άρετή. Ό δίκαιος κάμνει τό καλόν ΐνα άρέσγι είς 
τήν συνείδησίν του καί είς τόν Θεόν. Μάλιστα δέν 
άπομακρύνεται αύτής καί άν ή μεγαλειτέρα τοΰ 
κόσμου αχαριστία τόν άναμένη. Παράδειγμα ένα
ρέτου άνθρώπου έχομεν τόν Σωκράτην, αύτον τον 
Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, όστις προβλέπων τόν 
θάνατόν του διά τήν νέαν διδασκαλίαν του δέν έδί- 
στασε ούδεμίαν στιγμήν νά έγκαταλίπη αύτήν.

«Κάμε τό καλό καί ρίξ’το είς τό γιαλό».

β. Ή ομιλία ή τελευταία τοΰ πατρός δεικνύει τό 
ύψος τής ήθικής καταστάσεως αύτοΰ. Πρός τον υιόν 
παραπονούμενον ότι δέν τοΰ έδωκε τίποτε τοϋ λέγει, 
ότι όλα είνε ίδικά του, ότι αύτός ούδέν δι’ έαυτόν 
κρατεί. Ή επιθυμία του εινε νά ϊδη τά τέκνα του 
ένάρετα, τιμώμενα παρά τοΰ κόσμου καί άγαπώ- 
μενα παρά τοϋ Θεοΰ Τά χρήματα ούδέν θεωρεί 
άπέναντι τής άρετής. ΤοιοΟτον άνθρωπον ητο άδύ
νατον ό Θεός νά άφήση άπροβτάτευτον. Διά τής 
δυστυχίας σωφρονίζει τόν ένα υιόν του καί άπο- 
δίδει πάλιν είς τάς πατρικάς άγκάλας έξηγνισμένον 
διά τής μετάνοιας, διά δέ τών συμβουλών 
τρός του συνετίζει καί τόν άλλον καί ού 
οίκίιγ τοΰ άγαθοΰ πατρος βασιλεύει ή εύτυχία, ή 
ομόνοια, ή εύλογία τοϋ Θεοΰ.

ί τοΰ πα- 
καί τον άλλον καί ούτως έν τή

Χυβτημ.α.τοποέηβες τής δςδαοχαλέ-κς.

1. Κέρδη τοΰ αμαρτωλού λΰπαι.
2. Βραχεία ήδονή μακράν τίκτει λύπην.
3. Κακοϊς όμιλών καύτός έκβήση κακός.
4. Παρά φίλον δολερόν, έχει φανερόν έχθρόν.
5. Τών άχρείων ή γιορτή, φεύγει δέν κρατεί πολύ.
6. Τό ψωμί κινάει τά δάκρυα, τό ψωμί τά στα

ματάει.
7. Τό πρώτον λάθος μάθημα καί δάσκαλος διά τ’ 

άλλα.
8. Ό ύψών έαυτόν ταπεινωθήσεται καί δ ταπει

νών έαυτόν ϋψωθήσεται.
9. Τά ’στερνά νικοΰν τά πρώτα καί όποιον θέλεις 

σύρε, 'ρώτα.
10. Ζητήσατε τον Κύριον καί έν τώ εύρίσκειν αύ

τόν έπικαλέσασθε' ήνίκα άν έγγίζει ύμΐν, άπολιπέτω 
ό άσεβής τάς οδούς αύτοΰ καί άνήρ άνομος τάς βου- 
λάς αύτοΰ, καί έπιστραφήτω έπί Κύριον, καί έλεη- 
θήσεται, ότι έπί πολύ αφήσει τάς αμαρτίας ύμών.

Έφαρμ,ογή.

τοιαΰτα τέκνα δέν άγαπά 
. 2. μανθάνετε δτι 

βίος τοΰ ψεύστου, 
τοΰ επιόρκου φέρει 

Ή δέ δυστυχία είτε στέρησις 
είτε θάνατος πρέπει νά θεωρήται 
νά διορθωθώμεν, νά γείνωμιν 

γινόμεθα δέ τοι- 
μετάνοια εινε 

κακόν, τό

’Εκ τής διηγήσεως ταύτης τοΰ άσώτου υίοΰ, τήν 
όποιαν διηγήθη είς τούς μαθητάς του 
Ίησοΰς Χριστός, πρέπει, τέκνα μου 
τήν φιλοστοργίαν τών γονέων σας, 
μένουν, ταλαιπωρούνται διά νά σάς 
άνθρώπους. Σείς πρέπει άπέναντι 
αύτώ/νά ήσθε εύπειθεϊς, νά μή κά άνετε κανέν κακόν, 
τό όποιον ήμπορεϊ νά τούς λυπήση· διότι τότε θά 
εισθε τέκνα άχάριστα καί 
ό Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός 
ό κακός δρόμος, δ βίος ό άτιμος, ό 
τοΰ συκοφάντου, τοΰ ύβριστοΰ, 
είς τήν δυστυχίαν, 
είναι, είτε άσθένεια, ε' 
ώς δάκτυλος Θεοΰ ' 
πάλιν άνθρωποι Χριστιανοί. 3. γινόμεθα δέ τοι- 
οΰτοι διά τής ματανοίας. Αληθής μετάνοια είνε 
όταν ζητώμεν νά έπανορθώσωμεν τό κακόν, τό 
όποιον έπροξενήσαμεν, νά άποδώσωμεν τό κλαπέν, 
νά όμολογήσωμεν τήν διαβολήν, νά ζητήσωμεν συγ- 
γώμην παρ’ έκείνου, πρός δν έπταίσαμεν. Καί ού 
μόνον τοΰτο, άλλά καί νά άποφασίσωμεν νά μή πε- 
ριπέσωμεν πάλιν είς τά αμαρτήματα ταΰτα. 4. Τόν 
μετανοοΰντα πρέπει νά συγχωρώμεν, νά λησμονώμεν 
τον πρότερον βίον του, νά μή σκεπτώμεθα τί ήτο, 
άλλά τί είναι. Ή θερμή μετάνοια καθαρίζει τήν ψυ
χήν, ώς τό θερμόν λουτρόν καθαρίζει τό σώμα. 5. 
Ούδέποτε πρέπει διά τό καλόν ποΰ κάμνομεν νά 
απαιτώμεν νά μας άνταμείβη ή κοινωνία, νά μάς 
έπαινοΰν αί έφημερίδες. Ήμεϊς όφείλομεν νά έκτε- 
λώμεν τό καθήκον μας. Άν δέ ή κοινωνία, αί έφη
μερίδες δέν έκτελοΰν τό ίδικόν των, τοΰτο είναι λυ
πηρόν διά τήν κοινωνίαν, διά τάς έφημερίδας, άλλ’ 
ούδεΐς λόγος είναι νά άπογοητευώμεθα, νά μή έργα-

Ο Κύριος ήμών 
νά μάθητε 1. 
οί οποίοι ύπο- 

κάμουν καλούς 
τής καλωσύνης

ζώμεθα καί είς τό μέλλον μετά τής αύτής προθυμίας. 
Ή άρετή, ή έκτέλεσις τοΰ καθήκοντος δέν θέλει πλη
ρωμήν, δέν θέλει μάλιστα ούδέ έπαινον. Δέν ύπάρ- 
χει, τέκνον μου, ώραιότερον άλλο θέαμα είς τόν κό
σμον ή νά βλέπης τόν δίκαιον άγωνιζόμενον ώς τόν 
καλόν ναύτην έν τρικυμίφ τόν παλαίοντα άφόβως 
πρός τά κύματα,ΐνα διαπλεύση τό πέλαγος καί φθά- 
ση είς τόν λιμένα τής σωτηρίας. Ή άρετή είς τήν 
άρχήν είνε δύσκολος. Ό δρόμος είναι άνωφερής. 
Άλλ’ ό άνωφερής καί πετρώδης αύτός τόπος φέρει 
είς χώραν, όπου αιώνια βασιλεύει άνοιξις, όπου αιώ
νια επικρατεί γαλήνη καί ήσυχο; δροσερά αύρα πνέει 
ζωογονούσα καί εύφραίνουσα τήν ψυχήν τοϋ άνθρώπου. 
Πρός τοιοΰτον βίον πρέπει πάς Χριστιανός νά έτοι- 
μασθή, όστις είναι καί παρά τοΐς συγχρόνοις έπαι- 
νετός καί παρά τοΐς μεταγενεστέροις παράδειγμα μι- 
μήσεως.

Ό Θεός άς ένισχύη ήμάς νά γίνωμεν άνθρωποι 
άγαθοί, τό δέ παράδειγμα τοΰ άσώτου υίοΰ άς χρη- 
σιμεύση ήμΐν ώς μάθημα κατά τής άμαρτίας, ήτις 
φερει είς τήν δυστυχίαν καί είς τήν άδοξίαν.

ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΫΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Σεβαστέ μοι ό'ιόάβκαλε

Τόν έν τφ ύπ’ άριθ. 33 φύλλφ τής φίλης Έκ- 
παιδεύσεως προτεινόμενον παρ’ ήμΐν νέον Διοικητι
κόν οργανισμόν τών σχολείων άπαντες οί τής πε
ριφέρειας διδάσκαλοι μετά προσοχής άνέγνωμεν, 
καί πάντα τά προτεινόμενα μέτρα εύρομεν άριστα 
πρός περιστολήν τών προσγινομένων αδικημάτων τοΐς 
διδασκάλοις, έξ ών προέρχεται καί ή σημερινή ούχί 
εύάρεστος πρόοδος τών σχολείων.Πρό ένός όμως έστη- 
μεν άναυδοι καί κεχηνότες· τοΰτο δέ είναι τό έν τφ 
τρίτφ όρφ άναφερόμενον,ότι δηλ οί δημοδιδάσκαλοι 
θά έκλέγωνται ύπο τής κοινότητος καί θά συμβάλ- 
λωνται δΓ όρων κλπ. όπερ πάντες έθεωρήσαμεν καί 
θεωροΰμεν ώς λίαν άσύμφορον άμα δέ καί έπιβλα- 
βέστατον καί λίαν έξευτελιστικόν διά τόν Δημοδ. 
κόσμον. “Ισως προτείνοντες τοΰτο εχετε ύπ’ όψιν 
Σας κοινότητας άνεπτυγμένας, κοινότητας διακρι- 
νούσας τό άγαθόν καί καλόν τοΰ άπατηλοϋ καί 
δολίου καί έκτιμώσας τό εύσυνείδητον καί άξιοπρε- 
πές τοΰ χαμερποΰς καί κολακευτικού, άλλ’ έπιτρέ- 
ψατέ μοι νά νομίζω ότι ήτατήθητε εϊς τάς σκέψεις 
Σας.

Ό Έλλ. λαός, ώς έχει σήμερον, κρινόμενος 
έκ τοΰ πλείστου μέρους, δέν είναι είς θέσιν νά κά- 
μη διάκρισιν τών προρηθέντων καί δΓ άλλους μέν 
πολλούς λόγους, ιδίως δέ ένεκα τών κομματικών 
διαιρέσεων, αϊτινες κατέστρεψαν τάς σχέσεις τών 
ατόμων καί διέσεεσαν έπί τοσοΰτον τήν ειρηνικήν 
συμβίωσιν καί σύμπραξιν τών άτόμων έκάστης κοι -
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νότητος, ώστε περί ούδενό; σχεδόν πράγματος κοι
νοτικού μένουσι σύμφωνοι. Πρός άπόδειξιν δέ τών 
λόγων μου άρχει έν μόνον γεγονός, ΐνα τρανότατα 
πιστοποιηθώ ή εντελή; έκλυσις τών σχέσεων τών 
ατόμων τών κοινοτήτων. Θεωρείται θαϋμα θαυ
μάτων το νά συμφωνήση κοινότη; τι; εις τήν εκλο
γήν τών αγροφυλάκων, καθ’ όσον ώς έπί τό πλεΐ- 
στον συμβαίνουσι φιλονεικίαι, αΐτινες έπικυροΰνται 
καί δι' αίματος καί μέχρις αύτοΰ τοϋ 'Υπουργείου 
φθάνουσι διά προσφυγών, ϊνα νικήσωσι τούς εναν
τίου; καί διορίσωσι τούς ευνοούμενους των. 'Ο δέ 
άμφιβάλλων, άς μεταβή είς τό 'Υπουργεϊον τών 
’Εσωτερικών, ΐνα πληροφορηθή ότι ούδεμίαν υπερ
βολήν λέγομεν.

Άφοΰ λοιπον διά τούς αγροφύλακα; γίνεται τό
σος καί τόσος θόρυβος επιτρέπεται νά έχωμεν καν 
πεποίθησιν ότι θά όμονοήσωαεν έν τή εκλογή τών 
διδασκάλων ; ’Εγώ τούλάχιστον τό θεωρώ έντελώ; 
άδύνατον.

Τούτων οΰτως έχόντων μά τήν αλήθειαν κατά 
τήν γνώμ.ην μου, λίαν τολμηρά άμα καί καταστρε
πτική διά τε τήν έκπαίδευσιν τοΰ λαοΰ καί διά 
τούς διδασκάλους θά ήτο ή εισαγωγή τοΰ μέτρου 
τούτου, και μάλιστα ύπό όρου; περιλαμβανόμενους 
έν τώ συμφωνητικφ τών συμβαλλόμενων, οΐτινες 
ούχί σπανίως θά φθάσωσι καί μέχρι τών δικαστη
ρίων πρός έπίλυσιν τών διά τά; τυχόν παραβάσεις 
τών όρων διχογνωμιών.

Έάν ποτέ συμβή τοΰτο, νομίζω ότι ούδείς έκ 
τών ακεραίων καί αξιοπρεπών δημοδ. θά συμβληθή 
μέ τόν όχλον τών κοιλοτήτων, άλλ’ έκαστος θά 
τραπή πρός άλλο μάλλον ελεύθερον καί βιοποριστι
κόν. εργον, καί τότε μακάριοι οί κόλακες, οί εύτε— 
λεϊς καί χαμερπεϊς οί δυνάμενοι νά έκλιπαρώσι τόν 
ιερέα, τόν ειδικόν πάοεδρον καί τόν κομματαρχί- 
σκον έκάστη; κοινότητος, διότι αύτοί βέβαια»; θα 
κληρονομήσωσι τό διδασκαλικόν έργον έν τώ Έλλ 
βασιλείω, καθ’ όσον ούδείς δύναται νά διαμφισβη- 
τήση τήν παντοδυναμίαν τών άνω προσώπων έν 
έκάστη κοινότητι.

’Ιδού λοιπόν άληθεΰον το ρητόν (ούδέν καλόν 
αμιγές κακοΰ), καθ’όσον ένφ άπαντα τά προτει- 
νόμενά είσιν άριστα, τό άνω παρατηοηθέν νομίζω 
ότι είναι τόσον όλέθριον, ώστε έκμηδενίζει άπαντα 
τά λοιπά. "Οθεν ύμεϊς,ό όποιος άφωσιώθητε ιδιαι
τέρως είς τά τής Δημοτ. Έκπαιδεύσεως δέον νά έ· 
ρευνήσητε καί νά έξεύρητε άλλο μέτρον πρός άντι- 
κατάστασιν τούτου έξασφαλίζον κάλλιον τήν άξεο- 
πρέπειαν τών διδασκάλων.

Μετά πλείστου σεβασμοΰ 
ό μαθητής σας

I. Λ..
Σ. Ε. Ό ’Αρχιμήδης είπε «Δός μοι πα στώ καζ 

τάν γάν κινήσω» καί ήμεϊς λέγομεν «δός ήμϊν άν
θρώπους ένδιαφερομένου; πράγματι διά τά δημοτ. 

σχολεϊα καί σάς ύπισχνούμεθα αύτών τήν δεόρθω— 
σιν. Άπό τινων έτών έθεωρήθη ότι τό Ύπουργεϊον 
τής παιδείας ή μάλλον ό γενικός έπιθεωρητής τών 
σχολείων θά ήτο τό «πα στώ» τοΰ Άρχιμήδους 
καί έξηρτήθη παρ’ αύτοΰ όχι μόνον ή όλη τών 
σχολείων διοίκησις, άλλά καί ό προσδιορισμός έν 
πάση λεπτομέρεια τής διδακτέας ύλης καί αύτή ή 
μέθοδο; τής διδασκαλίας τών μαθημάτων, ήτ>ς π. 
χ. έν τή πρώτη άναγνώσει δέν επιτρέπεται νά είναι 
άλλη ή τοΰ Γερμανού Κ.Vogel (όρα προκήρυξιν νεω- 
τάτην διαγωνισμού διδακτικών βιβλίων)’καί όμως μέ 
όλην αύτήν τήν συγκέντρωσιν τής έζουσίας τί βλέπο
μεν; Να μή γνωρίζη τό σκυλί τον αύθέντην του κατά 
τήν παροιμίαν.αί κοινότητες νά πληρώνουν χρήματα 
διά μισθούς διδασκάλων καί διδασκάλους νά μή έχουν, 
οί δέ δημοδιδάσκαλοι «ώ; πουλιά κυνηγημένα αφή
νουν έρημη τή φωλιά καί φεύγουνε’σ τά ξένα».Ούδέ 
είδε ή Ελλάς αύθαιρετώτερ α καί άσυνειδητότερα 
όχι πλέον έργα άλλ’όργια διαπραττόμενα έν τοϊς 
έαυτής σχολείοις τής έπαράτου έποχή; τή; συγκεν- 
τρώσεω; τής έξουσίας έν τώ ύπουργείω τή; Παι
δείας. Τά γεγονότα ταΰτα πείθουσι πάντα ότι τήν 
τύχην τών σχολείων δέν πρέπει ούδαμώς νά έξαρ- 
τήσωμεν έκ τοΰ Ύπουργείου τή; Παιδείας, άλλ’ 
έξ άλλων προσώπων έχόντων άμεσον συμφέρον 
καί ένδιαφέρον εί; τήν καλήν καί τακτικήν καί 
άδιάκοπον έργασίαν τών σχολείων. Τοιαϋτα δέ 
πρόσωπα είναι άναμφιβόλως οί γονείς τών μη- 
θητών, ών τήν στοργήν προς τά τέκνα των ένε— 
χάραξεν αύτή ή φύσις βαθέως έν τή καρδία αύτών, 
ώστε δέν είναι δυνατόν νά φαντασθώμεν αύτούς έν 
γνώσει κακουογοΰντας πρό; τά τέκνα των αύτά. 
Διά τον λόγον τοΰτον ένόμισα ότι ή συμμετοχή 
τών γονέων είς τήν διοίκησιν τών σχολείων θά συν- 
ετέλει είς τήν εύόδωσιν αύτών. Δέν παραδέχομαι 
δέ ούδαμώ; ώ; άληθέ; ότι οί γονείς φατριάζοντες 
θά έκλέγωσι τόν χειρότερον διδάσκαλον. Άλλ’ άν 
εύρεθώσι καί τοιοΰτοι γονείς, θά σωφοονίσθώσι τα
χέως έκ τή; σκληρά; δοκιμασίας, είς ήν θά ύπο- 
βληθώσε. Άλλ’ έν πάντως θά κερδίσωμεν έκ τοΰ 
νέου διοργανισμοΰ τών σχολείων, οίον προτείνει ή 
Έκπαίδευσις.ότι θά παύση ό νομαδικός βίος τών δη
μοδιδασκάλων καί θά έγκατασταθή ή δυστυχής αύ
τή τάξις τής κοινωνίας μονίμως έπί τινα χρόνον είς 
ενα τόπον, θά άπαλλαγή δέ τής διαρκούς άβεβαιό- 
τητος περί τής αυριον, ήτις περισπά αύτούς καί δέν 
τούς άφίνει νά κατοοθώσωσιν έν τώ σχολείω ούδέν 
γενναϊον."Επειτα δέν πρέπει νά άγνοή ό έπιστέλλων, 
ό κάλλιστος ούτος διδάσκαλο; καί άγαπητός έμοΰ 
σφόδρα μαθητής, ότι οί έκλεγόμενοι διδάσκαλοι θά 
έχωσι πάντες τό έαυτοϋ πτυχίον έκαστος καί ότι 
τοιούτους διδασκάλου; μόνον έπιτρέπεται εί; 
τά; κοινότητας νά έκλέγωσιν. "Επειτα δέν πα
ρατηρείτε είς τήν γείτονα έπικράτειαν, ένθα έ- 
πικρατεΐ τό σύστημα τών αύτοδιοικουμένων κοι
νοτήτων, ότι έκεϊ έχουσι τά τών σχολείων ά-
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συγκρίτω; καλλίτερον ή παρ’ ήμϊν ; Δέν άμ.φιβάλ- 
λω δέ ποσώς ότι τοιοΰτο; διοργανισμδς άποκεν- 
τρωτικός παρ’ ήμϊν θά εύδοκιμήση μεγάλως, έάν 
μάλιστα είσαχθή ό θεσμός τών μονίμων έπιθεωρη- 
τών, άνευ τοΰ όποιου ούδέποτε θά δυνηθώμεν νά 
έχωμεν κανονικώ; λειτουργούσαν έκπαίδευσιν. Δέν 
άρνοΰμαε ότι ή διεξαγωγή έν ταϊς λεπτομερείαις τοΰ 
νέου διοργανισμοΰ τών σχολείων πρέπει νά προσέ- 
ξη εί; τού; σκοπέλου; τούς ύπάρχοντας όντως καί έν 
τή άποκεντρώσει τών σχολείων καί προς τοΰτο πρέ
πει νά ζητηθώσι καί τά φώτα τών πεπειραμένων 
καί εύφυών δημοδιδασκάλων, άλλ’ ή ίδεα νά 
παύση ή διεύθυνσι; χιλιάδων σχολείων έξ ένός μ.ό- 
νου άνδρό; γενομένη, όστις πολλάκις άγνοών τά πρό
σωπα, άγνοών τά πράγματα περιπίπτει είς άσυγ- 
χώρητα σφάλματα, παραλύοντα πάσαν τών σχο
λείων πρόοδον, είναι ιδέα, ήν πρέπει μετ’ ένθουσια- 
σμοΰ πάντες οί διδάσκαλοι νά ένστερνισθώσι- διότι 
πρώτιστον πάντων άποβλέπει είς τό ήθικόν καί υ
λικόν αύτών συμφέρον.

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΪ Δ1ΟΡΓΑΝ1ΣΜΟΪ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
*0 κ. Λύρας έκ Ναυπλίου κάμ.νει παρατηρήσεις 

είς τάς σκέψεις ήμών περί ύπάρξεως κοινοτικού τα
μείου δΓ έκαστον σχολεϊον πρός πληρωμ.ήν τοΰ μι
σθού τών διδασκάλων, όπερ ταμεΐον δύναται νά εύ- 
ρίσκηται ή έν τή πρωτευούση τού δήμου ή καί έν 
έκάστη κοινότητι. Φοβείται μήπως τό ταμεΐον τοΰτο 
εύρισκόμενον είς χεϊρας άνθρώπων έξαρτωμένων έκ 
τοϋ δημοτικού άρχοντος κατασταθή μέσον έξευτε- 
λισμοΰ καί πεέσεως τών διδασκάλων. Υπενθυμίζει 
ότι άλλοτε οί μισθοί τών διδασκάλων έπληρώνοντο 
άπ’ εύθείας άπό τό δημοτικόν ταμεΐον καί οτι το— 
σαΰται δυσχέρειαι παρενεβάλλοντο, ώστε έθεωρήθη 
εύεργετικόν ότι άνέλαβε νά προκαταβάλλη τούς μι
σθούς αύτών τό δημόσιον, καί νά πληρώνη αύτό 
τούς δημοδιδασκάλους. Αύτά πάντα είναι όοθά καί 
απορίας άξιον θά ήτο, έάν δέν συνέβαινον.

Ή φορολογία τότε ήτο μικρά, οί πόροι τών δή
μων λίαν πενιχροί, καί αί πρόσοδοι πρός διοίκησιν 
τοϋ δήμου περιωρισμέναι, ή δέ άγάπη πρός τά γράμ
ματα τοΰ λαοΰ καί ή μέριμνα τών αρχόντων πρός 
διάδοσεν τής παιδείας εύρίσκετο άκόμη έν τοϊς σπαρ- 
γάνοες, ώστε οέν έθεωρεϊτο άτοπον νά περιμένη ό 
διδάσκαλος καί έπί ένα καί δύω ή καί περισσοτέρους 
μήνας, ένίοτε δέ καί έτη, ϊνα λάβη τόν μπσθόν του 
έκ τοΰ άπορου δημοτικού ταμείου, όπερ έζήτει νά θε- 
ραπεύση άλλα; άνάγκας τοΰ δήμου μάλλον θεω- 
ρουμένα; κατεπειγούσας. Καί τό αύτό θά έπαναλη- 
φθή έκεϊνον, έάν φέρωμεν πάλιν εί; τήν ζωήν τόν 
αυτόν σκοτεινόν θεσμόν. Ήμεϊς δμως έχομεν άλλο 
ει; τον νοΰν ήμών. Θέλομεν νά ύπάρχη δι’ έκαστον 
σχολεϊον ειδικόν ταμεΐον έχον προσδιωρισμένας προ

σόδους προς συντήρησιν τοΰ σχολείου, αΐτινες πρός 
αύτον μόνον τόν σκοπόν καί πρός ούδένα άλλον πρέπει 
νά δαπανώνται. Διότι τότε μόνον δύναται νά έξα- 
σφαλισθή τοΰ σχολείου ή άπρόσκοπτος λειτουργία 
καί ή έγκαιρος τοΰ μισθοΰ τοΰ διδασκάλου πληρωμή. 
Πώς δέ τό ταμεΐον τοΰτο θά διοικήται, παρά τινων 
θά είσπράττωνται οί φόροι οί ειδικοί, καί περί τών 
άλλων τών σχετικών πρός τήν λειτουργείαν τήν κα
νονικήν τοΰ ταμείου, ταΰτα πάντα είναι λεπτο
μέρειας αΐτινες δέν είναι δύσκολον νά όρισθώσι.

"Ωστε δέν βλέπω διατί τό σύστημα τοΰτο δέν 
πλεονεκτεί τοΰ ίσχύοντος συστήματος, όπερ ού μό
νον δέν ευνοεί τόν πολλαπλασιασμόν τών σχολείων 
άλλά καί είς τήν πληρωμήν τών μισθών τών διδα
σκάλων παρεμβάλλει ώς έκ τής φύσεως του τής 
συγκεντρωτικής πολλά προσκόμματα, δι’ δ δικαίως 
παραπονοΰνταε πάντες οί διδάσκαλοι. Νομίζομεν 
ότι πάντες οί διδάσκαλοι, οϊτινες δέν άρέσκονται νά 
έχωσιν ύπεράνω τής κεφαλής των δέσποτας περιφρο- 
νοΰντας αύτούς, προθύμως πρέπει νά άσπασθώσι τό 
σύστημα τό ήμέτερον τής διοικήσει»; τών σχολείων καί 
νά έργασθώσι νά έφαρμοσθώσι πάντα τά μέτρα τά 
συναφή,ΐνα σωθώσι έκ τοΰ φοβερού κλύδωνο;, όστις 
δέν άφίνει αύτοϊς ήσυχίαν νά άφιερωθώσιν είς τό 
υψηλόν έργον τή; άνατροφή; καί ού τά άποτελέσματα 
βλέπομεν πάντες έν τή φοβερά τών σχολείων έκ- 
λύσει.

ΣΪΜΜΙΚΤΑ
Ό Αιοργανιβμ'ος τον άδιαιρέτου δημοτικού 

ΰχολειου μετά προγράμματος άναλυτίκοΰ καί ώ- 
ρολογίου πρός χρήσιν τών δημοδιδασκάλων ύπό Π. 
Π Οικονόμου, έν Άθήναις 1893.

Ήδη έξήλθε τών πιεστηρίων χρησιμώτατον καί 
άναγκαιότατον είς τούς δημοδιδασκάλους έργον, ού 
ή ελλειψις είχεν είς πάντας γίνη έπαισθητή. Μετά 
τήν κατάργησιν τής άλληλοδιδακτική; μεθόδου έπρεπε 
πρώτιστα πάντων νά διατυπωθή ό μ.ηχανεσμός τή; 
λειτουργία; τοΰ νέου σχολείου, άνευ τοΰ όποιου ούδέν 
απολύτως ήδύνατο νά γίνη έν τοΐ; σχολείοις τοϊς 
έχουσιν ενα μόνον διδάσκαλον. Ό μηχανισμός ού
τος δέν είναι εύκολο; καί άπορίας άξιον πώ; δέν 
έλήφθη έγκαίρως πρόνοια παρά τή; άνωτάτη; σχο
λικής άρχής πρός καταρτισμόν τών δημοδιδασκά
λων καί τών παλαιών καί τών νέων τούτων είς τθ 
είδος τοΰτο τών σχολείων Τί δέ γίνεται έν τοϊ; ά- 
διαιρέτοι; σχολείοις, ένθα λείπει ή ορθή τών μαθη
μάτων κατά τάς τάξεις κατανομή καί ή προσή
κουσα μαθητών καί διδασκάλου άποσχόλησις, πάν
τες γινώσκουσι καί πάντες θλίβονται διά τοΰτο. 
Νομίζομεν ότι τό παρόν σύγγραμ,μα έρχεται έγ
καίρως νά προλάβη περαιτέρω τών πραγμάτων 
σύγχυσιν καί θά είναι παρ’ απάντων τών δημοδιδα-
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σκάλων εύπρόσδεκτον ώς οδηγός ασφαλής έν τώ λα- 
βυρίνθω της ποικίλης τοΰ δημοτικού σχολείου έρ
γασίας. Ή τιμή τοΰ έργου ώρίσθη είς δραχ. 1,50.

Έπίοκεψις είς το παρθεναγωγείων τής κ. 'Α- 
βηαβίας Σκορβέλη. Τό παρθεναγωγείου τοΰτο, τό 
παρέχον πλήρη εγκύκλιον μόρφωσιν είς τάς υεά- 
νιδας λειτουργεί κατά τάς άρχάς τής έπιστημονικής 
παιδαγωγικής καί δικαίως έπιστα τήν προσοχήν 
τής κοινωνίας ώς καί τής Έκπαιδεύσεως. Έπι- 
σκιφθέντες τοΰτο όφείλομεν μετ’ επαίνων νά άνα- 
γνωρίσωμεν τό έπιστημονικόν πνεΰμα, όπερ διήκει 
καΐ έν τή διδασκαλία καΐ έν τή άνατροφή τών μα
θητριών. Ή κ. διευθύντρια τοΰ σχολείου έχουσα 
τήν ευτυχίαν νά έχη συναντιλήπτορα τοΰ έργου 
τόν έαυτής πατέρα, δστις κατέχει έπίζηλον θέσιν 
ίν τοϊς συγχρόνοις παιδαγωγικοϊς τής Ελλάδος ποι
είται επιτυχή εκλογήν τοΰ προσωπικού τών διδα
σκάλων καί διδασκαλισσών καΐ κατορθώνει νά βα
σιλεύς έν τώ σχολείω ομοιόμορφον πνεΰμα διδασκα
λίας έκ τών κατωτέρων τάξεων μέχρι τών άνωτέ- 
ρων. Έν τώ παρθεναγωγείφ τούτω δέν βλέπει τις 
μηχανισμόν και άποστήθισιν καί ταλαιπωρίαν ά
σκοπου τών μαθητριών πρός το 
σκόπιμον καί πρακτικήν έργασίαν. 
τά κοράσια άγαπώσι τό σχολεΐον’ 
ται τήν πνευματικήν αύτών δύναμιν αύξανομένην 
πράγματι. Έκεΐνο δέ, όπερ πρέπει νά έξάρωμεν 
ίδια, είναι τό οικογενειακόν πνεΰμα, όπερ ύπάρχει 
έν τφ σχολείω. Τά κοράσια αισθάνονται έαυτά 
ένταΰθα ώς ζώντα έν τή μητρική αύτών έστίικ καί 
διατηροΰσι τήν φαιδρότητα καΐ χαράν αύτών, όπερ 
είναι τό στοιχείου τής ζωής καί εύδαιμονίας τής 
γυναικός.'Η δέ έπίδοσις είς τά χειροτεχνήματα πα· 
ρουσιάζει τι θαυμαστόν.

θεαθήναι, άλλά 
Διά τοΰτο καί 
διότι αίσθάνον-

Παιδαγωγεΐον έν ’ Αθήναις Β. Βονλγάρεως.
Ό κ. Β. Βούλγαρις είδικώς περί τά παιδαγωγικά 

έν Ελβετία, τή πατρίδι τοΰ Πασταλότση. σπουδά- 
σας, διατηρεί άπό 15 έτών έκπαιδευτήριον τών άρ· 
ρένων έν Άθήναις, ού έπαινεϊται καΐ ό διοργαυισμός 
καΐ ή μέθοδος τής διδασκαλίας καί τό πνεΰμα τής 
άνατροφής τό διήκον δι’ αύτοϋ. Περί πάντων τού
των έπιφυλαττόμεθα νά γράψωμεν τήν γνώμην ή
μών, άφ’ ού σχηματίσωμευ τοιαύτην έκ τής σπουδής 
τών έν αύτώ γινομένων. Έπί τοΰ παρόντος κατά 
καθήκον λέγομεν τί είδομευ κατά τήν δημοσίαν έξέ 
τασιν τοΰ οημοτικοΰ σχολείου, είς ήν παρέστημεν 
καΐ ήμεϊς. Έν πρώτοις έξαίρομεν τό πνεΰμα τής 
χαράς καΐ φαιδρότητος, όπερ έκόσμει καΐ μαθητάς 
καί διδάσκαλον.. Δεύτερον τά μαθήματα, ά ήσαν 
προσηρμοσμένα είς τήν άντίληψιν τών μαθητών. 
Άγυρτικαΐ έπιδείζεις δέν είχον ένταΰθα χώραν. 0} 
μαθηταί άπέδιδον τά διδαχθέντα, ά είχον γίνη αύ- 
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τών ίδιον κτήμα. Ίδίη δέ ήρεσεν ήμΐν τό άναπτυσ- 
σόμεν πατριωτικόν αύτών φρόνημα.Ό διδάσκαλος τοΰ 
σχολείου καλείται Παναγ. Καλλίερος έκ Πάρου,είς ον 
ειδοεκεν, όπερ σπανιώτατα βλέπομεν, νά είυαι~ευθους 
τοΰ διδασκαλικού ε”ργου λάτρις ζών καί άποθνήσκων 
ύπέρ αύτοϋ.

Έν τώ προσώπφ τοΰ διδασκάλου τούτου βλέ— 
πομεν ότι δέν γεννώνται μόνον οΐ ποιηταΒάλλά 
καί οΐ διδάσκαλοι. Ή τιμή τής έκλογής καλών διδα
σκάλων άυήκει βεβαίως είς τόν διευθυντήν τοΰ 
σχολείου, δίκαιον όμως είναι νά άναφέρωμεν μετ’ 
έπαίνων καΐ τό όνομα τοΰ κ. Καλλιέρου.

Παρακαλοΰνται οΐ συνδρομηταί τής Έκπαιδεύ- 
σεως οϊ άλλάσσουτες διαμονήν νά είδοποιώσιν εγ
καίρως τήν διεύθυνσιν, ίνα άποστέλληται το φύλ
λον είς τήν νέαν διαμονήν πρός πρόληψιν άπωλείας 
ή καθυστερήσεως τοΰ φύλλου, δπερ δίκαιον είναι νά 
μή εύθύνη τήν δεεύθυνσιυ. Έπί τή ευκαιρίιγ ταύτη 
καθιστώμεν είς τούς κκ. συνδρομητάς γνωστόν ότι τό 
περιοδικόν κατά τό δεύτερον έτος, όπερ ήρξατο άπό 
τοΰ Μαίου, έστάλη μόνον είς τούς πληρώσαντας κατά 
τό πρώτον έτος’ διότι ένομίσαμεν ότι δέν είναι δί
καιον, άφ’ ού δυστυχώς ύπήρξαν διδάσκαλοι, οιτινες 
οΰτε έπλήρωσαν οΰτε τούλάχιστον άπέστειλαν ήμΐν 
δήλοισιν ότι έπιθυμοΰσι νά πληρώσωσι, νά έπιβαλ- 
λώμεθα είς δαπάνας άποστέλλοντες αύτοις τό φύλ
λον. Καΐ διά τοΰτο παρακαλοϋμεν τούς τακτικούς 
τοΰ φύλλου συνδρομητάς, οιτινες είναι είς θέσιν νά 
έκτιμώσι τήν αποστολήν τοΰ έργου ήμών, νά έργα- 
σθώσι πρός διάδοσιν τής «Έκπαιδεύσεως». Ώς βλέ- 
πουσιν οί άναγνώσται τό έργον τοΰτο ώς έκ τοΰ χα- 
ρακτήρος αύτοϋ τοΰ καθαρώς ίπιστημονικοΰ δέν εί
ναι έκ τών έφημέρων φύλλων, άτινα έρχονται μέ 
ύποσχέσεις, μέ μεγαλουργά σχέδια, μέ μεταρρυθμί
σεις, μέ αύξήσεις τών άγαθών, μέ έλαττώσεις τών 
κακών καί παρέρχονται τήν αύτήν στιγμήν ούδέν 
ίχνος αύτών όπισθεν καταλείποντα ή τήν λυπηράν 
άνάμνησιν τής άπωλείας τής συνδρομής. Ήμεϊς 
φροντίζομεν τό περιοδικόν νά καταστήσωμεν άπαραί- 
τητον σύμβουλον τών δημοδιδασκάλων καΐ νΰν καί 
έν τώ μέλλοντι. Καί διά τοΰτο άξιοΰμεν παρ’αύτών 
νά έργασθώσι πρός διαφώτισιν καΐ άλλων διδασκά
λων, ινα άυαγενώσκωσι καί ώφελώυταε έκ τήςα Έκ- 
παιδεύσεως». Τό σύγγραμμα άντιπροσωπεύει τάς 
ύγιεστέρας παιδαγωγικάς άρχάς, νομίζομεν δέ ότι 
πάς διδάσκαλος τιμά έαυτόν γινόμενος οπαδός τών 
άρχών τούτων.

Λεδάσκαλος τής Γερμανικής παιδαγωγικής 
ζητεί θέσιν έν τώ έξωτερικώ. Πληροφορίαι πλείονες 
παρά τή Διευθύνσει τοΰ φύλλου.


