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Γ
Είπομεν ότι ή διδασκαλία τής καθωμιλημένης 

γλώσσης έν τω δημοτικώ σχολείω δυνατόν νά γίνη 
πρώτον συνθετικώς διά τής γραμματικής, ώς γίνεται 
άκρεβώς καΐ έν τή διδασκαλία τής άρχαίας ελληνικής 
γλώσσης’ δεύτερον άναλυτικώς, εύρισκομένων τών 
κανόνων διά τής άναλύσεως κειμένου ώρισμενου ή 
παραδειγμάτων πρός τόν σκοπόν τοΰ κανόνος συνει- 
λεγμένων’ καί τρίτον έμπειρικώς, παιδευομένων τών 
μαθητών μηχανικώς είς τό όρθώς όμιλεϊν καΐ γράφειν 
διά τής άσκήσεως πρός τοΰτο άνευ τών λόγων τών 
διεπόντων τά γλωσσικά αύτά φαινόμενα. ’Εκ τών 
γνωμών τούτων πλημμελείς φαίνονται ήμΐν ή πρώ
τη καί ή τρίτη, όρθή δέ μόνον ή δεύτερα. "Οτι δέ 
ή πρώτη γνώμη, καθ’ ήν ή γλώσσα διδάσκεται διά 
τής γραμματικής, φαίνεται πλημμελής άποδεικνύε- 
ται διά τών εξής σκέψεων. Κατά τήν ψυχολογίαν ή 
οδός τής ψυχικής τοϋ άνθρώπου μορφώσεως είναι ή 
άπο τής εμπειρίας εις τήν θεωρίαν. Κατά τούτο ό 
θέλων νά φθάση εύθύς^εις τήν θεωρίαν ΰπερπηδών 
τήν έμπειρίαν ομοιάζει πρός εκείνον, όστις θέλει νά 
άναβή εις ύψηλόν παράθυρον καί έπειτα νά κάμη 
τής κλίμακος χρήσιν, ή πρός εκείνον, δστις θέλει \νά 
είσέλθη είς κλειδωμένην θύραν καΐ έπειτα νά κάμη 
χρήσιν τοϋ κλειδιού. Ή θεωρία είναι άνεύρεσις τών 
σχέσεων τής έμπειρίας καί ό άγνοών τά πράγματα 
θά άγνοή κατά μείζονα λόγον τάς σχέσεις τών πραγ
μάτων αύτών. Τόσον φαίνεται ήμΐν άκαταμάχητοι 
αί άλήθειαι αύται, ώστε άποροΰμεν πώς καταδέχον
ται οΐ διδάσκαλοι ταπεινοϋντες εαυτούς νά ΰπηοε- 

τώσι τή πλάνη καΐ νά ματαιπονώσι νομίζοντες ότι 
διδάσκοντες γραμματικήν διδάσκουσι τήν γλώσσαν, 
έν ω τό άληθές είναι ότι ή γλώσσα μένει άκαλλιέρ- 
γητος καί χέρσος. "Επειτα άλλος λόγος κατά τής δι
δασκαλίας τής γραμματικής ώς ιδιαιτέρου μαθήμα
τος έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις είναι ότι δΓ αύτής 
δίδονται οί κανόνες, τά πορίσματα τής έρεύνης άλ
λων έτοιμα, χωρίς νά ύποδεικνύηται είς τούς μαθη
τάς καί ή οδός τής έρεύνης, όπερ είναι σπουδαιότα
τον έν τή μορφώσει "Οτι δήποτε καΐ άν λέγωσιν οί 
πρόμαχοι τής γραμματικής ώς κεχωρισμένου μαθή
ματος, τοΰτο όμως δέν δύνανται νά άμφισβητήσω- 
σιν ότι πάσα άλήθεια έν οίωδήποτε κλάδφ τοΰ επι
στητού τότε μόνον έχει ζωήν καί σημασίαν διά τόν 
άνθρωπον, όπόταν ούτος έφθασεν είς αύτήν δΓ ιδίας 
έρεύνης, δΓ ίδιας μελέτης. Διά τοΰτο βλέπομεν μα
θητάς έν ω ίπίσταται άπό στήθους καλώς τούς κα
νόνας τής γραμματικής καΐ τοΰ συντακτικού, όμως 
νά άμαρτάνωσι δεινώς καί όταν γράφωσι καί όταν 
λαλώσι. Έν τω έλληνικώ σχολείω φέρ’ είπεϊν, δι
δάσκεται σύμπασα ή γραμματική καί άπαξ καί δίς 
καί οί μαθηταί οί έπιμελέστεροι έπίστανται αύτήν 
όλην άπό στήθους, καί όμως είς τήν χρήσιν τής γλώσ
σης παρά τών μαθητών ούδόλως έπέδρασεν ή γνώ- 
σις αΰτη, αύτοί όμιλούσι άπειροκάλως καί χυδαίως 
ώς ώμίλουν καί πριν μάθωσι τήν γραμματικήν. Καί 
τοΰτο είναι εύνόητον' διότι μεταξύ γραμματικής καί 
γλώσσης ούδεμία ύπάρχει σύνδεσις, ή γραμματική δι
δάσκεται ούχί πρός ορθήν χρήσιν τής γλώσσης, άλλά 
πρός έκμάθησιν τών κανόνων αύτής.

Καί τά άποτελέσματα τής οΰτω γινομένης διά 
τής γραμματικής διδασκαλίας τής γλώσσης, ά είναι 
όντως οίκτρά, ήδύναντο νά έμβάλωσι τούς διδασκά
λους είς άμφιβολίαν περί τής όρθότητος τής μεθόδου 
των. Είς τό μάθημα τούτο, όπερ θεωροΰσιν ώς τήν 
βασιλίδα τών μαθημάτων, έχουσι στρέψη σύμπασαν
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την προσοχήν των οί διδάσκαλοι και όμως οί μαθη- 
ταί δέν μανθάνουσι την γλώσσαν, καί ού μόνον δέν 
μανθάνουσι, άλλ’ έχουσι κηρύξη άμείλικτον καί κατά 
τής γραμματικής πόλεμον αηδέστατα διακείμενοι καί 
αναφανδόν αύτήν κατακρίνοντες. Είναι δέ παιδαγω
γική άρχή αναμφισβήτητος, ότι πάσα πνευματική 
εργασία κανονική κατά τήν πορείαν τής ψυχικής του 
άνθρώπου μορφώσεως γινόμενη συνοδεύεται ύπό συν
αισθήματος εύαρέστου καί ότι ή αηδία είναι τεκμή- 
ριον ασφαλές άμεθόδου διδασκαλίας.

Άλλά καί ή τρίτη γνώμη, καθ’ ήν οί μαθηταί 
έν τοϊς δημοτικοϊς μάλιστα σχολείοις δέν έχουσιν ά- . 
νάγκην θεωρητικής τής γλώσσης διδασκαλίας, κα'ι ότι 
άρκεϊ αύτοις ή πρακτική άσκησις είς τό ορθώς ©μι— 
λεϊν καί γράφειν, φαίνεται ήμΐν ώσαύτως πλημμε
λής. Άλλά πριν εϊπωμεν τήν γνώμην ήμών άς ά- 
κούσωμεν τί προφίρουσιν ύπέρ τής θεωρίας ταύτης οί 
πολέμιοι πάσης γραμματικής διδασκαλίας Οί λό
γοι αύτών οί σπουδαιότεροι συνοψίζονται είς τούς 
έξής πέντε.

1. Ή μητρική γλώσσα μεταδίδεται καί συναυξά- 
νεται μέ τό παιδίον άνεπαισθήτως ώς τό σώμα αύτοϋ 
αύξάνεται καί ένδυναμοΰται, ώς ή νόησις αύτοϋ ανα
πτύσσεται άφ’έαυτής καί ούδεμία ανάγκη παρίσταται 
έπεμβάσεως ήμών είς τήν φυσικήν ταύτην άνάπτυ- 
ξιν τής γλώσσης διά διδασκαλίας γλωσσικής- Ώς τό 
παιδίον μανθάνει νά περιπατή, νά τρέχη άσφαλώς 
άνευ ούδεμιάς περί ισορροπίας τών σωμάτων διδα
σκαλίας, ούτω μανθάνει καί νά διαλέγηται ορθώς 
άνευ ούδεμιάς γλωσσικής διδασκαλίας, ήτις μάλιστα 
δύν αται καί νά βλάψη διεγείρουσα δυσπιστίαν καί 
άτολμίαν είς τόν παϊδα περί τήν χρήσιν τής γλώσ
σης. Ή γλώσσα πρέπει νά χειραγωγείται ύπό τοΰ 
γλωσσικοΰ συναισθήματος καί ούχί ύπό τών κανόνων. 
Οί μαθηταί τών δημοτικών σχολείων πρέπει νά μά- 
θωσι τήν γλώσσαν καθ’ έξιν ορθώς νά μεταχειρίζων— 
ται, τό δέ διά τί τών γλωσσικών φαινομένων ύπερ- 
βαίνει τήν άντίληψιν αύτών.

2. Οί μαθηταί ούδέν ενδιαφέρον έχουσιν είς τήν 
γλωσσικήν διδασκαλίαν καί είναι αηδές αύτοις νά 
μανθάνωσι καί νά όμιλώσι τήν μητρικήν των γλώσ
σαν διά τής κλίσεως τών ονομάτων καί ρημάτων 
καί διά τών κανόνων τής γραμματικής.

3. Τόν έθισμόν έν τή μικρδό ηλικία δέν πρέπει νά 
άναπληροΐ ή θεωρία ούδέ πρέπει ήθη καί έθιμα νά 
ποιώμεν άμφίβολα διά τής σκέψεως. Τό παιδίον πρέ
πει νά γνωρίζη τό σώμά του, άλλά δέν πρέπει νά 
κάμνη εκθέσεις περί τής χρησιμότητος τής γυμναστι
κής. ’Επίσης πρέπει πριν νά κατακλιθή νά προσεύ- 
χηται πρός τόν Θεόν, άλλά δέν είναι άνάγκη νά γί- 
νώσκη, άν ή προσευχή είσακούηται καί τίνες λόγοι 
είναι ύπέρ τής γνώμης ταύτης. Ούτω πρέπει νά μάθη 
καί τήν μητρικήν του γλώσσαν καί νά όμιλή καί νά 
γράφη αύτήν καθ' έξιν ορθώς, χωρίς νά πολυπραγ— 
μονή περί τών λόγων, οιτινες διέπουσι τά γλωσσικά 
φαινόμενα.

4. Ακριβής τής μητρικής γλώσσης έξέτασις είναι 
αδύνατον νά γίνη πρό τοΰ 15 έτους τής ήλικίας 
τών μαθητών. Μέχρι τοΰ χρόνου τούτου ούτε ό μα
θητής ούτε ή γλώσσα αύτοϋ είναι ίκανώς ανεπτυγ
μένη, καί οΰτω δέν ύπάρχει ένταΰθα ούτε ύποκείμε- 
νον ούτε άντικείμενον έζετάσεως.’Επιστημονική ^ατά 
τήν ήλικίαν ταύτην έζέτασις τής γλώσσης ομοιάζει 
προς τήν προπετή καί άνόσιον τών μελών τοΰ άν
θρώπου άποκαλυψιν καί έξέτασιν. Πρό τής ήβης 
δέν αποχωρίζει ό άνθρωπος γλώσσαν καί συμβεβηκό— 
τα καί ή διδασκαλία ή άποχωρίζουσα αύτά πράτ
τει τι εναντίον τής φύσεως τοΰ άνθρώπου.

5. Ή δόξα, ότι γραμματικοί κανόνες είναι άναγ- 
καϊοι πρός αποφυγήν γλωσσικών σφαλμάτων καί έν 
τή λαλιά καί έν τή γραφή, είναι πλημμελής· δ· ότι 
τοιαύτη διδασκαλία παρακωλύει τήν γλωσσικήν άνά- 
πτυξιν καί οί κανόνες γεννώσιν άβεβαιότητα καί σύγ- 
χυσιν μάλλον ή εύκολίαν περί τήν όρθήν χρήσιν τής 
γλώσσης.

’Εν τοϊς λόγοις τούτοις εύρίσκομεν καί πολλά ορθά, 
ούς πρέπει πάντες οί διδάσκαλοι νά άποδεχθώσιν. Ού- 
δείς πρέπει νά έχη έναντίαν γνώμην καθ’ όσον άφορά. 
τήν πρακτικήν άσκησιν τών μ.αθητών είς τό ορθώς 
όμιλεϊν καί γράφειν. Καί τοΰτο έπιδιώκει τό δημο
τικόν σχολεΐον διά τών διαφόρων μαθημάτων, διά 
τής διασκευής πάντων τών βιβλίων τοΰ δημοτι
κού σχολείου είς άναγνωστικά, οία ήμεϊς έξεδώ- 
καμεν πρός διδασκαλίαν καί τής ιστορίας καί τών ιε
ρών μαθημάτων, μέλλομεν δέ νά έκδώσωμεν καί 
πρός διδασκαλίαν τής φυσικής ιστορίας. Διά τής 
χρήσεως τοιούτων βιβλίων ού μόνον ή δεξιότη; τών 
μαθητών περί τήν άνάγνωσιν σπουδαίως προάγεται, 
ού μόνον γνώσεις παντοϊαι είς τούς μαθητάς 
μεταδίδονται, άλλά καί ή γλώσσα αύτών προάγεται 
καί τελειοποιείται. Άλλά νομίζομεν ότε ή τυφλή 
έμπειρία μόνη δέν είναι αρκετόν έφόδιον πρός όρθήν 
τής γλώσσης χρήσιν. Βεβαίως ή άποστήθισις έγχει- 
ριδίου γραμματικής πρός ούδέν συντελεί είς τήν τε- 
λ-ίωσιν τής γλώσσης τοΰ μαθητού, άλλά τοΰτο ισχύει 
ού μόνον κατά τήν μικράν ήλικίαν, άλλά καί κατά 
πάσαν άλλην. Καί άν ή πολεμική τών άντιγραμμα- 
τικών κατευθύνετο κατά τοιαύτης διδασκαλίας, ήμεϊς 
ούδέν εϊχομεν νά άντείπωμεν.

Άλλά νομίζομεν ότι είναι ύπερβολική έκτίμησις 
τοΰ γλωσσικού αισθήματος, έάν πιστεύωμεν ότι τοΰτο 
έξαρκεϊ εις τήν όρθήν τής μητρικής γλώσσης χρήσιν 
καί έν τή λαλιά καί έν τή γραφή, μάλιστα όταν 
πρόκηται περί τής ήμετέρας γλώσσης, ήτις παρε- 
φθαρμένη έν τφ στόματι τοΰ λαοΰ ουσα καί δια
φόρους μεταβολάς ύφισταμένη καΐ έν τή λαλιά καί 
έν τή γραφή παρά τοϊς διαφόροις δέν δύναται νά 
χειραγωγηθή άσφαλώς ύπό μόνου τοΰ γλωσσικού αι
σθήματος. Εύθύς δέ ώς παραδεχθώμεν τήν άλήθειαν 
ταύτην, εϊμεθα ηναγκασμένοί νά σκεφθώμεν περί 
ιδιαιτέρας τής μητρικής γλώσσης διδασκαλίας ήτοι 
νά καταστήσωμεν αύτήν ύποκείμενον τής ιδιαιτέρας

διαιρούντες οΰτω καί παρατρέποντες τό ένδιαφέρον 
τών μαθητών έκ τοΰ πραγματικού είς τό γλωσσικόν. 
Τοΰτο ήμεϊς θεωροΰμεν άτοπον καί βλαβερόν. Έν τή 
ερμηνεία τοΰ κειμένου ή άντίληψίς τών λεγομένων 
καί ή έκτίμησις αύτών είναι ό κύριος σκοπός, τό δέ 
γλωσσικόν μέρος ήτοι ή ερμηνεία τών λέξεων καί ή 
σύνταξις αύτών δπερ είναι μόνον μέσον πρός τόν 
σκοπόν αύτόν πρέπει νά γίνηται, έφ’ δσον μόνον είναι 
άνάγκη, πρός βαθυτέραν άντίληψιν τών πραγμάτων. 
Νά λειψή όμως έντελώς ή γλωσσική διδασκαλία έκ 
τοΰ δημοτικού σχολείου δέν είναι δυνατόν ούδέ πρέ- 
πον’ διότι έκτός τοΰ ότι ή γλωσσική διδασκαλία έξα- 
σφαλίζει τήν όρθοτέραν τής γλώσσης χρήσιν, παρέχει 
είς τούς μαθητάς καί μόρφωσιν ιδιαιτέραν, ήν ούδέν 
άλλο μάθημα παρέχει’ διότι ούδέν άλλο άσχολεϊται 
μέ τά φαινόμενα τής γλώσσης ούδέ καθιστ^ αύτήν 
ύποκείμενον τής έρεύνης τοΰ άνθρώπου. Τοΰτο βε
βαίως είχεν ύπ’ δψει καί ή Πρωσσία όρίσασα έν ταΐς 
«Allgemeine Bestimmungen» διά τά δημοτικά 
σχολεία § 25. τά έξής'

« Έν ταΐς άνωτέραις τάξεσι τών πολυταξίων σχο
λείων πρέπει νά ύπάρχωσιν ίδιαίνεροοι ώραι πρός δι
δασκαλίαν καί άσκησιν έν τή γερμανική γραμματική. 
Έν οίς όμως σχολείοις ύπάρχει είς ή δύο διδάσκα
λοι ή γραμματική συνδέεται μέ τήν άλλην γλωσ
σικήν διδασκαλίαν. Σκοπός δέ τής διδασκαλίας είναι 
έν μέ; τώ μέσφ τμήματι ή γνώσις τής απλής προ- 
τάσεως καί τών άπλουστάτων μορφών τοϋ λόγου, 
έν δέ τφ άνωτάτφ τμήματι, ή πεπλατυσμένη πρό- 
τασις καί διδασκαλία έκτενεστέρα έκ τε τοΰ τυπι
κού καί έτυμολογικοΰ».

Βεβαίως ή διάταξις αΰτη ή περιορίζουσα τήν 
γλωσσικήν διδασκαλίαν έν τοϊς πολυταξίοις μόνον 
σχολείοις, άποκλείουσα δέ αύτήν έκ τών μονοταξίων 
καί διτάξιων, έμφαίνει ούχί ακριβή έκτίμησιν τής 
μορφωτικής δυνάμεως τής γλωσσικής διδασκαλίας, 
είναι όμως καί τοιαύτη ούσα σημεϊον προόδου έν τοϊς 
σχολείοις τής Πρωσσίας, άφ’ ού μέχρι τοΰ 1872 ά- 
πεκλείετο κατά τάς πολύκροτους Regulativ πάσα 
γραμματική διδασκαλία καθ’ άς «χωριστή διδα
σκαλία τής γερμανικής γραμματικής έν τοϊς δημοτε- 
κοϊς σχολείοις είναι άπηγορευμένη».

Μοί φαίνεται οτι άσχέτως πρός τά άναγνωστικά 
βιβλία, ών ό κύριος σκοπός, ώς έλέγομεν, δέν είναι 
γλωσσικός, άλλά ηθικός, μορφωτικός τής βουλήσεως 
τών μαθητών, πρέπει νά όρισθώσι ϊδιαι ώραι πρός 
γλωσσικήν τών μαθητών μόρφωσιν καί διά τής ανα
λυτικής μεθόδου νά έζεγερθή τών μαθητών ή προ
σοχή είς τά φαινόμενα τής γλώσσης. Πρός τούτο 
θά έκλέξωμεν τοιαύτην ΰλην, ήτις διά τοΰ περιεχο
μένου αύτής νά σαγηνεύη τούς μαθητάς καί νά συγ- 
κρατή αύτών τήν προσοχήν πάντοτε, οσάκις καί άν 
έπαναληφθή. Τοιαύτη ΰλη έχουσα τήν ιδιότητα 
ταύτην είναι ή ποιητική. Άλλά περί τούτου έν τφ 
έπομένφ φύλλφ.

τοΰ μαθητοΰ έρεύνης. Δέν είναι δέ αληθές ότι ό μα
θητής δέν ένδιαφέρεται διά γλωσσικάς έργασίας τής 
μητρικής του γλώσσης καί ότι ούδέν έκ τούτων κα
τανοεί πρό τής ήβης. Τούναντίον ήμεϊς κατωρθώ- 
σαμεν όι’ ιδίας γλωσσικής διδασκαλίας νά άπασχο- 
λήσωμεν έπωφελώς τήν προσοχήν τών μαθητών μέ 
γλωσσικά μαθήματα ήδη άπό τοΰ 7 έτους καί εϊδο- 
υ,εν ότι τό διαφέρον αύτών ένεφανίζετο άκμαιότατον 
καί ή πρόοδος τών μαθητών είς τήν γλώσσαν ού 
μόνον δέν παρεκωλύετο, άλλά καί προήγετο. Άλλά 
διά νά κατορθώσωμεν τοΰτο άπεφύγομεν έπιμελώς 
τήν μέθοδον τώ; γραμματικών, άπεφύγομεν όμως 
νά ύποβάλωμεν είς γλωσσικήν έπεξεργασίαν καί τά 
άναγινωσκόμενα έκάστοτε τεμάχια έκ τοΰ άναγνω- 
σματαρίου. Οί λόγοι, ούς έχομεν κατά τής γλωσσι
κής έπεζεργασίας έκάστου τών άναγινωσγομένων τε
μαχίου τοΰ άναγνωστικοΰ βιβλίου, θέλουσιν έκτεθή 
εύθύς κατωτέρω. Καί ούτω είσερχόμεθα είς τήν τρί— 
την μέθοδον τής διδασκαλίας τής γλώσσης, καθ’ής 
έχομεν νά άντιτάξωμεν τούς έξής λόγους.

Οί μαθηταί άναγινώσκοντες εν τεμάχιον λόγου 
είτε πεζού είτε ποιητικού οΐουδήποτε περιεχομένου 
οφείλουσι νά συγκεντρώσωσι τήν προσοχήν των είς τήν 
άντίληψιν τών λεγομένων καί είς τήν έκτίμησιν αύ
τών. Θά κατορθωθη δέ τοΰτο βεβαίως διά τής γλώσ
σης τοΰ βιβλίου καί θά παραστή άνάγκη λέξεις καΐ 
φράσεις άγνώστους είς τούς μαθητάς νά έρμηνεύσω- 
μεν δι’ άλλων ταύτοσήμων γνωστών είς αύτούς καί 
οΰτω πρός ταΐς έννοίαις προάγεται ό μαθητής καί 
γλωσσικώς. Άλλ’ άν θελήσωμεν νά έμμείνωμεν πε
ρισσότερον είς τήν γλωσσικήν τοΰ κειμένου έπεξεργα
σίαν, τότε τό ενδιαφέρον τών μαθητών έκ τοΰ πραγ
ματικού θά μεταπηδήση είς τό γλωσσικόν καί ούτως 
ή τελείωσις τούτου γίνεται διά τής βλάβης τοΰ άλ
λου. Τήν μέθοδον τής τοιαύτης τοΰ κειμένου γλωσ
σικής επεξεργασίας πρός τή ερμηνεία τή πραγμα
τική τηροΰσι άπό πολλοΰ χρόνου τά ήμέτερα ελλη
νικά σχολεία έν τή διδασκαλία τής άρχαίας ελληνι
κής γλώσσης. ΓΙάντες γνωρίζομεν ότι οί Ελληνο
διδάσκαλοι τόν δίωρον καθ’ έκάστην ημέραν χρόνον 
πρός διδασκαλίαν τής γλώσσης χρησιμοποιοΰσι πρώ
τον μέν είς διδασκαλίαν τής γραμματικής, ήτις άπο- 
τελεΐ χωριστόν μάθημα, δεύτερον είς τήνκαθ’ήμάς 
μετάφρασιν άρχαίου Έλληνος συγγραφέως καί τρίτον 
είς γραμματικήν έπεξεργασίαν τοΰ κειμένου αύτοϋ, 
είς τήν γνωστήν ύπο τό όνομα τεχνολογίαν. Άλλ’ 
ένταΰθα ισχύει τό λεγόμενον ό κυνηγών δύο λαγούς 
κανένα δεν πιάνει. Μόλις οί μαθηταί αρχίζουν νά 
εμβαθύνουν καί νά διαφέρωνται είς τά λεγάμενα καί 
εύθύς ή προσοχή αύτών τρέπεται περί άλλα ετερο
γενή, τόν μηχανισμόν τής γλώσσης καί οΰτω οΰτε 
τό εν οΰτε τό άλλο κατορθοΰται, ή άν γίνεται τι, 
τοΰτο είναι σμικρόν καί άνάξιον λόγου. Τήν μέθοδον 
ταύτην τών Ελληνικών σχολείων μετέφερόν τινες 
τών παρ’ ήμΐν διδασκάλων καΐ είς τήν διδασκαλίαν 
τής καθωμιλημένης γλώσσης έν τφ δημοτικφ σχολείφ,
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ΤΟ ΣΪΝΑΔΕΑΦΙΚΟΝ ΠΝΕΪΜΑ ΕΝ
ΤΩ ΣΧΟΛΕΙΩ

Μαθητής μου διδάσκαλος έν ύπηρεσί^ο πρωτοβάθ
μιος καΐ διευθυντής τοΰ σχολείου μοί έστειλεν επι
στολήν ζητών την συμβουλήν μου τί νά πράξη κατά 
συναδέλφου του, όστις εχων έπί της παρούσης Κυ
βερνήσεως ισχυρούς προστάτας παρέχει αύτώ επί
τηδες πράγματα, ΐνα παραλύση τοϋ σχολείου τήν 
πειθαρχίαν και προκαλέση κατά τοϋ προϊσταμένου 
τοΰ σχολείου τήν έπέμβασιν τής εξουσίας καΐ όπερ 
δέν θεωρεί καθόλου άπίθανον καί τήν άπόλυσιν αύτοΰ. 
Τό ζήτημα τοΰτο χρήζει νομίζομεν ιδιαιτέρας προσο
χής έν τή «’Εκπαιδεύσει», διότι δυστυχώς δέν είναι 
ή πρώτη ούδέ ή τελευταία περίπτωσις αΰτη περί 
τοΰ συναδελφικοΰ πνεύματος τών δημοδιδασκάλων 
έν τοΐς σχολείοις.

Τό έργον τής άνατροφής τών παίδων είναι τό 
ύψιστον καΐ εύγενέστατον πάντων τών έπί τής γής 
έργων, άλλ’ όμως καΐ τό δυσχερέστατον.

"Ινα δέ μή άποτύχη τοΰτο έντελώς άπαιτεϊ βέβαια 
διδασκάλους παρεσκευασμένους δι’ειδικής σπουδής καΐ 
ενθουσιώδεις τοϋ έργου ζηλωτάς και φιλοπόνους καί 
καρτερικούς καΐ φίλους τοΰ έθνους των καί τών τέκνων 
τοΰ έθνους των, άλλ’ ούχ ήττον καί διδασκάλους 
εργαζομένους κατά έν κοινόν πρόγραμμα πρός ένα καί 
τον αύτόν σκοπόν, δς είναι ή μόρφωσες τών παίδων, 

καΐ ή ήμέρωσις αύτών καί ή έμφύτευσις εις αύτούς 
εύγενών ενδιαφερόντων νά έργασθώσι μετ’ αύτα- 
παρνήσεως νά γίνη έν τφ κόσμω τό θέλημα τοΰ 
Θεοΰ. Ό Herbart λέγει· « Ή ανατροφή είναι έν 
όλον μέγα άδιακόπου έργασίας, δπερ άπό τής μιας 
άκρας μέχρι τής άλλης πρέπει νά προϋπολογίζεται 
άκριβέστατα. Ούδέν ώφελεΐ, έάν άποφεύγωμεν με
ρικά σφάλματα». "Οπου δέ έν σχολείφ οίφδήποτε 
ύπάρχουσι πρός τόν σκοπόν τοΰτον περισσότεροι τοΰ 
ένός διδάσκαλοι, έκεϊ τό στοιχειώδες καθήκον αύτών 
πρός συνεργασίαν είναι ή συνεννόησις. Τό σχολειον 
είναι καΐ αύτό είς οργανισμός, μία μ.ηχανή εργαζό
μενη διά παντοειδών μέσων πρός ενα σκοπόν. Καί 
καθώς ό οργανισμός καταστρέφεται, όπου έν όργανον 
παύει νά έκτελή τόν προορισμόν του ή έκτελεΐ αύ
τόν άτελώς π. χ. ό άνθρωπος άποθνήσκει ή νοσεί, 
έάν οί πνεύμονες ή το ήπαρ ή τά έντερα ή ό εγκέφαλος 
δέν δύναται διά πάθησιν νά έργασθώσιν ή έργάζωνται 
άτελώς, καθώς μία μηχανή δέν έργάζεται,έάν λείπη 
άπ’αύτήςέν όργανον ή ύπάρχη τοιοΰτο άκατάλληλον 
πρός τόν σκοπόν του,οΰτω καί τό σχολειον νοσεί, έν ω 
οί διδάσκαλοι διχονοοΰσι ή δέν συνεννοοΰνται καθόλου. 
Πρός τόν σκοπόν τοΰτον καλόν είναι νά διορίζωνται 
διδάσκαλοι όμόφρονες, μαθητεύσαντες παρ’ ένί καΐ 
τφ αύτφ διδασκάλφ- διότι πρεσβεύοντες τάς αύτάς 
άρχάς εύκόλως θά δύνανται περί παντός πράγματος 
άφορώντος τό έργον των νά συνεννοώνται,έάν ύπάρχη 
αύτοϊς ή καλή θέλησις. Άλλά δυστυχώς δέν ύπάρχει 

πάντοτε τό χωρϊζον αύτούς ή διαφορά τών παιδα
γωγικών άρχών, άλλ’ ούχί σπανίως άλλα όχι τόσον 
ύψηλά έλατήρια. Συμβαίνει δυστυχώς ένίοτε νά είναι 
διευθυνταί τοΰ σχολείου διδάσκαλοι κατώτεροι τοΰ ένός 
ή καί τών πλειοτέρων συναδέλφων των καί ή άμά- 
θεια τοΰ διευθυντοΰ συντελεί νά παραλύη ή πειθαρ
χία καΐ νά γεννάται έν τω σωματείφ ή διαίρεσες 
καί ό κομματισμός. Άλλά καί όταν ύπάρχη όντως 
ύπεροχή τοΰ διευθυντοΰ, αναφαίνεται καί ένταϋθα 
ούχί σπανίως τό πνεΰμα τής διχονοίας ή διότι οί 
συνάδελφοι νομίζουσιν ότι ταπεινοΰνται έχοντες άλλον 
έπί τής κεφαλής των, ή διότι ύποφώσκει ελπίς ότι 
είναι δυνατόν διά μικράς στάσεως ή ραδιουργίας νά 
ύποσκελισθή ό διευθυντής καί άπο άρχοντος νά με- 
ταβληθή είς άρχόμενον καί οΰτω νά ίκανοποιηθώσι 
τά φιλόδοξα αύτών σχέδια καΐ όνομασθώσι καί αύτοί 
διευθυνταί τοΰ σχολείου. ’Εάν δέ είς ταΰτα προσ- 
θέσωμεν και τήν έπέμβασιν τής κεντρικής ύπηρεσίας, 
ήτις παραπειθομένη είς εισηγήσεις πολιτικών ισχυρών 
βραβεύει πολλάκις τούς στασιώτας, τότε έχομεν 
σαφή γνώσιν τών έλατηρίων καί τοΰ πνεύματος, ό 
ζωογονεί τά συναδελφικά πνεύματα τών δημοδιδα
σκάλων. Τοσοΰτον δέ πολλοί τών κ. κ. διδασκάλων 
έξφκεεώθησαν πρός τήν δυσώδη ταύτην κατάστασιν, 
ώστε άνευ αίδοΰς καΐ μεθ’ ύπερηφανείας μάλιστα 
καί έν τφ σχολείφ καί έκτος αύτοΰ κατηγοροΰσι καί 
έξευτελίζουσι τούς συναδέλφους των. Νομίζομεν ότι 
πρός ούδέν ώφελοΰσιν αί μέθοδοι καΐ αί παιδαγωγικαί 
άρχαί τοΰ Herbart ή τοΰ Spencer, έάν λείπη 
έκ τοΰ σχολείου ή ομόνοια. Τό ρηθέν ύπό τοΰ 
Ίησοΰ Χρίστου πρός τούς μαθητάς του- Έν τούτφ 
γνώσομαι ότι έμοί μαθηταί έστε, έάν άγάπην έχητε 
πρός άλλήλους, ισχύει καί περί τών διδασκάλων τών 
έν τφ αύτώ σχολείφ εργαζομένων.Έκαστος διδάσκα
λος διοριζόμενος έν σχολείφ έχει βεβαίως καί δικαιώ
ματα, έχει δμως καί καθήκοντα, εν δέ πρώτιστον 
καθήκον είναι νά διατελή έν άγάπη καί αρμονία 
πρός τούς συναδέλφους του. Πρός τοΰτο παρέχομεν 
αύτοϊς τάς έπομένας συμβουλάς.

1. Μηδέποτε όμίλει καταφρονητικώς μηδέ ά- 
πεκάλυπτε ούτε ε’ις τούς συναδέλφους σου τούς 
άλλους ούτε εις ξένους τάς αδυναμίας τοΰ συναδέλ
φου σου. Ό πονηρός λόγος έξοργίζει πάντα, πολύ 
δέ περισσότερον τόν συνάδελφόν σου. Οί φιλομεμ- 
φέες είς φιλίαν μή ευφυΐες, είπεν ό Δημόκριτος.

2. Καί έν τώ σχολείφ καί έκτος αύτοΰ δείκνυε 
διά τής συμπεριφοράς σου οτι άναγνωρίζεις καί τιμρίς 
τόν προϊστάμενόν σου. Τό τοιοΰτο δέν σέ εξευτελίζει, 
τούναντίον σέ άνυψοϊ είς τήν συνείδησιν τών άνθρώ
πων. Διότι, έάν μέν ό προϊστάμενός σου είναι κα
τώτερος, δ κόσμος θά θαυμάση καί θά έπαινέση τήν 
μετριοφροσύνην σου’ έάν δέ είναι ίσος ή άνώτε- 
ρος, θά σέ έκτιμήση πάλιν ώς άνθρωπον συνετόν 
καί φρόνιμον.

3. Έάν δέ έν τώ σχολείφ συμπέση νά ειναε καί 
διδάσκαλοι τών τεχνικών μαθημάτων ή τής καλλι

γραφίας ή τής μουσικής ή τής ιχνογραφίας, άπ,όδιδε 
καί είς τούτους τήν προσήκουσαν τιμήν καί θεώρει 
καί τούτους συναδέλφους σου. Ό δέ φιλόφρων καί 
εύγενής και πρός τούς κατωτέρους του δέν άπόλλυσιν 
έκ τής άξίας του, άλλά κερδαίνει.

4. Έστε όλοι οί συνάδελφοι ώς άδελφοί καΐ ύπο- 
στηρίζετε άλλήλους κατά πάσης έξωτερικής έπι- 
βουλής. Αδίκημα πρός συνάδελφόν σας θεωρείτε 
ώς κοινόν άδίκημα καί μετέχετε τής χαράς καΐ τής 
λύπης άλλήλων ώς άνθρωποι ούχί ξένοι, άλλ’ ώς 
οικείοι καί άδελφοί.

Άλλά καί οί κ. κ. διευθυνταί, οΐτινες γίνονται 
αύτοί πολλάκις παραίτιοι τής διχονοίας, καλόν είναι 
νά ένστερνισθώσι τάς έξής συμβουλάς.

1. Μή δίδετε είς τούς άλλους έν παντΐ ζητήματι 
νά αίσθάνωνται ότι σείς είσθε διευθυνταί, ένθυμού- 
μενοε πάντοτε τό λόγιον "Ελληνος τράχηλος ζυγόν 
δεν υποφέρει. Σεϊς νά θεωρήτε ύμάς αύτούς ώς 
ισοτίμους, ώς primum inter pares, ύποβαλλόμενοι 
είς τούς αύτούς κόπους καί ύποτασσόμενοι μετά τής 
αύτής καί μείζονος προθυμίας πρός τούς νόμους καί 
τούς κανονισμούς τοΰ σχολείου.

2. Πάν, όπερ θά γίνη έν τώ σχολείφ, νά φαί
νεται ότι προέρχεται άπό τό σύνολον τών διδασκά
λων. Διά τοΰτο καί ή σύνταξις τοΰ προγράμματος, 
καί ή κατανομή τών μαθημάτων καί ή εκλογή τών 
βιβλίων τών διδακτικών, νά είναι άποκλειστικόν τοΰ 
συλλόγου τών διδασκάλων ε’ργον καί ούχί μόνον τοϋ 
διευθυντοΰ.

3. Έν τή συνεδρία μή έπιτρέπετέ ποτέ νά φέ- 
ρωνται ζητήματα προσωπικά άφορώντα τήν μέθοδον 
ή άλλα έλαττώματα τών διδασκάλων. Τοιαΰτα 
μετά πολλής προσοχής πρέπει νά λύωνται έν όλως 
ιδιαιτέρά μετά τοΰ διευθυντοΰ καί τοϋ διδασκάλου 
συνεντεύξϊΐ.

4. Προσπαθείτε όσον δύνασθε μόνοι νά εξομα
λύνετε τάς διαφοράς σας, καί μή άναφέρεσθε είς 
τάς προϊσταμένας άρχάς, εκτός έάν σπουδαιότατον 
γεγονός άπαιτεϊ τήν έπέμβασιν τής έξουσίας. Μή 
λησμονήτε ότι αί έριδες τών δημοδιδασκάλων φαι
δρύνουν ούχί σπανίως τάς άρχάς καί συνηθέστατα 
συμβαίνει νά κακίζηται ώς άνίκανος ό διευθυντής ό 
μή συμβιβάζων τά πράγματα όπως όπως.

5. Άλλ’ άν παραβλέπητε μετά γενναιοφρο- 
σύνης παραπτώματά τινα τών συναδέλφων σας, άτινα 
άποβλέπουν τό πρόσωπόν σας, μηδέποτε όμως νά 
συγχωρήτε νά κινδυνεύη τό σχολειον, ΐνα διατη- 
ρήται ή ομόνοια τών διδασκάλων πρός τόν διευ
θυντήν. Ό κανονισμός τοΰ σχολείου πρέπει νά δια- 
τηρήται καΐ έφαρμόζηται άκριβώς. Όστις δέ διδά
σκαλος παραβαίνει τοΰτον αύθαιρέτως καί αύθάδως, 
πρέπει νά τιμωρηθή. Ό διευθυντής οφείλει νά ύπο- 
μνήση άπαξ καί δΐς πρός τόν παρεκτρεπόμενον το 
καθήκον του, έν άρνήσει δέ, οφείλει νά έκθέση τό 
πράγμα άνευ άναβολής είς τήν προισταμένην άρχήν 
διά τά περαιτέρω.

6. Ό διευθυντής ώς άγρυπνος φρουρός τών νόμων 
καΐ κανονισμών τοΰ σχολείου πρέπει νά δίδη αύτός 
έν τή εύλαβεϊ τηρήσει τούτων τό καλόν παράδειγμα. 
Ό Ξενοφών ίίπε’Όποιοι τινες αν οίπροβτάται ώβι, 
τοιοΰτοι καί οί ύπ' αυτούς ώς έπι τδ πολύ γί- 
γνονται.

ΥΠΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΖΟΥ

Έν τω προηγουμένφ άρθρφ έποιησάμεθα λόγον 
περί τοΰ διοικητεκοΰ διοργανισμοϋ τών σχολείων, νΰν 
δέ νομίζομεν καλόν νά ρίψωμεν εν βλέμμα έπί τής κα
θόλου καταστάσεως τών σχολείων τοΰ λαοΰ, τά ό
ποια, καί τοΰτο λέγω μετά λύπης μου, εύρίσκονται 
είς κατάστασιν λίαν άπελπιστικήν. Περί τούτου 
έπιτρέψατέ μοι νά ύποβάλω ΰπό τόν έλεγχον ύμών 
τήν ταπεινήν μου γνώμην, ήν έμόρφωσα κατά τόν 
οκταετή διδασκαλικόν μου βίον.

Τό Δημοτικόν σχολειον, φρονώ, ότι πολύ έξε- 
τράπη τοϋ κυρίου σκοποΰ του, όστις προσδιορίζεται 
διά τών λέξεων πολυμερής μόρφωβις ή διάπλαβις 
χαρακτήρος’ διότι πάντες οί διδάσκαλοι πλήν ελά
χιστων έξαιρέσεων άπό τών έκ τών διδασκαλείων 
κορυφαίων μέχρι τών γραμματοδιδασκάλων είς ού
δέν άλλο δαπανώσι τόΰ χρόνον τής διδασκαλίας 
παρά είς τά τετριμμένα άπό τής συστάσεως τών 
σχολείων έν τή νεωτέρ^ι Έλλάδι, μέ τήν διαφοράν 
ότι οί μέν διδάσκουσιν αύτά μεθοδικώτερον τών δέ. 
Αύτά δέ τά τετριμμένα είναι ή άνάγνωσις, ή γρα
φή, ή άριθμητική καΐ ολίγα κανονίδια τής γραμ
ματικής. Τούτων οΰτως έχόντων δέον ν’ άνεύ- 
ρωμεν τά αίτια τής τοιαύτης έκτροχιάσεως τών 
σχολείων. ’Ερευνών τις δύναται ν’ άνεύρη πολ*λά  
τοιαΰτα, έγώ όμως θ’ άναφέρω τά κεφαλαιωδέστερα 
τούτων, άτινα, νομίζω, μεγάλως συνέτρεξαν ώστε 
νά περιαγάγουν τά σχολεία είς τήν λυπηράν ταύ
την κατάστασιν. Είναι δέ τάδε"

1) Ή έξάρτησις τών διδασκάλων άπό τής πολι
τικής, ήτις άγει καί φέρει αύτούς κατά τας ορέξεις 
της. Καί πράγματι πώς δύναται νά έργασθή τελε- 
σφόρως καί μετ’ένδιαφέροντος ό διδάσκαλος, όταν 
μετ’ άδημονίας άναμένη τήν έπιοΰσαν, ήτις άν κρί- 
νωμεν έκ τών μέχρι τοΰδε, δύναται νά φέρη τόν υπο
βιβασμόν, ή τήν μετάθεσιν ή καί τήν άπόλυσιν ώς 
ύπεραρίθμου δήθεν ;

2) Ή μή ταξινόμησις τών μαθημάτων κατά 
τάξεις καΐ ή μή υποχρεωτική αύτών διδασκαλία 
μέχρις ορίου ώρισμένου κατά τά οιάφορα σχολεία. 
Διότι ώς έχουσι σήμερον, άπαιτεϊ τά αύτά ή ύπη- 
ρεσία καΐ άπό τά μονότακτα, όσα καί άπο τά τε
τράτακτα, ή νά ειπω τό άληθές ούδέν άπαιτεϊ, άφοϋ
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ούδείς έλεγχος ένεργεϊται έπ'ι τών εργασιών τών σχο
λείων.

3) Ή εντελής άνεπιτήρησις τών σχολείων ύπό 
της πολιτείας’ διότι τό νά νομίζηϊ ή κεντρική ύπη- 
ρεσία δτι εποπτεύει τάς έργασίας τών σχολείων διά 
τών έπετοπείων εφορευτικών επιτροπών τοΰτο είναι 
όχι μόνον οίκτρά πλάνη, άλλά κάτι τι πλέον.

Άλλ’ έκτος τών αμαρτημάτων τούτων μήπως 
τουλάχιστον το προσωπικόν έχει κατανεμηθή καταλ
λήλως εις τά σχολεϊα, μήπως έχουν ταξινομηθώ ώς 
άπαιτεϊ ή σημερινή μόρφωσις τοΰ λαοΰ;Πολλοΰ γε καί 
δεϊ. Άφίνω δέ κατά μέρος τό περί διδακτηρίων καί 
διδακτικών οργάνων ζήτημα, διότε περί αύτών ού
δέ καν δύναται νά γίνεται λογος.

Έπί τοΰ ζητήματος τής ταξινομήσεως τών σχο
λείων καί τής τοποθετήσεως τοΰ προσωπικού έχω 
τήν έξής γνώμην.

1) Είς έκάστην πρωτεύουσαν Δήμου νά συστηθή 
άνά έν πλήρες δημοτικόν σχολεϊον έχον εξαετή κύ
κλον μαθημάτων καί έξ διδασκάλους.

2) Είς έκαστον χωρίον έχον άνω τών τριάκοντα 
μαθητών νά συστηθή έν άπλοΰν Δημοτικόν σχολεϊον 
έχον ένα διδάσκαλον καί τετραετή κύκλον μαθημά
των.

3) Είς έκαστον χωρίον έχον ολιγωτέρους τών 30 
μαθητών καί πλείους τών 15 νά διορίζηται είς 
γραμματ. έχων άπολυτήριον σχολαρχείου καί έξά- 
μηνον άσκησιν πρακτικήν.

4) Είς τά χωρία τά έ'χοντα ολιγωτέρους τών 15 
μαθητών ν’ άναλάβωσιν οί εντόπιοι ιερείς τήν δι
δασκαλίαν τών παίδων έπί μέτριοι άμοιβή.

5) Νά καθορισθή επακριβώς ή διδακτέα ύλη έκά- 
στης τάξεως δι’ έκαστον σχολικόν έτος, ήν άπρο- 
φασιστως οφείλει ό διδάσκαλος νά διδάσκη, καθ’ 
δσον ή έλευθερία περί τήν έκλογήν τής ΰλης ύπό 
τών διδασκάλων έφερε τά παρατηρούμενα κάκιστα 
αποτελέσματα.

6) Οί μαθηταί τών γραμματοσχολείων μετά τήν 
άποπεράτωσιν τών έν αΰτω μαθημάτων, έάν έπι- 
θυμώσι τελειοτέραν μόρφωσιν, δέον νά φοιτώσιν έν 
έτος εις τήν άνωτέραν τοΰ άπλοϋ σχολείου, οϊ δέ 
απόφοιτοι τούτου νά φοιτώσιν έπί δύο έτη είς τό 
άνώτερον τμήμα τοΰ πλήρους σχολείου, έν ώ θά 
προσκτώνται τοσαύτας γνώσεις καί τοιαύτην μόρ- 
φωσιν, ώστε νά είναι ικανοί, ινα είς τά διάφορα 
βιοποριστικά έργα έπιτυχώς έπιδίδωνται καί άνω
τέραν μόρφωσιν οί βουλόμενοι έπιδιώκωσι.

7) Οί διδασκόμενοι ύπό τών ιερέων μαθηταί νά

1. Εις τάς μεγαλοπόλεις βιβαίως θά συστηθώσι πλείονα 
τοϋ ένός.

2. Εις τά σχολεϊα, δπου ή πληθύς τών μαθητών τοϋ 
κατωτέρου τμήματος δέν απαιτεί δε*  έκάστην τάξιν καί 
ίδιον διδάσκαλον, δύναται νά περιορισθή δ άριθ. τών διδ. 
είς 4 μόνον.

3. Εις τά άπλά σχολεϊα δέον νά διορίζηται και δεύ
τερος διδάσκαλος, έάν ή μαθηταί ύπερβαίνωσι τούς 70. 

κατατάσσωνται είς οίανδήποτε τάξιν τοΰ άπλοΰ 
σχολείου κρίνονταε ικανοί.

8) Οί νεοδιοριζόμενοι διδάσκαλοι παντός βαθμοΰ 
νά τοποθετώνται ώς δεύτεροι ύπό άρχαιοτέοους καί 
κατά βαθμόν ίσου; ή άνωτέρους είς τά κατώτερα 
τμήματα τών σχολείων.

9) Μετά διετή δέ διδασκαλίαν νά τοποθετώνται 
οι μέν πρωτοβάθμιοι ώς διευθυνταί τών απλών δη
μοτικών σχολείων τών έχόντων δύο διδασκάλους, 
ή καί ώς διδάσκαλοι έν τή 4η τάξει τών πλήοων 
σχολείων, οϊ δέ δευτεροβάθμιοι καί τριτοβάθμιοι 
ή ώς δεύτεροι διδάσκαλοι είς τά άπλά σχολεϊα ή 
καί ώς διευθυνταί είς τά άπλα τά άπαιτοΰντα^ ένα 
μόνον διδάσκαλον.

10) Μετά διετή δέ διδασκαλίαν έν αύτοϊς οί μέν 
ποωτοβ. νά τοποθετώνται ώς διδάσκαλοι έν τή 5η 
τάξει τών πλήρων σχολείων, οί δέ δευτεροβάθμιοι 
ώ; διευθυνταί τών απλών σχολείων τών έχόντων 
δύο διδασκάλους, ή κα'ι ώ; διδάσκαλοι είς τό με- 
σαΐον τμήμα τών πλήρων σχολείων.

11) Μετά διετή διδασκαλίαν έν τή 5η τάξει οί 
ποωτοβ. νά τοποθετώνται ώς διευθυνταί τών πλή
ρων σχολείων, έάν ύπάρχη θέσις κενή.

12) Νά τηρήταε αύστηρώς ή άρχαιότης καί ού- 
δείς ύποβιβασμός νά γίνηται άνευ αίτήσεως τοΰ δι
δασκάλου.

13) ’Επειδή οί εκ τών επιτροπών διδάσκαλοι 
άδυνατοΰσι νά ίκανοποιήσωσι τάς σημερινάς απαι
τήσεις τών σχολείων, λίαν συντελεστικόν καί δι’αύ
τούς καί διά τά σχολεϊα θά ήτο, άν τοποθετώνται 
ώς δεύτεροι διδάσκαλοι είς τά άπλα σχολεϊα, ή είς 
άπλά τμήματα τών πλήρων, ϊνα τή οδηγία τών 
διευθυντών καί λοιπών διδασκάλων άποβώσιν ωφέ
λιμοι.

14) Μεγάλως παραβλάπτει τήν πρόοδον τών 
σχολείων καί ή μή τακτική φοίτησις τών μαθητών. 
Τό κακόν τοΰτο δύναται νά περιορισθή διά τοΰ άπο- 
κλεισμοΰ τών μαθητών έκ τών έξετάσεων έπί ώρι- 
σμένου άριθμοΰ απουσιών. Τό μέτρον τοΰτο δέον νά 
έφαρμοσθή τούλάχιστον διά τά ανώτερα τμήματα 
τών σχολείων.

15) Μεγάλως έπίσης θά συντελέση είς τήν πρόο
δον τών σχολείων καί ό καθορισμός τοΰ χρόνου τών 
εγγραφών διότι κατά τά ίσχύοντα έγγράφονται ώς 
μαθηταί καί κατά τάς παραμονάς τών έξετάσεων.

16) Κακώς πολύ κακώς έχει καθορισθή καί ή 
έναρξις τών μαθημάτων διότι κατά τά ίσχύοντα 
αί έξετάσεις περατοϋνται κατά τό Δον δεκαήμερον 
τοΰ ’Ιουλίου, ή δέ έναρξις γίνεται ακριβώς μετά 
20 ήμέρας, δηλ. δτε είναι αδύνατος ή διδασκαλία 
καί έπικίνδυνος ή συγκέντρωσις τών μαθητών έν 
τοϊς σημερινοϊς δημ. σχολείοις.Όθεν τά μαθήματα 
δέον ν’ άοχωνται τήν πρώτην Σεπτεμβρίου.

’Επειδή ούδεμία προσοχή καταβάλλεται διά τήν 
εύπρεπή διακόσμησιν τών σχολείων, ώς καί διά τά 
απολύτως αναγκαία έφόδια πρός άνετον διαμονήν

καί διδασκαλίαν τών μαθητών καλόν θά ήτο, έάν 
έθεραπεύετο ή ελλειψις αΰτη διά τοΰ έξής τρόπου.

17) Κατά τήν έγγραφήν έκαστος μαθητής νά 
καταθέτη μίαν δραχμήν δικαίωμα έγγραφής είς τό 
έν έκάστω Δήμω συσταθησόμενον ταμεϊον Δημοτ. 
Έκπαιδεύσεως, όπερ ποσόν νά διατίθεται άποκλει- 
στικώς ύπέρ τοΰ προλεχθέντος σκοποΰ.

Διά τοΰ μέτρου τούτου σύν τώ χρό^ω, ύποθέτω, 
ότι όλα τά σχολεϊα θ’ άποκτήσωσιν άπαντα τά 
χρειώδη. Διότι μά τήν άλήθειαν είναι οίκτρόν βλέ- 
πη τις έν πλήρει 19φ αίώνι τούς έλληνόπαιδας κα- 
θημένους όκλαδόν καί γράφοντας έπί τών γονάτων.

Σ. Σ. Τήν άνωτέρω πραγματείαν κατεχωρίσαμεν, 
διότι θέλομεν νά δοθή άφορμή είς τούς δημοδιδα
σκάλους νά εϊπωσι τήν γνώμην των περί διοργανι- 
σμοΰ τών σχολείων. Πρός πολλάς τών άνω έξενε- 
χθεεσών γνωμών, ήμεϊς έχομεν έναντίαν γνώμην, μά 
λιστα δέ δέν άρέσκει ήμϊν τό πολυποίκιλον καί άνοι- 
κονόμητον τών φάσεων, δι’ ών μέλλει νά διέλθη ό 
δημοδιδάσκαλος. Έγώ θέλω νά μένη έν μια καί τή 
αύτή θέσει ό δημοδιδάσκαλος πάντοτε άκλόνητος’ 
διότι τότε μόνον δύναται νά εύδοκιμήση. Ή διηνε
κής ροή καί τό άστατον παραβλάπτουσι σπουδαίως 
καί έν τή παιδαγωγική ώς καί έν παντί άλλω έργω.

»σαρα, δέν πρέπει διά τοΰτο νά τ’ άφήνωμεν μωρό 
άκόμη νά βαδίζη τετραποδητί! ». Ό φόβος του 
κ. Μιχαλοπούλου είναι μόνον χιμαιρικός. Έγώ δι
δάσκων έπί πέντε κατά συνέχειαν έτη τήν πρώτην 
άνάγνωσιν τόν διαβεβαιώ, ότι ούδέποτε μοΰ συνέβη 
τό τοιοΰτον καί ότι άπό τοΰ δευτέρου μαθήματος 
οί μαθηταί μου ούδέποτε συνέχεον τάς διφθόγγους 
μέ τά φωνήεντα. Άλλά ό κ. Μιχαλόπουλος, δέν 
άμφιβάλλω, δέν θά παρεδέχετο τοιούτους παιδα
ριώδεις φόβους, έάν είχε τήν συγκατάβασιν νά συν- 
τάξη τό «Νέον Έλλ. Άλφαβητάριόν του» όχι άπό 
τοΰ σπουδαστηρίου του καί έντός έβδομάδος (ίσως 
καί όλιγώτερον), άλλ’ έν αύτή τή αιθούση τής Αης 
τάξεως.

V

Αύταί είναι αί ίδιαίτεραι τοΰ κ. συγγραφέως άρ- 
χαι περί πρώτης άναγνώσεως, πρός τάς οποίας πολύ 
δικαίως δέν συμφωνεί ούδέν τών παρ' ήμϊν έκδοθέν- 
των ’Αλφαβηταρίων. Αί άρχαί αύται διισχυρίζεται 
ό κ. συγγραφεύς, ότι έχουσι τήν πηγήν των άπ’ 
εύθείας άπό τής ψυχολογίας, πράγματι όμως, ούτε 
μέ τήν ψυχολογίαν ούτε μέ τήν λογικήν συμφωνοΰ- 
σιν, ώς άναλύοντες έκάστην έξ αύτών εΐδομεν. Έπί 
τοιούτων άρχών στηριζόμενον τό Αον τεΰχος τοΰ 
«Νέου Ελληνικού ’Αλφαβηταρίου» τοΰ κ. Μιχαλο- 
πούλου δέν ήδύνατο άλλως παρά ν’ άποβή τό και
νότερου μέν τών μέχρι τοΰδε έκδοθέντων τοιούτων 
βιβλιαρίων, άλλά καί τό κενώτερον, κατά τήν τα
πεινήν μου κρίσιν, όλων αύτών, όχι δέ άντάξιον 
τής μεγάλης σπουδαεότητός του καί τοΰ ονόματος 
τοΰ συγγραφέως, παρ’ ού ώς έκ τής θέσεώς του 
πολύ σπουδαιότερα καί λογικώτερα έργα περιμένει 
άπας ό διδασκαλικός κόσμος νά ϊδη.

Έν Τυρνάβω τϊ) 15 ’Ιουνίου 1893

Λημοαΰένης ΛΙ. Άνδρεάδης 
δημοδιδάσκαλος.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ κ.
Θ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια χαΐ τέλος)

Άς έπισκοπήσωμεν ήδη καί τήν ύπολειπομένην 
έτι ιδίαν άρχήν τοΰ κ. Μιχαλοπούλου. Ό άξιότι- 
μος συγγραφεύς τοΰ Ν. Έλλ. Αλφαβηταρίου 
φρονεί ότι «ψυχολογικώς ού μόνον όρθότερον, άλλά 
»καί άναγκαϊον είναι, ίνα ό μαθητής διδαχθή πρώ- 
»τον τό ου ώς έν όλον καί είτα τό ο. Καθότι ό συν- 
δέσας «ψυχολογικώς πρός τήν γραφήν ου τήν 
φωνήν ου ούδέποτε θά έκφέρη τήν φωνήν ταύτην 
«προ τοΰ ο, έν ω έθισθείς ήδη, όπως είς τήν θέ- 
»αν τοΰ ο έκφέρη τόν φωνήν ο, ούτος ορμή αύτο- 
»μάτως, όπως έκφέρη τήν φωνήν ταύτην καί πρό 
«τής γραφής ου, έξ ής προσλαμβάνει ψυχολογικώς 
»(είναι ή εικοστή ίσως φορά, καθ' ήν κάμνειι χρή- 
»σιν τοΰ όρου τούτου) τό ο ώς τι αύτο^ελ’ή Έ 
νοήσατε, πιστεύω, τί θέλει μέ όλα 
άζιότιμος Συγγραφεύς. Έκ φόβου 
τερον προφέρωσιν οί μαθηταί τό 
τό αο ώς αϊ φοονεϊ ό κ’ Μιχαλόπουλος ότι πρέπει 
νά μή διδάξωμεν πρώτον τό Ο άλλά τάς διφθόγ
γους πρώτον καί έπειτα τά φωνήεντα.

Μέ άλλα λόγια σάν νά λέγη· «έπειδή φόβος 
«ύπάρχει μήπως καί κατά τό όρθοπεριπάτημα τό 
«παιδί έξακολουθή κάποτε νά σύρηται μέ τά τέσ-

1“ 
αύτοτελές. Έ- 

αύτά να είπη ο 
μήπως ύστερώ- 
ου ώς οΰ και

ΤΙΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΤΕΡΓΓΟΙ
(Παιίαμωχικο? διάλογος Α και Β)

«Τοϋ μετά κόπου τιχηζον (α) 
»εϊκ*  νμνοι οί μεΜφωνοι, 
ινσζε'ρας φημης απαρχή. 
κΑντοι πίστη βεβαίωσις 
·τωτ τόσωτ άρετΰτ αυτού ! »

Iliriapoq
Α

Ποσώς ό νοϋς ό άϋλος δέν ίπταται άφ’ δπου 
ύψοΰται χτίσμα ύλικ'ον χοινοΰ τίνος ανθρώπου.
Τό εργον τό πνευματικόν, τό μέγ’ αύτό χαί μόνον 
αναπτερώνει τόν θνητόν είς τοΰ Θεοΰ τόν θρόνον.

οί αγλαοί εκείνοι(α) Τοϋ θεσπεσίου τής Δίρκης άετοϋ
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Β
Κα'ι τις τήν ανθρωπότητα εκιΐ αναβιβάζει 
κα'ι τό θνητόν σαρκίον μα; μ’ ’Εκείνον συμβιβάζει ; 
Τί ειν’ έκεΐνο τό δι’ Ού τό πνεΰμα μου ύψοϋται 
και βαθμηδόν πρός άγγελον τανύπτερον ΐσοΰται ; 
Είπε μοί το, όπως πεσών πρηνής τό προσκυνήσω 
καί δάκρυα εύγνώμονα έκ τής ψυχής μου χύσω.

Α
Σχολεΐον λέγουσι πολλοί τό όνομα έκεΐνο- 
πλήν οϋόίΓερως ομιλούν, καθ’ δσον έγώ κοίνω. 
Καί τί τ’ δνομ’ αύτό δηλοΐ ; Μή κτϊριον μαρμαΐρον, 
τεχνητού κατασκεύασμα έκ τών εΰπρεπεστέρων ; 
αλλά τό κτίσμα δύναται δσον κι’ άν σελαγίση 
τάς πτέρυγας τοϋ πνεύματος καί μόνον νά τανύση : 
πρό τοϋ κλεινοϋ αγάλματος Έρμοΰ ή ’Αφροδίτης 
ίστάμενος ό άξεστος τυχαίος παροδίτης 
νομίζεις, δτι τήν ψυχήν αύτοϋ θά α’ιοθανθή 
ένθουν καί πτερυγίζουσ»ν τό κάλλος ενθ’ ανθεί ; 
’Αλλά και πόσα πνεύματα εις τόσα τής γή; μέρη , 
ώς έξ ήλιου πάσ’ άκτίς, ήτις παντοΰ μαρμαίρει, 
έξέμαθον εις τό αύτό πανόμ-οιον σχολεΐον 
καί ούτως έφωτίσθησαν φωτίσαντες τόν βίον ! 
άρα δέν είνε κτϊριον μή πάλαι αί Άθήναι 
λαμπραί άπό τής φύσεως λαμπραϊ τώρα δέν είνε ; 
πλην δσοι τόζί ύψωσαν σοφίας τό πεδίον 
μή είχον τό αύτό μ’ ήμάς περικαλλές σχολεΐον ; 
Μ’ είς τό αύτό έσπούδασαν ό Πλάτων, ό ’Ικτίνος 
ό Δημοσθένης, Πλούταρχος, δ Πίνδαρο; έκεΐνο; ; 
Καί άν έντός χρυσοπηγοϋς Ναοΰ τήν προσευχήν σου 
έκπέμψης πρός τόν ΰψιστον, συντρίβεις τήν ψυχήν σου 
πλειότερον ή έν μικρώ έρημικω ναΐσκω ; 
άνώτερόν τι τήν ψυχήν, ότι ύψοΐ εύρίσκω !

Β
Κενήν τήν λέξιν θεωρών, δτι είνε τό σχολεΐον, 
λοιπόν πώς ονομάζεται φρονείς αύτό... Βιβλίον;

Α
Βιβλίον εινε ιδεών κρυστάλλωσις, δέν λέγω, 
είς συστοιχίας λέξεων- πλήν δέν συγκαταλέγω 
είς έν και κοινόν όνομα τώφέλιμον βιβλίον 
μέ τάχρηστον η βλαπτικόν δσον όμάς θηρίων, 
Βιβλίον! Άλλά τις αύτό, έστω καί άν άπλότης 
εις ύφος καί συνάφειαν, λέξεως άνθηοότης 
τό διακρίνη, τί; αυτό δύναται νά νοήση 
άν τί σημαίν’ ή λέξις του πρότερον δέν γνωρίση; 
άν τ’ δ,τι δήποτε καλόν έντός αύτοϋ έγκλείη, 
έστω καΐ άν τά κρύφια προβλήματ’ αύτό λύη; 
κ’ έάν κοσμήται μέ χρυσά; έγχρωμους καΐ στιλβούσα; 
εικόνας εκ τοΰ φυσικού ληφθείσας κ’ έξηγούσας 
κατά τι τήν περιγραφήν άμέμπτως ύφασμένην 

καΐ έστιχουργημένην, 
τίς, λέγω, αύτό δύ/αται δσον καν προσπαθήση 
μόνος, χωρίς νά διδαχθή, νά τό κατανοήση; 
Βλέπει; λοιπόν ή λέξις σου καλόν λαμπρόν βιβλίον, 
δτι δέν ύπολείπεται τής λέξεως Σχολεΐον:

Β
Πλήν έως τώρα, φίλε μου, άν καί πολύ μέ πείθης, 
περί τών δύο γίνεται λόγος ούχί συνήθης.

στίχοι, ούς άμυδρώς καί κατά τόν νοΰν τής φράσεως μόνον 
μετηνέγκομεν χάριν τών μή καταγινομένων περί τόν βα
θύνουν όντως Πίνδαρον, έχουσιν ούτως; (Όλυμπ. ΙΑ’ 
Στρ.-στ. 5-8). Εί δέ συν πόνω τις εύ πράσσοι (δηλ. νικών) 
μελιγάρυες ύμνοι ύστέρων άρχά λόγων τέλλεται κα: πιστόν 
δρκιον μεγάλα ις άρεταΐς.

Έν ’ΛΟήνκςέκτουΤυπογραφείόυΑΝΕΣΤΗ ΚίΙΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ 1893—303'9.

Πάντες, ώς εκ μιάς φωνής, συγγράφοντες, ό Τύπος, 
μονογραφοΰντες λόγιοι, φωνάζουν. Εινε ρύπος 
το Εθνος το Ελληνικόν φωτός τό πάλ’ 'Εστία 
ν“ ίΛή εχη τάληθινά Σχολεία καί βιβλία !...

Α
Λοιπον αφοϋ επείσθημεν, σοί λέγ’ δτι τό θειον 
πνεΰμα ύπάρχει είς αύτό τό όνομα Σχολεΐον, 
ή κτϊριον ειν’ έκπαγλον ή τι τών δωματίων 
— βεβαίως όχι πνιγηρόν ή πλήρες αικροβίων—

% Β
Καΐ ποιον εινε;

Α
Ή ψυχή ζωήν ή έμφυσώσα 

τοΰ αληθούς παιδαγωγού μορφή είν’ ή μειδιώσα, 
ή πάντοτε είς τά μικρά τήν τών καλών γονέων 
αναμιμνήσκουσα μορφήν ή δλων τών άνθέων 
απαλωτέρα πάντοτε- τήν παιδικήν καρδίαν 
η συγκιρνώσα φυσικώ; μέ τήν διδασκαλίαν- 
ή φέοουσα έν έαυτή τό άϋλον, τό όντως ον 
καί αίρουσα τά τέκνα μας έκεΐ είς τόν Θεόν. 
Τήν δύναμιν άρύεται έκ τής άγάπης μόνον, 
ην τρέφει πρός τό Έθνος του καί ά,ψηφεΐ τόν πόνον. 
Ως ό γονεύς έργάζεταί άρτον ζωής παρέχων, 

οτι δ’ είργάσθ’ είλικρινώς χαράν του’μόνην έχων ! 
’Άν δέ τό σώμα σθεναρόν νομίζη τι; δτ’ είνε 
ανευ ψυχής άριπρεποΰς καλώ; άν λέγη, κρίνε- 
καί δσον ήτ’ ωφέλιμος ή παλαιά θρησκεία ; 
εχουσα θαυμαστού; ναού; πλήν ώς θεόν τόν Δία, 
τόσον θά ή ωφέλιμον καί τό λαμπρόν Σχολεΐον 
ανευ λαμπρού παιδαγωγού, ή τό χρυσοΰν βιβλίον. 
Εις τής ζωής τόν Ούρανόν δπου ή θεία γή 
δ ’Εθνικός Διδάσκαλος τό "Εθνος πτερυγοΐ !

Έκ Πειραιώς I. Γ. Γχαννοϋκος.

ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Πρ'οζ χρήβιν τών δημοδιδασκάλων

ΥΠΟ
Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έν Άθήναις. Τιμάται δρ. 1,50.

'Η ειδική αύτη μονογραφία, δι’ ής εξετάζεται 
καθ’ όλας τάς όψεις αΰτου το δημοτικόν σχολεΐον 
μέ ενα διδάσκαλον καί τέσσαρας τάξεις, είναε απα
ραίτητον βοήθημα είς πάντα δημοδιδάσκαλον. Διότε 
μόνον καθ’ ήν ύφήγησιν δίδει ό συγγραφεύς δύνα
ται νά γίνη τι καλόν έν τώ σχολείω. Είναι δέ τό 
βιβλίον οΰτω γεγραμμένον, ώστε νά δύναται πάς 
δημοδιδάσκαλος νά τό έννοήση καΐ νά τό έφαρμόση, 
έάν θέλη. Άποστέλλεται πρός πάντα ταχυδρομικώς 
έλεύθερον ταχυδρομικών τελών προπληρώνοντα τό 
άντίτιμον τοΰ βιβλίου.


