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ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ούδεμία τάξις άνθρώπων δικαιούται νά ύφί— 
σταται άπολαύουσα τής έκτιμήσεως τής κοι
νωνίας, έάν δέν γινώσκη τά καθήκοντα της 
καί δέν δεικνύηται πρόθυμος νά ύπερασπίσϊ) τδ 
δίκαιον αυτής κατά πάσης προσβολής δθεν δή
ποτε προερχόμενης. Κατά τούς έσχάτως χρό
νους ύπδ τδ πρόσχημα τής κρείττονος τών 
σχολείων διαρρυθμίσεως συνετελέσθησαν αδι
κήματα κατά τών σχολείων καί τών δημοδι
δασκάλων, ά διετάραξαν τήν ομαλήν τών σχο
λείων έργασίαν καί έγέννησαν έν ταϊς καρδίαις 
τών διδασκάλων τήν άγανάκτησιν καί τήν άπο- 
γοήτευσιν. ’Επειδή δέ, ώς μανθάνομεν, έν τφ 
ύπουργείω τής Παιδείας νέαι πάλιν παρασκευά
ζονται τών σχολείων διαρρυθμίσεις ύπδ τών 
αυτών δυστυχώς προσώπων, ά περιήγαγον τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν είς τήν παρούσαν αθλιό
τητα, νομίζομεν δτι ό δημοδιδασκαλικδς κό- 
σαος σύμπας δέν πρέπέι νά μείνη αδιάφορος 
πρδ τών αναμενομένων μεταβολών. Τά ζητή
ματα, περί α δφείλουσι νά ένασχοληθώσιν οί 
δημοδιδάσκαλοι είναι τά έξής·

α') "Αν είναι δυνατόν νά ζήσωσι μέ ήλατ- 
τωμένους μισθούς κατά 20 °/0 μάλιστα οί 
πρωτοβάθμιοι.

β') "Αν ή έπιβολή διδάκτρων είς τούς μαθη
τάς πρδς όφελος τών διδασκάλων καί ή είσπρα- 
ξΐς αύτών παρά τούτων εινε πανταχοϋ κατορ
θωτή και άν τούτο δύναται νά άντισηκώση τήν 
έλάττωσιν τής μισθοδοσίας αυτών.

γΖ) Αν είς τδν διορισμόν ή είς τήν παύσιν 
τών δημοδιδασκάλων πρέπει νά παραχωρηθή 
είς τούς δημάρχους μείζων έξουσία.

δ') Πώς είναι δυνατόν νά διοργανωθή ή δη
μοτική έκπαίδευσις, ώστε νά έξασφαλισθώσιν 
οί καλοί διδάσκαλοι άπδ τήν αυθαιρεσίαν τών 
προϊσταμένων άρχών, νά χειραφετηθώσι δέ άπδ 
τήν δουλικήν κηδεμονίαν τής κεντρικής έξου- 
σίας, ήτις καί άμέσως καί έμμέσως έπιβάλλε
ται είς αύτούς διά τού κράτους αύτής ώς έχου- 
σα τδν κεραυνόν τού Διδς σκανδαλωδώς έπεμ- 
βαίνουσα είς τήν έπιστημονικήν αύτών συνείδη- 
σιν καί άναγκάζουσα αυτούς νά προσαρμόζωνται 
είς ιδέας καί μεθόδους, άς αυτοί άποκρούουσιν 
ώς έσφαλμένας καί βλαβεράς.

ε') Όποια πρέπει νά είναι τά όρια τής πο
λιτικής έξουσίας, καθ ’ δσον αφορά είς τήν έσω- 
τερικήν τών σχολείων έργασίαν, ήτοι τδ σύ
στημα τδ παιδαγωγικόν, τήν έκλογήν τών βι
βλίων, τάς μεθόδους τής διδασκαλίας, τδ πρό
γραμμα τών μαθημάτων.

Τά πέντε ταΰτα ζητήματα ύποβάλλομεν είς 
τήν μελέτην τών κκ. διδασκάλων, ή δέ « Έκ- 
παίδευσις ανοίγει τάς στήλας αύτής είς τούς 
συνδρομητάς αύτής καί είς πάντα διδάσκαλον, 
δστις έχει νά προτείνη τι καλόν ύπέρ τών σχο
λείων καί τών δημοδιδασκάλων.
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ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΩ

Δ

Εϊδομεν δτι δύο οδούς ήκολούθησαν κατά τήν 
διδασκαλίαν τής μητρικής γλώσσης άλλοι μέν τήν 
συνθετικήν, άλλοι δέ τήν αναλυτικήν. 'Υπήρξαν 
δέ καΐ πολλοί, οΐτινες συνεβούλευσαν έν τω δημο- 
τικώ σχολείφ ούδεμιάς γραμματικής διδασκαλίας 
νά γίνηται χρήσις, ώς βλαβερας μάλιστα είς τήν 
φυσικήν άνάπτυξιν τής γλώσσης τών παίδων. Αλλ 
ήμεϊς άπεδείξαμεν δτι δέν είναι δυνατόν νά στε- 
ρηθή τό δημοτικόν σχολεΐον τής γραμματικής δι
δασκαλίας, ότι ή συνθετική μέθοδος, ή άπό τής 
γραμματικής όρμωμένη, είναι πλημμελής καϊ δτι 
καί ή άναλυτική ή άπό τών παραδειγμάτων πρός 
τόν σκοπόν τοϋ κανόνος τείνουσα είναι μονότονος 
καϊ άηδής. 'Ωσαύτως δέ καί ή τό άναγνωστικόν 
βιβλίον πρός γλωσσικούς σκοπούς μεταχειριζομένη 
παρατρέπει τό ενδιαφέρον τών μαθητών, δπερ πρέ
πει κυρίως νά είναι πρός τήν άντίληψιν τών γρα— 
φομένων συγκεντρωμένον. 'Υπολείπεται δέ άλλη ο
δός, ήτις φαίνεται ήμΐν ουσα άπηλλαγμένη πάντων 
τών έλαττωμάτων τών προηγουμένων μεθόδων. 
Τοιαύτη δέ είναι πάλιν ή άναλυτική, άλλ έπϊ ύλης 
συνεχούς, ιδιαιτέρως πρός γλωσσικούς σκοπούς υπαρ- 
χούσης.Ούτω δέ μένει τό άναγνωστικόν τών παίδων 
βιβλίον άνεπηρέαστον έκ τής γραμματικής άναλύσεως 
πρός δν είναι προωρισμένον σκοπόν, πρός ηθικήν καϊ 
διανοητικήν αύτών μόρφωσιν.

Ή γλωσσική διδασκαλία άρχεται άπό τοϋ πρώ
του έτους τής είς τό σχολεΐον κατατάξεως τοΰ μα
θητοΰ. Ένταΰθα δ’ έν πολλοϊς συνδέεται μέ τήν 
άνάγνωσιν καϊ γραφήν προπαρασκευάζουσα καϊ 
συμπληροΰσα αύτάς. Καϊ προπαρασκευάζει μέν,δεότι 
γυμνάζει τούς μαθητάς πρό τής άναγνώσεως νά 
χωρίζωσι τάς λέξεις, δσας άκούουσι, είς συλλαβάς 
και τάς συλλαβάς είς γράμματα, συμπληροϊ δέ, 
διότι προσθέτει πλείονα περί τών λέξεων, άς άνέ- 
γνωσαν οί μαθηταί π. χ. περί τών λέξεων «φώς, 
ρίς κλπ.»δτι τά πολλά λέγονται φώτα, ρίνες κλπ.» 
δτι γράφονται ούτω καϊ ούχί άλλως. Βεβαίως τά 
γλωσσικά έν τή τάξει ταύτη πρέπει μετά φειδω- 
λίας μεγάλης νά παοέχωνται. Νομίζομεν 
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δτι 
τά 

έξής έν τη τάξει ταύτη. 01 παϊδες πρέπει νά γι- 
νωσκωσι κατά τδ πρώτον έτος·

1. ένικδν καϊ πληθυντικόν τών ονομάτων έν τη 
ονομαστική.

2. 'Ονόματα προσώπων, πραγμάτων καϊ της 
ποιοτητος αύτών (ούσιαστικά καϊ επίθετα).

3. αντωνυμίας.
4. 'Ρήματα έν τή οριστική έγκλίσει κατά τά

δέ
Ουνάμεθα νά περιορίσωμεν τάς απαιτήσεις είς

τρία τοΰ χρόνου σημεία τώρα, πρωτήτερα, νοτε
ρόν.

5. Τήν διάκρισιν τών φωνηέντων καϊ τών-δι
φθόγγων είς μακρά καϊ βραχέα καϊ τών συμφώνων 
είς χειλεόφωνα, οδοντόφωνα καί ούρανισκόφωνα.

6. Τήν διάκρισιν τών τόνων καί τών πνευμάτων
ώς καϊ τής άποστρόφου. ,

7. Νά όρθογραφώσι περί τάς 50 λέξεις. Πρό 
παντός δέ πρέπει έν τή τάξει ταύτη νά μεταδώ- 
σωμεν είς τούς μαθητάς έννοιας συγκεκριμένας καί 
τάς καταλλήλους πρός έκφρασιν τών έννοιών αύτών 
λέξεις. Βεβαίως οί μαθηταί, πριν έλθωσιν είς τό 
σχολεΐον, ομιλούσε έν τή οικογένεια των έλευθέρως 
περί παντός συμβαίνοντος. Άλλ’ ή γλώσσα τής οι
κογένειας πρέπει έν τώ σχολείω νά πλουτισθή, έν 
πολλοϊς δέ καϊ νά καθαρισθή. Γίνεται δέ ή κάθαρ- 
σιν τής γλώσσης ούχϊ διά τής άπομνημονεύσεως λέ
ξεων καϊ φράσεων, ούδέ διά τής έξηναγκασμένης 
μιμήσεως τής γλώσσης τοΰ διδασκάλου ή τοΰ βι
βλίου. 'Η κάθαρσις πρέπει νά γίνηται έπί ύλης, 
ήτις τέρπει τόν μαθητήν καί δεσμεύει αύτοϋ τήν 
προσοχήν καί ώθεϊ αύτόν νά έκφράση δτι γιγνώσκει 
ή αισθάνεται. Ή γλώσσα λοιπόν προάγεται διά 
τής ομιλίας, ήτις προκύπτει έκ τής ανάγκης πρός 
άνακοίνωσιν σκέψεων άνευ ιδιαιτέρου τινός σκοποΰ 
καί οίονεί οϊκοθεν. Τοιαύτην δύναμιν άσκοϋσιν είς 
τάς ψυχάς τών μαθητών ή περιγραφική διδασκα
λία τών αισθητών (φυσική ιστορία, πατριδογραφία, 
πραγματογραφία) καί τά παραμύθια.

Λεύτερον έτος.

Εν τή τάξει ταύτη άναφαίνεται κεχωρισμένον 
τό μάθημα τής γλωσσικής διδασκαλίας καί ώς τοι- 
οΰτο εξακολουθεί καθ’ δλας τάς τάξεις τοΰ σχολείου. 
Ή μέθοδο ς τής διδασκαλίας είνε άναλυτική. ’Ε
πειδή δέ ή ύλη τής γλωσσικής άναλύσεως πρέπει 
νά εινε τερπνή καί τοιαύτη, ώστε οί μαθηταί νά 
μή άηδιάζωσι, οσάκις καί άν γείνη τής ύλης έπ- 
ανάληψις, μεταχειριζόμεθα τό έξής ποίημα τοΰ 
Βηλαρά.

Τό ψάρε καί τά ψαροπούλα
1.

Μή χωρίζεσθε, παιδιά μου, 
όλα έρχεσθε κοντά μου 
ς’ τό ποτάμε μέσα τρέξτε 
όσο θέλετε νά παίξτε.

2.
’Σ τά ρηχά μή ξεγεληέσθε 
καί ’ς τής άκραις μή πλανηέσθε, 
Ειν’ εχθροί καί φυλαχθήτε 
νά μή τύχη και βλαφθήτε !

3.
Έτσι τά ψαροπούλα του 
σΰρον δλ’άπο κοντά του 

συνεβούλευε τό ,ψάρι 
ποΰ ήτο μέσα ’ς τό ποτάμι.

4.
Άλλ’ αύτά τρελλά όψάρια 
άμετάπειστα κεφάλια 
μέ τήν μάννα τους γελοΰσαν 
τήν έρμήνια δέν ψηφοΰσαν.

5.
*Ητθ ώρα ποΰ τό χιόνι 
τών βουνών καί ό πάγος λυώνει, 
τό ποτάμε ξεχειλίζει 
καί τόν τόπον κατακλύζει.

6.
"Ώ ! φωνάζουν δλ ’ αντάμα 
τά ψαράκια, ώ τί θαΰμα ! 
σπίτια, δένδρα όλα ένα, 
νά τα καταποντισμένα.

7.
Φόβος πλέον δέν μάς μένει, 
πέλαγος ή οικουμένη ! 
ήλθεν, ήλθεν ό καιρός μας, 
ειν’ ό κόσμος ίδικός μας.

8.
Τί λές, μάννα, είνε χρεία 
νά ’χωμεν άλλην ύποψίαν I 
— Μάλιστα, παιδιά μου, τώρα 
νά φοβήσθε είναι ώρα.

9.
Τό νερό αύτό διαβαίνει 
κ’ ή στεριά σάν πρώτα μένει. 
Σταματάτε, άκροασθήτε 
νά ινήν τύχη και χαθήτε.

10.
Ώχ καί σύ όλο γκρινιάζεις, 
όλο θέλεις νά μάς σκιάζης. 
Έχε ’γειά, τής λέν, θά πάμε, 
άλλα λόγια δέν γρηκάμε.

11.
Τό ποτάμι τους άφίνουν, 
δίχως άλλο νά προσμείνουν 
κι’ όσο δύνανται τρεχάτα, 
πρός τούς κάμπους κόπτουν στράτα.

12.
Τά μωρά δέν συλλογιούνται ! 
τά νέρ’ άρχινοΰν, τραβηοϋνται, 
κι’ άπομένουν μ,έσ’ ’ς τήν ξέρη, 
πέφτουν σέ διαβάτου χέρι.

Καί αί δώδεκα αύται στροφαί τοΰ ποιήματος πρέ
πει νά έρμηνευθώσι κατά τό πραγματικόν αύτών μέ
ρος καί έπειτα νά δοθώσι τοϊς μαθηταϊς πρός άπο- 
μνημόνευσιν.Καλλίτερον δέ είναι νά άπομνημονεύσω- 
σιν αύτάς οί μαθηταί έν τώ σχολείφ κατά τήν μέθο
δον τοΰ άποστοματισμοΰ,ότε προσέχει καί ό διδάσκα
λος είς τήν όρθήν τών στίχων απαγγελίαν. Δέν εί

ναι δέ άνάγκη νά τελείωση τό πράγμα ούτε είς μίαν 
ώραν ούτε είς δύο. Άφ’ δέ πάντες οί μαθηταί κα- 
τανοήσωσι τό ποίημα καί δύνανται αύτό νά εϊπωσιν 
άπό μνήμης, τότε έρχόμεθα είς τήν γλωσσικήν άνά- 
λυσιν έκάστης στροφής ώς έξής.

Πρώτον μ,άΟημ,α. γλωσβοκϊ)ς 
διδασκαλίας.

1.
Μή χωρίζεσθε, παιδιά μου, 
όλα έρχεσθε κοντά μου !
’ς τό ποτάμι μέσα τρέξ’τε λ 

όσοι θέλετε νά παίξ’τε.

Διδάσκαλος. Περί τίνος μάς όμιλεϊ έδώ ;
Μαθητής, περί ένός ψαριοΰ.
Δ. Τί μάς λέγει περϊ τοΰ ψαριοΰ ;
Μ. Τά λόγια, ποΰ λέγει είς τά ψαροπούλα.
Δ. Ποια είναι αύτά τά λόγια ;
Μ. Μή χωρίζεσθε, παιδιά μου.
Δ. Δηλ. μή πηγαίνετε χωριστά άπό έμέ.
Πόσα ψαροπούλα νά ήσαν ;
Μ. Πολλά.
Δ. 'Ως πόσα ;
Μ. Δέκα, τριάντα, εκατόν, χίλια.
Δ. Μάλιστα, ήσαν πολλά καί τούς λέγει’ μή χω

ρίζεσθε, παιδιά μου ! Θέλει ή μάννα νά χωρίζωνται 
τά παιδιά της άπό αύτήν;

Μ. “Οχι.
Δ. Καί διά τοΰτο πώς λέγει είς αύτά;
Μ. Μή χωρίζεσθε, παιδιά μου.
Δ. Έάν όμως ήθελε αύτά νά χωρίζωνται, πώς θά 

έλεγε;
Μ. Χωρίζεσθε, παιδιά μου.
Δ. Λοιπόν, όταν καί ήμεϊς δέν θέλωμεν νά χω— 

ρίζωνται, θά εϊπωμεν, μη χωρίξεοδε' όταν όμως 
θέλωμεν νά χωρίζωνται, τότε θά εϊπωμεν χωρίζε
σθε. ’Επίσης λέγομεν μή έργάζεσθε, έργάζεσθε, μή 
έρχεσθε, έρχεσθε, μή δέρνεσθε, δέρνεσθε, μή έντρέ— 
πεσθε, έντρέπεσθε, μή κάθεσθε, κάθεσθε.

Έδώ τό ψάρι, ή μάννα, προστάζει τά παιδιά 
της, τά όποια ήσαν πολλά, νά μή χωρίζωνται καί 
λέγει μή χωρίζεσθε. Πώς όμως θά έλεγεν άν ήτο 
μόνον έν ;

Μ. Μή χωρίζου.
Δ. Έάν έλεγεν είς τό ένα αύτό νά μή κάθηται, 

πώς θά έλεγε ;
Μ. Μή κάθου.
Δ. Εϊπατέ μοι καϊ άλλα τοιαΰτα.
Μ. Μή έργάζου, μή έντρέπου, μή κτενίζου, μή 

λερώνεσθε, μή σκεπάζεσθε, μή ζώνεσθε, μή κό- 
πτεσθε, μή σφάζεσθε.

Δ. Είπατε αύτά καί χωρίς μή.
Μ. Σύ έργάζου, σείς έργάζεσθε, σύ έντρέπου, 

σείς έντρέπεσθε- σύ λερώνου, σείς λερώνεσθε κλπ.
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Δ. Τρέξατε ποια ;
Μ. Τά ψάρια.
Δ. Τί άλλο συμβουλεύει τό ψάρι τά . ψαρό — 

πουλά του ;
Μ. "Ολα έρχεσθε κοντά μου.
Δ. Περί τίνος γίνεται πάλιν έδώ λόγος;
Μ. Περί τών μικρών όψαρίων.
Τί λέγει περί αύτών ;
Μ. "Ολα έρχεσθε κοντά μου.
Δ. Ποια νά έρχωνται κοντά της.
Μ. Τά ψαροπούλα όλα.
Δ. 'Η μάννα πώς λέγει αύτό ;
Μ. Όλα Τρχεσθε κοντά μόυ.
Δ. Θέλει νά ερχωνται κοντά της ;
Μ. Μάλιστα καί διά τοΰτο δέν έθεσε τό μή.
Δ. Έάν όμως έλεγε πρός έν μόνον ψαρόπουλο, 

πώς θά έλεγε;
Μ. Έρχου.
Δ. "Ερχεσθε ποια ;
Μ. Σείς τά ψαροπούλα.
Δ. Πόσα ;
Μ. "Ολα.
Δ. Δηλαδή ;
Μ. Νά μή λείπη κανέν.
Δ. Ποΰ νά έρχωνται;
Μ. Κοντά μου.
Δ. Δηλαδή πλησίον έμοΰ τής μάννας σας. Όταν 

ερωτώ ποΰ, θέλω νά μάθω τόν τόπον π. χ. ποΰ 
πηγαίνεις ; Εις τό σχολειον, είς τήν έκκλησίαν, είς 
τήν αγοράν. Άπό ποΰ έρχεσαι ; Άπό τό σχο- 
λεϊον, άπό τήν έκκλησίαν, άπο τήν οικίαν μου.

Καί τί άλλο λέγει τό ψάρι ;
Μ. ’Σ τό ποτάμι μέσα τρέξατε όσο θέλετε.
Δ. Ποια τρέξατε;
Μ, Σείς τά ψαροπούλα, τά παιδιά μου.
Δ. Έάν ήτο έν ψαράκι, πώς θά τοΰ έλεγεν ή 

μάννα του ;
Μ. Σύ τρέξε.
Δ. Οί πεπαιδευμένοι λέγουν καίτρέξον, καΐ ήμεϊς 

νά λέγωμεν έτσι. Έάν είναι πολλά όμως, λέγομεν 
τρέξατε. Έπ’ίσης λέγομεν σύ γράψον, σείς γράψατε, 
σύ κτύπησον, σείς κτυπήσατε, σύ λϋσον, σείς λύ
σατε.

Σείς τά ψαράκια παίξατε ποΰ ;
Μ. ’ς τό ποτάμι μέσα.
Δ. Όταν ερωτώ μέ το ποΰ θέλω νά μάθω τόν 

τόπον.
Έδώ ποιος είναι ό τόπος ;
Μ. Τό ποτάμι μέσα.
Δ» Πόσον καιρόν παίξατε μέσα είς τό ποτάμι ;
Μ. "Οσο θέλετε.
Δ. "Ωστε ή μάννα δέν άπαγορεύει είς τά ψαρά

κια νά τρέχουν μέσα είς τό ποτάμι δσον θέλουν και
ρόν. Καί τί άλλο τούς λέγεις ;

Μ. Καί παίξατε.

Δ. ΙΙοϊα παίξατε ;
Μ. Σείς τά ψαράκια μου.
Δ. Άν ήτο έν πώς θά έλεγε.
Μ. Σύ παϊξον ή παίξε.
Δ. "Οταν όμως είναι πολλά, πώς λέγει ;
Μ. Σείς παίξατε.

Συστηματοποίησες
Χωρίζομαι, σύ χωρίζου, σείς χωρίζεσθε.
Εργάζομαι, σύ έργάζου, σείς έργάζεσθε. 
Κρημνίζομαι, σύ κρημνίζου, σείς κρημνίζεσθε.
Έντρέπομαι,σύ μή έντρέπου,σεϊς μή έντρέπεσθε. 
Κάθημαι, σύ μή κάθου, σείς μή κάθεσθε.
Παίζω, σύ παίζε, σεις παίζετε.

σύ παϊξον, σεις παίξατε
Τρέχω, σύ τρέχε, σείς τρέχετε

σύ τρέξον, σείς τρέξατε
Γράφω, σύ γράφε, σεϊς γράφετε

σύ γράψον, σεϊς γράψατε.
Λύω, σύ λΰε, σείς λύετε

σύ λΰσον, σεϊς λύσατε.
ΙΙροβλήματα. Γράψατε κατ’ οίκον είς τό τε

τράδιον σας κατά τόν αύτόν τρόπον καί σεϊς τό ση
κώνομαι, πορεύομαι, θερμαίνομαι, τρελλαίνομαι ώς 
καί τό πτύω, μεθύω, άλείφω, τρίβω καί φέρετε 
αύριον νά τά παρατηρήσω.

Λεύταρον μάθημα γλωσσεκί^ς 
διδασκαλίας.

2.
’Σ τά ρηχά μή ξεγεληέσθε
καί ’ς τής άκραις μή πλανηέσθε.
Είν’ εχθροί καί φυλαχθήτε,
νά μή τύχη καί βλαφθήτε.

Ποιος όμιλεϊ έδώ πάλιν ; — Τό ψάρι. — Πρός 
ποιον όμ,ιλεϊ ; — Πρός τά ψαροπούλα του. — Τί 
λέγει πρός αύτά ; Μή ξεγεληέσθε. — Δηλ. μή 
παρασυρθήτε,μή χωρίς νά τό καταλάβητε φθάσητε 
είς τά ρηχά, όπου εύκολα οί άνθρωποι ήμποροΰν 
νά έμβουν καί νά σάς πιάσουν. Αντί μή ξεγελη
έσθε, δυνάμεθα νά εϊπωμεν μή δελεάζεσθε. Ποΰ 
νά μή ξεγεληέσθε ; — ’Σ τά ρηχά. — Δηλαδή 
είς τά άβα&ή μέρη, είς τά τενάγη. Καί τί άλλο 
συμβουλεύει ; — Καί ’ς τής άκραις μή πλανηέσθε 
— Σεϊς τά παιδιά μου. — Αντί νά λέγωμεν μή 
πλανηέσθε δυνάμεθα νά εϊπωμεν καλλίτερον μή 
πλανΰβ&ε. 'Ωσαύτως λέγομεν μή κοιμάσθε, μή τι- 
μάσθε, μή έρωτάσθε. Έάν δέ έλεγε πρός έν μόνον 
ψαρόπουλον, θά έλεγε μή πλανάσαι. Ωσαύτως λέ
γομεν σύ μή κοιμάσαι ή μή κοιμώ, μή τιμάσαι ή 
μή τιμώ, μή έρωτάσαι ή μή ερωτώ ή καί άνευ 
τοΰ μή σύ νά κοιμάσαι ή κοιμώ, σύ νά τιμάσαι ή 
τιμώ, σύ νά έρωτάσαι ή έρωτώ.

Τί άλλο λέγει τό ψάρι είς τά ψαροπούλα; — 
Είναι έχθροί. — Δηλ. άνθρωποι ποΰ θέλουν τό 

κακόν σας, θέλουν να σάς πιάσουν καί νά σάς φά- 
γουν. Άν ήτο εις μόνος, θά έλεγεν είναι έχθρός. 
Έπειδή όμως είναι πολλοί, λέγει εχθροί. Άν ήτο 
γυνή, θά έλεγε είναι μία έχθρά γυνή, ή άν ησαν 
πολλαί, θά έλεγεν είναι πολλαί έχθραί γυναίκες. 
Καί τί άλλο συμβουλεύει ; νά φυλαχθήτε. — 
Ποιοι ; — Σεϊς τά ψαροπούλα. — Άν ήτο έν θά 
έλεγε : — φυλάξου. — Ή καλλίτερον φυλάχθητι, 
Λοιπόν σύ φυλάξου, σεϊς φυλαχθήτε ή καλλίτερον 
σύ φυλάχθητι, σείς φυλάχθητε. 'Ωσαύτως λέ
γομεν σύ έργάσθητι, σεϊς έργάσθητε, σύ κρημνί- 
σθητι, σεϊς κρημνίσθητε. — Καί τί άλλο συμβου
λεύει ; Νά μή τύχη καί βλαφθήτε. — Σεϊς τά 
ψαροπούλα. — Έάν ήτο έν πώς θά έλεγε ; — 
Νά μή τύχη καί βλαφθής.

Συστηματοποίησες.

Φυλάτομαι, σύ φυλάχθητι, σεϊς φυλάχθητε. 
Εργάζομαι, σύ έργάσθητι, σεϊς έργάσθητε. 

Κρημνίζομαι, σύ κρημνίσθητι, σεϊς κρημνίσθητε. 
Πλανώμ.αι, σύ πλανώ, σεϊς πλανάσθε.
Κοιμώμαι, σύ κοιμώ, σεϊς κοιμάσθε.

Προβλήματα.

Γράψατε καί τούς δύο τύπους τής προστακτικής 
έγκλίσεως εις τόν ένικόν καί πληθυντικόν τών ρη
μάτων πορεύομαι, κτενίζομαι, πλύνομαι, λούομαι.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1879 ΕΚ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩ 

ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΟΥ ΒΙΟΥ

’Άν όλα τά πράγματα έν τω κόσμφ προώδευσαν 
καί προοδεύουν, τά σχολεία τής μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως έλληνικά τε καί γυμνάσια καί κατά τήν μέ
θοδον τής διδασκαλίας τών διαφόρων μαθημάτων 
καί μάλιστα κατάτόν σχολικόν βίον καί τήν χρήσιν 
τών τιμωριών εύρισκόνται έν πλήρει μεσαιώνι. Διά 
τά σχολεία ταΰτα δέν έγεννήθη ούτε Κομένιος, 
ούτε Ρουσσώ, ούτε Πεσταλότζης, ούτε Έρβαρτος, 
ούτε Σπένσερ ! Νομίζεις ότι τά σχολεία ταΰτα 
έπλάσθησαν νά έμβάλωσιν αποστροφήν πρός τά 
γράμματα, νά σκληρύνωσι τήν καρδίαν τών μαθη
τών καί άποβαρβαρώσωσιν αύτούς κατά τά ήθη. 
Ή τεχνολογία καί ή ράβδος ή αδυσώπητος είναι 
οί δύο στύλοι τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος τών 
νεωτέρων Ελλήνων, οΐτινες άθρόοι σπεύδουσι ν’ ά- 
πολαύσωσι τούτου άγνοοΰντες τόν όλεθρον, βς ανα
μένει έκ τοιούτου συστήματος τόν Ελληνικόν λαόν. 
Τοσοΰτον δέ πεπωρωμένοι δεικνύονται καί ανώτεροι 
καί κατώτεροι, καί άρχοντες καί άρχόμενοι ώς πρός 
τοΰτο, ώστε ούδαμώς αύτούς συγκινεϊ ή κατάστα- 
σις αύτή ούδέ υποφώσκει που έλπίς μεταβολής τών 
πραγμάτων, ά μάλιστα κατά τούς τελευταίους 

χρόνους χειροτερεύουν. Έν τοιούτοις σχολείοις εί
χον λάβη τήν προπαίδευσίν μου, ότε εν έτει 1878 
συνεστήθη τό Διδασκαλεΐον,καίτό πρότυπον σχολειον, 
ών διευθυνταί είχον διορισθή ό κ. Χρήστος Παπαδό- 
πουλος καί ό κ. Π. Π. Οικονόμου. Πεφοβισμένος καί 
δύσθυμος είχον καταταχθή είς τό Διδασκαλεΐον άπο- 
στρεφόμενος τά μαθήματα καί τό ανιαρόν τοΰ μαθητι
κού βίου,δν έγίνωσκον έκ τοΰ γυμνασίου. Άλλ’ όποια 
μεταβολή μοί ένεφανίσθη εύθύς άπό τής πρώτης ήμέ
ρας! Έν τω Διδασκαλείφ οί μαθηταί δέν ήσαν αιχμά
λωτοι τήςΆφρικής ούδέ μισητά είς τούς διδασκάλους 
των πρόσωπα, άλλά τέκνα των, άδελφοί των, ους 
προσεπάθουν διά τών συμβουλών τών πατρικών νά 
μεταπλάσωσι καί έξευγενίσωσι. Άλλ’ εκείνο, τό 
όποιον πρέπει Ιδία νά έξάρω, ήτο ή διδασκαλία αύ
τών ή τοιαύτη, ώστε εύθύς άνευ στενοχώριας νά 
κατανοώμεν αύτήν, νά άγαπώμεν αύτήν, νά ένθου- 
σιώμεν δΓ αύτήν ! Οί καθηγηταί τής έποχής αύτής, 
ούς άναφέρω, διότι ούδεΐς αύτών σήμερον έχει θέ
σιν δημοσίαν, όπερ δέν πρέπει νά παρίδη ό άνα- 
γνώστης, ήσαν οί κ. κ. Π. Π. Οικονόμος, Σπυρί
δων Μωραίτης, Θεμιστοκλής Μιχαλόπουλος, ’Ιγνά
τιος Μοσχάκης. Πάντες ήσαν ενθουσιώδεις τοΰ έρ
γου των ζηλωταί καί πάντες έδίδασκον μετ’ αύτα- 
παρνησίας μοναδικής ’ίσως είς τά χρονικά·τών σχο
λείων μας. Καί όποια διδασκαλία ! "Ηδη ένοήσα- 
μεν ότι τά γράμματα τά άνιαρά έν τοΐς γυμνασίοις, 
έν τφ Διδασκαλείω ήσκουν είς τάς ψυχάς ήμών γοη
τείαν καί πάντα έμανθάνομεν χαίροντες. Νέος δέ 
κόσμος ένεφανίσθη ήμΐν διά τοΰ κ.Θ.Μιχαλοπούλου 
ό τών φυσικών επιστημών ! Είς όλως ιδιαιτέραν 
ε’ρευναν του ψυχικοΰ καί ήθικοΰ βίου έκάλεσεν ήμας 
ό σεβαστός διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου κ. Παπα- 
δόπουλος ! Όποιαν δέ άνοικοδομήν παρεσκεύαζεν 
έκάστοτε είς τάς ψυχάς ήμών ή μελίρρυτος τοΰ κ. 
Μοσχάκη θρησκευτική διδασκαλία, καί πόσον καθι
στά άγαπητήν τήν γλώσσαν τήν Ελληνικήν καί 
τήν ιστορίαν τοΰ έθνους ήμών ή πεφωτισμένη καί 
έμ-βριθής τοΰ κ. Σπ. Μωραίτου διδασκαλία ! Τί δέ 
νά εϊπω περί τής παιδαγωγικής διδασκαλίας τοΰ έν 
τοΐς μάλιστα πεφιλημένου καί τότε καί νΰν διδα
σκάλου μας κ. Π. Π. Οικονόμου ; Τήν άγάπην 
πρός τό διδασκαλικόν έργον οφείλω άποκλειστικώς 
πρός αύτόν καί ούδέν δύναται νά μοΰ μαράνη τόν 
ζήλον. Αγαπώ τούς μαθητάς μου ώς τέκνα 
μου καί άναλογιζόμενος OTt ουτοι θά άποτελέσωσι 
τούς πολίτας τής πατρίδος μου εργάζομαι νά εμ
φυτεύσω είς αύτούς τάς άρετάς, δΓ ών σώζονται τά 
έθνη, νά έξαλείψω δέ τάς κακίας, δι’ών άπόλλυν- 
ται. Καί άπασα μέν ή διδασκαλία τοΰ κ. Οίκονό- 
μού ήτο ζωογονούσα, φωτίζουσα άμα καΐ θερμαί- 
νουσα, άλλ’ αί συνεδρίαι αί 8ΐς τής έβδομάδος γε- 
νόμεναι κατά τρίτην έσπέρας καί σάββατον είχόν τι 
μέγα καί διδακτικόν καί παιδαγωγικόν.Ή δέ φήμη 
τών συνεδριών τούτων τών παιδαγωγικών είχε δια- 
δοθή καί έν τή πόλει καί πολλοί προσήρχοντο κα 



70 - - 71 -

παρέμενον έν αύταϊς λόγιοι άνδρες, χατ’ εξοχήν δέ 
ό τότε τμηματάρχης κ. Δ ΙΊετρίδης, όστις μάλι
στα καί μετείχε αύτών λέγων γνώμας καί συζητών 
μετά τών μαθητών. "Ολος δέ δ βίος αύτός ήτο 
τοιοϋτος, ώστε διηγέρθη εν ταϊς καρδίαΐ; ήμών ή 
αγάπη πρός τό διδασκαλικόν έργον, ή πεποίθησις 
είς ήμάς αύτούς, καί ή συνείδησις ότι και ήμεϊς εΐ- 
μεθα τής κοινωνίας μέλη αγαπητά. Αΐ συνεδρίαι 
αύται ησαν αληθείς τοΰ Διδασκαλείου πανηγύοεις 
καί έξ αύτών έμάθομεν τήν παιδαγωγικήν σύμπα- 
σαν νά έννοώμεν κατά βάθος έν τή έφαρμογή αύ
τής. Άλλά τό σπουδαιότατον νομίζω κέρδος έξ αύ
τών ήτο ότι έμάθομεν έν αύταϊς πώς νά μανθάνω- 
μεν καί τελειοποιώμεθα καί ότι έν τώ δηαοτικώ 
σχολείω ούδέν πρέπει νά θεωρήται εύτελές καί ότι 
τά πάντα, καί λόγους καί πράξεις, πρέπει νά άγη 
είς τόν άληθή αύτών προορισμόν ή θεωρία.

Λυπούμαι δέ έξ όλης ψυχής μανθάνων ότι έν 
τοϊς νΰν Διδασκαλείοις, τούλάχιστον έν τώ Διδα- 
σκαλείφ ’Αθηνών, δέν γίνονται πλέον αΐ συνεδρίαι. 
“Ινα δέ λάβη ό αναγνώστης μιαν ιδέαν τών γινομέ
νων έν ταϊς συνεδρίαις ταύταις έκθέτομεν περί μιάς 
τών συνεδριάσεων τούτων τά γινόμενα έν πάση 
δυνατή συντομί^1 διότι αύται διήρκουν 3 καί 4 
ώρας άπό τής 5 ώρας μ. μ. μέχρι τής 8 ή καί 9 
μ.μ. καί τόσος πλούτος γνωμών έξεφέρετο έκεϊ,ώστε 
είναι άδύνατον έν όλίγφ χώρφ νά περιλάβη τις τόσον 
πολλά. Τά γινόμενα έν έκάστη συνεδρίιη κατεγρά- 
φοντο έν ίδίφ βιβλίφ καλουμένφ Πρακτικά κατά 
σειράν παρ’ έκάστου τών μαθητών τής γ' τάξεως 
τοΰ Διδασκαλείου, οίτινες ούτως ήσκοΰντο καί είς 
τήν έκθεσιν τών ιδεών των. "Ηρχιζε δέ ή συνεδρία 
μέ τήν άνάγνωσιν καί έπικύρωσιν τών πρακτικών. 
Κατόπιν έξητάζετο ή κατάστασες τοΰ προτύπου 
δημοτικού σχολείου καί έκαστος των τακτικών δη
μοδιδασκάλων τοΰ προτύπου σχολείου ώφειλε νά 
είναι παρεσκευασμένος νά δώση λόγον κατά τάς 
έξής κατηγορίας.

α ) καθαριότης τής τάξεως καί τών μαθητών, 
β’) έπιμέλεια αύτών καί άπουσίαι.
γ') διαγωγή αύτών έν τφ σχολείφ καί έκτος 

αύτοΰ.
δ’ ) ή παρά τών δοκίμων ίν αύτω διδασκαλία.
ε') μέσα προς διόρθωσιν παρατηρηθεισών ελλεί

ψεων.
Έκ τής έρεύνης τής καταστάσεώς έκάστης τά

ξεως άνεφαίνοντο αΐ ελλείψεις τοΰ σχολείου καί 
συνεζητοΰντο τά μέσα τής διορθώσεως αύτών. Οΰτω 
π. χ. ώς προς τάς άπουσίας, έάν αύται προήρχοντο 
έξ έλλείψεως παντός ένδιαφέροντος τών μαθητών 
πρός τά μαθήματα, έλαμβάνετο ή άπόφασις διά 
τής μείζονος προσοχής περί τήν διδασκαλίαν έκ 
μέρους τών διδασκάλων καθ’ δσον άφορά τόν μα
θητήν αύτόν τόν άπουσιάσαντα, διά τής μείζονος 
πρός αύτόν άγάπης τοΰ διδασκάλου, νά διεγερθή ή 
άγάπη τοΰ μαθητοΰ πρός το μάθημα καί οΰτω νά 

έκλίπη ό λόγος τής άπουσίας. ‘Η μαστίγωσες πρός 
διέγερσεν τής φιλομαθείας έχαρακτηρίζετο ώς μωρία 
τοΰ διδασκάλου. Έάν δέ αί άπουσίαι προήρχοντο 
έκ κωλυμάτων τής οικογένειας, άπεφασίζετο ό τα
κτικός διδάσκαλος τοΰ σχολείου νά έπισκεφθή τήν 
οικογένειαν καί μέ εύγενή τρόπον νά ύποδείξη είς 
τούς γονείς τήν βλάβην, ήν αί γενόμεναι άπουσίαι 
έπέφερον είς τήν πρόοδον τοΰ μαθητοΰ. Καί ουτω 
κατωρθώθη διά τών μέτρων τούτων νά έλαττω- 
θώσιν είς άσήμαντον ποσόν ή καί νά έκλίπωσιν αί 
απουσίαε τών μαθητών.

Μετά τήν λεπτομερή καί εμβριθή τών έλλείψεων 
τοΰ σχολείου έξέτασιν καί τών μέσων τής διορθώ- 
σεως αύτών έπήρχετο κατόπιν ή ερευνά τής μεθο
δικής τών μαθημάτων διδασκαλίας. Τά μαθήματα 
τοΰ προτύπου δημοτικού σχολείου έδιδάσκοντο άλλα 
μεν παρά τών τακτικών διδασκάλων τοΰ σχολείου, 
άλλα δέ ύπό τών μαθητών τής άνωτάτης τάξοως 
τοΰ Διδασκαλείου χάριν άσκήσεως ύπό τήν έπιτήρη- 
σιν καί οδηγίαν τών τακτικών διδασκάλων καί τοΰ 
διευθυντού τοΰ προτύπου κ. Π. Π. Οικονόμου. Τάς 
παρατηρουμένας ελλείψεις ή άρετάς πάσης διδασκα
λίας τών δοκίμων έσημείωνε πάσας καί έν πάση 
λεπτομερείς ό κ. διευθυντής, όστις έπιμελέστατα 
παρευρίσκετο είς τάς διδασκαλίας αύτών καί έν τή 
συνεδρία είς έπήκοον πάντων άνέφερεν αύτάς καί 
ύπεδείκνυε τό ορθόν. Οί μαθηταί καί διδάσκαλοι 
μετεϊχον πάντες τής συζητήσεως καί έκαστος έξέ- 
φερε μετά λόγου τήν γνώμην του. 'Ο έπικρινόμε- 
νος έτήρει άκριβή σημείωσιν τοΰ έλέγχου καί άπε- 
κρίνετο ύπερασπίζων έαυτόν, έάν ένόμιζεν ότι ήδι- 
κεϊτο. Μετά θερμήν δέ συζήτησιν έπί ώρισμένου θέ
ματος, καθ’ ήν γνώμαι διάφοροι έξεφέροντο, έπέ- 
θετε τέλος εις τήν συζήτησιν ό διευθυντής τοΰ προ
τύπου, όστις έξέφερε τήν έαυτοϋ γνώμην έπί τής 
διαφοράς τών γνωμών καί άπεδείκνυε διά λόγων έπι- 
στημονικών τίς γνώμη ήτο ορθή καί τίς πλημμελής.

Ωσαύτως σπουδαία ήτο καί ή συνεδρία τής Τρί
της, ήτις σκοπόν είχε νά δώση είς τούς δοκιμαστι- 
κώς διδάσκοντας έν τφ δημοτικώ σχολείφ μαθητάς 
τής γ' τάξεως τοΰ Διδασκαλείου οδηγίας περί με
θοδικής διδασκαλίας. Ενθυμούμαι ότι μίαν ήμέραν 
έπρόκειτο νά διδάξη έν τή α’ τάξει τοΰ Διδα
σκαλείου ό έκ Κεφαλληνίας μαθητής Ίω. ΒουΤσι- 
νάς, έν έλληνικόν παραμύθιον περί τής ωραίας βα
σιλοπούλας, ήτις έλαβεν άνδρα ενα ένάρετον πτω
χόν. 'Ο διευθυντής, άφοΰ έξήρε τάς ήθικάς καί δι
δακτικές σχέσεις τοΰ παραμυθιού, ώμίλησεν έπειτα 
περί μεθοδικής διδασκαλίας τά έξής. 'Η μέθοδος, 
ειπεν, είναι εργασία ψυχική, ητις υποκειται εις φυ
σικούς νόμους, καθ’ ούς καί μόνον ό μανθάνων δύ
ναται νά προσοικειωθή ό,τι δέν έγίνωσκεν. Έκ τής 
γνώσεως δέ τών νόμων τούτων καί τής τηρήσεως αύ
τών έν τή διδασκαλία έξαρτάται ή ορθή παίδευσις 
τοΰ άνθρώπου. Είναι δέ πεπαιδευμένος άνθρωπος ό 
®Χων γενικάς ιδέας άληθεϊς, καθ’ άς κανονίζει τήν 

βούλησίν του καί τάς πράξεις του. Άλλ ίνα φθάση I 
τις είς τάς γενικάς ταύτας ιδέας, ή φυσική καί 
άσφαλής καί παιδεύουσα οδός είναι νά γνωρίση πρό
τερον τά συγκεκριμένα πράγματα, άφ ’ ών δι άφαι- 
ρέσεως προέκυψαν αί γενικαί ίδέαι. Εντεύθεν φαί
νεται ότι ό διδάσκων δύο τινά έχει νά έκτελέση, 
πρώτον μέν νά μεταδώση είς τούς μαθητάς γνώσεις 
συγκεκριμένας είτε τής φυσικής ίστςρίας, είτε τής 
γλώσσης, είτε τών τοπικών σχέσεων, καί έπειτα 
τών γνώσεων τούτων τών συγκεκριμένων νά γινη 
έπεξεργασία, δπως άποκτηθώσι γενικαί εννοιαι. Μό
νον, είπε, τοιαύτη οδός έν τή διδασκαλία δύναται 
νά μορφώση άνθρώπους μέ κρίσιν καί με θέλησιν 
ήθικήν, έν ω ή άλλη, καθ’ ήν άποτετελεσμέναι 
παρέχονται αί γενικαί ίδέαι, γεννώσι ψευδοπαιδειαν, 
άλαζονίαν, ύπερτίμησιν έαυτοϋ καί περιφρόνησιν 
τών άλλων, άνικανότητα πρός περαιτέρω αύτοπαι— 
δευσιν καί τά άλλα, όσα δυστυχώς καθ’ ήμέραν βλέ
πομεν έν τω βίω ήμών. Ό χρυσούς κανών τής παι
δαγωγικής είναι ό μαθητής νά κατασκευάση μόνος 
τόν πνευματικόν του κόσμον. Αι γνώσεις είναι ζώ- 
σαι, όσαι κτώνται δι’ αύτενεργείας, νεκραί δέ όσαι 
είσβιάζονται είς τόν μαθητήν. Πρός τόν σκοπόν δέ 
τοΰτον τά πρώτα μαθήματα τών παίδων έν τφ δημο- 
τικω σχολείφ πρέπει νά είναι συγκεκριμένα, ό κό
σμος είς δν είσάγονται πρέπει νά είναι πραγματικός, 
δν νά βλέπωσι, μεθ’ ού νά συζώσι, νά συμπάσχωσι, 
νά συγχαίρωσι, να συλλυπώνται. Τοιοϋτος κόσμος 
συγκεκριμένος προσελκύει τήν προσοχήν των, τούς 
άναγκάζει μάλιστα τή όδηγίη διδασκάλου παιδα- 
δωγικοΰ νά άσκώσι τήν δψιν των, τήν κρίσιν των, 
τάς πράξεις των.Δέν δυνάμεθα, ειπεν, άρκούντως νά 
έξάρωμεν τήν σημασίαν οΰτω γινομένης διδασκα
λίας. Είναι ή κλείς τοΰ νέου εκπαιδευτικού συστή
ματος, είναι ή έπιτυνής έπίνοια τοΰ Πεσταλότζη, 
ητις και μονή ηόυνατο να καταστηση αυτόν ενοοζον 
είς τήν χορείαν τών διδασκάλων τής άνθρωπότητος.

Έκ τών άνωτέρω συνάγομεν, ειπεν ό κ. διευθυν
τή, ότι πάσα μορφωτική διδασκαλία, πρέπει παν- 
ταχοΰ καί πάντοτε δύο τινά νά επιδιωκη, 1) 
νά παρέχη παντοδαπήν ΰλην συγκεκριμένην καί 2) 
νά έξάγη τδ έν αύτή έχον γενικόν κύρος. Καί τήν 
μέν ΰλην πρέπει νά δώση ό διδάσκαλος, δ μαθητης 
όμως πρέπει νά προσλάβη αύτήν. Άλλά πλην τού
των ό μαθητής πρέπει νά κάμη καί την έπεξεργα- 
σίαν τής ύλης ταύτης, δι’ ής φθάνομεν είς έννοιας 
είς κανόνας, είς νόμους, είς άρχάς. Ένταϋθα τό έρ
γον τοΰ διδασκάλου είναι νά δείξη είς τούς μαθητάς 
τόν σκοπόν, είς ον πρέπει νά φθάσωσι, τήν οδόν, ήν 
πρέπει νά άκολουθήσωσι καί νά προφυλάξη αύτούς 
άπό παραπλανήσεις καί παρεκτροπάς.

Συμφώνως πρός τάς άρχάς ταύτας τής παιδαγω
γικής πρέπει νά γίνη καί ή διδασκαλία τοΰ παρα
μυθιού. Πρός συγκέντρωσιν τής προσοχής τών μαθη
τών ό διδάσκαλος δηλοϊ περί τίνος θά όμιλήση. θά 
σάς διηγηθώ περί ένός πτωχού παιδιού, τό όποιον 

έγεινεν έπειτα δ πλουΟιώτατος άνθρωπος τοϋ κοσμου. 
Ή διήγησις πρέπει νά ήναι σαφής καί παιδική. 
'Ο διδάσκαλος διηγούμενος πρέπει νά προσβλέπη 

τούς μαθητάς καί έκ τών οφθαλμών αύτών νά πεί- 
θηται, άν ή διδασκαλία του συγκινή καί ένδιαφέοη 
τούς μαθητάς του ή τούναντίον άφίνει αύτούς αδιά
φορους. Επειδή δέ ή προσοχή τών μικρών παιδιών 
εύκόλως μεταπηδά άπό τοΰ ενός άντικειμένου είς τό 
άλλο, μάλιστα όταν ή διήγησις είναι μακρά καί 
άφίνη αύτούς πάντοτε παθητικούς, καλόν είναι τε
χνηέντως νά διακόπτηται ή διήγησις καινά γίνωνται 
ερωτήσεις έπαναληπτικαί τοϋ διδαχθέντος. Τό τοε- 
οΰτο ωφελεί καί πρός συγκράτησιν τής διδαχθείσης 
ΰλης καί πρός διέγερσιν τής προσοχής. Άν ό διδά
σκαλος βλέπη μαθητάς τινας άδιαφορούντας, πρέπει 
δι’ έρωτήσεων επαναληπτικών, δι’ άναγνωρίσεως καί 
καί τής μικράς αύτών έπιτυχίας έν τή διηγήσει νά 
συναγείρη καί θαρρύνη αύτούς πρός άντίληψιν καί έκ- 
μάθησιν τής διηγήσεως. Άφ ’ ού δέ οΰτω τελειώση 
τήν διήγησιν, πρέπει έπειτα νά έπαναλάβωσιν αύτήν 
οί ιιαθηταί.'Η έπανάληψις δύναται νά γίνη καί προ- 
χωρητικώς,καθ’ήν τάξιν έδιδάχθη τό πράγμα,ή άνα- 
δρομικώς, έρωτωμένων πρώτον τών τελευταίων τής 
διηγήσεως καί κατόπιν καί τών άλλων.Καί κατά τάς 
δύο ταύτας έπαναλήψεις πρέπει νά τηρήται λογική 
άκολουθία.

Άφ’ ού δέ γίνη ή διήγησις τών μαθητών κτήμα, 
τότε πρέπει νά κριθώσιν οί χαρακτήρες τών προσώ
πων τοΰ παραμυθιού.Οί μαθηταί πρεπει τάς καλάς 
πράξεις νά άναγνωρίσωσι καί έπαινέσωσι, τάς δέ 
κακάς νά άποδοκιμάσωσι. Πρός τοΰτο ό διδάσκαλος 
προβάλλει ύπό τήν κρίσιν τών μαθητών έκαστον 
τών προσώπων τής διηγήσεως καί οί μαθηταί έκφέ- 
ρουσι τήν γνώμην των.

Τοιαϋτα περίπου έρρήθησαν περί τοΰ διηγήματος 
τούτου, ά ό κ. διευθυντής έφήρμοζε μετά τής διακρι- 
νούσης αύτόν δεξιότητος είς τό προκείμενον παρα
μύθιον. Ενθυμούμαι ότι ούδεμία άλλη διδασκαλία 
έν τω Διδασκαλείο) έφώτιζεν ήμάς καί έθάρρυνεν 
δσον αί συνεδρίαι αύται, αΐτινες ήσαν σύμπασα ή 
παιδαγωγική καί ή διδακτική έν τή πράξει. Καί 
όμως μανθάνομεν ότι το σοφώτατον τοΰτο μέτρον 
τό έπικρατοΰν τότε έν Άθήναις σιωπηλώς έτέθη έν 
άχρηστιη ύπό τών διαδόχων, χωρίς άμα καί νά 
τα; , ,.
καθήκον τάς παιδαγωγικάς συνεδρίας. “Ωστε 
έν τή περιπτώσεε ταύτη βλέπομεν ότι οί νόμοι 
αί διαταγαί καί ~ί βασιλικαί καί αίύπουργικαί είναι 
χάρτης άγραφος έν τω προτύπφ τούτφ βασιλείφ διά 
τινας προνομιούχους φύσεις. Καί διά τοΰτο καλόν 
είναι ένταϋθα νά κλείσωμεν τήν διατριβήν ήμών διά 
τής σοφής τοΰ Δημοσθένους ρήσεως,πρός ήν έφιστώ- 
μεν τήν προσοχήν τών αρμοδίων.«Λυθέντων τών νό
μων καί έκάστφ δοθείσης έξουσίας ότι βούλεται ποιεϊν, 
ού μόνον ή πολιτεία οϊχεται,άλλ’ ουδ ό βίος ημών 
τοϋ τών θηρίων ούδέν άν διήνεγκεν» Έκ Κύπρου Ι.Φ.

κα- 
ργηθή τό Βασιλικόν Διάταγμα τό έπιβάλλον ώς 

καί 
καί
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ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Ό άποχαιρετχΰμός τής πατρίδος.

1
Λύπη, θλΐψις μέ κατέχει μεγάλη 
οτε φεύγω άπ’ έδώ 
τοΰτο μουγραψεν ή μοίρα καί πάλιν 
εις τά ξένα, άχ ! νά ζώ !

Πόπω / τώρ’ αναχωρώ 
τώρ’ έγώ σοΰ μακράν 
εχ’ ύγεεά λοιπόν πατρίς ! 
έχ’ ύγειά, ύγειά, ύγειά 
έχ’ ύγειά ύγειά ύγειά 
έχ’ ύγειά γλυκεία πατρίς.

2
Δάση, κήποι, πεδιάδες καϊ βρύσεις, 
πολυθέλγητρα βουνά, 
σάς έστόλισε μέ χάριν ή φύσις 
πώς θά ζώμεν χωριστά !

Πόπω ! τώρ’ αναχωρώ 
τώρ’ έγώ σοΰ μακράν 

κτλ.
3

"Αχ ! ’ς τά ξένα είναι όλο όρφάνια 
τίποτε δέν ειν’ δικό !
"Ολα ξένα, ήλιος, χώρα, ουράνια 
άχ τί κακό ! τί κακό !

Πόπω ! τώρ’ αναχωρώ 
τώο’ έγώ σοΰ μακράν 

κλπ.
4

’Κεΐ δέν έχεις πλέον μάννας καρδίαν 
νά σέ θάλπη, νά πονή !
Δός έπάνοδον, Θεέ μου, ταχεΐαν 
είς έμέ τον δυστυχή !

Πόπω ! τώρ’ αναχωρώ 
τώρ’ έγώ σοΰ μακράν 

κλπ

Έκ Χ.εΐμ.άρρας,— Ό κ. Ίωαννίδης διευθυν
τής τής έκεΐ σχολής άπέστειλε ήμΐν πρός δημοσίευσιν 
σατηρικόν ποίημα κατά τοϋ κ. Λαμπουσιάδου τοϋ 
έν Άδριανουπόλει, όστις φαίνεται έν ταΐς έφημερίσι 
τής γείτονος έπικρατείας νά έγραψε κατά τοϋ έκεΐ 
είσαγομένου εις τήν 'Ελλάδα έκπαιδευτικοΰ συστή
ματος. Τό ποίημα είναι μακρόν καί μάλλον αρμόζει 
είς άλλα φύλλα. Διά τοΰτο δέν καταχωρίζομεν 
αύτο ένταΰθα. Συμμετέχομεν δμως άνεπιφυλάκτως 
τής άγανακτήσεως τοΰ κ. Ίωαννίδου, βλέποντες ότι 
ύπάρχουσιν άκόμη άνδρες παρ’ ήμΐν, οΐτινες εύρί- 
σκουσιν ότι ή έκπαίδευσις τών μαθητών γινόμενη 
κατά τό παλαιόν σύστημα δηλ. έναντίον τής φυ
σικής τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος άναπτύζεως είναι 
σκοπιμωτέρα τής είσαγομένης, ήτις βαίνουσα έπί 

τή βάσει τή; φυσιολογίας καί ψυχολογίας καί άγο- 
μένη ύπό βαθυτέρας κατανοήσεως τής ανθρώπινης 
άζίας τείνει δι’ έπιστημονικής διδασκαλίας καί μα- 
θήσεως νά ανύψωση τόν άνθρωπον εις τήν προσή- 
κουσαν αύτώ περιωπήν. Τοιοϋτοι άνδρες,’οΐοιδή- 
ποτε καί άν ώσι. πρέπει νά χαρακτηρισθώσιν ώς 
αληθείς φωτοσβέσται καί άζιοι πάσης κατακρίσεως. 
Βεβαίως ή νέα παιδαγωγική δέν έφαρμόζεται παν- 
ταχοΰ ώς πρέπει καί δίκαιον είναι νά έπιστήσωμεν 
τήν προσοχήν τών αρμοδίων έπί τών γινομένων 
γελοιοτήτων έν όνόματι τής παιδαγωγικής. Άλλ’ 
αί καταχρήσεις καί αί άλογίαι τών αμαθών οπαδών 
τής παιδαγωγικής, ήν άγνοοϋσι καί ήν κάκιστα 
έφαρμόζουσι, οΰδένα δικαιοΰσι νά ύβρίζη αύ— 
τήν τήν έπιστήμην καί τά σοφά τής έπιστήμης κε- 
λεύσματα, ά έφαρμοσθέντα έζήπλωσαν πανταχοϋ 
ευλογίαν.Καί ύποθέτομεν ότι τοιαύτας παρεκτροπάς 
έ’χων ύπ’ όψει ό κ. Λαμπουσιάδης κατακρίνει τό 
νεώτερον σύστημα τής έκπαιδεύσεως. ’Εκ τής 
διατριβής δέ τοΰ κ. Ίωαννίδου μαθάνομεν ότι ά- 
πήντησεν είς τόν κ.Ααμπουσιάδην ό μαθητής ήμών 
κ. Δ. Μελανδινός διευθυντής τοϋ σχολείου έν Σε— 
ράντα ’Εκκλησίαις. Μετ’ ιδιαιτέρας δέ εύχαριστή- 
σεως άναφέρομεν ότι έν Έλλάδι ούδείς ύπάρχει 
πολέμιος τής νέας παιδαγωγικής, πάντες δέ καί 
μεγάλοι καί μικροί ζητοΰσι πανταχοϋ διδασκάλους 
τής νέας μεθόδου.

Τά φύλλα τής Έκπαι,θεύβεως τοϋ μηνός Σεπτεμ
βρίου διανεμηθήσονται λίαν προσεχώς. Ή βραδύτης 
δέ αΰτη προέκυψεν έκ τών άπειρων παύσεων καί 
μεταθέσεων, άς δέν είναι εΰκολον νά παρακολουθήση 
τις. Είναι δέ άνάγκη νά συνταχθώσι νέοι κατάλο
γοι καί νά γίνωσι νέα βιβλία προς κανονικήν τής 
Έκπαιδεύσεως διεκπεραίωσιν. Άλλά καί τάς δυσ
χέρειας ταύτας καί πάσας τάς άλλας θά ύπερνική- 
σωμεν έχοντες πρό οφθαλμών τήν αποστολήν τής 
Έκπαιδεύσεως, ήτις είναι ή βελτίωσις τής τύχης 
τών δημοδιδασκάλων καί ή βελτίωσις τής έργασίας 
τών δημοτικών σχολείων. Πρός τοιοϋτο έργον’ύψη- 
λόν καλοΰμεν πάντας τούς δημοδιδασκάλους νά συν- 
εργασθώσι μεθ’ ήμών άφίνοντες πάσαν ραθυμίαν ή 
μικροψυχίαν. Πρέπει τέλος οί κ. κ. διδάσκαλοι νά 
έννοήσωσι τήν άλήθειαν τοΰ παλαιοΰ λογίου. Εί' τι 
ογα&όν θέλεις, παρά βεαντον λαβέ. Ή.συνδρομή 
αύτών πρός τήν Έκπαίδευσιν είναι συνδρομή ύπέρ 
τής κρείττονος αύτών τύχης, ύπέρ τοϋ συμφέροντος 
τών δημητικών σχολείων.

Οί έπιθυμοΰντες ήμέτερα βιβλία πρέπει νά άποτείνωνται 
πρός τόν εκδότην αυτών κ. Άνέστην Κωνσταντινίδην, 
όστις είναι ό μόνος άρμόδιος νά φροντίζη περί τοιούτων 
πραγμάτων.

Έν" Άθήναις Γκ ήόΡΤυπογρΤφείόυ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ?8^3—3039?
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