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Έν έτει 1883 έγράφομεν τά έξής οΐονεί 
προαισθανόμενοι τά μεγάλα δεινά, ά έμελ- 
λον νά έπέλθωύι κατά της δημοτικής ήμών 
έκπαιδεύσεως. «Καί ώς πρδς μέν τήν κατω- 
τέραν έκπαίδευσιν τιμά τδ Ελληνικόν έθνος 
ή άπό τίνος χρόνου άρξαμένη κατακραυγή 
κατά τής έκρυθμου τών δημοτικών σχολείων 
καταστάσεως. Έν τούτοις δέν όκνοΰμεν νά 
όμολογήσωμεν δτι οΐ άγώνες οί γινόμενοι 
πρδς βελτίωσιν τής κατωτέρας παιδείας δέν 
παρέχουσιν ήμΐν τήν έλπίδα δτι μετά τινα 
έτη έν πασι τοΐς νέοις δημοτικοϊς σχολείοις 
τής Ελλάδος θά πνέη τό πνεύμα, ύφ’ ου 
κρατύνονται και άνδρούνται τά έθνη. Καί 
πολύ φοβούμαι μήπως ποτέ, έν ω χαίροντες 
θά νομίζωμεν οτι διεφύγομεν έστω καί μέ 
βαρείας θυσίας τδν όλεθρον τής Σκύλλης, 
εύρεθώμεν αίφνης παραδεδομένοι εις τδν 
άναβρασμδν τής Χαρύβδεως.( 1)» Τόσον δέ 
πιστώςπροεδηλώθησαν τά μέλλοντα νά συμ· 
βώσι, ώστε νύν μετά πάροδον 12 ένιαυτών 
άναφωνούμεν μετά τού Σαιξσπήρου- ’Αλή
θεια, δτι εϊναι λυπηρόν, και λυπηρόν 
δτι εϊναι αλήθεια. Τήν δημοτικήν ήμών 
έκπαίδευσιν ή Χάρυβδις κατέπινε καί έξήρα 
τρίς καί πλεονάκις τής ήμέρας ώς κατέ
πινε καί έξήρα τήν θάλασσαν ή παλαιά έ- 
κείνη περί ής λέγει ό Όμηρος :

(1) Ίδέ Π. Π. Οικονόμου, Οΐ δροι τής έπιτυχίας τΰν 
Διδασκαλείων σιλ. I.

Τρις μέν γάρ τ’ άνΐησιν έπ’ ήματι, τρις δ’ άναροιβδιϊ 
δεινόν, μή σύ γε χεϊθι τύχοις, δτε £οι6δήσειεν· 
οΰ γάρ χεν ^ύσαιτό σ’ ύπέχ χαχοϋ ούδ' ενοσίχθων.

Καί ιδού ή έκπαίδευσις δλη πρόκειται ήμΐν 
συντετριμένη καί παράλυτος. Τά Διδασκα
λεία, άφ’ού έπληρώθησαν άνθρώπων άπαι- 
δεύτων καί άπαιδαγωγήτων, ών ύπήρξεν 
άποτέλεσμα ή ατελής τών δημοδιδασκά
λων μόρφωσις έπί μακράν σειράν έτών, 
διελύθησαν καί άντικατεστάθησαν διά τών 
ύποδιδασκαλείων πρδς έμπαιγμδν τής έκ- 
παιδεύσεως τού λαού. Ό σχολικός χρόνος 
πρδς μόρφωσιν τού λαού, δν ό Νόμος τού 
1834 ώριζεν είς 7 έτη ήλαττώθη είς 4 μό
νον, ϊνα μή δύνανται οΐ μαθηταί μηδέ 
άνάγνωσιν νά μανθάνω σι, καί ταύτα καθ ’ 
δν χρόνον έν Γερμανία τή έχούση 8ετή 
δημοτικήν έκπαίδευσιν ιδρύονται καί συμ
πληρωτικά τών δημοτικών σχολεία μέ διε
τή καί τριετή φοίτησιν 1 Ό Νόμος ό προσ- 
τατεύων τούς διδασκάλους άπδ αδίκους 
παύσεις καί μεταθέσεις κατηργήθη καί κατά 
τριακοσιάδας έπαύθησαν οΐ δυστυχείς δημο
διδάσκαλοι, χωρίς νά ύπάρξη είς νά ύπο- 
στηρίξη αύτούς, είς νά κλαύση τήν συμφο
ράν αύτών καί τής πατρίδος των. Τδ δι
καίωμα, δπερ φύσει έχει ό πατήρ νά φρον
τίζη περί τού σχολείου καί τής έκπαιδεύ- 
σεως τού τέκνου του, ό αγέρωχος καί άπη- 
νής νομοθέτης άφήρεσεν παρ’ αύτού άπαι- 
τήσας νά καταβάλλη μέν ανελλιπώς τά πρδς 
συντήρησιν τών σχολείων χρήματα, νά μή 
ζητή δέ λόγον πού ταύτα δαπανώνται καί 
άν άντί τών καταβαλλομένων χρημάτων έχη 
σχολεϊον ή όχι. Ύπδ τδν τύπον νέου διορ-
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γάνισμοΰ τών σχολείων είσήχθη σπατάλη 
ασύγγνωστος τών χρημάτων τού λαοϋ, προ
σωπικόν έν τοΐς σχολείοις τών πόλεων δΐ6>- 
ρίσθη πολυτελέστατον, χωρίς νά ύπάρχη 
άνάλογος πρός τούς διδασκάλους αριθμός 
μοθητών, χωρίς νά είναι βεβαιωμένον δτι 
ύπάρχουσιν αίθουσαι ίδιαι , ινα διδάσκη 
έκαστος τών διδασκάλων. Καί ταΰτα μέν 
ώς πρός τόν διοργανισμόν τών σχολείων καί 
ώς πρός τήν λειτουργίαν αύτών. Τί δέ νά 
είπωμεν περί της ύλης τής διδακτέας πρός 
διαπαιδαγώγηση’ τοΰ λαοΰ ; Βιβλία, ά έγέν- 
νησεν ή μωρία καί έξέθρεφεν ή αμάθεια, 
βιβλία άντεθνικά, έν οίς ούδέ ή λέξις πα- 
τρίς άπαντα, παραγκώνισαν τόν "Ομηρον 
καί τόν 'Ηρόδοτον, οΰς έσεβάσθησαν οί αι
ώνες καί οΰς άνεγίνωσκεν ό ’Ελληνικός 
λαός πρό τοΰ έμπέσωσι τά σχολεία είς τόν 
στρόβιλον τής Χαρυβδεως μετ’ ένθουσια- 
σμοΰ αναπτυσσόμενος καί παιδευόμενος. 
Καί Λ ελληνική ιστορία ; καί τά ίερά ; Τόν 
μεταρρυθμιστήν διέλαθον δτι ύπάρχουσιν 
έν τοΐς σχολείοις τοιαΰτα μαθήματα καί μό
νον δτε ήκούσθησαν φωναί διαμαρτυρίας 
έντονου καί έντός καί έκτός τοΰ βουλευτη- 
ρίου ήναγκάσθη νά περιλάβη φιχία τινά καί 
έκ τών μαθημάτων τούτων έν τοΐς άναλυ- 
τικοϊς προγράμμασι, ά κατά Θεοΰ εύδοκίαν 
ούτε έφηρμόσθησαν οΰτε θά έφαρμοσθώσιν 
έν τώ μέλλοντι. Τοιαύτη έν συνόφει είναι ή 
κατάστασις τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, 
ύπέρ ής ή μέλλουσα κυβέρνησις όφείλει 
συντόνως καί συνετώς νά έργασθή, δημι
ουργούσα παιδείαν άξίαν τοΰ έλλληνικοΰ 
λαοΰ καί άξίαν τών χρόνων, καθ οΰς ζώυεν.

Είναι αρά γε ή μέση έκπαίδευσις είς 
κοείττονα τής δημοτικής κατάστασιν; Είς 
πολλώ χείρονα. Τά Έλληνικά σχολεϊα, άό 
σοφός νομοθέτης έθεσεν έν ύφηλή θέσει,ού
δέποτε έλειτούργησαν κανονικώς καί ούδέ
ποτε άπέφεραν τούς προσδοκωμένους καρ
πούς καί ό λόγος είναι άπλούστατος' διότι, 
άν φυχή παντός σχολείου είναι ό κατάλλη
λος διδάσκαλος, τά Έλληνικά σχολεία δέν 
άπέκτησάν ποτέ φυχήν. Έν έτει 1883 έγρά- 
φομεν Οΰτε προγράμματος οΰτε βιβλίων οΰτε 
διδακτηρίων οΰτε διδακτικών οργάνων έχο- 
άνάγκην, έχομεν δμως άνάγκην διδασκάλων 
είς πάντα τά σχολεία καί κατώτερα καί άνώ 
τέρα. "Οτι δέ ή διόρθωσις τών σχολείων ήρ
ξατο άπό τών δημοτικών, τοΰτο δέν είναι 
άνευ κινδύνου, καί άν δέν τηρηθώσιν οί 
δροι, περί ών διά μακρών ομιλώ έν τώ προ- 
κειμένω λόγω, αί έργασίαι τών Διδασκα
λείων κινούνται έντός έλαττωματικοΰ κύ
κλου. Διότι διόρθωσις δημοτικών σχολείων

ύποθέτει διωρθωμένόυς διδασκάλους, διωρ- 
θωμένοι δέ διδάσκαλοι ΰποθέτουσι διωρθω- 
μένα Διδασκαλεία, διωρθωμένα δέ Διδασκα
λεία ΰποθέτουσι διωρθωμένους καθηγητάς, 
διωρθωμένοι δέ καθηγηταί ΰποθέτουσι διωρ- 
θαιμένονΠανεπιστήμιον.Είς τό αύτό δέ τέλος 
μάς φέρει καί πάσα σκέφις περί διορθώσεως 
τών έλληνικών σχολείων, περί διορθώσεως 
τών γυμνασίων. Τό πρώτον κινούν άρα είναι 
τόΓΙανεπιστήμιον καί ένταϋθα πρέπει νάσυγ- 
κεντρωθή κατά πρώτον ή προσοχή τής Κυ
βερνήσεως είς τό νά παρασκευάζωνται οί δι1- 

ι δάσκαλοι τών διαφόρων άνωτέρών σχολείων 
I προσηκόντως. ’Επειδή δέ προσόντα καλοΰ 

διδασκάλου είναι 1. ή γνώσις ή έπιστημονι
κή τοΰ μαθήματος, δπερ μέλλει νά διδάξη. 
καί 2. ή παιδαγωγική παιδεία αύτοΰ, ήτις 
μέλλει νά τόν όδηγήση ού μόνον πώς πρέ
πει τήν διδακτέαν ύλην νά μεταδίδη κατά 
τήν διάφορο ' τών μαθητών άντίληφιν και 
ούτω νά ζωογονή καί οχι νά θανατώνη τό 
πνεύμα αύτών, άλλά καί δπερ σπουδαιότα
τον πώς νά παιδαγοιγή τούς μαθητάς, περί 
οΰ ή μεγίστη άμάθεια μετά τής μεγίστης 
αδιαφορίας έπικρατεϊ έν τοΐς ήμετέροις σχο
λείοις, διά τούτο παρίσταται απόλυτος ανάγ
κη πρός βελτίωσιν τής παιδείας καθόλου έν 
τώ Πανεπιστημίω ένθεν μέν άκριβεστέρας 
καί βαθυτέρας καί πληρεστέρας μαθήσεως, 
ένθεν δέ παιδαγωγικής προπαρασκευής καί 
θεωρητικής καί πρακτικής διά τούς μέλ
λοντας διδασκάλους. "Αν αί σκέφεις αΰται 
είναι άληθεϊς, δπως έγώ ένδομύχως είμαι 
πεπεισμένος, τότε άπαιτεΐται τής φιλοσοφι
κής σχολής τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου 
ιδιαίτερος οργανισμός, ϊνα έχωμεν διδασκά
λους έπισταμένους ού μόνον τί θά διδάξω- 
σιν, άλλά καί πώς θά διδάξωσι τοΰτο. Καί 
δταν έχωμεν καλούς διδασκάλους, τότε θά 
έχωμεν καλά γυμνάσια, καλά Έλληνικά 
σχολεία, καλά Διδασκαλεία, καλά ανώτερα 
παρθεναγωγεία, καλά καθόλου σχολεϊα. Καί 
καλοί τότε διοργανισμοί τής παιδείας, θά 
άρμόζωσιν εις καλήν κατάστασιν αύτής.» 
(Ίδέ Π. Π. Οικονόμου έ. ά.)

1) Rein, Aus dem Paedagjogischen Universitats se
minar zu Jena Τ·ϋχ. II.

2) Rein. Paedagogische Studien 1893 σελ. 65 x. έ.

Τοιαΰτα πρό 12 έτών έγράφομεν, άλλά 
παρ’ ήμΐν δέν ήξεύρω διά τίνα λόγον αί όρ- 
θαί γνώμαι δέν συλλέγονται ύπό τών Κυ
βερνητών καί δέν έφαρμόζονται πρός δόξαν 
μέν καί αύτών,πρός ωφέλειαν δέ τοΰ έθνους, 
είς δ καί αύτοί άνήκουσιν. Ότι δέ ή έμή 
γνώμη ή έξενεχθεϊσα τότε είναι όρθή άπο- 
δεικνύεται έκ τής γνώμης πλείστων διασή- 
μων ξένων παιδαγωγών καί παλαιών καί 
νέων. Ό καθηγητής τοΰ έν Ί$νη πάνεπί·- 

στημίου W.Rein γράφει * τάδε· «Ή παιδα
γωγική ώς έπιστήμη καλλιεργείται φυσικώ- 
τατα έν τώ Πανεπιστημίω, ένθα διδάσκον
ται έν έκτάσει καί αί ύπηρετικαί αύτής 
έπιστήμαι ή φυχολογία καί ή ήθική. ’Αλλ’ 
άν μέλλη αΰτη νά φέρη δντως εύλογίαν, 
δέν πρέπει νά θεωρήται ώς πάρεργον ένταΰ- 
θα μάθημα. Καί διά τοΰτο άπαιτεΐται ό δι
δάσκων αύτήν νά είναι δλως πρός ταύτην 
άφιερωμένος, διατηρών άμα καί τήν έφαρ
μογήν αύτής έν τή πράξει. ’Εντεύθεν προ
κύπτει δτι έν τώ πανεπιστημίω πρέπει νά 
ΐδρυθώσι έδραι παιδαγωγικής είδικαί ». 
Τά αύτά δέ Επαναλαμβάνει καί ό καθηγη
τής τοΰ έν Βιέννη πανεπιστημίου κ. Th. 
Vogt, πρόεδρος τοΰ συλλόγου πρός διάδοσιν 
τής έπιστημονικής παιδαγωγικής,δστις άπε- 
τάθη μάλιστα έξ όνόματος τοΰ συλλόγου 
καί πρός τό ύπουργεΐον τής Παιδείας τής 
Πρωσσίας αίτούμενος νά ΐδρυθώσιν έν άπασι 
τής Πανεπιστημίοις ίδιαι έδραι παιδαγωγι
κής 1 2. Τής αύτής γνώμης είναι καί ό Will- 
mann, καθηγητής έν τώ Πανεπιστημίω τής 
Πράγας, ό Schiller καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου έν Giessen καί πλεϊστοι άλλοι όνο- 
μαστοί παιδαγωγικοί. Οΰτω λοιπόν έν Γερ
μανία θεωρείται ώς απαραίτητον μέσον εις 
τήν πρόοδον τής μέσης έκπαιδεύσεως ή θεω
ρητική καί πρακτική παιδαγωγική μόρφωσις 
τών διδασκόντων έν τοΐς σχολείοις τούτοις 
καί τοιοΰτο πρέπει νά γίνη καί παρ’ ήμΐν. 
Έάν δέ κατορθωθή τοΰτο, ώς έλπίζομεν νά 
ίδοιμεν έν προσεχεϊ μέλλοντι, τότε θά ίδω
μεν τά σχολεϊα τής μέσης έκπαιδεύσεως 
Εργαζόμενα σκοπίμως καί μορφοΰντα άν
δρας καί διά τόν βίον καί διά τήν έπιστήμην 
σθεναρούς καί προοδευτικούς.

Τήν τοιαύτην τών Ελληνοδιδασκάλων 
προπαρασκευήν εύρίσκομεν εύλογον καί 
άναγκαίαν νά γίνη. Καί πάς δστις ύπέρ 
τοιαύτης γνώμης συνηγορεί, άποδεικνύει 
δτι έμελέτησε καί κατενόησεν όρθώς τήν 
άποστολήν τών Έλληνικών σχολείων. Άλλά 
πώς πρέπει νά όνομάσωμεν τήν κατά τούς 
τελευταίους χρόνους γενικώς έπικρατήσα- 
σαν καταφοράν κατά τών Έλληνικών σχο
λείων δτι είναι σχολεϊα άχρηστα καί δτι τά
χιστα πρέπει νά οιαλυθώσι ; Τί δέ θά είπω- 
σιν οί διαλυταί τών Έλληνικών σχολείων, 
δταν μάθωσιν δτι ή Πρωσσία διήρεσε τά 
γυμνάσια αύτής, ά είχον έννέα συνεχείς τά
ξεις, εις δύο μέρη, ών τό πρώτον έξ έξ τά

ξεων συγκείμενον έχει μέν καί αύτοτελή 
πως σκοπόν καί παρέχει όλόκληρον ποσόν 
γνώσεων, παρασκευάζει δμως καί πρός πε
ραιτέρω σπουδήν έν τω άνωτέρω τμήματι 
τοΰ γυμνασίου, τό αύτό δήλον δτι, δπερ έκ- 
πληρούσι παρ’ ήμΐν τά 'Ελληνικά σχολεϊα ;

Καθήκον λοιπόν τής νέας Κυβερνήσεως 
είναι νά λάβη ύπό τήν προστασίαν της τά 
Έλληνικά σχολεία καί προσθέτουσα μίαν 
άκόμη είς αύτά τάξιν καί καταρτίζουσα νέον 
πρόγραμμα αύτών συμφώνως πρός τόν πρα
κτικόν καί έπιστημονικόν αύτών σκοπόν νά 
άποδείξη ταύτα εύεργετικώτατα είς τήν κοι
νωνίαν καί είς τήν έπιστήμην σχολεϊα.Πρω- 
τίστως δμως πρέπει νά φροντίση περί κα
ταλλήλου προσωπικού, δπερ μόνον έν Πα- 
νεπιστημίω δύναται νά παρασκευασθή, ένθα 
πρός τοΐς έπιστημονικοϊς μαθήμασι θά δι- 
δάσκηται καί ή παιδαγωγική καί θεωρητι
κώς καί πρακτικώς.

Άλλά καί τά γυμνάσια ήμών πάντα δέν 
εύρίσκονται είς κρείττονα μοίραν τών Ελ
ληνικών σχολείων. Καί ή αίτια τούτου είναι 
καί ένταϋθα ή έλλειφις παιδαγωγικής παι- 
δεύσεως τών καθηγητών. Έν τοΐς γυμνα
σίοις εύρίσκει τις σφάλματα περί τήν άνα
τροφήν τών μαθητών, περί τήν μεθοδικήν 
διδασκαλίαν τών μαθημάτων γινόμενα, είς 
ά οί δημοδιδάσκαλοι οί μορφωθέντες έν Δι- 
δασκαλίοις δέν περιπίπτουσι πλέον. Καί ή 
διδασκαλία τών παλαιών γλωσσών καί ή δι
δασκαλία τών μαθηματικών καί τής ιστο
ρίας καί ή διδασκαλία τής γεωγραφίας ώς 
καί τών άλλων μαθημάτων γίνονται άμεθό- 
δως, άνευ γνώσεως τοΰ σκοποΰ τής διδα
σκαλίας αύτών, άνευ γνώσεως τών προσφο
ρών μέσων καί δέν πρέπει νά έκπληττώμεθα, 
διότι τά έτη τοΰθερισμοΰ τών γυμνασίων δει
κνύονται τό έν άφορώτερον τοΰ έτέρου. Τό 
δέ χείριστον πάντων έν τοιαύτη οίκτρά 
τών πραγμάτων καταστάσει είναι δτι οί κύ
ριοι καθηγηταί δέν αισθάνονται άκόμη τήν 
άνάγκην χειραγωγίας αύτών είς τό διδασκα
λικόν των έργον ύπό τής παιδαγωγικής. Έν 
Γερμανία βλέπομεν τούς καθηγητάς τών 
γυμνασίων, τών πρακτικών λυκείων, συνερ- 
χομένους είς συλλόγους καί μέγαν λόγον 
ποιουμένους περί τής προσφορωτέρας τών 
μαθημάτων διδασκαλίας καί βιβλία καθ ’έκά
στην δημοσιευόμενα περί τούτου καί περιο
δικά συγγράμματα πάμπολλα τακτικώς έκ- 
διδόμενα καί έκθέτοντα τάς ίδέας τών κο
ρυφαίων τής έπιστήμης μυσταγωγών, άς 
άσπάζονται καί έφαρμόζουσιν οί έργάται 
τής παιδείας πρός τιμήν αύτών καί πρός
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όφελος της πατρίδος των. Παρ ήρϊν δμως 
τίς καταγίνεται περί τοιαΰτα πράγματα καί 
τις έχει δρεξιν νά άναγνώση τί σκέπτονται 
οί σοφοί περί τελειοτέρας καί καρπιμωτέρας 
διδασκαλίας ; Καί ή τοιαύτη μεγαλοπρεπές 
αμάθεια τών κυριών καθηγητών είναι Λ αί
τια δτι πάσα στρεβλή ιδέα, ήν ήθελε κυο- 
φορήση καί έκκολάψη τμηματάρχου τίνος ή 
κεφαλή, εύθνς γίνεται άνευ άντιρρήσεως 
αποδεκτή. Πότε συνήλθον οί καθηγηταί 
διά νά διαμαρτυρηθώσι διά τήν κατάργησιν 
τών φιλοσοφικών μαθημάτων έν τοϊς γυ
μνασίοις, διά τήν κατάργησιν η τδν άκρω 
τηριασμόν τών ιερών ; Τίς έταράχθη διά τήν 
άναγραφεΐσαν έν νομοσχεδίοις πρό μικρού 
χρόνου κατάργησιν τής αρχαίας γλώσσης 
έκ τών άνωτέρων παρθεναγωγείων, έκ τών 
διδασκαλείων τών θηλέων ; Τίς συνέστησε 
νά γίνωνται ρετά τάξεως καί κατά σύστημα 
ώρισμένον αί έκθέσεις τών μαθητών έν άπά- 
σαις ταΐς τάξεσι τοΰ σχολείου, άφ ’ ού είναι 
άδιαφιλονίκητον δτι αύται άσκοΰσι μεγί
στην δύναμιν εις τήν μόρφωσιν αύτών ; Τίς 
ποιε έφιλοτιμήθη νά έλευθερώση τούς μα
θητάς έκ τής μηχανικής αντιγραφής κειμέ
νου πρδς όρθογραφικούς δήθεν σκοπούς, έν 
ω τοΰτο προάγει μόνον τήν κακογραφίαν 
καί άφαιρεϊ τδν χρόνον τδν προωρισμένον είς 
τήν κατ’ οίκον μελέτην ή είς τήν άνάπαυ- 
σιν τών μαθητών; Ούδεμία αμφιβολία δτι ό 
ύπνος ουτος ό παρατηρούμενος έν τοΐς Λμε- 
τέροις γυμνασίοις προέρχεται, διότι άκόμη 
δέν άνέτειλεν ένταΰθα ό ήλιος τής παιδα
γωγικής καί δτι φιλοπατρίας μεγίστης έρ
γον είναι νά στραφή Λ προσοχή τών κυρίων 
καθηγητών είς παιδαγωγικά ζητήματα. Θά 
κατορθωθή δέ τοΰτο διά τής ίδρύσεως έδρας 
παιδαγωγικής έν τώ ήμετέρω Πανεπιστημίω. 
Όσοι δέ νομίζοσσιν δτι τήν έλλειφιν ταύ
την δύναται ό καθηγητής τής φιλοσοφίας ή 
τής φιλολογίας νά άναπληρώση, μαρτυροΰ- 
σιν διά τούτου δτι ούδεμίαν έννοιαν έχουσι 
τών ποικίλων καί δύσκολων καθηκόντων, ά 
έχει ό καθηγητής τής παιδαγωγικής νά 
έκτελέση. Έν Γερμανία ύπάρχουσι διάση
μοι άνδρες συμβουλεύοντες νά ίδρυθώσι δύο 
έδραι παιδαγωγικής έν πολυπληθέσι πανε- 
πιστημίοις ώς ό Adamek, δστις έν τώ συγ- 
γράμματι αύτού Die Paedagogische Vorbil- 
dung fur das Lehramt an der Mittelschule σ. 
67. λέγει «Κατά ταΰτα ή ί'δρυσις δύο έδρών ; 
τής παιδαγωγικής είς πανεπιστήμια πολύ- 
πληθή είναι πράγμα άναγκαιότατον».

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΩΣ ΠΣΟΣΦΙΛΕΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ 
ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΊΡΟΣΣΠΓΧΑ. ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Τ· Δ ‘*

Λ. Μεγάλως τήκομαι, κ. Τ. έπί τφ δτι άμα 
τή αποφοιτήσει μου έκ τοϋ Διδασκαλείου διωρί- 
σθην τέ πρώτον καί είμαι είσέτι δωρισμένος ώς δι
δάσκαλος έν τφ χωρίφ Β. Τήκομαι δέ έπί τούτφ, 
διότι παρατηρώ έμαυτόν δλονέν όπισθοχωροϋντα ώς 
προς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν καΐ τον έν γένει 
ανθρωπισμόν μου. Έν τφ χωρίφ Β μή υπαρχόν
των καί άλλων μετεχόντων άνωτέρας τινός παιδεύ- 
σεως δέν μοί έδόθη ποτέ άφορμή νά συζητήσω καί 
κινήσω το πνεϋμά μου εις ύψηλότερα ζητήματα, 
προς διδασκαλίαν τών μικρών μαθητών μου δέν 
λαμβάνω άνάγκην νά μελετώ, καθ’ δσον κατέστη
σαν πλέον συνήθη τά μικρά έκεΐνα μαθήματα, καί 
μάλιστα δύναμαι νά εΐπω δτι άηδίασα μέ τό 
κλά κλαί. Έπειτα άφ’ δτου έξήλθον τοϋ Διδασκα
λείου, δέν έλαβον άνά χεϊρας βιβλίον, καί τί βι- 
βλίον νά άναγνώση τις ; μήπως έχομεν τοιαΰτα 
κατάλληλα ; Τέλος πάντων μονοτονία, στασιμό- 
τηί, άπέμαθον καί έκεΐνα τά δποϊα έγνώριζον.Άπε- 
χωριατίσθην.

Τ. Καί ώς πρός τοΰτο, κ. Δ. διατί αΐτιάσθε τό 
δτι εύρίσκεσθε έν τφ χωρίφ Β καί ούχί σέ αυτόν ; 
Μοί φαίνεται δτι καί έν πόλει καί έν χωρίφ καί 
δπου δήποτε εύρίσκεται δ διδάσκαλος κατορθοϊ δση
μέραι τήν βελτίωσιν του, άρκεϊ νά έπιθυμή καί 
έπιδιώκη τοΰτο.

Δ. Καί πώς δύναται νά κατορθώση τοΰτο δι
δάσκαλός τις έν χωρίφ, οίον τό Β ; Ιδού κ. Τ. 
έχω τήν μεγίστην προθυμίαν πρός τήν βαθμηδόν 
τελειοποίησίν μου. Ύποδείξατέ μοι παρακαλώ τά 
προς τοΰτο μέσα.

Τ. ’Επειδή κ. Δ. παρατηρώ δτι ένυπάρχει σοι, 
ώς παντί Έλληνι καί δή διδασκάλφ, ή φιλοτιμία 
πρός καθημερινήν πρόοδον θά έπεκταθώ πως λόγον 
ποιούμενος περί τοϋ πώς ή δσημέραι άνάπτυξις 
καΐ τελειοποίησις παντός άτόμου καί δή διδασκά
λου έπιτυγχάνεται. Θή ίδητε δέ ΐδίοις δμμασι πώς 
τοΰτο είναι κατορθωτόν παντί διδασκάλφ έν τοϊς 
χωρίοις μάλλον η έν τοϊς πόλεσιν.

Ή πρόσκτησις γνώσεων καί ή έν γένει άνάπτυ- 
ξις παντός άτόμου, δέον νά μήν περιορίζηται είς 
τήν έν ώρισμένφ χρόνφ σχολικήν περίοδον, άλλά 
νά έξακολουθη καθ ’ δλον τόν βίον τοϋ άνθρώπου 
διά τής πρός άλλήλους συζητήσεως καί τής πνευ
ματικής έπικοινωνίας τών άνωτέραν πνευματικήν 
άνάπτυξιν έχόντων πρός τούς κατωτέραν τοιαύτην 
έχοντας. ’Επιτυγχάνεται δέ τοΰτο, άφ’ ένός μέν 
διά τής ίδρύσεως διαφόρων συλλόγων, Κυριακών 

σχολείοις. Είπατε μοι λοιπόν ύμεϊς, άφοϋ μοί συνι- 
στάτε τήν άνάγνωσιν αύτών, πώς ούτοι γίνονται 
εύκατάλη^τοι και τίς ή έκ τούτων ώφέλεια.

Τ. Άλλως θά έκφρασθήτε κ. Δ. περί τών άρ
χαίων συγγραφέων, έάν έπί δύο έτη άκολουθήσητε 
τό έξής δρομολόγιον. Λάβετε πρώτον τήν Άνά- 
βασιν τοϋ Εενοφώ'-τος, διεξέλθετε αύτήν άπλώς μή 
δίδοντες τόσην προσοχήν είς δλας τάς λεπτομέ
ρειας, άλλ’ άρκούμενοι είς τήν κατανόησιν τοϋ 
περιεχομένου, ήτις κατορθοϋται διά μικράς βοήθειας 
τοϋ Λεξικού. Κατά δέ τήν άνάγνωσιν άντιγράψατε 
έν ίδιαιτέρφ τετραδίω τά χωρία, άτινα περιέχουσιν 
ύψηλάς έννοιας. Άφοϋ περατώσητε τήν έργασίαν 
ταύτην πράξατε τό αύτό είς τήν Κόρου Παιδείαν, 
είς τήν Άριανοϋ Άνάβαβιν καί οΰτω καθ’ έξής 
είς τούς Παραλλή-Ιους βίους τον Πλουτάρχου, είς 
τό Περί ανατροφής παίδων τοϋ ίδιου, εις τούς δια
φόρους διαλόγους τοϋ Πλάτωνο;, ΐδίφ δέ είς τόν 
Γοργίαν, ΚρΙτωνα, καί είς την Πολιτείαν αύτοϋ. 
Μετά τό πέρας τής μακράς ταύτης έργασίας θά 
ϊδης πόσον εύκολος θά σοι φαίνωνται οΐ άρχαϊοι 
συγγραφείς. Διά νά έννοήσης δέ τήν έκ τούτων ώφέ- 
λειαν άκουσον τί γράφει περί τούτου έν τοϊς προ- 
λεγομένοις τοϋ Γοργίου δ σοφός καθηγητής τοϋ 
Πανεπιστημίου κ. Μιστριώτης :

«Άν τά 'Ελληνικά γράμματα μεθ’ άπάσης τής 
έκπολιτιστικής αύτών δυνάμεως είς εύρυτέρους κύ
κλους καταστώσιν, άν εις πάσας τής κοινωνίας τάς 
τάξεις είσδύσωσιν. άν οί βαρύτιμοι έκεϊνοι τής με- 
γαλοφυΐας θησαυροί είς τάς ήμετέρας κεφαλάς δια- 
χυθώσιν, άν αί ύψήλαΐ έκείνων ίδέαι καταμετρηθώσι 
καί προσηκόντως έκτιμηθώσιν, άν τό μεγαλουργόν 
φρόνημα τών ήμετέρων προγόνων την ταπεινότητα 
τοϋ ήμετέρου έλέγξη, τίς είναι οΰτως άπελπις, ώστε 
δέν προσδοκά τήν τών κακώς έχόντων βελτίωσιν ; 
Τίς τήν έθνοποιόν τών 'Ελληνικών γραμμάτων 
δύναμιν παραγνωρίζει ;»

Δ. Κύριε Τ., άπό τής σήμερον θά μεταβάλω 
γνώμην. Τό χωρίον θά μοί είναι προσφιλής δια
μονή, όπου θα δυνηθώ νά βελτιώσω πολύ έμαυτόν. 
θά έργάζωμαι εις τό σχολεΐον προπαρασκευαζόμε- 
νος άπό τής έσπέρας είς τά τής έπομένης μαθή
ματα, δπερ άχρι τοϋδε δέν έπραττον. Θά προσπα 
θώ νά μεταδίδω διαφόρους γνώσεις τοϊς άπλοϊς 
έκείνοις χωρικοϊς, μεθ ’ ών άχρι τοϋδε έβωμολόχουν. 
Θά καταθέτω δέκα δραχμάς κατά μήνα πρός άγο- 
ράν διαφόρων βιβλίων καΐ περιοδικών, ϊνα οΰτως 
εύρίσκω πνευματικήν τροφήν. Θά κάμω συλλογήν 
αινιγμάτων, παραμυθιών, τραγουδίων, παιγνιδίων, 
παραδόσεων καί περιγραφήν εθίμων. Τέλος δύο ώ
ρας καθ ’ έκάστην θά μελετώ άρχαίους συγγραφείς 
"Ελληνας, καί οΰτω θά χρησιμοποιώ τόν χρόνον, 
δν άχρι τοϋδε κατησώτευον χαρτοπαικτών έν τώ 
λεγομένφ καφφενείφ τοϋ χωρίου.

Τ. Πολύ θά χαρώ κ. Λ., έάν μάθω δτι οί λό
γοι σου θά πραγματοποιηθώσι, καί εύχομαι ΐνα ού- 

ί σχολών κτλ., άφ’ έτέρου δέ διά τής συστάσεως 
βιβλιοθηκών έν άπάσαις ταΐς πόλεσι, κωμοπόλεσι 
καί κώμαις, καί διά τής έκδόσεως καί διαδόσεως 
περιοδικών καί βιβλίων μεστών δσον ωφελίμου ύψη- 
λοϋ, μορφωτικού καί διαπλαστικοϋ, τόσον καί κι- 
νοϋντος τό ένδιαφέρον καί προσιτού τφ λαώ περιε
χομένου. Οΰτω διά τής ΰλονέν άναγνώσεως τοιού
των βιβλίων καί δ κάτοικος τοϋ χωριδίου θά προσ- 
έκτα ωφελίμους γνώσεις καί δσημέραι θα διεπλάσ- 
σετο. Τοιαΰτα δμως μέσα σήμερον δέν έχομεν, καί 
τούτου ένεκα δ λαός μας θά μένη αιωνίως ΐσκω- 
ριασμένος. Άλλ’ δτι έλέχθη ώς πρός τόν άπλοΰν 
λαόν δέν έφαρμόζεται καί είς τούς τυχόντας άνω
τέρας τινός παιδεύσεως, έν οίς καταλέγοντατ καί οΐ 
έν Διδασκαλείοις παιδευθέντες. Τά Διδασκαλεία καΐ 
αύτά τά Ύποδιδασκαλεϊα σκοπόν έχουσιν ούχί βε
βαίως τόν τέλειον καταρτισμόν διδασκάλου, άλλά 
τήν μετάδοσιν τοιούτων γνώσεων, καί τήν διάπλα- 
σιν τοϋ μέλλοντος διδασκάλου τοιαύτην, ώστε ού
τος νά δύναται μόνος του νά έπαυξήση τάς γνώ
σεις του, καί νά κατασταθή μετά τινα χρόνον δπω- 
σοϋν τέλειος διδάσκαλος. Καί όντως, έάν δ διδά
σκαλος συναισθανόμενος τήν άσθένειάν του ώς πρός 
τό βαρύ φορτίον, δπερ τφ άνατιθεται, τ. έ. τήν 
διά τής διδασκαλίας του μετάδοσιν γνώσεων είς

1 μικρά παιδία καί τήν διάπλασιν αύτών, θεωρή ώς
πρώτον του μίλημα τήν προπαρασκευήν του είς τά 
τής ήμέρας μαθήματα, καί μάλιστα κατά τά πρώ
τα έτη γραπτώς, έάν έχων ύπ’ όψιν του δτι είναι , 
καί διδάσκαλος κοινωνίας προσπαθών δι’ δλων τών 
μέσων νά διαφωτίζη τά αύτής στρεβλά, καί έάν 
τέλος τάς ώρας τής μή σχολικής έργασίας διέρ- 
χηται ούχί έν καφφενείοις χαρτοπαικτών η άλλως, 
άλλά έν συνεχεΐ μελέτη πρός έπαύξησιν τών γνώ- 
σεών του, μοί φαίνεται δτι δ τοιοϋτος μετά τινα 
έτη θά είναι άξιος τοϋ νά λέγηται διδάσκαλος.

Δ. Τελευταίου είπατε, κ. Τ. δτι δ διδάσκαλος 
πρέπει νά μελετά συνεχώς. Δέν μοί λέγετε καί τό 
τί πρέπει νά μελετά είς διδάσκαλος ;

Τ. Είμαι τής άρχής νά θεωρώ ώφέλιμον εις άν
θρώπους άνεπτυγμένους οϊαν δήποτε μελέτην.’Ιδι
αιτέρως δμως θά συνιστών τοϊς διδασκάλοις έκτός 
τών παιδαγωγικών συγγραμμάτων τών ύπαρχόντων 
είς τήν γλώσσάν μας, έκτός τών διαφόρων περιο
δικών», τήν έπισταμένην μελέτην τών έκ 5 τόμων 
Θρησκευτικών Μελετών τοϋ Μαυροκορδάτου, τήν 
μελέτην τής έκ 5 τόμων Ιστορίας τοϋ Κ. Παπα- 
ρηγοπούλου, καί τελευταίου τήυ άδιάκοπον χρήσιυ 
τών άρχαίων συγγραφέων 'Ελλήνων.

Δ. "Ολα σου καλά, άλλ’ οί άρχαϊοί σου συγγρα
φείς μέ κάμνουσι νά μειδεάσω. Έγώ ώς μαθητής 
δέν ήδυνάμην νά έξηγώ καί κατανοώ 20—30 
στίχους καθ’ έκάστην έκ τής άρχαίας γλώσσης. 
Έπειτα δέν ένόησα ούδεμίαν ώφέλειαν έκ τών άρ
χαίων συγγραφέων. Μάλιστα πολλάκις μοί έγεννή- 
θη ή άπορία πρός τί διδάσκονται ούτοι έν τοϊς
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τοι αντηχήσωσι είς τά ώτα απάντων τών 'Ελλήνων 
διδασκάλων, οίς είναι ανατεθειμένη ·ή όρθοπόδισις 
της πολιτείας μας καί ή άνέγερσις τοϋ μεγαλείου 
της πατρίδος μας.

Τοιοϋτον πέρας εσχεν δ διάλογος, οΰ έγενόμην 
αυτηκοος καί οστις συνετέλεσεν είς τό νά προβώ είς 
τήν υποδειχθεϊσαν μελέτην τών άρχαίων συγγρα
φέων, ων απανθίσματα αποστέλλω πρός δημοσίευσιν 
έν τή Εκπαιδεύσει.

Έν Δαδίφ τή 30 Μαρτίου 1895.

Λίμπρα; Καταφυγιώτη; 
Διδάσκαλος ύποδιδασκαλβίου.

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΔΑΐΡΠΦΕΛΔ

Έν Βάρμη τής επαρχίας τοϋ 'Ρείνου άπέθανε 
πρό τίνος διάσημος τής Γερμανίας παιδαγωγός, δ 
Φρειδερίκος Δαΐρπφελδ, εις έκ τών θερμών οπαδών 
τοϋ Έρβαρτιανοϋ συστήματος, είς δ καί ήμεϊς ά- 
νήκομεν. 'Απλούς ών διδάσκαλος κατόρθωσε διά 
τής μελέτης νά τελειοποιηθώ τοσοΰτον, ώστε ήδύ
νατο νά καταλάβη έδραν καθηγητοΰ έν Πανεπι- 
στημίφ καί νά λαμπρύνη αυτήν διά τών παιδαγω
γικών του ιδεών,δι’ών κατέκτησε'τάς ψυχάςπάντων 
τών διδασκάλων τής Γερμανίας. Ή μεγάλη δέ τοϋ 
Δαΐρπφελδ έργασία έγκειται "έν τή έργμσί^ πρός 
χειραφεσίαν τών δημοδιδασκάλων άπό τής γραφειο
κρατίας και έν τή ακαμάτω προσπαθείς αύτοϋ 
τοιαύτης ανεξαρτησίας νά καταστήση τούς διδα
σκάλους άξιους. Διό ού μόνον έν τή Βάρμη άλλά 
και αλλαχού ίδρυσε καί διεύθυνε παιδαγωγικούς 
συλλόγους, ένθα άπαξ τοϋ μηνός συνήρχοντο άπαντα 
τά μέλη τού Συλλόγου έκ μεμακρυσμένων πολλά
κις μερών καί έδίδασκεν αύτά τάς θεμελιώδεις τής 
παιδαγωγικής έπιστήμας, μάλιστα δέ ψυχολογίαν. 
Έπί μακράν σειράν έτών έξέδιδε τό περιοδικόν 
σύγγραμμα «Εύαγγελικόν Σχολεϊον» ένθα σπου
δαιότατα! έδημοσιεύθησαν παρά τοϋ Δαΐρπφελδ 
πραγματείας άλλά καί διδακτικά βιβλία καί μ0- 
νογραφίαι αύτοϋ πολλαί έκάστοτε έξεδίδοντο, αϊτι
νες εύρισκον έν Γερμανίς άρίστην ύποδοχήν. ’Απί
θανε οε εν ηλικις 70 ετών. Εις τον νεκρόν κατε- 
τέθησαν εκ οιαφορων πόλεων καί έπιστημονικών 
συλλόγων τής Γερμανίας 22 στέφανοι μαρτυρούν- 
τες την ιδιάζουσαν τιμήν, ήν οΐ διδάσκαλοι καί ή 
παιδαγωγική έπιστήμη άπέδιδον είς τόν Δαΐρπφελδ. 
Επι τών ταινιών τών στεφάνων ήσαν ε’πιγραφαί 

γεγραμμέναι, ών τινας άναφέρομεν ένταϋθα, ϊνα 
δειξωμεν είς τούς ήμετέρους διδασκάλους πόσον έν 
Γερμανις τιμάτας ή αφοσίωσις ε’ις τά σχολεία καί 
εις τά γράμματα.

Τώ προοτψιΛεΰτάτω ιδρυτή, καϊ έπιτίμω 
προέδρω ό σύλλογος τών διδασκάλων τής

Βάρμης καί τών πέριξ. Ή αγάπη είναι άτε- 
λεύτητος.

Τώ προαγαγόντι τήν παιδαγωγικήν έπι- 
στήμην οί διδάσκαλοι τής Βάρμης.

Τώ άειμνήστω έπιτίμω έταίρω ό Έρβαρ- 
τιανός σύλλογος τον Ρείνου τής Βεστφα
λίας. »,t

Τώ ακαμάτω προμάχω καί είλικρινεϊ σνμ- 
βούλω οΐ φίλοι τής έλευθέρας σχολικής κοι- 
νότητος.

Τφ ^ξόχω έν τή διδακτική τέχνη, τώ νι
κηφόρο αγωνιστή ύπέρ τών δικαιωμάτων 
τών διδασκάλων οΐ δημοδιδάσκαλοι τής 
Σλεσόιγίας καϊ τοϋ Χολστάϊν.

Οΰτως έξακολουθοϋσιν αί έπιγραφαί καί τών άλ
λων στεφάνων, τών έκ Λειψίας, Ίένης, Στρασβούρ
γου καί έξ άλλων πόλεων τής Γερμανίας, σταλέν- 
των πρός δήλωσιν τιμής είς τόν άποθανόντα. Οί 
Γερμανοί τούς εύεργέτας αύτών καί ζώντας τιμώσι 
και άνταμείβουσι καί άποθανόντας λαμπρύνουσι 
δεικνυοντες και διά λόγων καί διά συγγραμμάτων 
την άξίαν τών κοιμηθέντων καί προτρέποντες τούς 
νέους νά άναγινώσκωσι τά συγγράμματα αύτών, ίνα 
μη διακοπή τό έργον τών τελευτησάντων. Ή άδια- 
φορία είναι δηλητηριώδης άτμοσφαΐρα, ένθα άπο- 
θνήσκει πάν εύγενές σπέρμα.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΙΩΝ ΕΝ ΤΩι ΣΧΟΛΕΙΩι
Εν τώ ύπ άριθ. 19 φύλλω, τοϋ άξιολόγου πε

ριοδικού τής « Έκπαιδεύσεως » ύπό τόν τίτλον 
« Αστεία εκ τοϋ σχολικού βίου» ειδον νά παρακα- 
λήτε τούς συνδρομητάς σας νά σάς στείλη έκαστος 
τάς αστείας άπαντήσεις, τάς δποίας έτυχε παρά 
τών μαθητών νά άκούση.

"Αν ώς συνδρομητής καί διδάσκαλος, φρονήτε 
ότι δικαιούμαι και εγω νά είπω τήν γνώμην μου 
περί αυτών, σας λέγω, οτι ή συλλογή τών τοιούτων 
άστείων, θά εινε πράγματι άρκετά περίεργος καί 
ευχάριστος, αλλ ϊνα γείνη καί ώφέλιμος είς τούς 
διδασκάλους ως και υμείς τοϋτο άξιεπαίνως έπιπο- 
θεϊτε, φρονώ, δτι πρέπει νά έκτίθενται ταϋτα ούχί 
ώς έξετέθη τό πρώτον άστεΐον τής κλειδαρότρυπας, 
διηγηματικώς δηλαδή καί είς γ' πρόσωπον, άλλ’ 
εν διαλόγφ καί είς πρόσωπον α’, καί β'. δπως 
παρίσταται τοιουτοτρόπως ή ύπόθεσις φυσική καί 
ζωηρά. Τότε δέ ύπό τήν μορφήν ταύτην, θά είνε 
δυνατόν νά ώφεληθή καί άλλος διδάσκαλος καί νά 
προσπαθή διά καταλλήλου τροποποιήσεως τής έρω— 
τήσεως νά άποφεύγη τάς άστειότητας ταύτας, αϊ
τινες πηγάζουσι, καθ’ ημάς,' κατά μέγα μέρος, έκ 
τής αμέθοδου διατυπώσεως τών έρωτήσεων τοϋ 
οιδασκάλου- ειρησθω δέ εν παρόδω δτι παρακωλύ- 
ουσιν ούκ όλίγον τήν πορείαν τής διδασκαλίας καί 

τά πόδια σου,1 διδάσκαλε, δέν εινε άδειανά σάν τό 
κεφάλι σου» τότε δέν έχει δίκαιον διά τήν προσβο
λήν ταύτην νά αίτιάται άλλον ή τήν ίδιαν αύτοϋ 
κεφαλήν.

Έν7 τούτοις μεθ ’ δλας τάς μεθοδικάς προφυλά- 
1 ξεις, δέν εινε δυνατόν τό κατ’ έμέ τούλάχιστον νά 

άποφύγη τις έντελώς τάς άστείας αποκρίσεις τών 
μαθητών.

’Αναφέρω ένταϋθα δύο τών έμών άποκρίσεων 
καί παρακαλώ τόν ΐμπειρότερον έμοϋ νά μοί ειπη 

I πώς ήδυνάμην νά άποφύγω τήν τοιαυτην αποκρι- 
I σιν" λέγω ΐμπειρότερον, διότι πρεσβεύω δτι ή πείρα 

είς τόν παιδαγωγικός μεμορφωμένον διδάσκαλον 
είναι ή κρατίστη των μεθόδων.

Είμαι οικοδιδάσκαλος είς τοϋ κ. Π. Μ. Κουρ- 
τζή έν Μυτιλήνη καί έχω ένα μαθητην τον μονο

ί γενή υιόν του. Μίαν ήμέραν διδάσκων ερωτώ αυτόν.
Δ. Τι συμπεραίνεις, Μίτσα, έκ τόν παραδειγ

μάτων, τά δποϊα έγραψα εις τόν πίνακα ;
Μ. "Ότι δύο άρνήσεις ΐσοδυναμοϋσι με μιαν κα- 

τάφασιν.
Δ. Μάλιστα.
Μετ’ ολίγα λεπτά.
Μ. Διδάσκαλε, νά ύπάγω έξω ;
Δ. ’Όχι.
Μετ’ ολίγα λεπτά πάλιν, 

ι Μ. Διδάσκαλε νά ύπάγω έξω ;
Δ, Όχι.
Ώς ήκουσε καί τό δεύτερον όχι δ μαθητής 

I φεύγει.
Δ. Πώς φεύγεις ;
Μ. Μά δέν μοι είπες, διδάσκαλε, δτι δύο άρνή- 

I σεις ίσοδυναμοϋν πρός μίαν κατάφασιν.
Εις άλλο μάθημα πρός αποφυγήν τής μονοτονίας 

ι λέγω είς τόν μαθητήν μου' Μίτσα, τώρα θά γινης 
σύ διδάσκαλος καί έγώ μαθητής. Λοιπόν έρωτα 
με. Ό μαθητής μετά τινας ερωτήσεις μοί λέγει' 
«Πολύ ώραϊα τά είπες. Τώρα θά σχολάσης καί θά 

Ι έλθης αύρων, διότι είμαι άδιάθετος.
Δ. Μά πρέπει νά εξακολούθησης το μάθημα.... 
Μ. Ά 1 σιωπή ! Ό μαθητής ύπακούει καί δέν 

δμιλεΐ κατ’ αύτόν τόν τρόπον είς τόν διδάσκαλον, 
Έν Μυτιλήνη τή 15 ’Απριλίου 1895.

'Ιω. Καψή; 
πρωτοβάθμιος δημοδιδάσκαλος.

ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ
ΥΠΟ

Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(Συνέχεια ίδέ σελ. 182).

Είναι δέ ή γουρούνα τεμάχιον ξύλου σφαιροει
δές μάλλον καί ίσον πρός κρόμμυον ή λεμόνιον.

Άφ' ού δέ τά πάντα παρασκευασθώσι, τότε τό 
I μεγαλείτερον τών παιζόντων παιδιών τεϊνον προς 
I τά εμπρός άμφοτέρας τάς χεϊρας δέχεται έπ αυ-

διασκεδάζουσι τήν προσοχήν τών μαθητών άς μή I 
είπρ δέ τις, οτι εινε καλόν νά συμβαίνωσι τά τοι- 
αύτα, ϊνα δήθεν διεγείρηται ή θυμηδία καί τό 
ένδιαφέρον τών μαθητών-άλλοίμονον τή άληθεία είς 
τόν διδάσκαλον εκείνον, δστις δέν γινώσκει τά ψυ
χολογικά μέσα, δΓ ών έξεγείρονται καί κρατύνον
ται ή φιλομάθεια καί τό ένδιαφέρον τών μαθητών I 
και θέλει διά παραμυθιών καί άνεκδότων εύτρα- 
πέλων στιγμιαίαν μόνον εύχαρίστησιν προκαλουν- 
των, νά ίλαρύνη καί φαιδρύνη τά πρόσωπα καί τάς 
ψυχάς τών συμμαθητών του.

Ώς φύσει ύπάρχει όρεξις είς τόν ύγιά άνθρωπον 
τοϋ τρώγειν, οΰτω ύπάρχει καί τοϋ μζνθάνειν ώς 
δΓ έκείνην είνε περιττή καί επιζήμιος πάσα χρήσις 
ορεκτικών, οΰτω, φρονούμεν, και διά ταύτην είνε 
βλαβερά πάσα χρήσις άνεκδότων χοντζιδικών και 
άπαντήσεων άστείων.

Καθ ’ ήμας αί άστεϊαι άπαντήσεις τών μαθητών
λαμβάνουσι χώραν, δταν δ διδάσκαλος εινε άπρόσε- ι 
κτος καί δέν Φροντίζη ώστε αί ερωτήσεις του να 
εινε παιδαγωγικός όρθαί.

"Οταν π. χ. δ διδάσκαλος προβάλλη έρωτήσεις 
άμφιβόλους καί τοιαϋται είνε αί διά τοϋ «διατί» ] 
συνηθέστατα έκφερόμεναι, αΐτινες εμπερικλειουσιν, 
ώς γνωστόν, άπάντησιν τοϋ τελικού άμα καί τοϋ 
ποιητικού αίτιου, τότε έμφιλοχωροϋσιν αί τοιούτου 
είδους απαντήσεις. Διδ. διατί κτυπόρ ή καμπάνα; 
Μαθ. διότι τήν τραβ^ δ παπάς άπό κάτω (ποιητ. 
αϊτ.) ή διά νά πηγαίνουν οΐ άνθρωποι εις την εκ
κλησίαν (σκοπός).

Επίσης : διατί ήλθεν δ Χριστός εις τον κόσμον· 
Μ, διότι τόν έστειλεν δ πατήρ του, δ Θεός- η οιά 
νά διδάξη τούς ανθρώπους.

Εύκόλως ίννοεϊ τις, δτι αί προηγούμεναι απαν
τήσεις άποφεύγονται, άν δ προσεκτικός διδάσκαλος 
τήν στερεότυπον λέξιν διατε αντικαθιστά^ με τας 
λέξεις διά ποιον σκοπόν, δταν πρόκηται περί σκο
πού ή διά ποιαν αιτίαν δταν πρόκειται περί αιτίας. 
Οΰτω δέ, άν δ μαθητής έρωτηθή, διά ποιον σκοπόν, 
κτυπά ή καμπάνα ; εινε αδύνατον νά απάντηση 
«διότι τήν τραβά δ παπάς απο κάτω», αλλά και 
άν άπαντήση τό πράττει από φιλοπαιγμοσύνην 
άκακον, καί δι’ αύτο τοϋτο δεν εινε τιμωρητεος.

Πώς πρέπει νά φερθή ένταϋθα δ διδάσκαλος, 
λέγει ή Παιδαγωγική σαφώς, άποδοκιμάζουσα αυ- 
στηρώς τάς έπιπλήξεις καί τάς μετ’ οργής φωνάς 
τοϋ διδασκάλου.

Τό καλόν δμως εινε δ διδάσκαλος νά γινώσκη 
τήν φιλοπαίγμονα διάθεσιν ενίων μαθητών και νά 
προσέχη πρό τοϋ νά θέση τήν έρώτησιν νά προμαν- 
τεύη, οΰτως είπειν, τήν άπάντησιν καί οΰτω νά 
άποφεύγη τάς άστείας άπαντήσεις, αΐτινες δύνανται 
πολλάκις νά εινε προσβλητικαι δι αυτόν- διότι άν 
λ. χ. δ διδάσκαλος ερώτηση «διατί δταν σκύψω 
το αίμα έρχεται στό κεφάλι μου και δεν πηγαίνει 
είς τά πόδια μου, καί δ μαθητής άπαντήση οιότι



- 184 -

τών τάς ράβδους τών παικτών μέ την γουρούναν 
ύμού, τά δποϊα πάντα ρίπτει άνωθεν της κεφαλής 
όπισθεν του. Τότε παρατηροϋσι καί δεορίζουσι γου- 
ρουνιάρην εκείνον, εις τοΰ δποίου την «ματσούκαν» 
ήτο εγγύτερον ή γουρούνα.» Ό γουρουνιάρης ανα
λαμβάνει τά καθήκοντά του καί φροντίζει κτυπών 
την γουρούναν η νά κτυπήση δι’ αύτής τινά τών 
παικτών ή έξαίφνης οπήν τινα άφύλακτον μείνασαν 
νά καταλάβη ή νά όδηγήση τήν γουρούναν εις την 
άλλαγήν.

Εννοείται δτι διά νά κατορθώση έν τούτων 
καταβάλλει πολύν κόπον καΐ χύνει ιδρώτα άφθο- 
νον, διότι έκαστος τών παικτών φροντίζει νά χτυ
πά μακράν τού παιγνιδιού τήν κατηραμένην γου
ρούναν. Ό γουρουνιάρης ε’χει νά κάμη μέ όλους. 
Άν τις κτυπηθή ύπό τής γουρούνας ή χάση την 
οπήν του, διότι έξ άπροσεξίας αύτού τήν κατέλα- 
β<ν δ γουρουνιάρης καθ’ δν χρόνον ούτος είχε την 
ράβδον ούχί έν τή όπή, τότε καταλαμβάνει αυτές 
τήν επίπονον θέσιν έκείνου. Άν δέ δ δδηγός τής 
γουρούνας ή γουρουνιάρης κατορθώση νά εΐσαγάγη 
τήν γουρούναν είς τήν άλλαγήν, τότε έλπίζει νά 
άπαλλαγή. Τώρα, τής γουρούνας εύρισκομένης έν 
τή άλλαγή, δέν έχει κανείς παίκτης δικαίωμα νά 
έξαγάγη καΐ κτυπήση τήν γουρούναν μακράν, 
άλλά όφείλουσι πάντες νά άλλάξωσι όπάς. Ειδο
ποιούνται δέ πρός τούτο ύπό τού δδηγού τής γου
ρούνας, δστις άναφωνών άλ . . . . λα-γή, συγχρό
νως καταλαμβάνει καί μίαν οπήν. Καΐ οί άλλοι 
δμως τρέχουσι μετά ταχύτητος καΐ συγχύσεως και 
έπί τέλους δ βραδύς ή άπρόσεκτος μένει άνευ οπής 
εις τά κρύα τού λουτρού γινόμενος χοιροβοσκός

3. ’Έξεχ’ ώ φίλ’ ίιλιε.
"Ομοιον πρός τό ύπό δμοίας περιστάσεις εν τή 

πατρίδι μου Ζηλίστη τής Ναυπακτίας, δίδεται τρό
πον τινα τό «έβγα ήλιο έλα, νά ’λιαστούν τ’ αμ
πέλια κ’ ήμεϊς τά κουτσουβέλια, κι’ δ γύφτος με 
τά σίδερα, κακή του μέρα σήμερα».

Δραττόμενος τής ευκαιρίας ταύτης άποστέλλω 
ύμϊν εί καί ατελές δημοτικόν ποίημα άδόμενον 
κατά τον θάνατον εφήβου και τά δποϊον νομίζω δτι 
είναι άνέκδοτον.
«Διώξε με μάνα μ’ διώξέ με μέ ξύλα μέ λιθαρια» 
«καί ’γώ θά πάω μανοΰλα μου, ποΰ πάν τά χελιδόνια» 
«τά χελιδόνια θάρχωνται καί έγώ θά λείπω πάντα» 
«θή σκάση τ’ άχειλάκι σου ρωτώντας τους διαβάταις.»
— «Διαβάταις μου περάταις μου καλοί μου στρατοκόποι» 
«αύτοΰ ποΰ πάτε κ’ έρχεσθε αύτοΰ ποΰ περπατάτε» 
«μήν εϊδετε τδ γυιούλη μου, τδν άγαπητικό μου ·,»
— «Γιά πές μας τά σουλούπια του ποΰ είχε τδ κορμί του.»
— «Ήταν ψηλός, ήταν λιγνδς ήταν καγκελοφρύδης» 
«καΐ στδ μικρό του δάκτυλο είχε τήν αρραβώνα.»
— «Μαΰρα πουλιά τδν τρώγανε κ’ άσπρα τόν τρογυρίζαν» 
«κ’ ένα πουλί άπδ τδν τόπον του συχνά τδν τρογυρίζει»
— «Φάγε καί σύ πουλάκι μου φάγε καί σύ πουλί μου» 
«καί φίλα με στη δεξιά μερ^ά καί στδ δεξί μου χέρι» 
«νά ’μπαίν’ δ ήλιος νδ πρωϊ τή νύχτα τδ φεγγάρι»
«νά μπαιζοβγαίνουν τά πουλιά τής άνοιξης τ’ αηδόνια.»
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ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ
ΥΠΟ 

ΓΡ. ΛΟΥΚΑ 
δημοδιδασκάλου Σούρπης.

■ . »
Ώς έν πάσι τοΐς Έλληνικοϊς χωρίοις, οΰτω καΐ 

έν τή ιδιαιτέρα μου πατρίδι Σούρπη τελούνται κατά 
τάς έπισήμους ήμέρας οί απαράμιλλοι χοροί, έν οίς 
περισσώς δεικνύεται ή κομψότης, ή χάρις, ή λε
βεντιά τέλος πάντων άμφοτέρων τών φύλων. Ό
ποιαν δέ και πόσην αϊσθησιν προξενεί ή ελληνική 
ενδυμασία τόσων εύσταλών νέων μέ τάς πολυπτύ
χους φουστανέλλας, τά τσακιστά φέσια, μέ τήν 
μεταξωτήν φούνταν, μόνον οί μή ’ιδόντες δέν δύ— 
νανται νά σχηματίσωσιν άκριβή ταύτης ιδέαν. Τά 
δέ τραγούδια έξ ύπαμοιβής λεγάμενα ότέ μέν ύπο 
τών νέων, ότέ δέ ύπό τών παρθένων έξανοίγουσι τήν 
ψυχήν πρός άμεμπτον τέρψιν, πρός πάσαν άθώαν 
άπόλαυσιν. Δι’ δλων δέ τούτων συναποτελεϊται ή 
χωρική διασκέδασες.

Συνηθίζουσι δέ οί Σουρπιώται κατά τάς μεγάλας 
άπόκρεως καί μόνον κατά ταύτας νά κάμνωσι καΐ 
νά τραγουδώσι το χελιδονάκι. Γίνεται δέ τοΰτο ώς 
έξής. ’Εκλέγονται 24 νέοι ισχυροί, έξ ών οί μέν 
ήμίσεις κάμνουσι κύκλον έχόμενοε άλλήλων κρατε· 
ρώς διά τών χειρών, ΐνα μή διαστώνται, οί δ’ 
άλλοι άνέρχονται έπι τών ώμων τούτων ομοίως 
κρατούμενοι- όρθίως δ’ ίστάμενοι άδουσι τό χελιδο- 
νάκι μεθ’ ένός ή καΐ πλειόνων γερόντων ίσταμένων 
έν μέσφ τού κύκλου.

Χελιδονάκι μου γοργό, γοργό μου χελιδόνι
θέ νά σέ στείλω’π αγαπώ κ’ δπ’ έχω ε’ις τό νοϋ μου. 
— Θέλω νά πλέξω τή φωλτά και δέν άδειάζ’ αφέντη. 
— ’Γώ θά σοΰ πλέξω τή φωλιά μέ μιά κλωστήμετάξι, 
Έσύ τήν κτίζεις μέ νερό κ’ έγώ μέ τό κρασάχι 
’Εσύ την κτίζεις μέ φτερό κ’ έγώ μέ τό χρυσάφι. 
’Επήγε κ’ ήρθε τό πουλί και τή φωλιά δέν βρήκε 
Γιαυτο στή πέτρα κάθεται καΐ πικροκαταργιέται 
Άπό ψηλά νά κρημνισθή καί χαμηλά νά πέση.

Τρ’ς λεχθέντος τού τελευταίου τούτου στίχου 
πηδώσιν έκ τών άνω έντός τού κύκλου οί χελιδονι- 
σταί, αϊτινες λαμβάνουσι τήν θέσιν τών άλλων. 
Άδομένου δέ τού άσματος οί χελιδονισταΐ δέν 
μένουσιν έν τόπω, άλλά βαδίζουσι ήσύχως, ώστε 
δ κύκλος κινείται, τινές μάλιστα καΐ πηδώσιν έπί 
τού ώμου τού άλλου δηλούντες τήν άφοβίαν των.

Σημ. Τό άνωτέρω άσμα εχει λαμπρόν μέλος, 
μοί φαίνεται δμως δτι δέν ειναε τέλειον.

(άκολουθεϊ).


