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Άποστέλλεται διά συστημένης 
έπιστολής είς μονόγροσσα γραμ
ματόσημα Τουρκίας (5 γρ.1 φρ.

Άριθ. 31. Έν Άθήναις τή »β Ίοννίον Έτος Γ’.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Πρέπει οΐ δημοδιδάσκαλοι νά μετέχουσι τών επιτροπειών. —Πρέπει να ΰπάρχωοι επιτόπιαι σχο
λικά! έπιτροπεΐα.—Περί ήμερώσεως τών μαθητών.—Πρέπει νά δέχονται οί δημοδιδάσκαλοι δώρα ύπδ Λ. Καταφυγιώ- 

του.—Παιδιαί παρ’ ήμΐν ύπό Έπαμ. Π. Άντωνοπούλου.

ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΑ ΜΕΤΕΚΠΣΙ ΤΰΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΗΟΑΙΜΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΗΝ Η ΤΗΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗΝ ΠΚΒΟΤΑΣΗΝ.

Ό σχολικός νόμος τοϋ 183^ άποκλείει και 
έκ των έπιτοπίων εφορευτικών έπιτροπειών ώς 
καί έκ τών επαρχιακών καί νομαρχιακών τούς 
δημοδιδασκάλους. Τό τοιοϋτο συνέβαινε έν τή 
έποχή έκείνη καί εις άλλα Κράτη. Οί δημοδιδά
σκαλοι τότε έθεωροϋντο ώς υπάλληλοι έέηρτη- 
μένοι, έκτελοΰντες τό έπίπονον αύτών έργον 
ύπό φόβου τών ποινών, άς ήδύναντο νά έπιβά- 
λωσιν εις αύτούς αί παντοϊαι πολυώνυμοι σχολι
κά! άρχαί άνώτεραι καί κατώτεροι οιαι ήσαν, 
ή έπιτόπιος έπιθεωρητική έπιτροπεΐα, ή έπαρ- 
χιακή επιτροπεία, ή νομαρχιακή έπιτροπεΐα, ό 
έπαρχιακός δημοδιδάσκαλος, ό νομαρχιακός οη- 
μοδιδάσκαλος, ό γενικός έπιθεωρητής, ό ύπουρ
γός. Άλλά σήμερον τό έργον τοϋ δημοδιδα
σκάλου άνυψώθη είς έργον έμπιστοσύνης, ώστε ό 
διδάσκαλος δέν θεωρείται ύπάλληλος τής πολι
τείας, άλλά συνεργάτης έν τή άνατροφή τών 
τέκνων αύτής, καί μάλιστα ό άριστος έκ τών 
συνεργατών αυτής, διότι περί τό έργον, οπερ 
άσκεΐ, κατέγινε είδικώς έν Διδασκαλείοις καί 
γινώσκει καί τόν σκοπόν δν έπιδιώκει καί τά 
μέσα, άπερ άγουσι πρός τόν σκοπόν νά έκλέγη 
καί χρησιμοποιή προσηκόντων. Διά τοΰτο είναι 
ή ύπηρεσία τοιούτου πεφωτισμένου διδασκάλου 
καί έν τή διοικήσει τών σχολείων μάλιστα τών χω 

ρίων πολύτιμος καί άναγκαιοτάτη.‘Υπό τοιούτων 
σκέψεων άγόμεναι καί αί νεώτεραι σχολικά! νο- 
μοθεσίαι τών προηγμένων κατά τήν παιδείαν 
Κρατών τής Εύρώπης περιέλαβον έν τοϊς μέ- 
λεσι τών σχολικών έπιτροπειών καί τόν διδάσκα
λον. Παρ’ ήμΐν δέ είναι τό πράγμα έτι άναγ- 
καιότερον νά γίνη, διότι έκ τών άποτελούντων 
τήν έπιτροπείαν μελών ό διδάσκαλος εινε τό 
μάλλον πεφωτιομένον καί τό εχον τό μεγαλείτε- 
ρον ένδιαφέρον να εύδοκιμήση τό σχολεΐον. Γά 
καθήκοντα δέ τής έφορευτικής έπιτοπίου τών 
σχολείων έπιτροπεΐα καί πάσης άλλης άνωτέρας, 
οίονδήποτε όνομα καί άν φέρη, δέν είναι μόνον 
νά έπιτηρή καί έλέγχη τήν έργασίαν τών διδα
σκάλων, άλλά νά φροντίςη περί πλείστων άλλων 
έπίσης σπουδαίων π. χ. περί τής ίδρύσεως σχο
λείων, περί διοργανισμοΰ αύτών, περί προικοδο- 
τήσεως αύτών και καθόλου περί πάντων, τά 
όποια καθιστώσι δυνατήν τήν εύδοκίμησιν τών 
σχολείων. Έάν π. χ. έξετάσωμεν τά καθήκοντα 
τής έπιτοπίου έφορείας τών σχολείων, ήτις δέν 
πρέπει νά λείπη άπό κάνέν σχολεΐον καί ήτις πα- 
ραδόζως δέν πιριέχεται είς τό νέον νομοσχέ
διον τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, βλέπομεν ότι 
τά καθήκοντα αύτής είναι ή διαχείρισις τής άκι- 
νήτου περιουσίας τοΰ σχολείου, ή φροντίς, περί 
συντηρήσεως τοϋ σχολείου καί προμήθειας τών 
καταλλήλων σκευών καί οργάνων, ή έξεύρεσις πό
ρων πρός οικοδομήν σχολικού κτιρίου ή κατάλ
ληλον τροποποίησιν τοϋ ύπάρχοντος ή πρός 
εύπρεπή τούτου παράοτασιν ή πρός πληρωμήν 
τής μισθοδοσίας τοϋ δημοδιδασκάλου ένός ή καί 
πλειοτέρων, ή φροντίς πρός άνελλιπή φοίτησιν 
τών μαθητών καί ή καταγγελία τών δυστρο-
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πουντών γονέων ή κηδεμόνων npoc τάς αρμο
δίους άρχάς διά τά περαιτέρω, καί πολλά 
άλλα, ά ένταϋθα παραλείπομεν, πάντα ταΰτα 
δύνανται άναμψιάόλως καλλίτερον νά γίνωοιν, 
άν έν τή έπιτροπεία συνυπάρχη καΐ ό διδά
σκαλος.

Έπειτα είναι κοινώς παραδεδεγμένον ότι 
έν πάση έπιτροπεία πρέπει νά άντιπροσωπεύων- 
ται πάσαι αΐ ένδιαφερόμεναι δυνάμεις. Ώς 
τοιαΰται δέ έν τή άνατροφή τών παίδων είναι 
ή οικογένεια κατά πρώτον λόγον, κατά δεύτε
ρον δέ ό δήμος, ή πολιτεία, ή έκκλησία, ή παι
δαγωγική έπιστήμη. Διά τοΰτο νομίζομεν ότι 
έν πάση διοικητική τών σχολείων έπιτροπεία καΐ 
κατώτερα καΐ άνωτέρα πρέπει νά άντιπροσω- 
πεύωνται πάσαι αΐ δυνάμεις αύται, ό οέηδημο - 
διδάσκολος ώς αντιπρόσωπος τής παιδαγωγικής 
δέν πρέπει έζ ούδεμιάς τούτων νά λείπη. Τοΰτο 
άπαιτεϊ τό συμφέρον τών σχολείων, τοΰτο άπαι- 
τεΐ καΐ ή όφειλομένη εις τούς δημοδιδασκάλους 
τιμή. Οΐ δημοδιδάσκαλοι δέν πρέπει νά θεω
ρώνται μισθωτοί χειρώνακτες, ούς νά δύναται 
κατά βούλησιν ό δεσπότης αύτών νά άπολύη ή 
νά μεταθέτη ή νά έπιπλήττη ή νά τιμωρή διά 
προστίμου ή άλλας νά έπιβάλλη εις αύτούς ποι- 
νάς, τοιοΰτοι ούδέποτε πρέπει νά Θεωρώνται οι 
δημοδιδάσκαλοι, άλλ’ έργάται τοΰ έθνικοΰ μεγα
λείου διά τής μορφώσεως τών πολιτών. Ό μέ
γας τής ιό έκατονταετηρίδος φιλόλογος Έρα
σμος (ϊ467—γράφει περί τοΰ διδασκα
λικού άέιώματος πρός διδάσκαλόν τινα Σάπιδον 
παραπονούμενον τούς έζής άέιομνημονεύτους 
λόγους.

«Ότι ή μοίρα σου είναι πολύμοχθος, δέν 
άντιλέγω, άλλά τοΰτο άρνοΰμαι διαρρήδην ότι 
αύτη είναι τραγική καΐ οίκτρά, ώς λέγεις. Τό 
άξεωμ.α τοΰ διδασκάλου έρχεται εύβΰς 
μ,ετά τό τοΰ βασιλέως. "Η ύπολαμόανεις ότι 
είναι μικρόν πράγμα νά γνωρίσησ εις τόν νεαρόν 
πολίτην έκ τής μικράς ήλικίας τά κάλλιστα τών 
μαθημάτων καί τόν Χριστόν ; Άνθρωποι μι
κροί ένδέχεται νά καταφρονώσι τό διδασκαλικόν 
έργον, όπερ άναντιρρήτως είναι άςίωμα μεγα- 
λειότατον. Ούδεΐς άλλος εύεργετεΐ τήν πολι
τείαν μάλλον τοΰ μορφωτοΰ τής εύπλάστου νεό- 
τητος. Καΐ μέγα μέρος τής έθνικής τιμής ότι 
δέν ύπολειπόμεθα πνευματικώς τών άλλων λαών, 
όφείλομεν είς διδασκάλους ικανούς και πιστούς».

Τοιαύτην καί ήμεϊς έχομεν γνώμην περί τοΰ 
διδασκαλικού άζιώματος καΐ θεωροΰμεν τούς διδα
σκάλους άζίους τής τιμής νά συνεδρεύωσι μετά 
τών άλλων έπιτρόπων τών σχολείων φροντίζον- 
τες ϊνα τό σχολειον άπροοκόπτως έργάζηται πρός 
τόν προορισμόν αύτοΰ.

Έν τοΐς ύποόληθεϊσι νομοσχεδίοις τής δημο
τικής έκπαιδεύσεως ό δημοδιδάσκαλος άπεκλείσθη 

έκ πασών τών έπιτρόπειών, νομίζομεν δέ ότι 
είναι δίκαιον καΐ συμφέρον τών σχολείων ή διά- 
ταζις αύτη νά συμπληρωθή.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΩΣΙΝ ΕΠΙΤΟΠΕΙΟΙ, 
ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ.

Λ.
Κοινώς ύπάρχει παραδεδεγμένη γνώμη ότι αί 

επιτόπιοι έφορεϊαι τών σχολείων, αΐ κατά τόν νό
μον τοϋ 1834 καθιστάμεναι έν παντί δημοτικώ 
σχολείω ούδαμώς έζεπλήρωσαν τό καθήκον των. 
Καϊ αύται, λέγουσιν, άπεδείχθησαν φατριαστικαί 
συνερχόμεναι μόνον δσάκις προέκειτο νά γνωμοδο- 
τήσωσι περί παύσεις ή μεταθέσεως διδασκάλων 
καϊ τοΰτο ούχί διότι ύπήρχον λόγοι πραγματικοί 
έπιβάλλοντες ώς καθήκον τήν άποπομπήν τοΰ δι
δασκάλου, άλλά διότι ήθελον έν τώ προσώπω τοΰ 
διδασκάλου νά τιμωρήσωσι τούς συγγενείς αύτοΰ, 
οΐτινες άνήκον είς άλλην πολιτικήν μερίδα. Ή 
έπί 60 έτη πείρα περί τής χρησιμότητος τών έπι- 
τοπίων εφορευτικών έπιτρόπειών τών σχολείων 
λέγουσιν ύποδεικνύει τήν άχρηστίαν ή μάλλον τό 
βλαβερόν αύτών.Τάς σκέψεις ταύτας τών οΰτω σκε- 
πτομένων ήμεϊς δέν παραδεχόμεθα τό παράπαν, 
ούδέ δυνάμεθα, διότι δέν έζεπλήρωσαν τό καθή
κον των ώρισμένα άτομα, νά φθάσωμεν είς τό 
συμπέρασμα ότι ούδέν άτομον δύναται ή θέλει νά 
έκπληρώση τοΰτο, καί ότι ή έλλειψίς πάσης έπι- 
τηρήσεως καί φροντίδος περί τών σχολείων είναι 
καλλίτερα τής έπιτηρήσεως καί τής φροντίδος τής 
έστω καί έτελώς γιγνομένης. Μοί φαίνεται δέ 
ότι φρόνιμον είναι, πριν άποφανθώμεν περί τής 
άχρηστίας τών έφορευτικών έπιτρόπειών τών 
σχολείων νά έζετάσωαεν διά τί αΰται δέν έζεπλή
ρωσαν τήν αποστολήν των. Διότι ένδέχεται τά 
αίτια τής άποτυχίας των νά εύρίσκωνται ούχί έν 
αύταΐς, άλλ’ αλλαχού καί ή διόρθωσις τότε εύκό
λως γίνεται, αίρομένων τών αίτιων.

Άς ίδωμεν πώς σχηματίζονται αί έπιτροπεΐαι 
αύται. Κατά τό άρθρον 34 τοΰ Νόμου περί δημο
τικών σχολείων τοΰ έτους 1834 καί κατά τήν κα- 
θιερωθεϊσαν έν τφ Ύπουργείω τής Παιδείας χρή
σιν έν παντΐ δημοτική» σχολείω έκλέγονται, άν 
μέν δέν είναι πρωτεύουσα δήμου, δ δημοτικός πά- 
ρεδρος, δ ε’φημέριος καί δύο δημόται μέχρι τεσσά
ρων, άν δμως είναι πρωτεύουσα τοΰ δ ήμου, τότε 
έκλέγονται δ δήμαρχος, είς των ιερέων, καί δύο ή 
τέσσαρες πολϊται, έκλεγόμενοι ύπό τοΰ δημοτικού 
συμβουλίου. Τά καθήκοντα τής έπιτροπείας άνα- 
γράφονται σαφώς έν τφ άρθρω 37. Είναι δέ ταΰτα 
έν συνόψει τά έζής, φροντίς περί συντηρήσεως τοΰ 
σχολείου, περί έκτελέσεως τής ύποχρεωτικής διδα

σκαλίας, περί τών χρεών τοΰ διδασκάλου, περί 
διαχεερίσεως τής ακινήτου περιουσίας τοΰ σχολείου. 
Έκ τούτων τό μέν πρώτον ή συντήρησις τοΰ σχο
λείου μάλιστα έν τοΐς χωρίοις ήτο ακατόρθωτος, 
διότι ή έπιτροπεία αΰτη έστερεϊτο χρημάτων, τό 
πολύ δέ ήδύνατο νά άναφερθή είς τόν δήμαρχον, 
δστις άν ήθελε παρείχε τήν άναγκαίαν δαπάνην, 
άν δμως ούτος δέν ήθελε ή δέν είχε, ή ενέργεια 
τής έπιτροπείας έν τούτω έσταμάτα πρό τοΰ άδυ- 
νατου. Ώς πρός δέ τό δεύτερον περί τής ύποχρεω- ■ 
τικής φοιτήσεως τών μαθητών τοΰτο ούδέποτε έγέ
νετο έν Έλλάδι έργον, δσοι δέ δήμαρχοι ή νομάρ- 
χαι ή καί έπιτροπεΐαι έφορευτικαί προεθυμήθησαν 
νά έφαρμόσωσι πρός τοΰτο τόν νόμον προσέκρουσαν 
είς άνυπέρβλητα προσκόμματα. Γινώσκω οτι όδή- 
μαρχος Βονίτσης άλλοτε και νΰν βουλευτής 
κ. Έπαμ. Σακελλαρόπουλος θέλων νά έκτελέση 
καί κατά τοΰτο τό καθήκον του εύρεν άκατανόη- 
τον ή ένοχον ολιγωρίαν παρά ταϊς δικαστικαϊς 
άρχαϊς. Οί καταγγελλόμενοι παρ’ αύτοΰ γονείς 
τών παιδιών διά τήν παράλειψιν τοΰ καθήκοντος 
των νά μή στέλλωσι τά τέκνα των είς τά σχο
λεϊα, ώς κελεύει δ νόμος, ή' ωοΰντο ύπό τοΰ είρηνο- 
δίκου, δστις διά τής άποφάσεώς του ταύτης έδί- 
δασκε τούς συμπολίτας του νά άφίνωσι τά τέκνα 
των αγράμματα και απαιδαγώγητα. "Οταν λοι
πόν ή ιδέα τής ύποχρεωτικής διδασκαλίας δέν 
ώρίμασεν άκόμη είς τάς κεφαλάς τών αρχόντων, 
τί ήδύνατο νά πράζη ή έφορευτική έπιτροπεία πρός 
τοΰτο ;

Ώς πρός το τρίτον περί τών χρεών τοΰ διδα· 
σκάλου έν τώ σχολείω ή έπιτροπεία ήτο έντελώς 
άναρμόδιος μή ούσα είς κατάστασιν έν ταϊς πλεί- 
σταις περιστάσεσι νά γινώσκη περί ζητημάτων 
εκπαιδευτικών τί είναι όρθόν καί τί είναι έσφαλ- 
μένον. Μόνον ώς πρός την συμπεριφοράν τοΰ δι
δασκάλου πρός τούς μαθητάς έντός τοΰ σχολείου 
καί πρός την κοινωνίαν έκτός αύτοΰ ήδύνατο νά 
έχη γνώμην καί τό καθήκον τοΰτο τό έζήσκησε 
καταγγέλλουσα παρεκτροπάς διδασκάλων πρός τό 
ύπουργεΐον. Άλλά καί είς τήν ένάσκησιν τοΰ κα
θήκοντος τούτου ποικίλα περενεβλήθησαν προ
σκόμματα μάλιστα έκεϊθεν δπόθεν έδικαιοΰτό τις 
νά προσμένη ύποστήριζιν. Ποσάκις εύλογα παρά
πονα τών έπιτρόπειών δέν παρεβλέποντο καί πρός 
κοινόν σκάνδαλον διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι 
διετηροΰντο είς τάς θέσεις των, διότι είχον τήν 
ύποστήριζιν άνθρώπων ισχυρών, ήν κατώρθονον 
διά πολλών καί διαφόρων μέσων νά άποκτήσωσι 
καί διατηρήσωσι ; Ήδυνάμην νά άναφέρω όνομα- 
τή παραδείγματα τής τοιαύτης πρός τήν δικαίαν 
φωνήν τών έπιτρόπειών άδιαφορίας τών άρχόντων, 
άλλά νομίζω ότι είναι περιττόν, διότι φρονώ δτε 
δμιλώ πρός είίότας.’Οταν λοιπόν ή έπιτροπεία δέν 
είσακούηται, τότε τί δικαιούται αΰτη άλλο νά 
πραζη ή νά οίκτείρη τήν κατάστασιν τής πατρί-

άνίκανοι νά προστατεύσωσι τά 
άπολύτως άπα-

δος της καί νά άφήση τά σχολεϊα είς τήν τύχην 
των ή είς τό έλεος τών άρχόντων ή είς τής θείας 
Νεμέσεως τάς φοβεράς αποφάσεις ; Ταΰτα λέγων 
δέν έννοώ νά άπαλλάζω έντελώς πάσης εύθύνης 
καί τάς έφορευτικάς έπιτροπείας διά τήν κατά- 
στασιν τών σχολείων. Ήζεύρω οτι ούχί άπαζ καί 
αύται έχρησίμευσαν ώς όργανα καταδιώζεως τών 
διδασκάλων άδιαφοροΰσαι άν έκ τής καταδιώζεως 
ταύτης παρεβλάπτοντο τά συμφέροντα τοΰ σχο
λείου. Άλλά νομίζω οτι τοιαΰται περιστάσεις είναι 
σπανιώταται, συνήθως δέ συνέβαινεν αί έπιτόπιοι 
έπιτροπεΐαι νά κήδωνται τοΰ σχολείου μάλλον ή 
ή άνωτάτη σχολική άρχή. 'Ώστε ήμεϊς φρονοΰ
μεν δτι αί έπιτόπιοι έφορευτικαί έπιτροπεΐαι τών 
σχολείων, εί καί περί αύτών έπικρατεϊ γενικώς γνώ
μη οτι έφάνησαν 
συμφέροντα τών σχολείων, είναι 
ραίτητος είς τήν προκοπήν τών σχολείων δεότι 
άν έφάνησαν όντως αύται ανίκανοι νά διασώσωσι 
τά σχολεϊα έκ τής έκλύσεως, ή αίτια δέν βαρύνει 
αύτούς, άλλ' άλλους πολύ ύψηλότερον τούτων 
καθημένους, οΐτινες έχοντες τήν δύναμιν ύπό τής 
πολιτείας νά προστατεύσωσι τά σχολεϊα δέν έκα- 
μον αύτής τήν προσήκουσαν χρήσιν, καί διά τής 
άδρανείας των ή τής φατριαστικής διαγωγής των 
παρέλυσαν τών έπιτρόπειών πάσαν ύπέρ τών σχο
λείων ένέργεεαν καί έμάραναν τόν ζήλον αύτών, 
ώστε σήμερον νά κηρύττωσιν δτι αί έπιτροπεΐαι 
είναι άχρηστοι. Άλλως δμως θά έχη τό πράγμα, 
άν ή έπετόπιος έφορεία άναλάβη ού μόνον ώρισμένα 
καθήκοντα, άλλά και έζουσίαν νά έκτελή τά κα
θήκοντα ταΰτα,χωρίς νά παρεμβάλληται αύτή πρό
σκομμα άνωθεν. Παρατηρώ δτι οί ναοί καί τών 
χωρίων καί τών πόλεων κτίζονται μεγαλοπρεπείς 
καί διατηρούνται εύπρεπεϊς καί έζωραϊζονται διά 
τών έπιτρόπων, οΐτινες έργάζονται φιλοτίμως πρός 
τοΰτο ούδεμίαν άλλην άμοιβήν λαμβάνοντες ή 
προσδοκώντες ή τόν έπαινον τής κοινωνίας καί τήν 
εύλογίαν τοΰ ούρανοΰ. Καί άφ’ ου το σύστημα 
τών έπιτρόπων ευδόκιμη έν τοΐς ναοϊς, δέν βλέπω 
διά τί νά μή έπιτυγχάνη έν τοΐς σχολείοις ; 
Δέν είναι άρά γε καί ή έργασία ή προσφερομένη 
πρός διατήρησιν τών σχολείων θεάρεστος ύπηρεσία 
καί δέν ύπάρχουσιν άραγε άνθρωποι έν έκάστη κοι
νωνία έτοιμοι νά ύπηρετήσωσι την ίδέαν τών σχο
λείων ; Είς ήμάς είναι αδύνατον νά έννοήσωμεν 
άληθή τών σχολείων αύτοδιοίκησιν άνευ διοική- 
σεως τών σχολείων ύπό τής κοινότητος αύτής, 
άνευ μάλιστα συμμετοχής τών γονέων είς τήν 
διοίκησιν τών σχολείων μάλιστα δέ είς τήν έκλο
γήν τοΰ διδασκάλου. Ό λόγος, δν προφέρουσιν δτι 
οί γονείς δέν είναι είς κατάστασιν νά διακρίνωσι 
τόν καλόν διδάσκαλον ώς έστερημένοι παιδαγω
γικών γνώσεων, δέν είναι σπουδαίος, διότι οΰτε δ 
δήμαρχος ούτε τό δημοτικόν συμβούλιον κατέχουσι 
τοιαύτας γνώσης. Κατέχουσιν δμως οί γονείς άλ-
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λο τι οπερ ούδαμού άλλαχοΰ μετά τοσαύτης έν- 
τάσεως αναφαίνεται, είναι δέ τούτο τό ένδιαφέρον 
ύπέρ τής άναπτύζεως τών τέκνων των, δπερ γεν- 
ν^ αύτοϊς ή μεγάλη πρός αύτά στοργή, και ή 
στοργή αΰτη θά βοηθήση αύτούς νά εΰρωσι τόν 
καλλίτερον διδάσκαλον. “Αλλως καί ή πολιτεία 
έχει καθήκον νά προνοή περί καλής μορφώ
σεως τών διδασκάλων, ώστε οΐ επίτροποι έκάστου 
σχολείου θά έκλέγωσι διδασκάλους άείποτε έκ 
τών διπλωματούχων τοιούτων. Μοί φαίνεται δέ 
δτι λίαν ύποτιμώσι τήν νοημοσύνην τοΰ λαού οί 
άποφαινόμενοι δτι ουτος δέν δύναται νά διακρίνη 
τίς είναι καλός καί τις κακός διδάσκαλος. Έάν 
τις έπιστήση τήν προσοχήν του συντονώτερον έπί 
τοΰ ζητήματος τούτου θά ϊδη δτι ή φήμη περί 
καλοΰ διδασκάλου διαδίδεται κατά πρώτον λόγον , 
έκ τών γονέων τών μαθητών καί δτι ώς έπί τό 
πολύ οί γονείς έχουσι περί τοΰ διδασκάλου τήν 
ορθήν πάντοτε γνώμην.

“Επειτα, άφ’ οΰ ό λαός θεωρήται ικανός νά 
έκλέγη τούς βουλευτάς τής πατρίδος του, οϊτινες 
έχουσι ΰψιστα καθήκοντα νά έκτελέσωσι καί παρ ’ 
ών έξαρτΛται ή δλη τύχη τής πατρίδος των, δέν 
βλέπω διά τί δεν είναι ικανός αύτός ούτος νά 
έκλέγη τούς διδασκάλους τών τέκνων των.

Έκ τών άνωτέρω νομίζομεν δτι άπεδείχθη δτι αί 
έπιτόπιοι τών σχολείων έπιτροπεϊαι πρός συντήρη- 
σιν καί προκοπήν αύτών είναι άπαραίτητοι. Υπο
λείπεται δέ ήδη νά έζετάσωμεν πώς πρέπει αΐ 
έπιτροπεϊαι αύται νά συγκροτώνται. Τό τοιούτο 
εύκόλως δρίζεται, έάν μάθωμεν τίνες δυνάμεις είναι 
αί μάλλον τών άλλων ύπέρ τών σχολείων ένδια- 
φερόμιναι καί έν τώ καταρτισμώ τών επιτροπειών 
φροντίσωμεν τάς δυνάμεις ταύτας νά άντιπροσω- 
πεύσωμεν άναλόγως τού ένδιαφέροντος έκάστης.

Ή ορθή άνατροφή τών παίδων κατά πρώτιστον 
λόγον ένδιαφέρει τούς γονείς αύτών, οϊτινες έν 
τοΐς τέκνοις βλέπουσι τό είναι αύτών παρατεινό- 
μενον. Τοσοΰτον δέ ή φυσική πρός τά τέκνα ά- 
γάπη τών γονέων είναι μεγάλη, ώστε έν κινδύνοις 
οί γονείς προέκριναν τόν ίδιον θάνατον, ϊνα σώσωσι 
τά τέκνα των. Καί ή στοργή αΰτη σκοπίμως 
ύπό τοϋ πλάστου έν τή καρδίι^ τών γονέων έμπνευ- 
σθεϊσα συντελεί νά άναλαμβάνωσι προθύμως καί 
άγογγύστως οί γονείς πάντα πόνον πρός διατρο
φήν τών τέκνων των. Καί νομίζομεν δτι είναι 
παράβασις τών φυσικών δικαίων τών γονέων πάσα 
διάταξις πολιτική άποκλείουσα αύτούς τής φρον- 
τίδος περί τοιαύτης ή τοιαύτης τών τέκνων των 
άνατροφής. Καί ούχί μόνον πρέπει νά άντιπροσω- 
πεύωνται οί γονείς τών παίδων έν τή έπιτοπίφ 
διοικήσει τοΰ σχολείου, άλλά καί νά άντιπροσω- 
πεύωνται έπαρκώς. Τό ήμισυ τούλάχιστον τών 
μελών αύτής πρέπει νά άποτελήται άπό γονείς 
τών παίδων.

Άλλ' έν τή άνατροφή τών νΰν άνθρώπων δέν 

δύναται νά μένη απλούς θεατής ή πολιτεία, ούδέ 
πρέπει νά άφήση νά κανονίζηται μονομερώς ή 
άνατροφή αύτών. Οί έν τοΐς σχολείοις άνατρεφό- 
μενοι παϊδες αύξηθέντες θά γίνωσι πολϊται, ώς 
τοιοΰτοι δέ έχουσι βαρυσήμαντα καθήκοντα νά 
έκπληρώσωσι πρός ευδαιμονίαν τοΰ δλου. Άλλ*  
δπως γίνωσι καλοί πολϊται προαπαιτεϊται καλή 
αύτών μόρφωσις έν τοΐς σχολείοις. Κατά ταϋτα ή 
πολιτεία καί καθήκον καί δικαίωμα έχει νά συμ- 
πράττη είς τήν εύόδωσιν τών σχολείων, νά έπα
γρυπνή δέ δπως πανταχοΰ λειτουργώσι καλά σχο
λεία, νά έςαναγκάζη δέ τούς παϊδας άμφοτέρων 
τών φύλων νά φοιτώσιν έπί ώρισμένα ε’τη ε’ις 
αύτά. Καί ού μόνον ταύτα ε’χεικαί καθήκον καί 
δικαίωμα νά έκτελίση ή πολιτεία, άλλά καί διη- 
νεκώς νά έπιτηρή τά σχολεία διά καταλλήλων άν
δρών έπίτηδες πρός τόν σκοπόν τοΰτον περιερχο- 
μένων τά σχολεία καί βλεπόντων έκ τοϋ σύνεγγυς 
τήν κατάστασιν αύτών. Άφ’ού λοιπόν τοιαύτην 
καί τοσαύτην έχουσι τά σχολεία σημασίαν διά την 
πολιτείαν, ή συμμετοχή αύτής έν τή έπιτοπίφ 
τών σχολείων διοικήσει είναι άδιαφιλονίκητος.

Τρίτη ένδιαφερομένη διά τήν καλήν άνατροφήν 
τών παίδων είναι ή έκκλησία. Σκοπός αύτής είναι 
ή εξημέρωσες τών άνθρώπων καί ή μόρφωσις αύ
τών πρός τό κατά Χριστόν ζήν, ώστε νά άγα- 
πώσι τούς άλλους άνθρώπους ώς αδελφούς καί νά 
δεικνύωσι τήν άγάπην αύτών έν τώ βίω περιορί- 
ζοντες τήν δυστυχίαν καί εύεργετοΰντες τούς έχον- 
ταςάνάγκην βοήθειας. Άλλ ’ ή τοιαύτη έν τοΐς άν- 
θρώποις προαίρεσις γεννάται, δταν ούτοι τύχωσι 
καλής άνατροφής καί έν τή οίκογενείβρ, καί έν τφ 
σχολείφ. Διά τοϋτο έκ τών ύψίστων αύτής καθη
κόντων πρέπει νά θεωρή ή εκκλησία τήν έν τοΐς 
σχολείοις μόρφωσιν τών νέων εις τό κατά Χριστόν 
ζήν καί πολυτεύεσθαι. Κατά τοϋτο δέν είναι 
αδιάφορον ούδέ πρέπει νά είναι είς αύτήν άν ύπάρ- 
χωσι σχολεία καί &ν έπιτυγχάνεται δ καθόλου προ
ορισμός αύτών καί μερικώτερον ή χριστιανική αύ
τών μόρφωσις. Καί ή άντιπροσώπευσις τής έκκλη- 
σίας έν τή έπιτοπίφ έφορείρι τών σχολείων είναι 
καί καθήκον καί δικαίωμα αύτής.

Τετάρτη ένδιαφερομένη δύναμις είναι ή παιδα
γωγική έπιστήμη. Άφ’ ού σκοπός αύτής είναι ή 
έξεύρεσις τών μέσων πρός ορθήν άνατροφήν τών άν
θρώπων έν τή μικρά ήλικίφ, καθήκον έχει νά 
φροντίζη δπως τά μέσα ταϋτα μή μένωσιν άχρη
στα έν παντί σχολείφ. Καί ή σύμπραξις τής έπι- 
στήμης τής παιδαγωγικής έν τή διοικήσει τών 
σχολείων είναι άπαραίτητον μέσον πρός εύόδωσιν 
τών σχολείων.

Έξ δσων άνωτέρω ειπομεν φαίνεται οτι αί τά 
μάλιστα ένδιαφερόμεναι διά τό σχολεϊον δυνάμεις 
είναι τέσσαρες ή οικογένεια, ή πολιτεία (καί με
ρικώτερον δ δήμος), ή έκκλησία, ή παιδαγωγική 
έπιστήμη Ώστε καί ή επιτόπιος τών σχολείων

ται ~ής αύτής πατρίδος, καϊ διά τούτο πρέ
πει νά είσθε πάντες Αγαπημένοι καϊ έκαστος 
νά προσπαθή νά ώφελήση, μηδέποτε δμως 
νά βλάύη τόν άλλον. Διά τόν λόγον τούτον 
έγιναν καϊ τά σχολεία, ϊνα φωτισθήτε καλ
λίτερον καϊ μάθητε νά άγαπάτε τήν πατρίδα 
σας καϊ τούς συμπολίας σας περισότερον 
παντός άλλου. Υποθέτω δτι άν περιεπέσετε 
πρότερον είς τό σφάλμα τούτο, αίτια είναι 
δτι δέν Λξεύρετε δτι τούτο είναι κακόν. Είς 
τό μέλλον δμως. άφ’ οΰ τώρα γνωρίζετε δτι 
είναι κάκιστον πράγμα τό νά δέρεσθε καϊ 
νά ΰβρίζεσθε, δέν άμφιβάλλαι δτι θά άποφεύ 
γητε τούτο είς τό έξής καϊ θά συμβουλεύατε 
καϊ άλλους παϊδας νά μή δέρωσι ιοΰε συμ- 
πολίτας των. Τήν ομόνοιαν δέ συμβουλεύει 
καϊ ό Θεάς λέγων «Τί άλλο είναι καλλίτε
ρον καϊ τερπνότερον ή νά συγκατοικώσιν έν 
όμονοία μεταξύ των οί άνθροιποι: Ή ομό
νοια είναι ή δρόσος, ήτις ποτίζει καϊ αύξά- 
νει τά καλά τού κόσμου έν ω ή διχόνοια ώς 
μεγάλη λαύρα κατακαίει αύτά.» Ώστε ό κα
κώς φερόμενος πρός τούς άλλους άμαρτάνει 
καϊ πρός τόν Θεόν αύτόν καϊ έπισύρει καθ ’ 
έαυτού τήν κατάραν αύτού. Ό Κύριος ήμών 
’Ιησούς Χωιστός λέγει έν τώ Εύαγγελίω’ 
«Πας όργιξόμενος τω άδε-Ιτρω αντον, ένοχος εοται 
τή κρίβει. (Ματθ. V. 22). 'Όοτις οε ραπίβει έπι 
την δεξιάν οιαγόνα ΰου, βτρέψον αντω και την 
ά.Ιλην. (Ματθ. V. 39). Διά τούτο, τέκνα μου, 
αποφεύγετε τάς έριδας καϊ έχετε ομόνοιαν 
καϊ άγάπην μεταξύ σας· διότι τότε θά έχη- 
τε καϊ τήν εύλογίαν τοϋ Θεού καϊ τήν άγά
πην τού διδασκάλου σας καϊ τών άν θρώπων 
καϊ θά γίνητε άνθρωποι καλοϊ καϊ εύτυχεΰ.

Είς τό έξής λοιπόν, δταν σχολάζητε άπό 
τό σχολεϊον σας. θά διευθύνεται έκαστος είς 
τήν οίκίαν του, χωρϊς νά τρέχη ή νά σπρώ- 
χνη κανένα, χωρϊς νά θορι βή. Όλοι θά πη
γαίνετε μέ τάξιν καϊ εύκοσμίαν ώς μαθηταϊ 
σχολείου, ώστε ό κόσμος βλέπων νά λέγιι- 
Πόσον φρόνιμα παιδιά είναι δσα φοιτώσιν 
είς τό σχολεϊον έκεϊνο, καϊ πόσον καλός 
πρέπει νά είναι ό διδάσκαλος, δστις έκαμε 
τά παιδιά αύτά φρόνιμα.

(άκολουθεΐ).

; ΠΡΕ ΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΩΝΤΑΙΟΙ 
ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΩΡΑ;

Σεβαβτέ μοι Κύριε
Γροιμματιστής απόφοιτος τού έν φ εργάζομαι 

Ύποδιδασκαλείου, καί άπό τινων μηνών διατελών 
ώς διδάσκαλος εν τινι μικρώ χωρίφ, μοί άπέτεινε

έφορεία ώς καί πάσα άλλη έπιτροπεία άνωτέρα 
πρέπει νά άποτελήται έκ προσώπων έκ τών έν- 
διαφερομένων τούτων δυνάμεων. Κατά ταϋτα ή 
έπιτόπιος τών σχολείων έφορεία δύναται νά άπαρ- 
τιζηται έκ τεσσάρων γονέων έχόντων τέκνα έν τώ 
σχολείφ, έκ τοΰ ΐεοέως, έκ τοΰ πκρέδρου καί έκ 
τού διδασκάλου ή έξ ένός διδασκάλου, άν ύπάρχω- 
σιν έν τώ αύτφ σχολείφ πλείονες.

• —·

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΩΕΕΩΕ ΤΟΚ MAGHTSN
(Συνέχεια ίδέ προηγούμενον φύλλ. 28).

Έν τώ φύλλω τώ 28 είπομεν ότι Λ ήθι 
κή ανατροφή τών μαθητών είναι έκ τών 
σπουδαιοτάτων τοΰ διδασκάλου καθηκόντων 
καϊ δτι σφάλματα τών μαθητών έν τή ανα
στροφή αΰτώχ’ έξω τοΰ σχολείου είτε πρός 
άνθρώπους είτε πρός την φύσιν πρέπει νά 
γίνωνται ιδιαίτερον τοΰ δχδασκάλου μέλημα 
ποός νουθέτησιν καί δχόρθωσχν τών μαθη
τών. Τό κνρχώτατον δέ μέσον πρός δχόρθω- 
σιν είναχ ή κατάδειξις τοΰ ατοπήματος τοΰ 
διαπραχθέντος καϊ τό έντεϋθεν πηγάζον κα
θήκον νά έπανορθωθή μέν τοϋτο έν τώ πα- 
ρόντχ, έν δέ τώ μέλλοντχ νά ληφθή πρόνοια 
νά μή έπαναληφθή πλέον τοχοΰτο ή παρό- 
μοχον. “Ας ΰποθέσωμεν δτχ οχ μαθηταϊ έξερ- 
χόμενοι τοΰ σχολείου θορυβοϋσι καϊ διαπλη- 
κτίζονται πρός άλλήλους διαιρούμενοι είς 
στρατόπεδα κατά συνοικίας ή διαπληκτί- 
ζονταχ πρός μαθητάς άλλων σχολείων. Ο 
δχδάσκαλος. ώς ΐδνχ δτι τοιοϋτο συνέβη, πρέ
πει αμέσως, ώς έλθωσιν οί μαθηταϊ είς τό 
σχολεϊον, άφίνων κατά μέρος πάν άλλο μά
θημα, νά καταδείξη εϊς τοΰς μαθητάς δτι οχ 
διαπληκτισμοϊ ούτοι καϊ αί άπειροκαλίαι 
δέν δηλοϋσι μαθητάς σχολείου, οϊτινες πρέ
πει νά είναι εΰγενεΐς κατά τους τρόπους, 
άλλ’ άνθρώπους άγριους, καϊ ό κόσμος δι
καιούται νά ΰποθέση δτι ό διδάσκαλος άμε- 
λεΐ νά διορθώση τοΰς μαθητάς. Ώστε ή 
ανοίκειος αΰτη συμπεριφορά δέν προσβάλλει 
μόνον τοΰς μαθητάς, άλλά καϊ τόν διδάσκα 
λον αύτόν. Διά τοϋτο έκρινα καλόν, λέγει 
πρός αύτούς, νά σάς έκθέσω πάντα ταϋτα 
καϊ νά σάς παρακαλέσω είς τό έξής νά μή 
έπαναλάβητε τοιαΰτα πράγματα. Σεις δλοι 
οί μαθηταί είσθε τής αύτής καταγωγής, 
Έλληνες, σεϊς όμιλεϊτε τήν αύτήν γλώσ
σαν τήν Ελληνικήν, σεϊς πιστεύετε είς τόν 
αύτόν Θεόν, σεϊς έχετε πάντες τήν αύτήν 
πατρίδα τήν Ελλάδα, έτοιμοι νά άγωνισθήτε 
ύπέρ αύτής, έάν άδικηθή ή ύβρισθή ύπό 
ξένου. Ώστε, ώς βλέπετε, είσθε δλοι πολϊ
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την εξής έρώτησιν «Πρέπει νά δέχωμαι δώρα παρά 
τών μαθητών ή όχι ;» Είς την έρώτησίν μου 8ί, 
νά μοί διασαφήση, δποϊα δώρα έννοεϊ καί πώς 
ταΰτα προσφερόμενα, μοί άπεκρίθη· «Χωρίς έγώ 
νά εΐπω τι, μοί προσφέρουσιν οί μαθηταί, άλλος 
μέν ολίγα αύγά, άλλος ολίγο κρασί, άλλος ψωμί, 
πότε δέ καί πότε καί κάνέν κοτόπουλλον. Καί οΰτω 
διά νά είπω την άλήθειαν καθ ’ έκάστην ε'χω κάτι 
τι παρά τίνος τών τεσσαράκοντα μαθητών μου, 
πράγμα τό δποϊον καί δέν μέ δυσαρεστεΐ καί πολύ, 
άφοΰ μάλιστα έν τώ χωρίφ δέν εύρίσκω καθ’ 
έκάστην τά πρός τροφήν άναγκαία δι’άγοράς. Σάς 
παρακαλώ δμως νά μοί εϊπητε κατά πόσον έπιτρέ- 
πεται τοΰτο ύπό παιδαγωγικήν έποψιν ώς πρός τό 
άξίωμα τοΰ διδασκάλου». ’Επειδή δ’ έγώ συνέ
στησα. αύτφ νά δέχεται τά τοιαΰτα δώρα τά καί 
εύχαρίστως διδόμενα, καί έπειδή τό αύτό θά άπήν- 
των πρός πάντα τοιοΰτόν τι έρωτήσαντα, έπιχειρώ 
νά έκθέσοι τόν λόγον τοΰ δτι είμαι τής γνώμης τής 
παραδοχής τοιούτων δώρων, καί ούχί τής άντιθέτου, 
ήν άλλοι τών συναδέλφων έχουσιν. Καλόν δέ θά 
ήτο, ίνα καί οί τήν άντίθετον γνώμην έχοντες έκ- 
θέσωσι τούς ύπέρ ταύτης λόγους των, ή δέ Έκπαί- 
δευσις έκφέρη ώρισμένην γνώμην περί τοΰ είρημένου 
ζητήματος, δπερ δέν είναι άνάξιον λόγου δι’ δλους 
μέν τούς διδασκάλους, ίδίφ δμως διά τούς έν χω
ρίω βιοΰντας καί διά τούς τό πρώτον <δ ιοριζομένους.

Τά πρώτα γράμματα έμαθον παρά διδασκάλου, 
δστις έπληρώνετο ύπό τής κοινότητος τοΰ χωρίου 
μου. Δέν ένθυμοΰμαι πόσος ήτο ό μισθός· θά μοί μέ- 
νη δμως ανεξίτηλου έν τή μ.νήμη μου τό πόσον ή 
οίκογένειά μου περιεποιεϊτο τόν διδάσκαλον έκεϊνον, 
καί δπόσον σεβασμόν έτρεφον έγώ πρός αύτόν. Δέν 
ύπήρχεν ήμερα, καθ’ ήν νά εϊχομεν έορτήν έν τή 
οίκογενείφ μας καί νά μήν προσεκαλοΰμεν τον 
διδάσκαλόν μου, δστις πράγματι ήρχετο, έάν δέν 
ήτο καί ύπ’ άλλης οικογένειας προσκεκλημένος·δέν 
ύπήρξεν ήμερα, καθ’ ήν νά εϊχομεν έξαιρετεκόν τι 
φαγητόν, ή φροΰτον καί νά μή έστέλλομεν μερίδα 
καί εις τόν διδάσκαλον. Πόσον δέ οί γονείς μου 
ύπελήπτοντο τον διδάσκαλον καί δποίαν προθυμίαν 
έδείκνυον δσάκις ήρχετο είς τήν οικίαν μας. Έγώ 
δέ ήσθανόμην άπειρον χαράν μετά σεβασμού έπί τώ 
δτι παρεκαθήμην τφ διδασκαλφ έν τη αύτη τρα- 
πέζη. Πόσον δέ έπέδρα κατά τήν στιγμήν έκείνην 
εϊς έπαινος ή είς ψόγος. Πολλάκις έγώ αύτός πα- 
ρεκάλουν τούς γονείς μου νά μοί δώσωσί τι, ϊνα 
προσφέρω τφ διδασκάλφ μου, διότι ήθελον νά φαί- 
νωμαι, δτι έγώ τόν ένθυμοΰμαι περισσότερον τών 
άλλων μαθητών, διότε ήθελον νά τόν εύχαριστήσω, 
διότι ήθελον νά δείξω τήν ιδιαιτέραν μου πρός αύ- 
τον άγάπην, οϊαν όντως έτρεφον, καί τρέφω είσέτι 
προς τόν άγαθόν έκεϊνον διδάσκαλον, δστις όχι μό
νον έμέ, άλλά πάντας τούς μαθητάς ήγάπα ώς 
παιδία του, δστις άπό τής άνατολής τοΰ ήλίου 
μέχρι τής δύσεως εύρίσκετο μαζί μας μαλακά μα-
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λακά διδάσκων καί συμβουλεύων ήμας, χωρίς πο
τέ νά μεταχειρισθή όχι μόνον ράβδον άλλ’ ούδέ κα
κόν λόγον.

Οπως δέ συνεδέετο ή έμή οικογένεια πρός τόν 
διδάσκαλον, καί δ,τι ήσθανόμην έγώ πρός αύτόν. 
τοιουτοτρόπως συνεδέοντο άπασαι αί τοΰ χωρίου 
μου οίκογένειαι καί τό αύτό άπαντες οί μαθηταί 
ήσθανοντο πρός αύτόν. Παντού προύτιμάτο ύπό 
τών χωριανών, είς πάν έζητεϊτο ή γνώμη του. 
Καί είς αύτά άκόμη τά οικογενειακά έπενέβαινε 
καί όιά τοΰ ηπίου του τρόπου καί τοΰ μειλιχίου του 
λόγου έπεβάλλετο. ΤΗτο τέλος πάντων δ συμβου- 
λάτωρ δλων καί διά τοΰτο καί ύφ' δλων προύτι- 
μάτο. Τόν έσέβοντο καί προσεπάθουν πώς νά τόν 
εύχαριστήσωσι πάσαι αί οίκογένειαι τοϋ χωρίου, 
όχι μόνον διότι Λ*Ανοιγΐ  τά μάτια τών παιδιών 
των», άλλά καί διότι ταΐς ήτο · μόνος παρήγο- 
ρος είς πάσαν περίστασιν. Εύτυχής δ διδάσκαλος 
εκείνος, εύτυχεστέρα ή τοΰτον έχουσα κοινότης, καί 
εύτυχέστατοι ήμεϊς οί μαθηταί του, οΐτινες τόν έσε- 
βόμεθα καί τόν ήγαπώμεν, καί οϊτι ες παντί τρό- 
πφ διά τε τής συμπεριφοράς μας καί έπιμελείας 
προσεπαθοΰμεν νά τόν εύχαριστήσώμεν, διότι έγνω- 
ρίζομεν δτι μάς άγαπ^.

Σχών τήν τύχην νά είμαι καί έγώ δ μαθητής 
έκείνου διδάσκαλος καί παραβάλλων έμαυτόν πρός 
έκεϊνον εύρίσκω εκείνον πληρέστερον πληροϋντα τόν 
προορισμόν τοΰ διδασκάλου, ή έμέ αύτόν, εύρίσκω 
έκεϊνον τελειότερον έμοΰ, εύρίσκω τέλος δτι έγώ δ 
μορφωθείς κατά τό νέον σύστημα έν διδασκαλείφ, 
δ διδαχθείς καί μελετήσας Παιδαγωγικά, Ψυχολο
γίαν, Λογικήν καί τόσα άλλα μαθήματα, δέν φέ
ρω ώς διδάσκαλος τάποτελέσματα, τά δποϊα ε'φε- 
ρεν έκεϊνος, δστις έγνώριζε κατά τό τότε λεγόμενον 
μόνον τά κοινά γράμματα- διότι έκεϊνος μέν ήτο 
διδάσκαλος καί μορφωτής όχι μόνον τών μικρών 
πβιδίων, άλλά καί δλης εκείνης τής μικράς κοινω
νίας, έγώ δέ μόλις κατορθώνω νά μεταδώσω όλί
γας ξηράς γνώσεις είς τούς μαθητάς μου. Καί ϊσω: 
κατορθώ νά μεταδώσω εύχερέστερον τάς γνώσεις 
τή,ς Γεωγραφίας ή άλλου μαθήματος, άλλά νά δια- 
πλάσω δι’ αύτών δέν τό κατορθώ. Καί δέν αίσχύ- 
νομαι δμολογών τοιοΰτόν τι ; όχι, διότι λέγω τήν 
άλήθειαν, καί διότι ένδομυχως έπιθυμώ νά είμαι 
τοιοϋτος, οίον φαντάζομαι τόν τέλειον διδάσκαλον, 
άλλά δέν τό κατορθώ χωρίς νά γνωρίζω καί διατί. 
Ίσως δμοιοί μου θά είναι πολλοί συνάδελφοι, οΐτι
νες ένδομύχως αισθάνονται τό δτι έγώ καί δμολο- 
γούσι τούτο. Άλλά πταίουσιν ούτοι ; όχι, διότι δέν 
τό θέλουσιν. ΙΙοϊα λοιπόν τά αίτια ; Ίσως εΐσί 
πολλά τοιαΰτα, έγώ δμως ώς έν παρουσιάζω καί 
τό δλως άδιάφορον τής δε ή τής δε κοινότητος πρός 
τόν διδάσκαλον καί τοΰ διδασκάλου πρός τήν κοι
νότητα, τό δλως άσχετον τών οικογενειών πρός 
τόν διδάσκαλον καί τού διδασκάλου προς τάς οικο
γένειας τών μαθητών του.

Ώς έκ τού άσχέτου τών οικογενειών καί επομέ
νως τών γονέων πρός τόν διδάσκαλον, άφ’ ένός μέν 
έκλείπει πάς σεβασμός καί ύπόληψις αύτών πρός 
τούτον, άφ ’ ετέρου δέ καθίσταται άδύνατον νά άνα
πτυχθή ποιά τις οίκειότης μεταξύ διδασκάλου καί
μαθητού, ής οίκ'ΐότητος άποτέλεσμα νά είναι τό 
άνέκφραστον διά λέξεως έκεΐνο αίσθημα τής συμ
πάθειας, τής άγάπης, τού έρωτος, το αίσθημα το 
δποϊον άπαντες οί μεγάλοι παιδαγωγοί άπαιτούσι 
νά ύπάρχη μεταξύ διδασκάλου καί μαθητού, τό 
αίσθημα, τό δποϊον ήσθάνθη δ Ιησούς Χριστός πρός 
έκεΐνα τά μικρά παιδία, τό αίσθημα τό δποϊον άνε- 
πτύσσετο μεταξύ τοΰ άρχαίου "Ελληνος παιδαγω
γού καί τοΰ τροφίμου του. Χωρίς δέ τοϋ αισθήμα 
τος τούτου, χωρίς νά άφομοιωθώμεν ταΐς άπαλαΐς 
έκείναις καρδίαις τών μαθητών μας, χωρίς νά συν- 
δεθώμεν πρός αύτούς τοιουτοτρόπως, ώστε νά πο- 
νώμεν ήμεϊς δι’ αύτούς καί αύτοί δΓ ήμ«ς> χωρίς 
νά ύπάρχη μεταξύ μας τοιαύτη σχέσις, ώστε έκά- 
τερος νά προσπαθή πώς νά μή δύσαρεστήση τον έτε
ρον (έάν τοΰτο έπετυγχάνετο, δέν θά εϊχομέν ποτέ 
άνάγκην ράβδου, ούδέ οί μαθηταί θά άνησύχουν)
χωρίς λέγω τούτων άδύνατον νά διαπλάσωμεν μα
θητάς, άδύνατον νά έκπληρώσωμεν τό δι’ όπερ 
προωρίσθημεν. Διά τούτο άντί παντός άλλου μοί
φαίνεται ότι είναι άναγκαώτατον τό πώς νά έπιτευ- 
χθή τοιαύτη τις σχέσις μεταξύ διδασκάλου καί μα
θητών,τό πώς νά συνδεθώσι διά τού αισθήματος τής
άγάπης· Πρός τούτο άπαραίτητος μοί φαίνεται ή 
άνάπτυξις στενοτέρας συναναστροφής καί οικειότη
τάς τοϋ διδασκάλου πρός τούς μαθητάς, ήτις καί έν 
τω σχολείφ μέν έπιτυγχάνεται διά τού ήπιου τρό
που τού διδασκάλου, διά τής συμμετοχής αύτού 
έν τοϊς παιγνιδίοις, άλλά πρό πάντων διά τής σχέ
σεως τού διδασκάλου πρός τάς οικογένειας τών
μαθητών του. Ένδειξις δέ τής σχέσεως ταύ
της δέον νά ώσιν αί συχναί έπισκέψεις, ή πρόσ- 
κλησις τού διδασκάλου είς γεύμα, ή άποστολή έκ- 
λεκτοΰ δώρου, καί έν γένει διά τοιούτων μέσων, 
ώστε νά έμφαίνηται ότι καί δ διδάσκαλος άποτελεϊ 
μέλος τής οικογένειας. Καί ή προσφορά δώρων μοί 
φαίνεται μία ε’νδειξις οικογενειακής σχέσεως, ε'νδει- 
ξις δτι τόν σκέπτονται ολίγον τόν διδάσκαλον οί 
γονείς, μέσον δΓ οΰ έπέρχεται οίκειότης τις μεταξύ 
διδασκάλου καί μαθητου, μέσον δΓ ού άναπτύσσε-· 
ται ή διατηρείται ή τοιαύτη οίκειότης, ής άποτέ
λεσμα πάντοτε είναι δ σεβασμός καί ή άγάπη τοϋ 
μαθητού πρός τόν διδάσκαλον καί ούχί ή κατά- 

πτωσις τού άξιώματος τοΰ διδασκάλου. “Ας βεβαιω. 
θώμεν περί τούτου παρατηροϋντες οτι εις μέρη, ένθα 
προσφέρουσι δώρα, σέβονται περισσότερον καί τιμώσι 
καί άγαπώσς τόν διδάσκαλον καί οί κάτοικοι καί οί 
μαθηταί. Τούτων ένεκα άποφαίνομαι έγώ τούλά
χιστον ότι δπου τοιαύτη συνήθεια έπικρατεΐ δέον 
νά διατηρήται.

Έν Δαϊίω τή 16 ’Ιουνίου 1895.
Λιατελώ

Λ.ά{£. Καταφνγιώτης
Οιδάσκαλ. Ύποδιδασχαλείου

ΠΑ]ΔΙΑΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ
υπό

ΕΠΑΜ- Π· ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
δημοδιδασκάλου Οζυλίθου της Κύμης 

ϋλώσσα. — Ή παιδία αΰτη παίζεται καΐ 
ύπό δύο μόνον παίδων ώς άκολούθως. Ό μέν εις 
τών παιζόντων λαμβάνει έντός τοΰ κοίλου καί τών 
δύο χειρών του ήνωμένων χώμα, έπί τοΰ δποίου 
καρφόνουσι ξυλάριόν τι, ή κλαδίσκον, ή άλλο τι 
εύδιάκριτον δπωσοΰν σημεΐον δ δ’ έτερος κλείων 
διά τών δύο χειρών του καλώς τούς δφθαλμούς τού
του, δδηγεΐ αύτόν περαιτέρω είς άπόστασιν ούχί 
βεβαίως πολλών βημάτων άπό τοΰ σημείου, άφ’ 
οΰ έξεκίνησαν, καί ένταΰθα διατάσσει αύτον νά 
καταθέση τό χώμα μετά τοΰ έν αύτφ σημείου 
χωρίς νά άνοιξη καθόλου τούς οφθαλμούς του, 
οΰτω δ’ έπαναφέρει αύτόν καί πάλιν είς τό σημεΐον 
έξ οΰ άνεχώρησαν έν ταΰθα δέ άποσύρει καί τάς 
χεΐράς του έκ τών οφθαλμών του. Άλλά κατά τήν 
άναχώρησιν, ώς καί κατά τήν έπιστροφήν δδηγεΐ 
αύτόν διά γραμμής έλικοειδοϋς, πολλάκις έπιστρέ- 
φων έπί τά ίδιά του βήματα, δπως οΰτω κατα- 
στήτη δυσεύρετου τό μέρος ένθα κατέθεσε τό χώμα. 
Ό άνοίξας τούς οφθαλμούς προσπαθεί τώρα νά 
εΰρη τό μέρος ένθα κατέθεσε τό χώμα· έάν δ’ 
εΰρη αύτό ταχέως, επαναλαμβάνεται τό παιγνίδιον, 
άλλασσομένης καί τής θέσεως τών παικτών.—Τοΰτο 
λέγεται καί στραβός παππάς.

Πετάεε, πετάεο.—Είς ταύτην λαμβάνουσι 
μέρος πολλοί παΐδες, παίζεται δέ ώς έξής. Ό 
άρχηγός τών παιζόντων κάθηται έν τφ μέσφ, οί 
δέ λοιποί πέριξ αΰτοΰ θέτοντες τόν λιχανόν τής 
δεξιάς έπί τοΰ γόνατος τή,ς μάννας-, όπου καί 
αΰτη έχει τόν ίδικόν της. Η μάννα άρχίζει νά
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λέγη κατά σειράν διάφορα ονόματα πραγμάτων, 
ζώων, πτηνών κ. λ. π. λέγων προ έκάστου αύτών 
πετάει, πετάει, καΐ άνασηκώνων τόν λιχανόν της. 
Οί λοιποί δμως παϊκται καθήκον εχουσι νά άνα- 
σηκώσωσι μέν καί αυτοί ταχέως την χεϊρα, αν το 
άναοερθέν ήτο πτηνόν, νά μή άνασηκώσωσι δέ 
ταύτην, άν τό ΰπό τής μάννας λεχθέν ήτο όνομα 
ζώου ή άλλου τινός πράγματος' άλλως ό έζ άπρο- 
σεζίας μή σηκώσας τήν χεϊρα ταχέως είς πετώντα, 
ή άνασηκώσα ταύτην είς μή πετώντα, καταδικά
ζεται ύπό τής μαννας νά μιμηθή τήν φωνήν τοϋ 
όνου, τοϋ κυνός, νά σηκώση ώρισμένον βάρος, ή 
καί νά ύποστή ^αβδισμούς έν περιπτώσει, καθ’ ήν 
πολλάκις δ αύτός σφάλλεται. Εύνόητον, δτι ή 
μάννα διά νά έξαπατήση τούς παίζοντας λέγει 
ταχέως μετά λέξιν φανερόνουσαν πτηνόν, άλλην 
φανερόνουσαν πράγμα ή ζώον μή πέτων, καί τά- 
νάπαλιν" π. χ. πετάει πετάει δ σπίνος — πετάει 
πετάει δ σχοϊνος. Πετάει πετάει τό σκυλί — πετάει 
τό πουλί. Πετάει πετάει δ κότσικας, (θάμνος) πε
τάει πετάει δ κόσσυφας κ, τ. τ.

ΠετράΒοα. — Τό προσφιλές τοΰτο παιγνίδιον 
ίδίως τών κορασίων παίζεται κατά τόν άκόλουθον 
τρόπον. Έκατέρα τών παιζουσών εχει έννέα μικρά 
λιθάρια, άφ’ ού δέ ρίψωσι κλήρον τίς θά παίζη 
πρώτη, αΰτη λαμβάνουσα πάντα τά λιθάρια έπί 
τοϋ κοίλου τής δεςιάς χειρός, άναρρίπτει αύτά καί 
προσπαθεί έπιστρέψασα τήν χεϊρα νά δεχθή, δσον 
ένεστι πλείονα έπί τοϋ έζωτερικοϋ ταύτης, τά 
δποϊα ρίψασα πάλιν έπάνω καί έπαναστρέψασα 
τήν χεϊρα πρέπει νά δεχθή πάντα έπί τοϋ κοίλου 
τής χειρός, εί δέ μή, ήττάται. Άν δέ έπιτυχώς 
λάβη πάντα, τότε θέτει αύτά είς τήν άριστεράν 
χεϊρα, καί λαμβάνουσα άνά έν διά τής δεξιάς ρίπτει 
έπάνω, προσπαθούσα έν τώ χρόνω τούτω \ά άνα- 
σηκώση έκ τών κατά γής λιθαρίων έν, δύο ή καί 
πλείονα κατά τήν εύκολίαν καί τό άνερριμμένον έν 
τή αύτή χειρί νά δεχθή. Κατόπιν λαμβάνει καί 
άλλο έκ τών έν τή άριστερά λιθαρίων καί προσπαθεί 
πάλιν νά άνασηκώση καί άλλα έκ τών κατά γής 
κατά τόν, ώς άνωτέρω έξετέθη, τρόπον μέχρις ού 
πάντα σηκώση. Άν δ’ ή παίζουσν ήττηθή, δπερ 
συμβαίνει ή έάν δέν κατορθώση νά δεχθή τό άνερ 
ριμμένον λιθάριον, ή δεχθή μέν τούτο, δέν δυνηθή 
δμως νά λάβη καί έκ τών κατά γής, δσαπροσεπά- 
θησε, τότε δίδει είς τήν έτέραν τά έν τή άριστερά 
λιθάρια καθώς καί τά κατά γής, κρατούσα μόνον
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δσα έκ τής γής έπιτυχώς άνεσήκωσεν. Οΰτω έζα- 
κολουθεϊ τό παιγνίδιον ή δευτέρα μέχρις ού πάντα 
άνασηκώσωσι, δπότε μετροϋσι ταύτα καί εκείνη 
ήτις άνισηκωσε περισσότερα, κτυπά τόσας είς τάς 
χεϊρας τής έτέρας, δσα είναι τά λιθάρια τά δποϊα 
περισσότερον έκείνης άνεσήκωσεν. — Ύπό τών κόρα-., 
σίων παίζονται έπίσης καί τά πεντάλιθα κατά 
τόν έν τή «’Εκπαιδεύσει» περιγραφόμενον τρόπον.

ΊΓσόμ.που τβόμ,που. — Έ παιδιά αΰτη 
εχει μεγάλην δμοιότητα πρός τήν έν Λάστικ τής 
Γορτυνίας παιζομένην «κουρούναν»' παίζεται δέ ώς 
άκολούθως. Πολλοί παιδες κάθηνται δμοϋ, θέτοντες 
πάντες τόν λιχανόν τής δεξιάς των έπί τοϋ γόνα- 
τος τής μάννας, ήτις άδουσα τό άκόλουθον άσμα 
τών παιδιών μεταφέρει κατά σειράν είς έκάστην 
λέζιν τοϋ άσματος τήν χεϊρα της άπό τοϋ λιχανοϋ 
τοϋ ένός παιδιού είς τόν λιχανόν τοϋ άλλου καί οϋτω 
καθεξής, μέχρις δτου τελειώση τό άσμα έχον ώς 
έξής — «Τσίμπου τσίμπου τό λεφτό, τό λεφτό τό 
σιγανό, παίρνει δ Μάρος το κοντάρι καί κτυπάει 
τόν καβαλλάρη1 ήντα θέλεις καβαλλάρη: θέλω μά, 
θέλω ζά, θέλω κόκκινη φωλιά, νά φωλιάσω τό 
παιδί ίσα ίσα μέσ’ τ’ αύτί '^.δοντας κουτσά- 
δοντας άϊντε πέρα περιστέρα, πού τρυγάεις τόν 
άγέρα.» Είς ού τίνος δέ τόν λιχανόν τελειώση τό 
άσμα, ούτος eivat δ ύποκρινόμενο; τήν «περιστέραν» 
καί μεταβαίνει περαιτέρω. Οί έναπομείναντες κα
θώς καί δ άρχηγός λαμβάνουσιν έκαστος έν όνομα 
μυστικώς· ή δέ μάννα απαριθμούσα ταύτα μεγα
λοφώνως είς τήν περιστέραν, τής προτείνει νά έ- 
κλέξη ποιον θέλει. Ούτινος δέ τό πλαστόν όνομα 
άναφέρει ή περιστέρα, είναι άναγκαμένος νά τήν 
μεταφέρη έπί τής ^άχεώς του είς τήν θέσεν της, 
έκτός έάν άναφέρη τό όνομα τής μάννας, δπότε 
αΰτη τήν δεατάσσει νά έλθη μόνη φέρουσα μάλι
στα καί ένα λίθον ή άλλο τι βάρος είς τάς χεϊράς 
της.

Καϊκάκο. — Δύο παιδες στρέφουσι πρός άλ
λήλους τά νώτα καί συμπλέκουσιν έκ τών όπισθεν 
τάς χεϊρας. Ειτα δ εις έζ αύτών κύπτει πρός τα 
έμπρός τόσον, ώστε νά άνασηκώνη έπί τής ^άχεώς 
του τόν έτερον βλέποντα πρός τά άνω, καί αρχί
ζει δ επόμενος διάλογος έρωτώντος τού πρός τά 
κάτω κύπτοντος.

— Τί βλέπεις ; — Ούρανό.
— Τί πατεϊς ; — Γή.
— Τί τρώς ; — Μαρούλι.
— Νά σέ κόψη τό τσεκούρι.
Μετά τούτο δ πρός τά άνω βλέπων κύπτει, φέ

ρων ούτος τώρα έπί τής ράχεώς του τόν έτερον, 
έζακολουθεϊ δ ίδιος διάλογος καί οΰτω καθεξής μέ- 
χρις ού κουρασθώσι.
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