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Έν τω προηγουμένφ φύλλω έξεθέσαμεν τά τε- 

μειονεκτήματα καί πλεονεκτήματα τοϋ μονοταξίου 
σχολείου. Νϋν έπιχειροϋμεν νά έξετάσωμεν άν 
ύπάρχωσι τοιαΰτα καί έν τώ τετραταξίφ σχολείω. 
Έν τώ σχολείω τούτω, έπειδή έκάστη τάξις έχει 
καί ίδιον διδάσκαλον, δέν ύπάρχει ούδέ έν τών 
μειονεκτημάτων τοϋ μονοταξίου σχολείου. Ό δι- 
δάσκαλος μίαν τάξιν έχων νά διδάξη έκάστοτε 
άφιεροϋται άποκλειστικώς είς αύτήν, χωρίς νά πε- 
ρισπάται ύπό μαθητών άλλων τάξεων. Ώστε έν
ταϋθα καί ή διδασκαλία καί ή πειθαρχεία ούδα- 
μόθεν ταράττονται καί ή πρόοδος τής τάξεως είναι 
κατά πάντα έξησφαλισμένη, τούλάχιστον οΰτω 
φαίνεται τό πραγμα είς τόν άπλοϋν παρατηρητήν. 
Άλλ ’ έάν έγκύψωμεν βαθυτερον είς τήν έξέτασιν 
τοϋ πράγματος, άνακαλύπτομεν καί ένταϋθα μει
ονεκτήματα λίαν σπουδαία, ά καθιστώσι λίαν 
ύποπτον τήν αποδοχήν τοϋ συστήματος τούτου. 
Πριν δε έκθέσωμεν τά μειονεκτήματα ταΰτα, ά— 
νάγκη νά άνακαλέσωμεν είς τήν μνήμην τοϋ άνα- 
γνώστου οτι έν τώ δημοτικφ σχολείω σπουδαιότα- 
τον μέσον πρός μόρφωσιν τών μαθητών είναι ή 
άσκησις ή διηνεκής είς τό άπαξ διδαχθέν, μέχρις 
ου τοΰτο γίνη άναπολλοτρίωτον τών μαθητών 
κτήμα. Έπειδή δέ ή άσκησις αΰτη πρέπει νά χειρα- 
γωγήται ή νά έπιβλέπηται παρά τοϋ διδασκάλου, 
ίνα έκτελήται όρθώς, άνάγκη αΰτη νά γίνηται έν 

τφ σχολείω. Πρός τοΰτο δε συνηγορεί καί το ζή
τημα τής κοπώσεως τών μαθητών, οΰς δεν πρέπει 
διά λόγους ύγείας νά καταπονώμεν καί δι’ εργα
σιών κατ’ οίκον έν. τοιαύτη μάλιστα τρυφερφ ήλι- 
κίικ. Τούτων οΰτως έχόντων, μειονέκτημα σπου
δαϊον άναφαίνεται είς τό τετρατάξιον σχολειον τόδε, 
δτι παραμελοϋνται αΐ άσκήσεις, τοϋ διδασκάλου 
περεοριζομένου είς τήν μετάδοσιν γνώσεων, είς τό 
πλήθος τών δποίων άποδίδεται ώς έπϊ τό πλεϊστον 
παρά τών άνθρώπων μεγάλη σημασία άνέκαθεν, 
καί έκ τών οποίων αναμένει καί ό διδάσκαλος 
νά δρέψη δάφνας. Είς τοιαΰτα σχολεϊα βλέπομεν 
συχνάκις μαθητάς όντας δυνατούς είς τά μαθήματα, 
τά μεταδοθέντα αύτοϊς προφορικώς παρά τοϋ διδα
σκάλου, άδυνάτους ομ.ως είς τά μαθήματα τά 
πρακτικά π.χ. είς τήν γραφήν, είς τήν ιχνογρα
φίαν, είς τήν γραπτήν αριθμητικήν. Είδον μαθη
τάς, οΐτινες μέ είχον έκπλήξη διά τάς γνώσεις των 
καί έν τή ιστορία καί έν τή γεωγραφία καί έν τή 
ίερ^ ιστορία καί έν τή γραμματική, άλλ’ οί μα
θηταί ούτοι έδυσκολεύοντο λίαν νά γράφωσΐ, νά 
Σχνογραφώσο, νά αναγονώσκωβο, διότι δ δι
δάσκαλος δυσκολίαν έθεώρει μόνον τήν μετάδοσιν 
γνώσεων, τήν άσκησιν δέ τών μαθητών περί τήν 
άπόκτησιν τών λεγομένων δεξιοτήτων έθεώρει ελά
χιστου λόγου άξίαν. Και άν έν τφ μονοταξίφ 
σχολείφ δ περισπασμός τοϋ διδασκάλου είναι έλάτ- 
τωμα,έν τώ τετραταξίφ είναι ώσαύτως έλάττωμα ή 
μονομέρεια καί ή έπικράτησις τοϋ διδασκάλου πρός 
βλάβην τής αύτενεργείας τών μαθητών. Άφίνομεν 
οτι λόγοι οικονομικοί καθιστώσιν άδύνατον ή δύ
σκολον τό» διορισμόν έν έκάστη τάξει καί ίδιου 
διδασκάλου. Δι’ άμφοτέρους τούς λόγους τούτους 
θεωροΰμεν ώς τέλειον σύστημα έν τώ δημοτικώ 
σχολείφ ούχί τό ε"χον έν έκάστη τάξει καί ίδιον
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οικάσχαΑον, άλλά τό έχοκ&δάσκαήον ένα. -κατά 
ύ'ύο τάξης. Έν τούτφ ύπάρχει όντως μικρός περι
σπασμός τοϋ διδασκάλου, διότι ή ι προσοχή α,ύτέύ 
μερίζεται είς την διδασκαλίαν δύο , τάξεων, άλλά 
τό κακόν δέν είναι καί τόσον μέγα, όσον φαίνεται 
εις τόν έπιπόλαιον παρατηρητήν τόν μή έγκύψαντα 
είς τον μηχανισμόν της διδασκαλίας έν δημοτι- 
κοϊς σχολείοις. Διότι αί δύο αύται τάξεις είς πολ
λά μαθήματα π. χ. είς τά ιερά, είς τήν γεωγρα
φίαν, ΐίς τήν φυσικήν ίστδρίαν, είς τήν καλλιγρα
φίαν, είς τήν ιχνογραφίαν, εις τήν άνάγνωσιν δύ
νανται νά συνδιδάσκωνται ύπό τοϋ διδασκάλου 
ταΰτοχρόνως, ουδέ μιας άνάγκης πρός Ιδιαιτέραν 
έκάστης τάξεως διδασκαλίαν ύπαρχούσης. Άλλά 
καί δπου τοιαύτη άνάγκη παρίσταται', δ διδάσκα
λος δύναται νά άπασχολήται τό ήμισυ μέν τής 
ώρας διδάσκων προφορικώς τήν μίαν τάξιύ, δτε ή 
άλλη τάξις έκτελεϊ σιωπηλάς λεγομένας έργασίας, 
τό δέ άλλο ήμισυ διδάσκων τήν άλλην, δτε πάλιν 
ή δϊ.δαχθεΐσα τάξις έκτελεϊ αύτή τώρα άιωπηλάς 
έργασίας.Τούτο,υ.δέ λυθέντος ότι τ>λειότερον σύστη
μα διοργανισμού τών δημοτικών σχολεΐον είναι ούχί 
τό εχον έν έκαστη τάξει καί ίδιον διδάσκαλον,άλ
λά τό εχον ένα διδάσκαλον κατά δύο τάξεις, 
έύκολυνόμεθα λίαν οίκονομικώς ώστε νά δυνάμεθα 
νά έπεκτείνωμεν τόν μαθητήν καί πέρα τής τε - 
τράετοϋς φοιτήσεως. Ήμεϊς νομίζομεν δτι έπί τοϋ 
παρόντος ή μαθητεία τών δημοτικών σχολείων άμ
φοτέρων τών φύλων τούλάχιστον πρέπει νά γίνη 
έξάέτής, διαιρούμενων τών σχολείων είς τριτάξια 
διτάξεα καί μονοτάξια. Καί μονοτάξια μέν νά είναι 
πάντα τά σχολεία τά έχοντα μαθητάς μέχρις 80. 
Άν δέ κατά τό διάστημα τής τελευταίας τριετίας 
άποδειχθή δτι οΐ μαθηταί ύπερβαίνωσι τούς 100, 
τότε τό σχολεΐον αύτό, άφ’ ού προηγουμένως πα· 
ρασκευασθή ιδιαιτέρα αίθουσα διδασκαλίας καί 
έφοδιασθή μέ πάντα τά όργανα τής διδασκαλίας 
καί σκεύη, γίνεται διτάξιον, διοριζομένου καί δευ
τέρου διδασκάλου. Τριτάξιον δέ σχολεΐον γίνεται 
έκεΐνο, δπερ έχει μαθητάς περισσοτέρους τών 
βεβαιουμένου δι’ έπισήμου παρατηρησεως 
τήν τελευταίαν τριετίαν δτι οί μαθηταί 
πλείονες τών 180. Άλλά καί ένταΰθα τότε 
διορίζονται διδάσκαλοι νέοι, δταν ύπάρχωσι 
τεραι αϊθουσαί διδασκαλίας.

Συμφώνως πρός τάς άρχάς ταύτας, έάν 
βάλη τις τά γινόμενα παρ’ ήμΐν έσχάτως έν τή 
οργανώσει τών δημοτικών σχολείων θά έκπλαγή 
έπί τή κουφότητη καΐ τή έσχατη άμαθεΐς, ήτις 
ύπηγόρευσε τόν οργανισμόν αύτών. Έν φ τό ζή
τημα ήτο πώς δι’ ολίγων χρημάτων πολλά νά 
κατορθώνται, έπεκράτησεν ή έναντία άρχή, πώς 
διά πολλών χρημάτων νά κατορθώνται ολίγα καί 
οί άνθρωποι τοσοΰτον έπτοήθησαν έκ τών πολλών 
δαπανών τής δημοτικής έκπαιδεύσεως τών γινο
μένων μάτην, ώστε δέν όκνοϋσί τινες νά λέγωσιν
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tf οτι· *hέ"τό Γερμανικόν σύστήμά τής έκπαιδεύσεως είναι 
λίαν δαπανηρόν και δυσεφάρμοστον είς ήμάς καί 
ποθοΰσι τήν επαναφοράν τοϋ άλληλοδιοακτικοϋ, 
δπερ ήμεϊς θεωροΰμεν ώς τό κάκιστον πάντων τών 
συστημάτων τών έπινοηθέντων πρός μόρφωσιν τών 
άνθρώπων. Έκ τών είρημένων έξάγεται δτι διά 
τοϋ διοργανισμοϋ τών σχολείων, ώς ήμεϊς» προτεί- 
νομεν, προκύπτουσιν τά έξής καλά.

Πρώτον δτι έπεκτείνομεν τήν μαθητείαν τών δη
μοτικών σχολείων κατά δύο έτη άκόμη ποιοϋντες 
αύτήν έξαετή άπό τετραετούς, c

Δεύτερον ποιοϋμεν πάσαν δυνατήν οικονομίαν 
περιοριζοντές τόν άριθμόν τών διδασκάλων έν έκά
στω σχολείω έντός τών δρίων τόΰ προσήκοντος, χω
ρίς έντεΰθεν νά πρόκύπτη βλάβη είς τήν διδα
σκαλίαν, τούναντίον ώφέλεια, ώς έν τοϊς έμπρο
σθεν άνεπτύξαμεν. ■’ ·ν*

Άλλ άν έν τφ δημοτικώ σχολείφ προκρίνωμεν 
τόν συνδυασμόν τών τάξεων, έν τώ Έλληνικώ 
συνιστώμεν τήν διδασκαλίαν έκάστης τάξεως παρ’ 
ίδιου διδασκάλου. Διότι οί μαθηταί τοϋ σχολείου 
τούτου ηύξημένοι ήδη τήν ήλικίαν καί ά<επτυγμέ- 
νην διάνοιαν έχοντες δύνανται καΐ κάτοικον νά έκ- 
τελέσωσιν έργασίας σχολικάς προφυλαττόμενοι οΰτω 
άπό τούς κινδύνους, είς οΰς ύπόκεινται οί μαθηταί 
τών τετραξίων δημοτικών σχολείων, ώς άνωτέρω 
έξεθέσαμεν. Μή λησμονή δ’δ αναγνώστης δτι οί 
μαθηταί τόΰ έλληνικοϋ σχολείου κατά τό σχέδιον 
ήμών θά παραλαμβάνωνται έκ τοϋ δημοτικού σχο
λείου, άφ’ ού περάνωσιν τό δημοτικόν σχολεΐον 
ολόκληρον, δπερ θά έχη έξαετή κύκλον μαθημάτων,

Ότι δέ αύτό τό σύστημα είναι τό έν Γερμανία 
ίσχϋον, περί τούτου πάς τις γινώσκει, δστις είδεν 
δημοτικά σχολεία τής Γερμανίας έστω καί άπό 
τοϋ παραθύρου. Διά τί δέ δέν έπικράτησεν δ 
σώφρων ούτος διοργανισμός καί παρ ’ ήμΐν, καί 
έγώ άπορώ, ώς άπορεϊ ίσως καί δ αναγνώστης. 
Θά διορθωθή τό κακόν; Έγώ τούλάχιστον έλπίζω 
τούτο καί εύχομαι νά ϊδω τάχιστα.

ΠΡΕΠΕΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΝΑ ΒΛΈΠΗι ΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΟΤΑΝ ΔΙΔΑΣΚΗ*;ΠΟΙΑ ΤΙΣ Ι1ΡΕΙΙΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΙΑΙΑ ΑΪΤΟΥ

"Αν παρά τών μαθητών άπαιτώμεν και 
δικαίως νά μάθωσιν ούτοι τό διδασκόμενον, 
ώστε νά δύνανται έν τή γλώσση αύτών καϊ 
κατά την έαυτών άντίληψιν νά έκφράζωσι 
τό πράγμα, δπερ έδιδάχθησαν , νομίζομεν 
δτι ό διδάσκαλος πρέπει νά παρέχη έαυτόν 
και πρός τοΰτο παράδειγμα τοϊς μαθητακ. 
Διό καθήκον αύτοϋ πρώτον είναι νά γινώ- 
σκη καλώς τό πράγμα, δπερ μέλλει νά δι- 

δάξη, Κατορθοϊ δέ τούτο, άν το διδαχθησό- 
μενον μάθημα έκάστοτε κατ’ οίκον προμε
λετά ού μόνον κατά την ΰλην αύτού, άλλά 
καί κατά τόν τρόπον της μεταδόσεως. Περί 
τών αρίστων διδασκάλων άπεδείχθη πάντοτε 
δτχ προπαρεσκευάζοντο εύσυνειδήτως. Δχά 
τούτο καϊ μεθοδικά βιβλία περιέχοντα κατά 
τόν προσήκοντα τρόπον έκαστον τών διδα- 
χθησομένων μαθημάτων διατεταγμένον είναι 
ανεκτίμητα βοηθήματα είς τήν εύδοκίμησιν 
τών διδασκάλων. Πολλοί τών διδασκάλων 
λίαν άξιεπαίνως καταγράφονσι τό μάθημα, δ
περ μέλλουσι νά διδάξωσι. Άλλά και τό σχέ- 
διον τούτο τής διδασκαλίας δέν πρέπει διδά - 
σκων ό διδάσκαλος νά έχη πρό οφθαλμών, 
ήκιστα δέ νά άναγινώσκη έκ τοϋ τετραδίου, 
διότι οΰτω πράττων δεικνύει δτι δέν κατέχει 
τό μάθημα,δπερ άπαιτεϊ διδαχθέν νά κατέχω 
σιν οΐ μαθηταί. ’Εκτός δέ τούτου καϊ ή πει
θαρχία τών μαθητών χαλαρούται, δταν ό 
διδάσκαλος έχη τά βλέμματά του καϊ τόν 
νοΰν του έστραμμένον μάλλον εις τό βι- 
βλίον ή είς τό τετράδιον ή εις τούς μαθή- 
τάς, ούς διδάσκει. Πάς διδάσκαλος πρέπει 
νά γυμνασθή νά όμιλή έν συνεχεΐ λόγω 
μεταχειριζόμενος λέξεις καϊ φράσεις κατά 
τούς μαθητάς, ούς έχει, άποφεύγων καϊ τόν 
χυδαϊσμόν τής γλώσσης καϊ τήν έξεζητη- 
μένην καϊ νεκράν φρασεολογίαν, Όμιλών 
δέν πρέπει νά τρέχη ούδέ καϊ νά καταπίνη 
γράμματα καϊ συλλαβάς λέξεων. Ή όμιλία 
τού διδασκάλου πρέπει νά εινε παράδειγμα 
είς τούς μαθητάς του πώς πρέπει καϊ ούτοι 
νά όμιλώσι. Πολλοϊ τών διδασκάλων διδά
σκοντες φωνασκούσι, άλλοι δέ πάλιν δέν 
γίνονται άκουστοϊ πρός πάντας τούς μαθη
τάς σιγαλά όμιλούντες. Άμφότερα ταύτα 
είναι άκρότητες καϊ ψεκτά.Ή ύπέρ τό δέον 
μεγαλόφωνος όμιλία ού μόνον τήν ύγείαν 
τού διδασκάλου βλάπτει, άλλά καϊ τήν 
προσοχήν τών μαθητών άπαμβλύνει ιιατα- 
πονούσατό νευρικόν αύτών σύστημα. Ωσ
αύτως ψεκτή είναι καϊ ή μή ακουστή τού 
διδασκάλου όμιλία. Άφ’ ού διά τών λέ
ξεων, άς μεταχειρίζεται, ζητεί νά γεννήση 
είς τόν νούν τών μαθητών του τάς έν
νοιας , πρέπει τάς λέξεις πάντως νά ά- 
κούση, εύκρινώς πάς μαθητής, άλλως τρέ
πεται ή προσοχή τών μή άκουόντων, μή 
έξεγειρομένη ύπό τών λόγων τού διδασκά
λου, εις άλλας σκέψεις άλλοτρίας τού μα
θήματος καϊ ή διδασκαλία οΰτως καθίστα
ται ανωφελής. Όμιλών δέ δέν πρέπει νά 
μεταχειρίζηται πολυλογίαν ή νά έπαναλαμ- 
βάνη τάς λέξεις, νά προσέχη δέ μή έν τη ο
μιλία του κατά κόρον γίνηται μιάς καϊ τής 

αύτής λέξεως χρήσις. Οΰτω πολλοϊ μετα
χειρίζονται κατά κόρον τό λ ο ι π ό ν, ή τό 
δήλα δ'ή, η τό Τέλος πάντων, η 
τό καταλαμβάνετε, δπερ αηδέστατα 
διαθέτει τούς μαθητάς καϊ παρατρέπει τήν 
προσοχήν αύτών έκ τού διδασκομένου μα
θήματος. Έπ’ίσης ό διδάσκαλος πρέπει νά 
προσοικειοιβή καλήν τής γλώσσης προφο
ράν, οϊα έχει έν Άθήναις διαμορφώθή, προσ- 
έχων είς τήν ορθήν τών φωνηέντων προ
φοράν, μή έναλάσσων ταύτα πρός άλληλα, 
ώς καϊ είς τήν προφοράν τών συμφώνων μά·» 
λίστα δέ τού <i. Κατά ταύτα ούδέποτε πρέπει 
νά λέγη γράφου άντϊ γράφω,σηλϊς άντϊσελϊς, 
προύεορε άντϊ πρόεδρε, βρύσΐιις άντϊ βρύ— 
σις. Ωσαύτως δέν πρέπει νά μεταχειρίζηται 
συγκεκομμένως λέξεις ώς συνηθίζονται είς 
τινα μέρη της Ελλάδος π. χ. Πάν’ ζά 
κ ά : = ύ π ά γ ο υ V τ ά ζώα κάτω; 
ούδέ χυδαϊκούς τύπους τών κλίσεων τών 
ονομάτων καϊ τών ρημάτων π. χ. έκαθό- 
τανε άντϊ έκάθητο, οΐ μαθητές άντϊ οΐ μα
θηταί.

Σπουδαίος δέ δρος καλής τοϋ διδασκάλου 
ομιλίας πρέπει νά θεωρήται καϊ ό λογικός 
συνειρμός τών ίδεών αύτού.Τούτο είναι δύ- 
σκολον πράγμα καϊ άπαιτεϊ άσκησιν μεγά
λην, είναι δμως άριστον συστατικόν ού 
μόνον τού διδασκάλου, άλλά καί παντός 
άνθρώπου. Οΐ δυνάμενοι έν αύστηρά λο
γική άκολουθία νά διατυπώνωσι τάς σκέ
ψεις των άκούονται μετά προσοχής ύπό 
τών άνθρώπων καϊ έπιβάλλονται είς αύτούς. 
Διά τούτο ό διδάσκαλος καϊ χάριν τής προσ- 
κτήσεως τοιαύτης πολυτίμου ίδιότητος,ήτις 
έξαίρει τήν άξίαν τού διδασκάλου, άλλά καϊ 
χάριν τών μαθητών, είς ούς θά γίνηται 
ύπόδειγμα συνηρτημένης όμιλίας, πρέπει 
νά μή φεισθή κόπου, δπως άποκτήση τήν 
δεξιότητα τού όμιλεϊν έν λογική άκολουθία 
τών έννοιών του. Τούτο άπαιτούντες παρά 
τού διδασκάλου δέν έννοούμεν νά ίδωμεν 
αύτόν ρήτορα μέ φωνήν προσποίουμένην 
έκφρασιν αισθημάτων, μέ διθυραμβικός λέ
ξεις καϊ φράσεις, μέ θεατρικός χειρονο
μίας καί τά παρόμοια. Τά τοιαΰτα ή- 
μεϊς βδελυττόμεθα βλέποντες και είς τούς 
έξ έπαγγέλματος ρήτορας, πολλώ δέ μάλ
λον είς τούς διδασκάλους, οϊ'τινες πρέ
πει νά άποφεύγωσι πάσαν ύπερβολήν 
τηρούντες έν παντϊ τό άβίαστον καϊ τήν 
φυσικότητα.

Συνοψίζοντες δέ τά άνωτέρω έκθέτομεν 
τά έξής περϊ τής όμιλίας τής γινομένης 
ύπό τού διδασκάλου.

1. Ότι πρέπει νά γίνηται έλευθέρως, μή
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δεσμευόμενη ούτε ύπό βιβλίου ούτε ύπό 
τετραδίων ή άλλων σημειώσεων.

2. Ότι αύτη πρέπει νά είναι άπλη καί 
καταληπτά μά ύπερβαίνουσσ τάν άντίληψιν 
τών μαθητών, άλλά καί μά ούσα πάλιν καί 
κενά νοημάτων κα\ πραγμάτων.

3. Ότι πάσα φλυαρία, έπανάληφις άνοί- 
κειος λέξεων καί φράσεων πρέπει έπιμελώς 
νά άποφεύγηται.

4· Ότι πας συνεχής λόγος τοϋ διδα
σκάλου πρέπει νά είναι καλώς διατεταγ
μένος, ώστε έν άρχή νά εκτίθενται, δσα 
πρέπει κατά πρώτον νά ρηθώσι, έν τώ μέ
σω δέ καί έν τώ τέλει δσα πρέπει ένταϋθα 
νά τεθώσι.

5. Ότι Λ γλώσσα τοϋ διδασκάλου πρέπει 
νά είναι όμαλή καϊ σαφάς άποφεϋγουσα 
καϊ τούς χυδαϊσμούς καϊ τάς έξεζητημένας 
σπανίας λέξεις καϊ φράσεις.

ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΑΛΑΙΟΙ! ΕΔΔΞΣΙ
(Συνέχεια ιδβ Έχπ. Γ' σελ. 91)

33. Αιώρα.—’ Ηπαιδιά αΰτη ήτο τοϊ; πα
λαιοί; προσφιλείς χαί είς νέους καί είς νέας, ώς 
είναι καί παρ ’ ήμΐν νϋν ή καλούμενη κούνια.'Έκ 
τίνος δένδρου ε^ενον σχοινίον στερεόν μακρόν μέχρι 
σχεδόν τοϋ εδάφους. Είς τό έτερον άκρον παρα- 
σκεύαζον κάθισμα ή διά τοϋ σχοινιού αύτοϋ πε- 
ποιημένον ή καί προσδένοντες σανίδα τινά, έφ’ ής 
έκάθηντο καί ήωροϋντο.

3-4. Πέταυρον.— Ή παιδιά αΰτη νομίζω 
σφζεται παρ’ ήμΐν είς την παιδιάν τήν καλουμέ- 
έην έν Γορτυνίρρ τραμπάλαν η ξυλογαϊΰάραν. Καί 
είς τά δύο παιγνίδια ύπάρχει πέταυρον, οπερ έν 
τφ μέσφ στηρίζεται έπί ϋψηλοϋ πράγματος εϊτε 
λίθου μεγάλου η κορμοϋ δένδρου η άλλου τινός 
πράγματος καί δυναμένου νά ταλαντεύηται ότέ μέν 
πρός τό εν,ότέ δέ πρός τό άλλο μέρος.Εις τά άκρα 
τοϋ πεταύρου'τούτου κάθηνται δύο παϊδες καί αμοι
βαίος ταλαντεύονται. Είς τήν ξυλογαϊδάραν δμως 
ώς ύποστήριγμα είναι δοκός στερεός είς τήν γήν 
έμπεπηγμένη, καί άνέχουσα διά τοϋ ετέρου άκρου 
τό πέταυρον,εισερχομένου είς τήν έν τφ μέσφ αύτοϋ 
επίτηδες πεποιημένην οπήν. Είς τήν οπήν Οέτουσιν 
κράμα έκ λίπους καί άνΟρακος, δπερ έχει τήν ιδιό
τητα κατά τήν προστριβήν νά έκβαλλη φωνάς δια
φόρους, έξ οΰ και τό όνομα ξυλογαϊδάρα. Κατά τήν 
δευτέραν ταύτην παιδιάν οί παίζοντες δέν κάθην
ται ώς έν τή τραμπάλα, άλλά πίπτουσι πρανείς 
έπί τοϋ άκρου τοϋ πεταύρου στηρίζοντες έπ ’ αύτοϋ 
τόν στόμαχόν τους καί περιστρέφονται διώκοντες 
τρόπον τινά άλλήλους.

33. Κωλόβαβρα η καλόβαβρα.— Ή 

παιδιά αΰτη, ήτις καί παρ’ ήμΐν διατηρείται, τά 
ξυλοπόδαρα, συνίσταται είς τοϋτο οτι οΐ παϊδες δέ- 
νουσιν εις τά σκέλη αύτών έπιμήκη χονδρά ξύλα 
καί βαδίζουσι δι’ αύτών.

3β. ’Έξεχ’ ω φόλ’ ίϊλιε. — Κατά τόν 
χειμώνα, δταν νέφος έπεσκίαζε τόν ήλιον, οϊ παϊ- 
οε; εφωναζον κροτουντες τας χειρας, εζεχ > ω φιλ 
ήλιε, ώς καί σήμερον ποιοϋσι, δταν κατά τήν ά- 
νοιξιν μάλιστα πίπτη βροχή όπάρχοντο; ένταυτώ 
καί τοϋ ήλίου,δτε οί παϊδες λέγουσι χαίροντες·' Η- 
Aiog, ή-Ιιος και βροχή,ποΰ'πανδρεύοντ 'οί πτωχοί.

37. Χελιχελώνη. — Παιδιά τών παρθέ
νων, καθ’ ών μία μέν τούτων έκάθητο καλουμένη 
χελώνη, αί δέ άλλαι περιέτρεχον έρωτώσατ

Χελιχελώνη, τί ποιείς έν τφ μέσφ ; ή δέ άπε- 
κρίνατο.

Έρια μαρύομαι καί κρόκην Μελησίαν. έπειτα 
έκεϊναι πάλιν έφώναζον

Ό δ’ έκγονός σου τί ποιών άπώλετο ; αυτή 
οε ελεγε

Λεύκάν έφ' ίππων εις θάλασσαν άλατο.
38. Πλαταγώνιον. — Παιδιά καί πάλαι 

καί νϋν ούσα. Οί παϊδες έθετον έπί τής αριστερά; 
χειρός, έπί τοϋ μεγάλου καί λιχανοϋ δακτύλου έ- 
νουμένων είς κύκλον φύλλον φυτοϋ κυρίως ανεμώνης 
(παπαρούνας) καί έποίουν κρότον κτυπώντες έπί 
τοϋ φύλλου βιαίως διά τής παλάμη; τής άλλης 
χειρός. Έποίουν δέ καί άλλως περιμαζεύοντ·ς τά 
άκρα τοϋ φύλλου καί άποτελούντες σακκίδιον ετυ- 
πτον τοϋτο έπί τοϋ μετώπου άποτελούντες κρότον.

3£>. Τρυγοδίφηόις.— Παιδιά καί πάλαι 
καί νϋν οΰσα παρ' ήμΐν, καθ’ ήν οί παϊδες έκ λε
κάνης πλήρους έξάγουσι διά τών χειλέων έμβαπτί- 
ζοντε; τήν δλην κεφαλήν των έν τώ πυθμένι αύτής 
κείμενον. Οί παλαιοί έπλήρουν τήν λεκάνην τρυ
γάς (καταπάτι οίνου) καί ΰπεχρέουν τήν παΐδα νά 
έξαγάγη έξ αύτής τό ^ιφθέν πράγμα διά τοϋ στό
ματος, έχων τάς χειρας όπίσω.

-40. ΆρτιαΟμός.— Ή παιδιά αΰτη, ήτις 
έκαλεϊτο καί αρτια ή περιττά, ζνγά ή άζυγα, 
μονά και ζυγά, ζυγά μονά, σώζεται καί παρ’ 
ήμΐν. Οί παϊδες λαμβάνουσι προσφιλή αύτοϊς πράγ
ματα· οίον κάρυα, αμύγδαλα, αστραγάλους, κυ
άμους καί κρύπτοντες προκαλοϋσι τούς παίζοντας 
νά μαντεύσωσι, άν είναι μονά ή ζυγά. Καί άν μέν 
έπιτύχη τις, τότε λαμβάνει ταϋτα, άν δμως όχι, 
τότε δίδει τόσα, δσα είναι τά πράγματα, περί ών 
έμάντευσε.

ΣΗΜ. Τά παιγνίδια τών παλαιών, όσα έν 
τοΐς έμπροσθεν κατέλεξα, έπιφυλαττόμενοε είς 
ταϋτα καί άλλα νά προσθέσω έν καιρώ, παρα
καλώ τούς φίλους διδασκάλους νά έχωσι πρό 
οφθαλμών καί νά εύαρεστηθώσι, άφ ’ ου έχωσι 
τήν εύτυχίαν νά ζώσι μεταξύ τοϋ Ελληνικού 
λαοϋ τών χωρίων, όστις ^διάφορος τοϋ λαοϋ τών 
πόλεων, διατηρεί τά ήθη καί έθιμα τών προγό

νων του ακραιφνή καί αλώβητα, νά καταγράψωσι 
όσα παιγνίδια συνηθίζονται παρά τοΐς μικροϊς 
ή τοΐς μεγάλοι; καί νά στείλωσι πρός κατα- 
χώρισιν έν τή ’Εκπαιδεύσει. Έπειδή δέ ό κα
νονισμός τοϋ ταχυδρομείου δι’ ύλην στελλομε- 
νην πρός δημοσίευσιν εις έφημερίδα ορίζει 
έλαφρότατα ταχυδρομικά τέλη, παρακαλώ τούς 
διδασκάλους νά στέλλωσιν τά χειρόγραφα έντός 
ταινίας έπιγράφοντες «ύλη πρός δημοσίευσιν», 
δτε τά ταχυδρομικά δέν θά εϊναι μείζω τών S 
λεπτών. ’Ελπίζω ότι πάντες οί άναγνώσται τής 
Έκπαιδεύσεως θά προμηθευθώσι νά συλλέζωσι 
τά διασωζόμενα παρά τώ λαώ ήμών παιγνίδια 
καί θά στείλωσι νά δημοσιεύσωμεν δωρεάν έν τή 
’Εκπαιδεύσει άναφέροντες καί τό όνομα τοϋ δι
δασκάλου χάριν τιμής.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΑΔΑΙΟΙΣ

Ό ’Αθηναίος VIII. 360 διέσωσε το χελιδόνισμα 
τών 'Ροδίων, όπερ οί παϊδες κατά τήν άρχήν τής 
άνοίξεως ε’ψαλλον καί οπερ όλόκληρον παραθέτομεν 
ένταϋθα.

«Ήλθ ήλθε χελιδών 
καλάς ώρας άγουσα, 
καλοϋς ενιαυτούς, 
έπι γαστέρα λευκά, 
έπϊ νώτα μέλαινα. 
παλάθαν συ προκύκλει 
έκ πίονος οίκου 
οίνου τε δέπαστρον 
τυροϋ τε κάνυστρον 
καϊ πυρών 
ά χελιδών καϊ λεκιθίταν 

οϋκ άποθεΐται. Πότερ’άπίωμες ή λαβώμεθα; 
εί μέν τι δώσεις εί δέ μή, οϋκ έάσομεν, 
ή τάν θϋραν φέρομες ή θούπέρθυρον 
ή τάν γυναίκα τάν έσοο καθημέναν' 
μικρά μέν έστι, φαδίως νιν οίσομες.

άν δή φέρης τι, 
μέγα δή τι φέροιο. 
άνοιγ’ άνοιγε τήν θϋραν χελιδόνι.
οϋ γάρ γέροντες έσμεν, άλλά παιδία.»

ΜΕΤΑΦΡΑΣ1Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΓΑ11ΣΣΑΝ
Έφθασε τό χελιδόνι 
ποϋ τήν άνοιξιν μας φέρει 
κ’ όλους τούς καλούς τούς χρόνους.
Άσπρη έχει τήν κοιλιά του, 
μαύρο τό λοιπόν κορμί του.

Κύλα έξω μιά τσαπέλλα 
άπό τάρχοντοσπιτό σου, 
κ’ ένα λάγυνονκρασάκι 
κ’ ένα κάνιστρον τυρϊ 
καϊ φωμί, καϊ παξιμάδια 
δέν τά διώχν’ ή χελιδών. 
Τί νά φϋγωμεν προστάζεις ; 
ή νά μείνωμεν λιγάκι ;
Άν μας δώσης, καλόν νάχης. 
Άν δέν θέλης νά μάς δώσης, 
δέν θάπαλλαγής εύκόλως' 
θά σ’ άρπάσωμευ τήν θϋραν, 
καϊ τό ’πέρθυρον ακόμα 
ή τήν κόρην πούνε μέσα, 
είν’ μικρή καϊ δέν βαρύνει. 
Άν θά φέρης ό,τι θέλεις, 
φέρ ’ το δά μέ άφθονίαν. 
Άνοιξε ’ς το χελιδόνι 
’μεϊς δέν είμεθα πρεσβϋται, 
όλοι είμεθα παιδία. '*).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ

Ότι καί βιβλία πλήρη αριθμών σαφώς 
ήμας νά διδάσκωσι δύνανται καϊ ότι πολ
λάκις οΐ άριθμοϊ εϋγλωττότεροί είσι τών λέ
ξεων, πολλοϊ τών άνθρώπων, καί βεβαίως 
οϋχ οΐ ασημότεροι τούτων, γιγνώσκουσι. 
Παράδειγμα έλάχιστον τής άληθείας ταύ
της έστω καί τόδε, δυνάμενον νά χριισι- 
μεύσμ είς παρόρμησιν πρός παρατήρησιν 
καϊ σκέφιν είς παρόμοια φιλανθρωπικά ιδρύ
ματα.

’Εν τοΐς έκδοθεϊσι διπλοτύποις τοϋ ’Ορ
φανοτροφείου Χατζή Κώνστα τών έτών 1893

1). Συλλογήν χελιδονισμάτων ανεκδότων έκ πολ
λών μερών τοΰ ελληνικού έθνους έχει ό καθηγητής κ. 
Λεωνίδας Ράνδας, ών πολλά είναι θαυμαστά κατά τήν 
χάριν, άμιλλώμενα πρός τό χελιδόνισμα τών 'Ροδίων. 
Δυστυχώς όμως ό κ. Ράνδας ΰπό τής έπιθυμίας κι 
νούμενος νά έκδώση συλλογήν πληρεστέραν αναβάλλει 
έπί πολύν χρόνον τήν έκδοσιν αύτών. Ωραιότατη δέ 
είναι ή ύπό τοΰ κ. Ρ. γενομένη μετάφρασις τοΰ χελι- 
δονάσματος τών'Ροδίων, οΰ ήμεϊς δυστυχώς μόνον τήν 
φράσιν διετηρήσαμεν έν τή μνήμη ήμών. «Κύλα έξω 
μιά τσαπέλλα άπό τάρχοντοσπιτό σου.» Διά τοϋτο οί 
άναγνώσται τής Έκπαιδεύσεως άς άρκεσθώσι έπι τοΰ 
παρόντος είς τήν μετάφρασιν ήμών τήν άτελή,αναμέ- 
νοντες τήν μετάφρασιν του κ. 'Ράνδα, ήτις είναι όν
τως τελειότερα καί πιστότερα πρός τό πρωτότυπον. 
Παρακαλοΰμεν δέ έπί τή ευκαιρία ταύτη τούς διδα
σκάλους νά μάς στείλωσι τοιαΰτα χελιδονίσματα, ώς 
λέγονται εϊς τά διάφορα τής Ελλάδος μέρη άνευ ού- 
δεμιάς μεταβολής πρός δημοσίευσιν. 
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καϊ 1894 παρα,τηροϋμεν δτι αί μέν τού 1893 
ύποτροφίαι υπό 17 αΰξοντας αριθμούς δι
πλοτύπων ανέρχονται είς τδ ποσόν δραχμών 
3.289 50, αΐ δέ τού 1894 ΰπό 20 αΰξοντας 
είς δρ, 5,679' δηλαδή αί τού 1894 έτους 
ΰποτροφίαι ΰπέρτεροι έγένοντο τών τού 
1893 κατά δρ. 2,389.50, μή λαμβανομένων 
ύπ’ όψετ, ώς είκός, καί τινων καθυστερούμε- 
νων καί άλλως έξ οίκτου άνάγκη διαγραμ
μένων. Τά δέ κληροδοτήματα τού μέν 1893 
ΰπό ένα αΰξοντα αριθμόν διπλοτύπου ανέρ
χονται είς δρχ 1,000, τού δέ 1894 ΰπό 4 
αΰξ άριθ- διπλοτ. είς δρχ, 8,274.02. δηλα
δή τά τού έτους 1894 κληροδοτήματα ΰπέρ- 
τερά είσι τών κληροδοτημάτων τού 1893 
κατά δρχ. 7,274.62. Αί συνδρομαί δμως τού 
μέν 1893 έτους ΰπό 5 αΰξ. άριθμ. διπλοτ. 
άνέρχο ται είς δραχ. 7,600, τού δέ 1894 
ΰπό 3 αΰξ. άριθ. εις δρχ. 871 μόνον’ δηλα
δή αί συνδρομαί τού 1893 ΰπερέχουσι τών 
τού 1894 κατά δρχ. 6,729.

Ή σπουδαία αύτη τών μικρών συνδρομών 
έλάττωσις έχει βεβαίως καί άλλους λόγους, 
περί ών, ώς είκός δέν δυνάμεθα ένταύθα νά 
διαλάβωμεν. "Οπωσδήποτε έκ τών όλίγων 
τούτων έξάγεται δτι ή μέν πρόοδος ιδρύ
ματος, έλκουσα τήν πίστιν τών πλουσίων 
καί τών όπωσούν εύπόρων συνέλκει ύπέρ 
αύτοϋ έκείνων μέν σχετικώς τάς γενναίας 
δωρεάς, τούτων δέ τήν φροντίδα περί σκο- 
πίμου καί καταλλήλου διά μικράς άμοιβής 
χρήσεως τοϋ ιδρύματος ΰπέο μορφύίσεώς 
καί έκπαιδεύσεως τών αύτών οικείων. Ταύτα 
δμως άνέλκοντα είς περιωπήν τό ίδρυμα 
λανθάνουσι φυγαδεύοντα τάς μικράς έλευ- 
θέρας τών πολλών συνδρομάς, τόν οβολόν 
τής χήρας. Έν τούτοις ό οβολός ούτος ι
δρύει καί διατηρεί, ώς έπί τό πλεϊστον, τοϊ- 
αϋτα εύθυβόλα ιδρύματα. Παράδειγμα τού
του έστω ή ΐδρυσις τού έν "Αλλη Φραγκείου 
ορφανοτροφείου καί τών συνοχών αύτώ παι
δαγωγικών ιδρυμάτων έτι δέ μάλλον, ϊνα 
έγγύτερον καί έπί τά ήμέτερα έλθωμεν, τά 
διάφορα σχολεϊα καί φιλανθρωπικά ιδρύμα
τα κυρίως έν τή άλυτρόίτω πατρίδι, τά πλεΐ
στα τών όποιων ϊδρυσεν λίθον πρός λίθον 
καί συνέχει ό οβολός τών φιλόστοργων τέ
κνων τών ένθέων Έλληνίδων κοινοτήτων.

"Οθεν έπιτραπήτω ήμΐν ή έκ τών πραγμά
των έξαγομένη πρός τε ήμάς αύτούς καί 
πρός τοιούτου είδους ιδρυμάτων διοικήσεις 
συμβουλή: Προσπαθώμεν διηνεκώς δπως τά 
ύφ ’ ήμάς ιδρύματα ώσι τώ δντι άξια μεγά
λων δωρεών όμοίιος δέ κατορθώσωμεν ώστε 
αί μεγάλαι δωρεαί νά μή καταστέλλωσι τάς 
μικράς, διότι έκ τών μικρών δή τά μεγάλα. 

Δέον, προσελκύονγες διά τής προόδου ήμών 
τήν πίστιν καί τόν ένθουσιασμόν τών μεγά
λων δωρητήρων, νά προλαμβάνωμεν καίδια- 
σκεδάζομεν τόν δκνον καί τήν αδιαφορίαν 
τών μικρών διότι καί ΰπό χριστιανικής ή
θικής έποψιν αί έκ τοϋ ΰστερήματος συνδρο
μαί, ώς συνήθως είσίν αί τών πολλών, εί φιή 
εύπροσδεκτότεραι, τούλάχιστον έπίσης εύ- 
πρόσδεκτοί είσιν ώς καί αί έκ τού περισ
σεύματος. Πρός δέ τούτοις δεχόμενοι καί 
έλκύοντες μετά ψυχολογικής λεπτότατος τάς 
μικράς τών πολλών συνδρομάς, τόν οβολόν 
τοϋ λαοϋ, πλήν τής έπαυξήσεως τής ύλικής 
καί ήθικής εύπραγίας τών ύφ ’ ήμάς ιδρυ
μάτων, γιγνόμεθα αίτιοι καί έμμεσου ήθι
κής βελτιώσεο^ς τοϋ λαού, καλλιεργοϋντες 
έν αύτώ τό τής φιλανθρύιπίας αίσθημα, τόν 
κατ’ έξοχήν μορφωτικόν τούτον λαϊκόν πα
ράγοντα, τό έδραΐον τούτο καί μεγαλοπρε
πές τής χριστιανικής ήθικής θέμεθλον.

’Α. Δ. Γρατειάδης

ΙΊΥΜΝΑΣΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ
Ό κ, ’Ιωάννης Φαβατάς, διευθυντής τών δη

μοτικών σχολείων Λευκωσίας έν Κύπρω έπι τριε
τία; διατελέσας έπιστέλλει ήμΐν ύπόμνημα μα- 
κρότατον, ίν ω εκτίθεται ή κατάστασις τοϋ γυμνα
σίου Κύπρου, η μάλλον έν ω περιγράφεται ό εκεί 
γυμνασιάρχης κ. Ίω. Δέλλιος. Έπειδή δε εν τφ 
ύπομνήματί τούτω φέρονται καί πολλά πράγματα, 
ά δέν είναι ήμΐν συγκεχωρημένον οΰ μόνον νά γοά- 
ψωμεν, άλλ’ ούδέ νά εϊπωμεν, λυπούμεθα οτι δέν 
δυνάμεθα νά δημοσιεύσωμεν τδ ύπόμ,νημα καί νά 
εύχαριστήσωμεν τόν κ. Φαβατάν, ου ελάβομεν 
πολλάκις άφορμήν νά έκτιμήσωμεν τήν φι
λαλήθειαν καί τδν ύπέρ τών σχολείων ακραιφνή 
ζήλον, ον έπέδειξε πανταχοΰ, δπου καί άν ύπηρέ- 
τησεν. Έν ίδίως έκ τών άναφερομένων έν τώ ύπο- 
μνήματι δέν δυνάμεθα νά μή ψέξωμεν μετ’ άγα- 
νακτήσεως, τήν απέχθειαν τοϋ γυμνασιάρχου καί 
τδ φιλόψογο·/ αύτοϋ πρδς παν Έλληνικόν. Δεν νο
μίζομεν νά φρονή δ κ. γυμνασιάρχης οτι ούτω κρα
τύνονται οί δεσμοί τών έξω Ελλήνων προς την 
Ελλάδα. Αί ύβρεις κατά τοϋ έθνικοϋ ήμών πα
νεπιστημίου, αί άποτροπαί αύτοϋ πρδς τούς Κυ
πρίους νά μή στέλλωσι τά τέκνα των είς τάς Α
θήνας πρδς σπουδήν έπιστημών, άλλά κατ’ εύθεϊαν 
είς Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, άποδεικνύουσιν οτι 
δ κ. Δ. παραγνωρίζει τήν άποστολήν του, αδικεί 
δέ σφόδρα καί τδ ήμέτερον πανεπιστήμιον, άδικεϊ 
δέ καί τούς νέους, οϊτινες άπολυόμενοι έξ Έλληνι
κών γυμνασίων μεταβαίνουσι κατ’ εύθεϊαν είς Ευ
ρωπαϊκά Πανεπιστήμια άκολουθοϋντες τήν συμβου

λήν του. Τά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ώφελοϋσι 
μόνον νέους ώριμους καί τήν ήλικίαν καί τόν νοΰν, | 
φρονοΰμεν δέ δτι ούδεΐς τών νέων πρέπει νά μετα- 
βαίνη έκεϊ, άν δέν ήκουσε τούλάχιστον δύο ή τρία 
έτη τήν έπιστήμην, ήν άπεφάσισε νά διδαχθή και 
άσκήση, έν τώ ήμετέρω Πανεπιστημίφ. Διότι ούτω 
δ νέος έχων έν νφ έστω καί έν σμικρφ τδ σύνολον 
τής έπιστήμης, τούς δρους τούς τεχνικούς προς έκ- 
φρασιν τών ειδικών εννοιών αύτής, δύναται άπο 
τοϋ άσφαλοϋς νά είσέλθη είς διεξοδικωτέραν σπου
δήν αύτής καί έν ξένη γλώσση.
Υί.,Άν δέ λαβωμεν ύπ’ οψει καί τήν έν τώ γυμνα
σίφ εργασίαν τοϋ κ. Δ.,, οϊαν περιγράφει αύτήν το 
ύπόμνημα, μάλιστα δέ τό προσηρτημένον είς το 
γυμνάσιον Διδασκαλεΐον, οΰ ή έργασία πάσα σύγ- 
κειται έν τούτφ, δ μέν γυμνασιάρχης νά ύπαγο- 
ρεύη παιδαγωγικά, οί δέ μαθηταί νά γράφωσι αύ
τώ, άνευ ούδεμιάς πρακτικής άσκήσεως αύτών,δέν 
ήξεύρομεν πώς κατορθώνει δ κ. Δέλλιος νά χάνη 
κυριολεκτικώς οΰτω τδν χρόνον του. Οί Κύπριοι, 
οϊτινες κολοσσιαίο? προσφέρουσιν είς τδν γυμνασιάρ
χην των μισθόν, έχουσι δικαίωμά καί καθήκον νά 
άπαιτώσι παρ’αύτοϋκαί άνάλογον έργασίαν.Οί έν 
Έλλάδι γυμνασιάρχαι,οϊτινες δεευθύνουσι έν ταύτφ 
καί γυμνάσιον καί έλληνικόν σχολειον λαμβάνουσι 
κατά μήνα 8 μόνον Άγγλικάς λίρας,δ γυμνασιάρ
χης δμως Κύπρου λαμβάνει 18 τοιαύτας καί δίκαιον 
είναι άπέναντι τοιαύτης θυσίας νά ζητώσι άντάλ- 
λαγμα σπουδαϊον, δηλαδή καλόν καταρτισμόν τοϋ 
γυμνασίου καί μόρφωσιν καλών δημεδιδασκάλων, 
δπερ είναι σπουδαιότατον διά τήν Κύπρον. Λυπη
ρόν δέ δτε ή διαγωγή τοϋ γυμνασιάρχου πρδς τον 
κ. Ίωάννην Φαβατάν θέλοντος πανταχοΰ νά έπεμ- 
βαίνη καί νά κανονίζη καί έκεϊνα, τά δποϊα δέν 
ήξεύρει, ήνάγκασεν αύτόν νά παραίτηση τήν θέσιν 
του καί νά στερηθή ή Κύπρος, άλλά καί αύτός δ 
γυμνασιάρχης,δεξιωτάτου διδασκάλου,μάλισταπρός 
άσκησιν των μαθητευόντων διδασκάλων,δπερ είναι 
ούσιωδέςατον είςτήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν αύτών.

Νομίζομεν δτι δ κ. Δέλλιος θά άνέγνωσέ που δτι 
πράττων τις μανθάνει τήν πράξιν καί είναι σφάλ
μα μέγιστον δτι έκ τοϋ έν Κύπρφ Διδασκαλείου 
άποκλείονται αί άσκήσεις. "Η θελει παλιν νά έπα- 
ναφέρη τάς ήμέρας τοϋ έν μακαρία τή λήξει Δι
δασκαλείου Θεσσαλονίκης, οΰ δ διευθυντής άγνοών 
τήν διδακτικήν κατέκρινε τάς άσκήσεις τής παι
δαγωγικής λέγων δτι ή θεωρία μόνον ζκαί δποία 
θεωρία !) άρκεϊ νά άναδείξη καλούς διδασκάλους, 
μάλιστα δέ δΐίσχυρίζετο οτι μόνος δ ένθουσιασμδς 
τών διδασκάλων,οίον εϊχεν καί ήσκει καί αύτός απα
τών καί άπατώμενος,ήτο αρκετός νά δδηγήση αύτούς 
είς τήν έξεύρεσεν τών προσφορωτέρων μεθόδων τής 
οιοασκαλίας. "Αν πρόκηται νά έπαναληφθώσι τοι- 
αΰτα πειράματα, καλλίτερον εινε νά μή ίδρύωνται 
οΰτε Διδασκαλεία οΰτε κύκλοι μαθημάτων Διδα
σκαλικοί.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΑΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ
«Παραγνώρισις τής άξίας τοϋ δημοδιδασκάλου. 

Έλεεινότης σχολείων. Γνώμαι περί τοϋ Δήμοτικοΰ 
σχολείου.»

Έγκαταλείψας τό έπάγγελμα τοϋ βοηθοϋ τοϋ 
έλληνικοΰ σχολείου, άπεφάσισα δπως μαθητεύσω 
είς εν έκ τών Διδασκαλείων τοϋ Κράτους. Έγκα- 
τέλειψα δέ τοΰτο κυρίως διά τρεις λόγους, 1) μόλις 
διωρίσθην βοηθός είς έν έκ τών έλληνικών σχολείων 
τής επαρχίας Λακεδαίμονος, είδον άπό τής πρώτης 
ήμέρας τής εισόδου μου είς τό σχολειον, δτι ήμην 
πολύ ακατάλληλος. Αιτία τούτου είναι ή παντε
λής άγνοια δσον άφορ^ τήν μέθοδον τής διδασκα
λίας, καί τοΰτο άς μή θεωρήση δ άναγνώστης 
ώς ύπερβολήν. 2) τό εύτελές τοϋ μισθοϋ καΐ 3) 
τό άβέβαιον τής θέσεως. Διά τάς τρεις ταύτας αι
τίας, άς άνέφερα, ήναγκάσθην καί παρήτησα τό 
έπάγγελμα τοϋ βοηθοϋ τοϋ έλληνικοΰ σχολείου 
καί κατά τόν 7βριον τοϋ 1891 ένεγράφην είς τούς 
μαθητάς τής δευτέρας τάξεως τοϋ έν Πέλοποννήσφ 
Διδασκαλείου δούς προηγουμένως τάς κεκανονισμέ- 
νας έξετάσεις. Μαθητεύσας δέ έν τώ Διδασκαλείφ 
τούτφ έπί ίύο ίτη, έν έμαϋτφ νά άναγεννά-
ται ένδιαφέρον, μία άγάπη είς τό ε’ργον, δπερ 
μετ’ ού πολύ έπρόκειτο νά άναλάβω, καί περιέμε- 
νον πότε νά άπολυθώ, ϊνα ωφελήσω καί έγώ τούς 
μικρούς παΐδας τό κατά δύναμιν. Άπελύθην δέ 
έκ τοϋ προειρημένου Διδασκαλείου τυχών τοϋ πρώ- 
του βαθμού. Τέλος έκεΐνο, τό δποϊον προανέφερον 
δσον άφορ^ τά δύο πρώτα, κατώρθωσα, καθόσον 
καί τήν μέθοδον τής διδασκαλίας καλώς έξεμαθον, 
καί πλείω γράμματα έδιδάχθήν τών δσων είχον 
διδαχθή καί πρακτικώτερον, καίτσι άπόφόιτος 
γυμνασίου, φοιτητής τοϋ Πανεπιστημίου καί τέως 
βοηθός έλληνικοΰ σχολείου, τυχών βεβαίως πεπαι
δευμένων διδασκάλων. “Οσον άφορά δμως τό 
τρίτον τίποτε δέν έπετεύχθη, καθόσδν κατά τον 
Αύγουστον τοϋ 1892 έψηφίσθη δ ΒΠΕ’ . νόμος. 
’Αλλά τώρα τί νά κάμω; έσκέφθην δτι πρέπει 
νά τελειώσω καί τήν τρίτην τάξιν τοϋ. Διδασκα
λείου, μέ τήν έλπίδα δτι θά έ’λθη μία ήμέρα 
κατά τήν δποίαν θά ίκανοποιηθώσιν οί διδάσκαλοι.

Μετά παρέλευσιν δύο μηνών τής έκ τοϋ Διδα
σκαλείου εξόδου μου διωρίσθην πρωτοβάθμιος είς έν 
έκ τών σχολείων τής έπαρχίας μου.Τό ένδιαφέρον 
μου καί ή άγάπη μου ύπέρ τών μαθητών μου 
ηΰξησεν έτι περισσότερον έν τή πράξει, άλλ’ άμέ
σως τήν αΰξησιν διεοέγθη μείωσις, διότι έντός 
12 ήμερών άνεκλήθη δ διορισμός μου, καί διορί
ζομαι είς άλλο δημοτικόν σχολειον τής έπαρχίας 
μου ώς τριτοβάθμιος, άκόμη δμως δέν έτελείωσαν 
τά βάσανα, μεταβαίνω εις τήν θέσιν τοϋ τρίτο*  
βαθμίου, κάθημαι τρεις ήμέρας, δτε μανθάνω δτι 
μετατίθεμαι καί μετετέθην τόν ιδεον μήνα είς τό 
χωρίον, είς δ μέχρι τοϋδε διαμένω ώς δευτεροβάθ-
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[Λίος. ’Ερωτώ την προϊστα.[Λενην άρχήν,τί ώφε).ήθη 
ίκ τών μεταβολών αύτών ; ώφε'λήθη, ίιότι εξυπη
ρέτησε τόν πολιτευτήν τής ήμέρας. Τί ώφελήθη- 
σαν τά μιχρά παιδία έκ τής τριημέρου διδασκα
λίας έν τή πρώτη θέσει κα'ι έκ τής εΐκοσαημέρου 
έν τή δευτέρα θέσει; τίποτε. Ειδεν δ διδάσκαλος 
τά σχολεία ώς έπιθεωρητής. Δέν είναι άδικον πολύ 
νά άλλάσση δ διδάσκαλος τρία ή τέσσαρα σχο
λεία τό έτος ; τί θά διδάξη δ τοιοϋτος διδάσκαλος 
τούς είς τά διάφορα σχολεία- μικρούς παϊδας καί 
τί ούτοι θά ώφεληθώσιν άπό αύτόν ; Δέν είναι 
άδικον νά παραγνωρίζεται ή άξια τών καλών δι
δασκάλων; Τότε διατί νά κάμωσι ήμάς οί διδά
σκαλοί μας πρωτοβαθμίους ; Αύτά βεβαίως, τά 
δποϊα σήμερον γράφω, δέν συνέβησαν μόνον είς εμέ, 
άλλά καί είς πολλούς άλλους συναδέλφους,συμβαί- 
νουσι δέ καθ’ έκάστην, ώς βλέπω έν τή Έφιημερίδι 
τής κυβερνήσεως. Διά τοϋτο πάντες άπό κοινού 
πρέπει νά έργασθώμεν, ϊνα τύχωμεν κρείττονος 
τύχης καί ίνα δυνηθώμεν νά παράσχωμεν μικράν 
ώφέλειαν είς τούς μικρούς Έλληνόπαιδας. Συμφωνώ 
δέ είς άπαντα, δσα γράφει συνάδελφός τις έν τή 
«’Εκπαιδεύσει» ( Έκπαιδ. έτος Γ’. φυλ. 11) καί 
πάντως πρέπει νά συμφωνήσωμεν καί νά δεχθώμεν 
αύτά ώς όρθά, διότι είναι τοιαύτα. Ή άπογοήτευ- 
σίς μου δέ ηύξήθη καί δι’ άλλον λόγον, μόλις 
μετέβην μετατεθείς είς τό τρίτον σχολεϊον, είς δ 
καί ύπηρετώ, διδακτικόν όργανον δέν εύρον ούδέν, 
θρανίον δέν εύρον ούδέν, πάτωμα δέν εύρον ούδέν. 
Όταν βρέχη, τό ύδωρ δλον εισέρχεται έντός, καί 
έπειδή είναι καί ή έπιφάνεια τού δαπέδου ανώ
μαλος, τό ύδωρ λιμνάζει" φώς δέν έ'χομεν, καθόσον 
τό οίκημα έχει τρία παράθυρα ε’ις άπόστασιν 
τριών μέτρων άπό τής έπιφανείας. Όλως λοιπον 
άκατάλληλον είναι τό οίκημα τούτο διά τήν δι
δασκαλίαν καί τήν ύγείαν τών παίδων, τά όποια 
πάντα θά γίνωσι καχεκτικά. 'Η δέ προϊστάμενη 
άρχή, πρός ήν καθ’ έκάστην γράφομεν, κωφεύει ά- 
σχολουμένη φαίνεται είς τά περίφημα προγράμ
ματα καί σχέδια σχολείων, ϊνα δικαιολογή είς τον 
κόσμον τήν ύπαρξιν της.

Ερωτώ λοιπόν ύμάς, κ.Διευθυντά, δέν αρμόζει 
νά κλείση τις τό σχολεϊον καί νά φύγη, νά τραπή 
είς άλλο έργον ; Δέν ήρκει δέ ή άλλη άθλιότης, 
ή σχολική, ήν άνέφερα, έσχάτως μάς έστειλαν καί 
βιβλία πρός μόρφωσιν τών μαθητών, ά θά άπο- 
κουτάνουν καί μαθητάς καί διδασκάλους. Λυπη- 
θήτέ μας, κύριοι ύπουργοί, κύριοι βουλευταί, κύριοι 
τμηματάρχαι, κύριοι σοφοί όλοι. ’Εγώ, εξομολο
γούμαι. μετά δύο μηνών διδασκαλίαν, έδωκα είς 
τούς μαθητάς μου τά παλαιά βιβλία τόν ’Ροβιν- 
σώνα, τήν ’Οδύσσειαν, τόν Ηρόδοτον καί άνε- 
πνεύσαμεν καί διδάσκαλοι καί μαθηταί. “Αν μέ 
παύσουν διά τούτο, θά θεωρήσω τοϋτο ώς τίτλον 
μου, διότι θά παυθώ πολεμών τήν μωρίαν.

Τέλος διά νά έπέλθη βελτίωσίς τις έν τή κα- 

τωτάτη έκπαιδεύσει φρονώ τά έξής·
1) Νά παύσουν αΐ άδικοι μεταθέσεις καί παύ

σεις τών διδασκάλων διά νά δυνηθώσιν ούτοι νά 
έργασθώσι, διότι δταν ό διδάσκαλος περιμένη τήν 
παύσΐν του ή τήν μετάθεσίν του, ούδέποτε εργά
ζεται καί οί μικροί παϊδες τίποτε δέν ώφελούνται.

2) Νά κανονισθή δ μισθός τών διδασκάλων 
κατά τά προσόντα αύτών.

3) Νά καταργηθώσιν τά σχολεία τών θηλέων 
τά μή έχοντα μαθήτριας, διότι γνωρίζω τοιαύτα, 
τά όποια έχουσιν 5 — 6 μαθήτριας, διατί λοιπόν 
νά έζοδεύη τό δημόσιον διά 6 μαθήτριας 1,500 
δραχμάς κατ’ έτος διά μισθοδοσίαν μιάς δημοδι
δασκάλου κτλ.

4) Νά άφαιρεθή άπό τούς Δημάρχους ή έξου- 
σία τού θεωρεϊν τάς καταστάσεις τών δημοδιδα
σκάλων, διότι ούτοι άντί νά ώφελώσι τό σχολεϊον, 
συντελούσί είς τό έναντίον καί πολλάκις φατριά
ζουν κατά τών εύσυνειδήτων καί καλών διδασκά
λων, διότι δέν τού; κάμνουν τάς ορέξεις των. Δυσ
τυχώς δέ καί αί έφορεϊαι ούχί σπανίως φατριάζουσι 
γινόμεναι χάριν ιδιοτέλειας όργανα τών Δημάρχων.

5) Νά δρισθή χρόνος πρός έγγραφήν τών μα
θητών εις τό δημοτικόν σχολεϊον, δπως είναι ώρι- 
σμένος ό Σεπτέμβριο; διά τά έλληνικά σχολεία 
καί Γυμνάσια.

Εν...............Λακεδαίμονος, τη 15 Φεβρουάριου

'Ο διδάσκαλος X. X.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΪΙΒΛΤΙΟΧ ΕΚΙΙΑΙΑΕΓΪΕΙΙΪ

Ι.Κ.Έν Μεσσηνία. Έπιδοκιμάζομεν άγανάκτησίν σας χα-ά τής 
άθλιόχητος τής παντοίας τοΰ άνθρώπου. Ή Έκπαίδευσις έκδιδομέ\η 
χάριν τών δημοδιδασκάλων και αυτών τά συμφέροντα κα'ι τάς άνάγ- 
κας ύπηρετοΰσα έχει συνδρομητάς ώς έπι τδ πολύ τοιούτους, "Ορος 
απαραίτητος πρδς έγγραφήν συνορομητοΰ είναι ή προαπότισις τής 
συνδρομής. Άλλ’ ημείς ένδίδοντες εις τινων μέν τάς ρητάς υ
ποσχέσεις οτι θά πληρώσωσιν ευθύς, είς άλλων δέ έρειδόμε*οι  
τήν αγαθήν ύπόληψιν έςηκολουθήσαμεν νά στέλλωμεν τδ φύλλον 
έλπίζοντες δτι τήν μικράν συνδρομήν ούδε'ις διδάσκαλος άξιος τοΰ 
ονόματος ήθελε καθυστέρηση, άφ ’ ού δέν είναι είς ούδένα εξα- 
ναγκαστδν νά είναι ή μή συνδρομητής τής Έκπαιδεύσεως. "Οτι 
δέ ό διδάσκαλος ούτος. περϊ ού μοϊ γράφετε, δύστροπε: εις 
πληρωμήν προφασιζόμενος άλλα άντ*  άλλων, τοϋτο δέν εκπλήττει 
έμέ καθόλου. Μεταξύ τών καλών διδασκάλων έχουσιν εισχώρηση 
δυστυχώς άθλιοί τινες άνθρωπίσκοι ύπολαμβάνοντες δτι τδ εξα
πατάν καϊ τδ σφετερίζεσθαι, ^καϊ τδ ψεύδεσθαι καϊ τδ δλιγωρεΓν 
τοΰ καθήκοντος των καϊ μύρια άλλα παρόμοια είναι τίμια τοΰ 
χαρακτήρος αύτών προσόντα. Ευτυχώς τοιοΰτοι είναι ολίγιστοι 
καϊ ευχής έργον είναι νά μή ύπάρχωσιν έν τοΐς διδασκάλοις κα- 
ταισχύνοντες τδ ευγενέστατον τών έπαγγελμάτων. Τοιούτους 
αθλίους άνθρώπους σκοποΰμεν νά παραδώσωμεν είς τήν δημοσιό
τητα πρδς «τιγματισμόν. — Α. Γ. καϊ Α. Δ, Έν Θεσσαλία. 
Δίκαια επιθυμία σας έκτελεσθήσεται έν καιρώ.‘Υπομείνατε άκόμη 
ολίγον. Τδ τέλος τοΰ Πολυφήμου έ'σται καϊ τάχιστον καϊ κάκι
στον. Μόνον μωροί δύνανται περϊ τούτου νά άμφιβάλλωσι.

Έκ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΥ 1895


