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ΕΤΟΣ 1910
«Τού? μέλλοντα? διδάσκειν ότιοϋν, 
αυτούς πρώτου? εϊδέναι χοή».

(Πλάτ. Ά λκ .)

«Ό  άνοίγων έν ΰχολεϊον κλείει μίαν φυλακήν».

ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ  
ΤΥΠΟΙΣ ΕΦΙΙΜΕΡΙΛΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ» Θ. ΤΖΑΒΕΑΛΑ
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E T X A P I X T H F I O N

ΈπΙ τή ένάρξει τής έκδόσεως τού Δ', τόμου 
τοΰ περιοδικού τούτου το Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συνδέσμου τών Ελλήνων Δημοδιδασκάλων 
εκφράζει τάς απείρους αυτού ευχαριστίας προς 
τούς άξιοτίυους κ. κ. Δ. Λάμψαν, Π. Π. Οικονό
μου, X. Οικονόμου, Ί. Βαχαβιόλον κλπ. οϊτινες 
έτίμησαν τό περιοδικόν τούτο διά τής πολυτίμου 
παιδαγωγικής των εργασίας.

Π· Π· Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Η Π λ Ι & Ε Υ Σ Ι Σ  T Q N Κ Α Β ’ Η Μ Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Κ ατά  μ ε τάφ ρα σ ιν  εκ τοΰ  Γ ερμα ν ικού

ΤΠΟ Γ. Γρ.
(συνέχεια έκ τής σελ. 69. Τόμ. Γ'. τεόχ. Δ'.)

’Ο ργανίσμ,ός ·:·?,ς δημ.οα£*ς έκπα ιδεύοεω ς  
το ΰ  Β α σ ιλ ε ίο υ  -.7̂  Ε λ λ ά δ ο ς  I * :* :*  — Ι β ί β .

Ό  οκταετής εξολοθρευτικός πόλεμος οΰδενός έφείσθη, οΰτε τών 
γεραρών μνημείων τής άρχαιότητος, οΰτε τών ναών και σχολείων. 
Τά πάντα μετεβλήθησαν είς ερείπια, δτε επί τής πολυπαθοϋς γής 
έπεφάνη τέλος ό περιπόθητος ήλιος τής ελευθερίας. Ό  πρΐγκιψ  
’Ό θων, ό υιός τοΰ ποιητοΰ βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου, 
δστις έψαλλε τάς νίκας τών νέων Ε λλήνων κατά τών βαρβάρων μετ’ 
ένθεου ποιητικού ταλάντου και συνετέλεσε δι’ άδιακόπου εργασίας εις 
την άνάστασιν τής Ελλάδος, τοιοΰτου βασιλέως υίός έχαιρετίσθη 
υπό τοΰ εξάλλου διά την ευτυχίαν ταΰτην Έλληνικοΰ λαοΰ τή 25  
Ίανουαρίου 1833 έν Ναυπλίω ως δ πρώτος βασιλεύς τής έλευθε- 
ρο)θείσης κλασσικής χώρας. Μέ την βασιλείαν άρχεται έν Έλλάδι 
νέα πλέον περίοδος ζωής ως είς τά άλλα, οΰτω καί είς τά τής δη
μοσίας έκπαιδεΰσεοος.

Τά τής πολιτείας έκανονίσθησαν διά νόμων, διά νόμων δέ έκα- 
νονίσθησαν καί τά τής έκπαιδεΰσεως. Έ νταΰθα παραθέτομεν συν- 
τόμως, πώς έκανονίσθησαν τά τής δημοτικής έκπαιδεΰσεως, πώς τά 
τών ελληνικών σχολείων καί πώς.τά τών γυμνασίων.

1 .  Λ η μ ο τ ι χ ή  έ κ π ΐ έ δ ε υ α ι ς .

Ή  άνάπτυξις τής δημοτικής έκπαιδεΰσεως τής Ελλάδος, ήτις



παρατηρεΐται από τής άπελευθερώσεως αυτής από τοϋ Τουρκικού 
ζυγού μέχρι σήμερον, δύναται νά διαιρεθή είς δυο περιόδους. Κα'ι 
ή μέν πρώτη περίοδος άρχεται από τής άφίξεως τού Καποδιστρίου 
κατά τό έτος 1828, ή μάλλον από τής συστάσεως τού βασιλείου, 
διότι νϋν τό πρώτον ρυθμίζεται καθ’ ώρισμένον σύστημα νομοθετι- 
κώς ή έκπαίδευσις, καί παρατείνεται μέχρι τού έτους 1878, δτε αρχί
ζει νέα περίοδος ζωής διά την δημοτικήν εκπαίδευσιν διά τής ίδρύ- 
σεως τών νέων διδασκαλείων και τής είσαγωγής εις την Ελλάδα  
τού γερμανικού συστήματος, τού συνδιδακτικού, καταργουμένου τού 
αλληλοδιδακτικού. Ή  δευτέρα περίοδος αρχεται από τού έτους 1878  
καί εξακολουθεί μέχρι τών ήμερών ημών. Και περί τών δύο τούτων 
περιόδων θά  κάμωμεν εφεξής λόγον, συνοπτικώτερον μέν περί τής 
πρώτης, έκτενέστερον δέ περί τής δευτέρας.

Τ ό  υπ ο χ ρεω τικόν  τής δ^μ-οτικής έκπαιΠ εύσεως.

Κατά τον σχολικόν νόμον τού 1833 ή φοίτησις εις τα δημοτι
κά σχολεία εινε υποχρεωτική καί διά τά άρρενα καί διά τά θήλεα 
από τού 5 έτους συμπληρωθέντος μέχρι τού 12 έτους συμπληρωθέν- 
τος. Οί γονείς ή οι κηδεμόνες, δσοι παραβαίνουσι τον νόμον τού
τον, δηλ. όσοι δέν στέλλουσι τακτικά τά τέκνα των εις τά σχολεία, 
τιμωρούνται, έκτος εάν αποδείξουν ότι φροντίζουν άλλως πως να  
αποκτήσουν την προσήκουσαν παίδευσιν τά τέκνα των.

Α η μ ο τ :* *  <5/ολεϊ*  *» ί γραμ.μ .ατθβχθλεΐ*

Πάντα τά δημοτικά σχολεία διωργανώθησαν κατά την αλληλο
διδακτικήν μέθοδον. ΕΙς έκαστον δήμον έπρεπε να διατηρήται του
λάχιστον έν δημοτικόν σχολεΐον δαπάνη τού δήμου. Έ άν δέ ό δήμος 
ήτο ανεπαρκής ή άπορος, τότε προσήρχετο επίκουρος ή πολιτεία. 
Μ αθηταί έγίνοντο δεκτοί, όσους έχώρει τό σχολεΐον. Ύπήρχον 
σχολεία, καί αυτά ήσαν τά εύρυχωρότατα, εις α εφοίτων 500 
περίπου μαθηταί. "Οταν όμως ό αριθμός τών μαθητών ητο 
ανώτερος, τότε έπρεπε νά ίδρυθή καί άλλο σχολεΐον έν ή καί περισ
σότερα. ’Αλλά καί άλλα πρόσωπα έχοντα τά μέσα τής συντηρησεως

ιδιωτικού οχολείου ήδΰναντο καί δυνανται και-σήμερον ακόμη να  
ίδρύσωσιν άδεία τού υπουργείου τής Έκπαιδεΰσεως δι ίδιον λο
γαριασμόν Ιδιωτικά σχολεία, τά όποια όμως ΰπόκεινται εις τον έλεγ
χον τής Κυβερνήσεως καί επί τώ ρητώ ορω να διδασκωσιν έν τοΐς 
τοιούτοις σχολείοις διδάσκαλοι άνεγνωρισμενοι ως τοιοΰτοι υπο της 
πολιτείας. Ά λ λ ’ εκτός τών δημοτικών σχολείων, τά όποια μόνον 
έθεωρούντο ύ ς  κανονικα σχολεία, επετράπη να ιδρυθώσι προσω- 
ρινώς καί κατώτερα τών δημοτικών σχολεία, τά λεγόμενα γραμμα- 
τοσχολεΐα είς εκείνα τά χωρία, όπου δέν ύπήρχον δημοτικά σχολεία 
ή δέν ύπήρχον πλησίον, δέν ύπήρχον δε επι τού παροντος και τα 
μέσα προς ΐδρυσιν τοιοΰτων. Τά γραμματοσχολεια διετηρούντο δα
πάνη τών γονέων τών μαθητών, ό δέ γραμματοδιδάσκαλος ελάμ- 
βανε πολύ μικράν ό δυστυχής άποζημίωσιν είτε είς χρήματα εϊτε 
είς είδος. Είς τά σχολεία αυτά ώς καί είς τά δημοτικά σχολεία τών 
χωρίων ώφειλον νά φοιτώσι καί τάρρενα καί τά θήλεα.

Έ «ιΟ εώ ρησις τώ ν σχολείω ν

Πάν δημοτικόν σχολεΐον είχε τήν έπιτόπιόν του εφορευτικήν επι
τροπήν, ήτις έφρόντιζε περί τού καταλλήλου σχολικού κτιρίου, περί 
επισκευής αυτού, περί σχολικών σκευών καί οργάνων, περί προμή
θειας γραφικής ύλης, περί τακτικής φοιτήσεως, περί ανελλιπούς 
έκτελέσεως τών καθηκόντων τού δημοδιδασκάλου, περί διαχειρίσεως 
τής σχολικής περιουσίας καί πολλών άλλων τοιοΰτων. Ά λ λ ’ εκτός 
τής έπιτοπίου σχολικής έπιθεοιρήσεως ήτις ουδόλως άνεμιγνύετο 
είς τον εσωτερικόν τού σχολείου μηχανισμόν, υπήρχε καί μία άλλη 
έπιθεώρησις επιστημονική άπαρτιζομένη από τον επαρχιακόν δημο
διδάσκαλον καί από τον νομαρχιακόν. Κ αί ό μέν επαρχιακός έπε- 
θεώρει άπαξ κατά πάν έξάμηνον πάντα τά σχολεία τής επαρχίας 
του, ό δέ νομαρχιακός έπεθεώρει καί αυτός ωσαύτως άπαξ καθ’ έξά
μηνον έκτος τών σχολείων τής επαρχίας, ένθεν ήτο ή νομαρχία 
καί τά διάφορα επαρχιακά σχολεία, τά ιδρυμένα είς τάς πρωτεύ
ουσας τών άλλων επαρχιών τών ύπαγομένων είς τήν νομαρχίαν είχε 
δέ καί τό δικαίωμα νά έπιθεο>ρήση καί πάν άλλο σχολεΐον τού νο
μού του.



Μ αδ ήμ α τα  το ΰ  σχολε ίου

Τά μαθήματα τοΰ δημοτικού σχολείου ώρίζοντο τά εξής:
Κατήχησις, στοιχεία τής Ελληνικής, άνάγνωσις, γραφή, αριθ

μητική, ή γνώσις τών κατά τούς νόμους παραδεδεγμένων σταθμών 
και μέτρων, ή γραμμική ιχνογραφία καί ή φωνητική μουσική, ει δυ
νατόν δέ, καί στοιχεία τής γεωγραφίας, τής Ελληνικής ιστορίας 
καί εκ τών φυσικών έπισημών τά αναγκαιότερα. Έκτος δέ τούτου 
θέλουν γίνεσθαι υπό τήν έποπτείαν τού διδασκάλου δίς τής έβδομά- 
δος σωματικαί γυμνασίαι καί θέλει διδάσκεσθαι πρακτικώς ή αγρο
νομία, ή κηπουρική καί κυρίως ή δενδροκομία, ή βομβυκοτροφία 
καί ή μελισσοτροφία. Είς ζορασίων δέ σχολεία θέλει γίνεσθαι γύ- 
μνασις εις γυναικεία εργόχειρα. Τό σχολεΐον ήτο κατ’ άρχάς αλληλο
διδακτικόν δλον, εις οκτώ τάξεις διηρημένον, κατόπιν δμως διηρέθη 
είς δυο τμήματα, τό κατώτερον τμήμα τό αλληλοδιδακτικόν καί τό 
άνώτερον τό συνδιδακτικόν. Κ αί τό μέν αλληλοδιδακτικόν έδιδάσκε- 
το υπό τών μαθητών αυτών, τό δέ συνδιδακτικόν υπό τού διδασκά
λου. *Ωραι καθ’ έκάστην προς διδασκαλίαν ωρίζοντο εξ, τρεις προ 
μεσημβρίας καί τρεις μ. μ.

Σημείωσις τοΰ μεταφραστού. Ώς βλέπει ό αναγνώστης, τά μα
θήματα άνεγράφοντο δλα εις τον νόμον, ωσαύτως δλα άνεγράφοντο 
και είς τό πρόγραμμα, δπερ άνηρτάτο εις έκαστον σχολεΐον. Ά λ λ ’ 
έφηρμόσθη ποτέ είς οίονδήποτε σχολεΐον από τής εποχής τής εισα
γωγής τής μεθόδου μέχρι τής καταργήσεως αυτής δηλ. εντός μιας 
πεντηκονταετίας; Κ αί ποιος διδάσκαλος ήδύνατο νά διδάξη πάντα 
τά μαθήματα μέ τήν μόρφωσιν,ήν ειχεν ή έλάμβανεν είς τό Διδασκα- 
λειον τό παλαιόν ; Έ γώ μάλιστα αμφιβάλλω, άν τό πρόγραμμα τοΰ 
1833 τών δημοτικών σχολείων έκτελεΐται καί σήμερον είς δλα τά 
δημοτικά σχολεία τοΰ Κράτους μετά παρέλευσιν τριών περίπου γεν- 
νεών ανθρώπων, καί άφ ’ ου έλειτούργησαν τέσσαρα Διδασκαλεία 
μέ τρεις τάξεις, λειτουργεί δέ ακόμη καί τό έν Ά θή να ις , δπερ 
πλουσιοπαρόχως προικοδοτεί τό δυστυχισμένον αυτό δημόσιον.Πρός 
σύνταξιν επιδεικτικών προγραμμάτων εϊμεθα αμίμητοι, πρός εφαρ
μογήν δμως αυτών άνικανώτατοι.

Π ε ρ ί κα,ταστίχων

Οί διδάσκαλοι ήσαν υποχρεωμένοι νά τηρώσιν πολλά καταστιχα 
τά εξής : 1) κατάστιχον εγγραφής τών μαθητών ή μητρώον, 2) 
κατάστιχον απουσιών, 3) κατάστιχον έξεχόντων προσώπων τών έπι- 
σκεπτομένων τό σχολεΐον, οΐτινες καί σημειοΰσιν ίδιοχείρως οτι 
έχουσι νά παρατηρήσωσι περί τοΰ σχολείου, 4) κατάστιχον τών δη· 
λωσάντων μαθητών είς εγγραφήν είς τό σχολεΐον, μη γενο μενών 
δέ δεκτών δι’ έλλειψιν χώρου, 5) κατάστιχον δωρεών ώς καί εξόδων 
τού σχολείου, 6) κατάστιχον τών βραβευθέντων μαθητών, 7) κατά 
στίχον τών τιμωρηθέντων μαθητών, 8) βιβλιάριον έκάστου μαθη- 
τού πρός συνεννόησιν διδασκάλου καί γονέων, 9) καταστιχον της 
κατατάξεως τών μαθητών είς διάφορους κλασεις κατα τα διάφορα 
μαθήματα, 10) μηνιαία κατάστασις τοΰ σχολείου, τής προόδου τών 
μαθητών καί τής προμήθειας ή έλλείψεως σκευών καί οργάνων, 11) 
έλεγχος τριμηνιαίας καταστάσεως τοΰ σχολείου υποβαλλόμενος υπο 
τού διδασκάλου καί τών εφόρων είς τάς προϊσταμένας άρχάς.

Ε ξετάσε ις  το ΰ  σχολε ίου

Δίς τοΰ έτους ύπεβάλλοντο οι μαθηταί εις γενικάς εξετάσεις.Καί 
ή μέν πρώτη γινομένη κατά τό τέλος Φεβρουάριου δέν έφερε πα
νηγυρικόν χαρακτήρα καί έγίνετο ενώπιον μόνον τής έπιτοπίου εφο
ρείας τοΰ σ/ολείου· ή άλλη δμως, ήτις έγίνετο κατά τάς άρχάς Αύ- 
γούστου καί εις τό τέλος τοΰ σχολικού έτους έγίνετο δημοσία καί 
επί τό πανηγυρικώτερον, παρευρισκομένων τών εφόρων τοΰ σχο
λείου, τών λογίων τοΰ τόπου, τών αρχόντων, τών γονέων τών μα
θητών καί παντός άλλου ένδιαφερομένου διά τήν πρόοδον τοΰ σχο
λείου. Ό  διδάσκαλος έξεφώνει λόγον, οί μαθηταί έψαλλον ύμνον 
πρός τον Θεόν, τον βασιλικόν ύμνον, και αλλα ασματα πατριωτικα. 
’Έπειτα έγίνετο ή έξέτασις τών διδαχθέντων κατά τό έτος μαθημά
των. Περί τής τοιαΰτης ή τοιαύτης τών εξετάσεων έκβάσεως διεβι- 
βάζετο πρός τό ΰπουργεΐον τής Παιδείας εκθεσις έκ μέρους τής
έπιτοπίου εφορείας.

Κατά ταύτην τήν έξέτασιν έγίνοντο καί α ί άπολυτήριοι έξετά-



i σεις τών μαθητών ενώπιον επιτροπείας, ήν ώριζε κατά πάν έτος 
τό δημοτικόν συμβοΰλιον και διώριζεν ό νομάρχης. Ή  επιτροπή 
αΰτη «πεφάσιζε, ποιοι πρέπει νά λάβωσιν απολυτήριον και ποιοι δχι.

'Κ ο ρ · :«  και

1 ό σχολεία ήργουν τήν Κυριακήν καί τάς μεγάλας έορτάς, ας 
ώριζεν ό νόμος.Έκτός δέ τούτων διεκόπτοντο τά μαθήματα καί επί 5 
εβδομάδας κατ’ έτος. Έ κ τοΰτων ή μία έβδομάς καθιερώθη διά τάς 
έορτάς τοΰ Πάσχα, α ϊ δέ άλλαι κατενέμοντο κατά τάς διαφόρους 
τοπικάς άνάγκας ουτίΰς, ώστε οί μέν μαθηταί τών πόλεων διέκο 
πτον τά μαθήματά των μετά τάς γενικάς εξετάσεις, οί δέ τών χω
ρίων κατά τήν εποχήν τοΰ θερισμού ή τοΰ τρυγητοΰ, ώστε νά δΰ- 
νανται οί μαθηταί καί νά βοηθώσι καί νά συμμετέχωσι τής γενι
κής κινήσεως άποκτώντες οΰτω αγάπην προς τά αγροτικά έργα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ 0Ρ0ΛΒΓΙ0Η ΗΝΜΕΝΟΪΙΙΛΗΡΟΪΣ (H ID T ·  ΣΚΟΛΕΙΟΪ

(Συνέχεια έχ τής σελ. 76 τοϋ δ’ τεύχους τοϋ Γ ’ τόμου)

Λ . Μ έθοδ ος δ ιδ α κ τ ικ ή  κα ί ϋλη  τής «Ι»υσικής 'Ισ το 
ρ ίας τών άνω τέρω ν τάξεω ν ε ', κα ι στ'.

Οί μαθηταί τών άνωτερων τάξεων άποκτΐισαντες γνώσεις επαρκείς 
έκ τής περιγραφές φυσικών αντικειμένων έκ τών διαφόρων ειδών τών 
ζωων, φυτών καί ορυκτών δυνανται νά κατανοήσωσι διά τής παρα
στατικής διδασκαλίας τήν μορφήν καί τόν βίον αντικειμένων τής φύ- 
σεως μακραν τής ιδίας πατριδος υπαρχόντων. Έ κ  δέ τής συγκρίσεως 
τούτων προς τα  γνωστά όύνανται να ανευρωσι τά  κοινά γνωρίσματα , 
έκ τών όποιων θά συστηματοποιηθώ έπί τό έπιστημονικώτείον ή ΰλνι

άπάσης τής φυσικής ιστορίας. Ά λ λ ’ έκ τών διαφόρων φυσικών α ντι
κειμένων τών μακράν τής πατριδος υπαρχόντων πρέπει νά γείνν) έκλογή, 
ώστε νά παοουσιασθώσι πρός περιγραφήν τά  κινοΰντα τό ενδιαφέρον 
τών μαθητών εί'τε ενεκα τής μορφής αΰτών είτε ένεκα της μεγάλης 
ώφελείας ή βλάβης αύτών πρός τόν άνθρωπον. Ε πειδή δέ έν ταϊς 
άνωτέοαις τάξεσιν εϊνε γνωσταί α ί μερικαί έ'ννοιαι καί εκ τής συγκρί- 
σεως αΰτών σκοποΰμεν νά συλλάβωμεν τήν γενικήν έννοιαν τοΰ εί'δους, 
επεται ότι κανά τήν διδασκαλίαν τού μαθηματος τούτου εις τάς 
άνωτέρας τάξεις μεταχειριζόμεθα μέθοδον συνθετικήν. Καί κατά τήν

\ » ' » Ν » ' ■ £ 'περιγραφήν τών φυσικών αντικείμενων εις τας ανωτερας τάζεις πρεπει 
νά έ'χωμεν ώς βάσιν τήν έποπτείαν. ενεκα τούτου πρεπει νά παοου- 
σιαζωμεν ένώπιον τών μαθητών αύτά  τά  αντικείμενα ή τάς εικόνας 
αύτών καί διά τϋς έρωτηματικής μορφές νά προκαλώμεν τούς μαθη- 
τάς νά άνεύρωσι τά  ουσιώδη κοινά γνωρίσματα τών αντικειμένων έκα
στου εί'δους. Ε νταύθα  δέον νά τονίσωμεν οτι τήν φυτολογίαν πρέπε1 
νά διδάσκωμεν έν τα ϊς έκδρομαϊς καί κατά την έποχήν τοΰ έαρος η 
τοΰ θέίους, οπότε δυνάμεθα νά παρουσιάσωμεν ένώπιον τών μαθητών 
αύτά  τά  φυτά καί νά παρακολουθήσωμεν τήν αύςησιν καί γονιμ.ο- 
ποίησιν α ύτώ ν. II. ) .  ή καταλληλοτέρα στιγμή τής περιγραφής τής 
καφφίας εινε ή έποχή τής άνθήσεως τής κερασσέας. "Ινα έξεγερθί) δέ 
παρά τοϊς μαθηταϊς τό ένδιαφέρον πρός έρευναν τών φυσικών ά ντ ι-  
κε;αένων καί ή αγάπη  αύτών πρός τήν φύσιν έν γένει πρέπει ό διδά
σκαλος νά έπιβάλλ·/] είς τούς μαθητάς, δπω; κάμνωσι συλλογάς ζφων 
καί φυτώ ν, ιδίως έντόμων, άνθέων καί φύλλων. Αί συλλογαί α ύτα ι 
τακτοποιούμεναι νπό τοΰ διδασκάλου άναρτώνται έν τ·?ί αιθούση τής 
παραδόσεως.

Α ιδ α κ τέα  ϋλη  τής φυσ ικής ισ το ρ ία ς  τών άνω τέρω ν  
τά ξεω ν.

Α'. έτος συνδιδασκαλίας.
Μαθήματα καθ’ εβδομάδά ‘2, έν όλω κατά έτος 811 περίπου.

1) Περιγραφή λεπτομερής τοΰ εξωτερικού τοΰ ανθρωπίνου σώματος.



2) Τό δέρμα, κ ι τρ ίτες, οί όνυχες, υγιεινή τοΰ δέρματος. 3) Ή  ορα- 
σις, περιγραφή τών οφθαλμών. 4) Ή  άκοή, περιγραφή τοΰ ώτός. 
5) Αί χημικκί αισθήσεις, οσφρησις, γεϋσις : Χρησιμότης αυτώ ν. 6) 
'Η  άφή. 7) Σόδα. 8) Γύψος. 9) Πορσελάνη. 10) Πυρίτης λίθος 
(τσακμακόπετρα). 11) Ό  σίδηρος, ή μεγάλη αΰτοϋ χρησιμότης. 12) 
'Ο χαλκός, υγιεινά ; προφυλάγεις έκ τών σκοριών τοΰ χαλκοϋ. 13) 
'Ο άνθραξ. Προφυλάξεις έκ τών άερίιυν καιομένων ανθράκων. 14) Ό  
Γορίλλας, ο'ύγκρισις πρός τόν άνθρωπον. 15) 'Ο λέοιν (άρπακτικά). 
16) 'Ο κάστωρ (τρωκτικά) 17) Έ λέφας (παχύδερμα). 18) Μυρμη- 
κοφάγος (νωδά). 19)Κ άμηλος (μηρυκαστικά). 20 ) Φώκη (κητώδη).
21 ) Καγγουρώ (μαρσυποφόρα). 22 ) Όρνιθόρρυγχος (μονότρημα). 
23 ) ’Αετός (άρπακτικά ). 24 ) Ιίαραδείσιον πτηνόν (ξηροβατικά). 25) 
Ψ υττακός (ξυλοκόπα). 26 ) Ό  ταώς (άλεκτοροειδή). Στρουθοκάμη
λος (πάρυδρα) 27 ) Οί λάροι (στεγανόποδα). 28 ) Χελώνη θαλασσία. 
2 9 ) Κροκόδειλος (σαυροειδή). 30 ) Ό  βόας (όφεις). 31 ) Ό  ξιφίας 
(άστεάκανθον). 32 ) Ό  Καρχαρίας (χονδράκανθον). 33) Μηλόλυνθοι 
(η  χρυσοκάνθαρος). 34 ) 'Η  φυλλοξήρα' νομικαί άπαγορευτικαί δ ια
τάξεις πρός αποφυγήν της φυλλοξήρας. 35 ) Ό  μύρμηξ (ΰμενόπτερον).
36 ) Ό  βόμβυξ. 37 ) Ό  κώνωψ. 38 ) Ό  Σϋορπιός (αραχνοειδή). 39) 
Ό  αστακός (μαλακόστρακα). 40) Κοράλλια. 42 ) Έλμινθόχορτον. 
43) Ή  ορυζα (σ ιτώδη). 44) Τό κρόμμυον (κρινοειδή). 45 ) Ή  δά
φνη. 46) Ό  βάμβαξ. 47) Ή  λεμονέα. 48) Οι κύαμοι. 49) Τό 
γεώμηλον: 50 ) Έρυθρόδανον (ρυζαρι).

Β'. έτος συνδιδασκαλίας τών τάξεων Δ'., Ε'., ΣΤ'.
1) Περιγραφή τοΰ σκελετού τοϋ ανθρώπου λεπτομερώς. 2) Ό  

έγκεφαλος.3) Τό νευρικόν σύστημα. 4) Τό αίμα* αίματοφόρα ά γγε ϊα . 
5) Ή  καρδία. 6) ‘Ο άδάμας. 7) Ή  κ ιμ ω λία . 8) Τό θειον. 9 ) Ό  
μόλυβδος. 18) Ό  κασσίτερος. 11) Ό  ούραγγουτάγγος. 12) Ή  
τιγρις (άρπακτικά). 13) Ή  νυκτερίς (δερμόπτερα). 14) Ό  σκίουίος 
(τρω κτικά ). 15) Ό  δασύπους (νω δά). 16) Ό  ιπποπόταμος (π α χ ύ 
δερμα). 17) Ή  καμηλοπάρδαλις (μηρυκαστικά). 18) Ή  φάλαινα

(κητώδη). 19) Ό  γύψ (άρπακτικά). 2 0 ) Ό  συκοφάγος'(ξηροβατικά). 
2 1 ) Ό  κόκκυξ (ξυλοκόπα). 29 ) Ό  φασιανός (άλεκτοροειδή). 23) 
Ό  σκολόπαξ (μ πεκάτσα , πάρυδρα). 2 4 ) Ό  κύκνος (στεγανόποδα). 
25 ) Ό  χαμαιλέων (σαυροειδή). 26 ) 'Υδρέχιδνα. 27 ) Ή  παλαμ ίς 
(όστεάκανθα). 28 ) Ό  σέλαχος, σελάχι (χονδράκανθα). 2 9 ) Κανθα- 

■ ρίς η ’Ισπανική μ υ ία . 30 ) Ή  φθείρα. 31 ) Ή  βδελλα (σκώληξ). 32) 
'Ο αργοναύτης (μ α λά κ ια ). 33) Σπόγγοι. 34) ’Όργανα θρέψεως τών 
φυτών (ρ ίζα ι). 35) Περί άνιόντος καί κατιόντος χυμοϋ. 36) Μύκητες.
37 ) ’Αραβόσιτο; (σ ιτώ δη). 38 ) Ό  φοΐνιξ. 39 ) Έ λά τη  (κωνοφόρα). 
40) Καστανέα. 41) Μορέα (άρτοκαρποειδ·?,). 42) Κνιδοειδή (κάνα- 
β ις). 43) Λίνον (λ ινάρ ι). 44) 'Η  μήκω ν. 45) Ή  άμπελος.
46) Τ εϊα . 47 ) Ό  ^οϊνος. 48) Τριφύλλιον. 49) Βασιλικός. 50 ) Ό  
καπνός.

Γ' έτος συνδιδασκαλίας τών άνωτέοων τάξεων.

1) Ό ργανα της αναπνοής" υγιεινή τών πνευμόνων. 2) ’Όργανα 
π επ τ ικ ά ’ υγιεινή τών πεπτικών οργάνου. 3) Οί Κερκοπίθηκοι. 4) 
Ή  άρκτος (άρπακτικά). 5) Νυκτερίς (δερμόπτερα). 6) Ρινόκερως (π α 
χύδερμα) 7) Έ λαφος. 8) Κορυδαλός (ξηροβατικά). 9) Δρυοκολά
πτης (ξυλοκόπα). 10) ‘ Ο πελεκάν (στεγανόποδα) 11) Κ ροταλλίας. 
1 2 )Ό  Γκλλαρίας (άστεάκανθον,μουρουνόλαδον). 13 )Ό  σύλουρος (χον- 
δοακανθον, ^αβιάριον). 15) Πυγολαμπίς (κολεόπτερα) 15) ’Ακρίδες. 
16) Ή  τα ιν ία  (σκώληκες). 17) Ό στρεα. 18) Οί οφθαλμοί τών φυ
τώ ν. 19) ΙΙερί φύλλων. 20 ) ΙΙερί άνθέων. 21 ) Καρποί καί σπέρματα.
22 ) Έαβολιασμός τών φυτών. 23 ) Άρώσιμος γή . 2 4 )  Περί λ ιπ α 
σμάτων. 2 5 ) ΙΙτέριδες. 26 ) Ζακχαροκαλαμος (σ ιτώδη). 27 ) Ά σ π ά - 
ραγος. 28 ) Κυπάρισσος (κωνοφόρα). 2 9 ) Ή  δρυς (πτελεοειδ·?!). 30 ) 
Λυκίσκος (κνιδοειδή). 31 ) Κ άππαρις. 32 ) Πορτοκαλλεα. 3 3 ) Κερα- 
τέα . 34 ) ’Αμυγδαλή (^οδιειδίί). 35 ) Ηδύοσμος. 3 6 ) Μυοσωτίς (μή 
με λησμονεί). 37 ) Καφφέα (έρυθρόδανον). 38 ) Κινγχόνη (κ ινίνη). 
39 ) Ή  γέννησι; τής γης καί ή έσωτερική της θερμότης. 40 ) Η φ α ί
στεια . 41 ) Σεισμ,οί. 42) Σ τα λα κτ ϊτα ι. 43) Υδράργυρος. 44) Ό



χρυσός. 45) ’ Αργυρος. 46) Ό ζυγόνον' περί καύσεως τών σωμάτων.
47) Ό ζεα γενικώς. 48) Περί αλάτων γενικώς. 49) Περί μεταλλικών 
κραμμάτων. 50) Ό ργανικαί ενώσεις τοϋ άνθρακος.

I t ' .  «Ι*υσιογνωο£'χ.

5. Μέθοδος διδακτική και ΰλη της φυσιογνωσίας ή πειραμα
τικής φυσικής τών τάξεων Ε' καί ΣΤ'.

Τά αντικείμενα τής φύσεως έπιδρώντα πρός άλληλα διά τών ένυ- 
παοχουσών έν αύτοίς δυνάμεων παράγουσι ποικίλας μεταβολάς άφο- 
ρώσας ττ,ν κατάστασιν ή τήν ουσίαν αύτών. Άμφότεραι δέ α ί μ ετα - 
βολαί αύτα ι έπ ιτελοϋντα ι κατά  νόμους φυσικούς αμεταβλήτους καί 
αιωνίους. Τούς νόμους τούτους τής άλληλεπιδράσεως τών αντικεί
μενων τής φύσεως τό ανθρώπινον πνεύμα κατόπιν μακροχρονίου επ ι
στημονικής ερεύνης κατώρθωσε νά άνακαλύψν) καί συστηματοποιήσ·/)- 
ούτω δέ ήδυνήθη ό νάνος τού σύμπαντος άνθρωπος νά είσπηδήσγι έΐς 
τό μέγιστον τής φύσεως έργαστήριον καί νά διευθύνν, αύτό κατά  βού- 
λησιν πρός ίδιον ώφελος έπιβάλλων εις τάς δυνάμεις τής φύσεως την 
εκτϊλεσιν γ ιγα ντια ίω ν έ'ργων. Καί τό άκόρεστον πνεύμα τού άνθριό- 
που βαίνει διαρκώς πρός τά  πρόσω άνακαλύπτω ν νέους συνδυασμ,ούς 
τών φυσικών δυνάμεων πρός παραγωγήν αποτελεσμάτων έξυπηρε- 
τούντων τάς άνάγκας αυτού. Διευθύνει την δύναμιν τού ηλεκτρισμού 
καί μεταβαλλει την νύκτα εις ήμέραν ή επιβάλλει είς την δύναμιν 
ταύτην νά έκτελ·/5 γ ιγα ντ ια ια  έργα ολκής ή νά μεταφερη τούς φθόγ
γους τού άνθρώπου είς τά  πέρατ* τού πλανήτου. ’Αναλύει καί συν
θέτει την υλην πρός παραγωγήν σωμάτων χρησίμων είς τόν βίον καί 
πειράται νά μεταβάλλν) τούς λίθους εις άρτους. Τά ελάχιστα τα ΰ τα , 
τά  ανωτέρω ειρημένα, άρκούσιν όπως δικαιολογήσωσι τήν ανάγκην 
τής εισαγωγής τού μαθήματος τής φυσιογνωσίας καί είς αύτό το ήνω- 
μένον δημοτικόν σχολεΐον πρός μεταδοσιν τών άπαραιτήτως α να γ 
καίων γνώσεων είς πάντα  άνθρωπον έκ τών φυσικών φαινομένων.

Ά λ λ ’ επειδή α ί συνθήκαι, ύφ ’ ας λειτουργεί τό ήνωυενον δηαο-

τικόν σ/ολεϊον δέν επιτρέπουσι την διδασκαλίαν τής αφθόνου ύλης, 
τήν όποιαν ή φυσιογνωσία περικλείει, πρεπει να εςετασθώσιν εκ τών 
φυσικών φαινομένων τά  έχοντα άμ.εσωτέραν σχεσιν πρός τόν άνθρωπον, 
τά  συντελούντα είς ωφέλειαν η βλάβην αυτού καί τά  έχοντα κοινο- 
τάτην πρακτικήν εφαρμογήν.

’Επειδή δέ ή άνακάλυψις ιώ ν  νόμων τής φύσεως, δυνάμει τών 
όμοιων TZXfVγρνται τά  ©ocivguievoc, 7υροχ.ι>7£τει εκ τταρατΥ)-
ρήσεως καί τής έπ ’ αύτών έρεύνης τού άνθρώπου, έπετα ι ότι μέθοδος 
έν χοήσει είς τήν διδασκαλίαν τής φυσιογνωσίας είνε ή συνθετική.

Πρός τούτο έκτελεϊ ό διδάσκαλος ένώπιον τών μαθητών πειράμα
τα  και ποοκαλεϊ τήν παρατήοησιν τών μαθητών, όπω; άνακαλύψω- 
σιν ούτοι αύτενεργοϋντες τά  α ίτ ια  τής παραγωγής τών φυσικών φ α ι
νομένων καί τούς φυσικούς νόμ.ους, ενεκα τών όποιων τά  αύτά  φαινό
μενα άναπαραγοντα ι. Ουδέποτε πρέπει νά διδάσκηται φυσιογνωστι- 
κόν μ.άθημα άνευ πειραμάτων, διότι το ιαύτη  διδασκαλία είνε ανιαρά 
καί άσκοπος, άπερρίφθη δέ ή τοιαύτη άνευ πειραμ-άτων διδασκαλία 
άπό τής εποχής τοϋ Ά γγλ ο υ  Βάκωνος 1600 μ . X . Ά λ λ ’ εν φ  ή 
άνευ πειραμάτων διδασκαλία τής φυσιογνωσίας είναι άπορριπτέα, δέν 
έ'πεται έκ τούτου οτι χρειάζεται δ ι’ έκαστον δημοτικόν σχολεΐον συλ
λογή οργάνων φυσικής' τό τοιοϋτον ούτε δυνατόν είνε ούδέ χρήσιμον, 
διότι ή ποοσοχή τών μαθητών στρέφεται πρός τήν συσκευήν τών ορ
γάνων αντί νά συγκετρούται πρός τά  π*ραγόμενα ύ π ’ αύτών φαινο 
μενα, ενεκα τούτου ό δημοδιδάσκαλος πρέπει νά έκτελ·?) πειράματα 
δι’ άπλουστάτων καί ύ π ’ αύτοϋ κατασκευαζομένων εύτελεατάτων 

οργάνων.

"VXrj φ υσ ιογνω σ ίας Ε ' .  κα ί X X ' .  τά ςεω ς .
Α'. έτος συνδιδασκαλίας.

’Ε πί μ ίαν ώραν καθ’ εβδομάδα,μαθήματα κ α τ ’ έτος περίπου 30 . 
1) Διάκρισις τών σωμάτων. 2 ) Τό διαιρετόν τών σωμάτων. 3) Συ
νοχή τών μορίων, συνάφεια, έφαρμογαί τής συναφείας, κολλητικαί 
ΰ λα ι, γραφή διά μολυβδοκονδήλου καί κιμωλίας >.λπ. 4) Διαίρεσις



τών σωμάτων είς στερεά υγρά καί αέρια. 5 ) “Ελξις ή βαρύτης, διεύ- 
θυνσις τής βαρύτητας, νήμα τής στάθμης. 6) Μοχλός καί ιδιότητες 
αΰτοϋ. 7) Ύ γ ρ ά , νόμος τοΰ ’Αρχιμήδους, έφαρμογαί τοΰ νόμου 
τούτου (κολύμβησις, πλοία έκ σιδήρου κ λ π .) . 8) "Γπαρξις τοΰ ά τ -  
μοσφαιρικοϋ άέρος, πειραματικα ί άποδείξεις. ’Ά λλα  είδη άερίων. 9) 
Ό ξυγόνον. ΙΙερί καύσεως. 10) ’Ατμοσφαιρική πιεσις. 11) Ά ντλ ία ι 
γενικώς. 12) Σίφων' έφαρμογαί αΰτοϋ. l i t )  Ιίη γα ί θερμότητος. 14) 
Διαστολή τών σωμάτων ΰπό τής θερμότητος, έφαρμογαί είς τον βίον.
15) Βρασμός καί έξάτμισις> 16) Ή  δύναμις τού άτμοϋ" άτμομηχα- 
να ί. 17) Παραγωγή τοΰ ήχου. 18) Τηλεβόας. 19) ’Ακουστικά κέ
ρατα. 2 0 ) Σώματα διαφανή καί σκιερά. 21 ) Κάτοπτρα έπ ίπεδα, 
πολλαπλασιασμός είδόλων διά τών έπιπέδων κατόπτρων. 22 ) Παρα
γωγή τοΰ ηλεκτρισμού. 23 ) Διάκρισις δύο ηλεκτρικών ρευστών. 25 ) 
’Αστραπή, κεραυνός, άλεξικέραυνον.

Β ' . έτος συνδιδασκαλίας.
1) Τό πορώδες τών σωμάτων, έφαρμογαί πρακτικαί διυλιστήρια, 

ίδοώς, καθαριότης τοΰ δέρματος. 2 ) Κέντρον τοΰ βάρους, ισορροπία, 
έφαρμογαί πρακτικα ί. 3) Περιγραφή τοΰ ζυγοΰ, ακρίβειας αΰτοΰ, 
ιδ ιότητας. 4) Περιγραφή πλασ τίγγω ν. 5) Συγκοινωνοΰντα αγγε ία . 
Π ηγαί. 6 ) ‘ Υδραγωγεία κοινά καί άρτισιανά φρέατα. 7) Περιγραφή 
ΰδραργυρικοΰ βαρομέτρου. 8) Διάδοσις τής θερμότητος, καλοί καί 
κακοί αγω γο ί, έφαρμογαί πρακτικα ί. 9) Περιγραφή θερμομέτρων. 
Χρήσις αυτών. 10) Ψϋχος παραγόμενον έκ τής έξατμίσεως. Ύ γ ιε ι-  
ναί προφυλάξεις. 11) Βροχή, χ ιώ ν ,χ ά λ α ζα . 12) Τ ύμ πανα , σάλπ ιγξ. 
Ό ργανα μουσικά. 13) Περί φακών, οί άμφίκυρτοι φακοί. 14) Τά 
/ ρώ μα^ α  τοΰ ήλιακοΰ φάσματος, ίρις. 15) Περί μαγνητών γενικώς.
16) Μ αγνητική βελόνη. 17) Ν αυτική πυξίς. 18) Δυναμικός ηλεκ
τρισμός. Περιγραφή μιας στήλης. 19) ’Ηλεκτρικόν φώς. Λύχνος τοΰ 
Έ δισσον. 20 ) Τηλέγραφος. 21 ) Τηλέφωνον. 22 ) Έ φαρμογαί τοΰ 
ηλεκτρισμού ώ ; κινητηρίου δυνάμεως.

ΙΙν,ναγ. Γ .  Λ .ιβ'χδϊς
Διδάσκαλος τον Διδασκαλείου ‘ Αθηνών.

ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
D  R ,  Μ .  J A H N

Κ ατά  μ ετάφ ρασ ιν  εκ της 5ης γ ερμα ν ική ς  εκδόοεως  
Έ π α μ .  Γ . Π α π π α μ ιγ α η λ  δ ημ οδ ιδ α σκά λου .
(Συνέ/εια σελ. 81 του Δ' τ ίύ χ . του Γ ' τόμου).

Τά αισθήματα καί αί αντιλήψεις τοϋ παιδιού., παν δθεν ο ,τ ι έν 
α ύτφ  έπιβιοϊ έν μέρει έξ έξωτερικών καί έν μέρει έζ έσωτερικών έρεθι- 
σμών τοϋ σώματος, πρός δέ τά  συναισθήματα τής ηδονής καί τής λύ 
πης, τής έπιθυμίας καί τής άποστροφής, δεσπόζουσιν έπί μακρόν τοΰ 
παιδιού καί προσδιορίζουσι σχεδόν όλως μόνα τα ϋ τα  τήν συμπεριφο
ράν του καί τάς κινήσεις του. Τό όντως όράν καί άκούειν, τό άλη- 
θώς γεύεσθαι καί όσφραίνεσθαι, τό άληθώς άπολαύειν καί πάσχειν 
κ .τ .λ .  είνε οπερ τήν παιδικήν ψυχήν συν τοϊς περιεχομένοις τής αμέ
σου συνειδήσεως πληροί, δι’ ου έμφανίζεται ήμίν τό παιδίον ώς έμ
ψυχον καί ζωτικόν, οπερ ώς τό έκ τής φύσεως δεδομένον συναντώμεν 
καί έξ οΰ ή μέλλουσα περαιτέρω άνάπτυξις προσδοκάται. *0 ένήλιξ 
σφάλλεται φρονών δτι διά τών λέξεων, ών ποιείται χρήσιν πρός χα
ρακτηρισμόν τών τοιουτων περιεχομενων συνειδήσεως, εν οις ουόέν 
αίσθημα καί ούδέν άληθώς έπιζόν γεγονός παρατηρεϊται, καί έν αΰτίί 

Ψυλ'? τ0“ παιδιού βά elvcsct συνημμένον πεοιεχόμενον άνευ αισθή
ματος καί ετι μειζων είναι ή πλάνη του, έάν φρονΤΙ, δτι διά τοιού- 
των άνευ αισθήματος περιεχομένων θά ήδύνατο νά έπενεργήσγ) έπί 
τής ψυ/ής τοΰ παιδιού. Τοΰτο κατά  πρώτον πάντοτε θά συμβαίνν, 
«.όνον όταν δ ένήλικος όδηγίί τόν παίδα είς θέσιν τ ινά  ενθα γεγονός 
τ ι άληθώς λαμβάνει χώραν, τ .  έ. ενθα ακούει ό π α ϊς , όρα, γεύετα ι, 
ά π τετα ι, ορέγεται ή άποστρέφεται, ή δταν δ ένήλικος έντυγχάν·/) ήδη 
τοιοϋτόν τ ι έπιζόν γεγονός καί τοΰτο ώς άνάμνησίν τ ινα  πρός σύνδε-



σιν χρησιμοποιεί. Π άντοτε όμως είναι μοναδικόν αληθές έπιζήσαν 
γεγονός, έκ τοϋ είδους τοϋ όποιου δύναται νά είναι πλέον ή αυτό 
τοϋτο ή ισχυρότατη τών αναμνήσεων.

Βαθμιαίως μόνον πορίζεται τό παιδίον τήν ικανότητα έκ τοϋ 
άντιληπτικού βίου νά μεΟισταται εις τόν καθαρώς παραστατικόν καί 
έν α ύ τφ  τοσοϋτον νά ένδιατρίβη, ώστε αί ένεργειαι τοϋ πρώτου νά μη 
είναι πλέον αί έπικρατέστεραι. '11 μετάστασις αύτη είς τό έκτελεϊν 
δέν είναι εύκολος. Τ φ π α ιδα γω γφ , όστις ζη τεί νά ένεργήσν) την 
μετάστασιν έκ τοϋ αισθηματικού βίου τοϋ παιδικού έν τ φ  κόσμω τών 
παραστάσεων καί το παιδίον νά καταστήση ικανόν νά κ ινήτα ι ά να - 
λόγως τής μορφώσεως έν τούτω  τ φ  παραστατικφ καί τ φ  τής σκέψεως 
κόσμω, αντιτάσσονται σημαντικά προσκόμματα. ΙΙρός δέ τό παιδίον 
διηνεκώς έκ τών προσθηκών τάς όποιας ένεργοϋσιν ή ομιλία τών ένη- 
λ ίκω ν, ή έπιδρασις τής ιδίας πείρας καί ιδία ή διδασκαλία επανάγετα ι 
έν τ φ  ά ντ ιλη π τ ικφ  κόσμω, έν τνί αυτού σφαίρα τού φυσικώς ένεργείν 
καί πάσχειν $ άρχίζει ήδη νά καταπονήτα ι όπόταν ένήλικές τινες 
αποπειρώνται νά κρατώσιν αυτό έν τφ  παραστατικφ κόσμω. Αύτό 
τούτο (τό παιδίον) όταν αίρεται υπέρ τό αληθώς όράν καί άκούειν εις 
τρόπον ώστε νά μεθίστατα ι έν τ ιν ι φανταστικφ  παρ ιστάνα ι, είναι 
μολαταύτα  αί παραστάσεις του άναπλασείς μόνον τού πρότερον έπι- 
ζήσαντος γεγονότος, α ϊτινες συνάπτονται μ ετ ’ άλλήλων καί μ ετά  
τών στιγμ ια ίων αντιλήψεων, συναισθημάτων καί όρμών ή μετά τών 
έκ τούτων προκυπτόντων τυπικών πλασμάτων. Τ αΰτα  τά  καταθέ- 
μ ατα  καθίσταντα ι σπουδαία ίδίως διά τήν διδασκαλίαν, ήτις ούτε 
μετά τίνος διά τών αισθητηρίων περιεχομένου έχει νά άσχοληθί) ουδέ 
είς τοιοϋτόν τ ι νά προσαρτηθ/,.

γ  .)  Α ί ΐ β ι ^ ή σ ε ί ; .  Δ ιά τήν διατήρησιν τών ψυχικών καταστά 
σεων καί τήν έκ νέου έμφάνισιν α ύτώ ν, είς δλον τό βασίλειον τής φύ
σεως δέν υπάρχει πλήρης αναλογία ‘Ως έλαστικόν τ ι πτερόν έπιστρέ- 
φειείς τήν προτέραν του θέσιν, οταν ή πίεσις καταπαύ·/], ούτω φυσικώς 
έπρεπε νά παρατηρήται- ή συνείδησις νά έζαφανίζεται μόλις δέν θά 
είναι πλέον ό έξωτερικός έρεθισμός ενεργός- άλλά  τούτο δέν συμβαίνει.

Τοϋτο τό ίδιάζον φαινόμενον δείται έζηγήσεως. Τ π ό  φυσιολογι
κήν έποψιν, φρονεί ό Hoffding·, δυνατόν νά καταστνί τό γεγονός 
σαφές διά τοϋ νόμου τής άσκήσεως. « 'Η  μόνη διαφορά μεταξύ τού 
γνωστού καί τού νέου είναι μάλιστα  ήδε, έκείνο μέν αντιστο ιχεί έπα- 
ναληφθείσν) τ ιν ί,τούτο  δέ νέα τ ιν ί έντυπώσει. 'Η  έπαναληφθείσα έντύ- 
πωσις οφείλει νά παραγάγν) έν τ φ  έγκεφάλω κατάστασίν τ ινα  έν 7) 
επ ιβάλλοντα ι ομοίως α ί έπενέογειαι τής διά τής πρώτης έντυπώσεως 
παραχθείσης καταστάσεως. Δ ιά πάντα  οργανικόν μηχανισμόν ισχύει 
ό νόμος καθ’ όν όσον συχνότερον λειτουργία τις λαμβάνει χώραν τόσον 
εύκολώτερον έκτελεΐτα ι. "Οσον άφορ^ τόν έγκέφαλον ήδύνατό τ ις νά 
παραδεχθνί, ότι διά τής πρώτης έντυπώσεως ένεργεϊται περικύκλωσις 
αύτοϋ τούΐου τοϋ άτόμου τής ΰλης, ήτις βεβαίως μετά τήν κα τά 
παυσή  τής έντυπώσεως δέν λαμβάνει χώραν, ά λ λ ’ έν τοσούτω διά 
τής έπαναλήψεως τής έντυπώσεως εύκόλως άναπαράγετα ι.

Θά κατωρθούτο ούτως ώοισμένη διάθεσις πρός τάς μοριακάς περι
κυκλώσεις ώρισμένου εί'δους. ‘ Η έπαναγνώρισις τόρα πλέον θά άντε- 
στοίχει τη εύχερεία μεθ’ ής ή διάθεσις αΰτη θά προύκάλει τήν περι- 
κύκλωσιν κατά  τήν έπανάληψιν τής έντυπώσεως. ^Οτι ένταϋθα ή 
άσκησις ένεργεί δήλόν έστι έκ τούτου οτι διά τής έπιρροής τής έπανα
λήψεως καί τής άναγεννήσεως δύναται νά παραχθη αίσθημά τ ι, όπερ 
άλλως ήτο άδύνατον νά συμβή,. Ετερομερείς τόνο: ήχου τινός π . χ . 
είνα ι δυνατόν νά διακριθώσιν, οταν ύπάρξη ζωηρά τις άνάμνησις τού 
α ισθήματος*.

Ά λ λ ’ όμως τήν έξηγησιν ταύτην τούτου έ’νεκεν θεωροϋμεν προ 
πολλού ήδη ώς άνεπαρκή διότι άφορα μόνον είς τόν άπλούν τύπον τοϋ 
παρ ιστάνα ι, είς τό έπαναγνωρίζειν' είς απειραρίθμους όμως περιπτώ
σεις παρουσιαζονται παραστασεις, α ιτινες δέν έπανακαλούνται είς τήν 
συνείδησιν διά παρομοίων ή όμοιων αισθημάτων καί άντιλήψεων.

Τά πειραματα , ό’πως τό παριστάναι έςηγήσωσι ψυχολογικώς, 
εχουσι τό χαρακτηριστικόν, ότι άπορρέουσιν έκ τών καταθεμάτων, 
άτινα  πρώτον έσχηματίσθησαν έπί τί) βάσει τούτων τών ιδιοφυών 
ψυχικών φαινομένων. Πρόκειται ψυχολογικώς, ώς ό Volkinann 
λεπτομερώς διεςέρχεται, ούχί περί έκτατού, ώς κατά  τήν πίεσιν έπί
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ελαστικού τίνος σώματος, άλλα  ττερί έντατοϋ γεγονότος. «Μ ετατιθε-
μένη τις είς τό άποπτικόν σημείον τοϋ τελευταίου τούτου καί σταθ-

»r  · < ' > · ϊ . > .μΐι,ων οτι "Λ παραστασις ως εσωσερικη αναπτυςις και ενεργεια τής ψυ
χής είναι πράξίς τ ις , φθάνει ούτως είς τό συμπέρασμα ότι αληθές τ ι 
συμβάν θά ήδύνατο νά παραλύσν) δι’ άλλου, άλλα  δεν θά κατηρνείτο 
διά μόνης τής καταπαύσεως εκείνου, δι’ ού προεκλήθη. Ή  παοάστα- 
σις είναι θετική τ ις άνάπτυξις καί έσωτερική τις διαμόρφωσις τής ύυ- 
χής' άναλυομένου τοϋ κοινού ή ψυχή δύναται άφ ' έαυτής νά έλευθε- 
ρωθγί τής άναπτύζεως, ήν άληθώς παρεδέχθη καί δύναται νά μη έξέρ- 
χηται έςω εκείνου, οπερ ά φ ’ εαυτού άναπτύσσετα ι, άλλά  δέον νά 
άντέχητα ι εκείνου, όπ:ρ πρός τήν άληθή άνάπτυξιν  σ υμ βάλλετα ι.» 
Ά λ λ ’ ώς έλέχθη, το ιαύτα ι εξηγήσεις οΰδαμώς δυνατόν νά θεωοώνται 
ώς άρκούσα διασάφησις τού ρηθέντος φαινομένου. Τό πράγμα είναι 
πολύ πλέον αντίστροφον' διότι ό επιστημονικός τρόπος τού έξηγείν 
φυσικά γεγονότα δεν δύναται νά έφαρμοσθνί έπί τής εμμονής καί τής 
έπαναγνωρίσεως τών ψυχικών πλασμ άτω ν, αποδίδει τις τν5, ψυχική 
ουσία ιδ ιότητας, δι’ ών ή ιδιοφυής ενέργεια τής ψυχής λαμβάνει cosi- 
σμένην τινά  α ιτιολογίαν.

Αν καί άνωτερω είπομεν ό ,τ ι διά τά  χαρακτηριστικά ψυχικά 
γεγονότα οΰδεμία αναλογία δύναται νά εΰρεθί] έν τή, φύσει, έν τούτοις 
φαίνεται αύθις, ότι ή έμμονή τών ψυχικών πλασμάτων δεν άντίκει- 
τα ι πρός τήν φυσικήν πορείαν. Ό  τής άδρανείας νόμος λέγει ήμ ίν, 
ότι έκαστον φυσικόν σώμα δεικνύει τήν προσπάθειαν έν τ ιν ι καταστά - 
σει τής κινήσεως ή τής ηρεμίας νά διαμένγι έφ’ όσον δεν αναγκάζετα ι 
διά τής ένεργείας δυνάμεων νά μεταβάλτ) τήν εαυτού κατάστασιν.

“Οσον άφορ^ τήν έννοιαν τής παραστάσεως ή άντίληψ ις είναι διά
φορος. Χαρακτηριζομεν τάς παραστάσεις ώς εικόνας α ϊτινες έκ τών α ν 
τ ιληπτώ ν υπολείπονται έν τ·?ί ψυχ·7) μετά τήν έξαφάνησιν τοϋ ερεθισμού* 
ή διασάφησις αϋτη εΰρίσκεται έν συμφωνία μέ τήν παιδαγωγικήν καί 
τήν γλωσσικήν χρήσιν. Ή  ψυχολογία έν τούτοις δίδει τή, λέξει τ ιαρά -  
στασις  καί καθολικήν τινα  σημασίαν. Ό  “Ερβαρτος παν ό ,τ ι έν νένει 
είναι άντικείμενον τής συνειδήσεως ονομάζει παράστασιν. Τά αισθή
ματα  οϋτω λογίζονται ώς άπλα ϊ παραστάσεις, ένώ αί άλλα ι π α ια -

στάσεις ένομαζονται σύνθετοι καί παραγωγοί. Τό περιεχόμενον τής 
παραστάσεως θεωρείται η ώς αληθές ή κατά τό δυνατόν αληθές ή καί 
ως τ ι τών αδυνάτων, είτα περαιτερω ώς τις ίδιότης, ώς μορφή πράγ
ματός τίνος, ώς τ ι συμβεβηκός τού εξωτερικού ή τοϋ έσυ;τερικού κό
σμου. Ο W u n d t  εξ άλλου άντ»λαμβάνετα ι τήν έννοιαν τής παρα
στάσεως στενώτερον. Εννοεί ΰπό ταύτην τήν έν ι γ  /μ.ετέία συνειδήσει 
παραχθεϊσαν εικόνα αντικειμένου τινός ή γεγονότος τοϋ έξωτεοικοϋ 
κόσμου, άόιαφορον άν τό άντικείμενον είναι πραγματικόν ή γενικώς 
άν αληθές ή μόνον μνημονικόν άντικείμενον είνα ι. ΙΙαοαστάσεις, α ϊ-  
τινες έκ πραγματικού άντικειμένου πορίζονται άνομαζονται κ α τ ’ αΰ- 
τόν αντιλήψεις καί έποπτεία ι. Τήν διαφοράν, ότι τά  πραγματικά 
αντικείμενα δυνατόν νά είναι παρόντα ή άπόντα , δεν λαι/.βάνει ύ π ’ 
οψει ο W u n d t .  ΙΙαραστάσεις εκ μ.ονον μ.νημονικών άντικειμ-ένων 
ονομάζει άναμνηστικάς εικόνας ή φαντα,στικάς παραστάσεις.

‘ Τπό πα ιδαγωγικήν έποψιν τά ΰφ ’ ήμών έμπεδωθέν σύμπλεγμα 
είναι τά  μάλιστα χρησιμώτατον. Είναι ήαίν νϋν δέ άκριβώς ννω σ τά , 
1) Τά αισθήματα ώς τά  συστατικά στοιχεία τής συνειδήσεως ήμώ ν, 
έν οίς δύναται τις νά διακρίνη τό περιεχόμενον, τήν ίσχΰν καί τόν 
συναισθηματικόν τόνον, 2) αί αντιλήψεις καί έποπτείαι ώς τα  κατά  
χρόνον καί χώρον κατά τό μάλλον καί ήττον ώρισμένως μ,ορφούμενα 
αισθήματα έπί τνϊ παρουσία τοϋ έξωτερικοϋ άντικε'αένου, έξ οΰ οί 
αισθηματικοί έρεθισμοί έξεπορεύθησαν, 3) α ί παοαστάσεις ώς αί έκ 
τού αντιληπτού έν τν) ψυχή, ύποληφθείσαι εικόνες, ένθα ή παο^υσία 
τών προκαλεσάντων ταύτας αντικειμένων δεν προϋποτίθεται πλέον.

Α ΰται α ί εικόνες α ιτ ινες διά τής παραστατικής ένεργείας τής ψυ
χής προέκυψαν, δύνανται έν τ·?ί συνειδήσει νά είναι παροΰσαι καί έπί 
πολΰν χρόνον νά έμμένωσιν, άλλά  καί δύνανται νά κατασταθώσι ίλή 
συνειδηταί, ούτως ώστε όι ήμας ή έφ’ ώρισμενον χρόνον ή καί διά 
παντός νά φαίνωνται όλως άπολεοθείσαι. ΓΙολλαπλώς έν τού- 
τοις τούτο είναι μόνον φαινόμενον. Και ΰπό τό κατώφλιον τής συνει- 
δησεως εργάζονται περαιτέρω αί παραστάσεις ΐνα ή έπί ευνοϊκής εΰκαι- 
ρίας άνχμένουσαι α ')  άναλλοιώτως έπικρατήσωσιν ή β ')  είς συνδέ
σεις είσέλθωσι καί νέας εικόνας παραγάγωσιν. Έ ν τή τελευτα ία  πεοι-



πτώσει οΰχί σπανιως προκύπτει ϊνα  παράγωνται πλάσμ ατα , τά  όποια 
γ ’ ) έκ τών κανονικών αναφορών τοϋ άντιλαμβάνεσ&αι καί παριστανειν 
νά παρεκκλίνωσιν. Έ χομεν τούτου ενεκα υπό τάς παραστάσεις δ ιά 
φορα αύθις είδη νά διακρίνωμεν, 1) τάς αναμντ,στικας εικόνας, 2) τά  
φαντασίας πλάσματα  καί 3 ) τάς φαντασίας παραστάσεις.

R I  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ
Κατά τόν Kelir

A ' .

Έν τη γλοοσσικιΐ εκθέσει πρόκειται κυοίο>ς περί τούτου, 
πώς δηλονότι ιδέας, ας έχουσιν είς τΐιν  εαυτών κατοχήν οί 
παϊδες νά δύνανται νά έκφράζωσι λογικώς και έν όρθη γλωσ
σική ιιορφη πρώτον μέν προφορικώς κατόπιν δέ και γυα- 
πτώς. Ή γραπτή έκθεσις δύναται φυσικώς νά άπαιτηται 
τόσω ηάλλον, δσω έχουσιν ύπερνικηθη ήδη αί κύριαι δυσκο- 
λίαι καθόσον άφορα εις τήν ώραίαν γοαφίιν κιιι τιιν ορθο
γραφίαν, έπειδή δσω περισσότερον πρός ταύτα τά πράγματα 
έχει νά παλαιση ο μαθητης, τοσω μάλλον καθίσταται ανίκα
νος νά συγκεντροϊ τήν π ρο σοχή ν  του είς τό περιεχόιιενον 
τής έκθέσεως, ήτοι είς τάς ιδέας. Ιΐρός τούτοις δέν /τρέπει 
νά λησιιονή τις οτι προ τής διδασκαλίας τών έκθέσεο^ν οφεί
λει νά έχη οπωσδήποτε λήξει ή διδασκαλία τών ορθογραφι
κών γυιινασμάταη·, και οτι κατ’ ακολουθίαν ούδεμία ιδιαιτέρα 
έκθεσις έπιτρέπεται νά  άπαιτηται άπό τούς μαθητάς, προ 
τοΰ τετάρτου σχολικού έτους.

Καλλιεργούνται δέ τά προπαρασκευαστικά γυμνάσματα 
ποός τόν σκοπόν, ϊνα προσφέρη ό διδάσκαλος διά τής δλης 
διδασκαλίας τΐιν άντιστοιχοΰσαν ποσότητα τών ίδεών έν

καταλλήλω ποιότητι, και ϊνα έφωδιασμένος μέ τήν μεγίστην 
ύπομονήν ΐ'.αί την ανένδοτον επιμονήν καθοδηγη τους μα- 
θητάς είς τό έκφράζεσθαι σαφώς, όρθώς και μέ καθαράν προ
φοράν έν πλήρεσι μάλιστα άπαντήσεσι και έν όλοκλήροις 
προτάσεσιν είς δ,τι ούτοι τελβίως ένόησαν, προσέτι δ’ ϊνα oi 
μαθηταί τά άπό στήθους μεμαθημένα τεμάχια δσω τό δυνα
τόν παραδειγματικώς ν ’ άπαγγέλλωσι και νά κέκτηνται έν 
τώ διηγεϊσθαι άσκησίν τινα, και τέλος ϊνα είνε τόσον άνε- 
πτυγμένοι οί μαθηταί είς τήν γραφήν, ώστε άναγνωσθεϊσαι 
προτάσεις καί μεμονωμένα τεμάχια τοϋ αλφαβηταρίου κατά 
προτάσεις όρθώς καί όρθο|'ραφικώς νά γράφωσι καί άπό μνή
μης καί καθ’ ΰπαγόρευσιν.

’Αλλά πρέπει πρός τούτους όητώς νά τονισθη, οτι πάντα 
τά νοαπτά γυμνάσματα τών κατωτέρων τοίχων πρέπει ίδια-11/ I C L 1/ " L
ζόντως τόν σκοπόν τούτον νά ύπηρετώσιν, ήτοι τάς δυνα- 
τάς δυσκολίας κατά τό δυνατόν νά ΰπερνικώσι καί νά καθι- 
στώσι τόν μαθητήν ικανόν είς τήν ορθήν παράστασιν τών 
έξωτερικών πλευρών τής γλώσσης, τόσον δηλ. τής καθαράς 
καλλιγραφίας, δσον έπίσης καί τής ορθογραφίας. Ούτω λοι
πόν προκύπτουσιν αί είς τήν προφορικήν τών ίδεών έκφρα- 
σιν, έχουσαι τάς ρίζας των, γραπταί άσκήσεις τών κατωτέ
ρων τάξεων, κατά προτίμησιν όέ αί άσκήσεις γραφής λέξεων 
καί προτάσεο)ν- τό μέν έπί τοϋ μαυροπίνακος, τό δέ άπό τοϋ 
άλφαβηταρίου τ .έ .  ή άναπαραγωγή γραπτώς άναγνωσθέν- 
των τεμαχίων καί άπό μνήμης μεμαθκιμένων-—πολύ σπου- 
δαΐον !—Ένώ λοιπόν ήμεϊς έφιστώμεν τήν προσοχήν μας 
έπί τούτου, ϊνα αί τελούμενοι ένέργειαι κατά τόν προπαρα
σκευαστικόν κύκλον διεξάγονται κατά τόν τρόπον, τόν 
όποιον διεπραγματεύθημεν είς τό περί ορθογραφίας καί γραμ
ματικής κεφάλαιον, χωρούμεν αμέσους είς τόν Βον κύκλον, 
δστις διαπραγματεύεται άποκλειστικώς τάς ίδιαζούσας τών 
έκθέσεων άσκήσεις, αϊτινες άρχονται άπό τού τετάρτου Σχο-



λικοϋ έτους και έξακολουθοϋσι μέχρι της έγκαταλειι|;εως 
τοΰ Σχολείου.

I t .

Αί άπο τοϋ τετάρτου σχολικού έτους άρχόμεναι εκθέσεις 
είσι ή τοιαϋται, αί όποϊαι έμπεριέχουσι σκέψεις δοΟείσας 
τοΐς ιιαθηταϊς, ή τοιαϋται, αί όποϊαι περιλαμβάνουσιν ιδίας 
τών μαθητών σκέψεις. Διαιρούνται επομένως αί άσκήσεις 
τοϋ λεκτικού ύφους είς ά ν α π α ρ α γ ω γ ι κ ά ς  καί π α ρ ά
γ ω  γ ι κ ά ς. Αί μέν πρώται κατορθοϋνται α') διά τοϋ άνα- 
γνωστικοϋ βιδλίου, διά της εμβριθούς δηλ. πραγματικής 
και γλο^σικής άναλύσεως τοϋ άναγνωστικοϋ τεμαχίου, $') 
διά της αμέσου ίδιας· παρατηοήσεως τών αντικειμένων, τών 
όποιων ή ουσία κατά βάθος συνεζητήθη μεταξύ διδασκάλου 
καί μαθητών. Αί δέ π α ρ α γ ω γ ι κ α ΐ άσκήσεις άποβλέ 
πουσιν είς την άνεύρεσιν της ΰλης, ή είς την άνεύρεσιν τής 
μορφής, ή καί είς την άνεύρεσιν άμφοτέοων, αύται δ’ άνή- 
κουσιν είς τά Ιδιαίτατα εΐδιι τών εκθέσεων είς τά όποϊα ό 
§ίος τών παίδων παρέχει τήν ύλην.

Αί έκθέσεις είνε κυριολεκτικώς τό σπουοαιότατον μέρος 
έν τω έδάφει της γλωσσικής διδασκαλίας,, είνε ή κορωνίς 
τοϋ παντός. Πάσαι αί λοιπαί γλοοσοικαί άσκήσεις άποκορυ- 
φοϋνται είς τά γυμνάσματα τών έκθέσεων, δπως έν γένει ολό
κληρος ή σ/ολική διδασκαλία οφείλει νά τίθηται είς τήν 
ύπηρεσίαν τούτων. Όθεν δύναταί τ ις  αντιστρόφως νά  άπο- 
φανθή έκ τών άποτελεσμάτων ταύτης τής άσκήσεως περί 
τών καρπών τών λοιπών μαθημάτων καί διά τοϋτο ώνόμασέ 
τις τάς έκθέσεις ούχί αδίκως «οφθαλμόν τοϋ Σχολείου.» 
«’Οφείλει τ ις νά άσκήται είς τό γρά^ειν» λέγει ό L erder, 
«έπειδή τό κονδύλιον οξύνει τήν διάνοιαν, ρυθμίζει τ ίιν  
γλώσσαν, αναπτύσσει τάς ιδέας καί κάμνει τίιν ύυχήν θαυ- 
μασίως ενεργόν. Μόνον οί λαοί οίτινες γράφουσι καίάναγι-

γνώσκουσι είνε άληθώς άνεπτυγμένοι λαοί.»’Αλλ’δσον σπου
δαία είνε ή άσκησις έν τη γραπτή παραστάσει τών ίδεών καί 
δσον περισσότερον καιρόν καί κόπον καταναλίσκουσιν ένιοι 
διδάσκαλοι είς τάς εκθέσεις, τόσον τοϋτο δεν κατοοθοϋται 
είς μερικά σχολεία. Ή αιτία τοϋ φαινομένου τούτου διαλευ- 
καίνεται κατά πολλαπλούς τρόπους, τους κυοιοίτάτους τών 
όποιων ήμείς προσάγομεν, α') έλλείπει ή γενική μόρφο^σις, 
§') έλλείπουσι τά άναγκαιοϋντα διά τήν ετοιμασίαν τών εγ
γράφων έκθέσεων γυμνάσματα, ή άναγκαία δηλ. γλ(οσσική 
προπαοασκευή, γ') αποχωρίζονται αί άσκήσεις τών έκθέ
σεων πάρα πολύ άπό τά λοιπά αντικείμενα τής διδασκαλίας, 
ένώ έπιβάλλεται νά συνδέωνται, δ') άπαιτεϊ τις παρά τών 
παίδων πάρα πολλά διά μιας, άπαιτεϊ πρωτοτυπίας, έν ω τό 
Δημοτικόν Σχολεΐον μέ καλλαισθήτους άναπαραστάσεις 
οφείλει νά εινε πολυ εύχαριστημένον, ε') δεν άκολουθεΐται 
ώς έπί τό πλεϊστον ούδεμία αύστηοά γεννετική πορεία τΓις 
διδασκαλίας.

Τό πράγμα είνε όοθώς πολυ σπουδαιότεοον ή δσον δύνα
ταί τις νά ύποθέση.

(’Ακολουθεί)
( ’Εκ τοΰ Γερμανικόν) Π. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Η Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Ι Σ  Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ  ΕΚ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε Ω Σ
ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ ΑΠΟ Τ Η Σ  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ  ΤΟΥ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Ο Υ  ΚΡΑ Τ Ο Υ Σ  

Μ Ε Χ Ρ Ι  Σ Η ΜΕ ΡΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ '.

(Συνέχεια σελ. 78 τοΰ Δ', τεύχους τοΰ Γ'. τόμου)

Διά τοϋ Χ(->' Νόμου τής 1 1 Ίχνουαριου 1878 συνέσττ, ex νέου 
έν Άβήναις Διδασ/.χλεϊον έ π  τ·?, βασει τών νεωτερων πα ιδαγωγικών



αρχών καί συστημάτων και έτέθη τέρμα είς τήν ανωτέρω περιγραφεϊ- 
σαν λυπηοάν κατάστασιν τής ΔημοτιΧής Έ κπαιδεύσεως. Δ ιά τοϋ νό
μου τούτου ώρισθησαν τά  έν τοις σχολείοις τής στοιχειοίδους Έ κ π α ι-  
δεύσεως διδαχθησόμενα μαθήματα καί τά  έν τφ  ίδρυομένα) Διδασκα- 
λείω . Ώρισθησαν ποοσέτι καί τά  προσόντα τών μελλόντων νά γίνωσι 
δεκτοί ώς μαθηταί τού Διδασκαλείου τούτου' οί έκ τού Διδασκαλείου 
ίξερχόμενοι έτύγχανον διπλώματος δημοδιδασκάλου μέν Α '. τάξεως ο1 
τυ/όντες τού βαθμού άριστα, Β '.  δέ τάζεως οί τυχόντες τού βαθμού 
λίαν καλώς καί Γ '.  τάξεως οί τυχόντες τού βαθμού καλώς.

Οί δημοδιδάσκαλοι Γ ' τάξεως ώρίσθη νά διορίζωνται έν τοϊς σχο- 
λείοις τών χωρίων καί έν τοϊς τών πρωτευουσών τών δήμων' οί δημο
διδάσκαλοι Β '. ταξεως έν τοϊς σχολείοις τών πρωτευουσών τών επαρ
χ ιώ ν, καί έν ελλείψει δημοδιδασκάλων Α '.  ταξεως, καί έν τοϊς τών 
πρωτευουσών τών νομών. ’Αλλά ή διάταξις αυτη διά τού ΩΝΘ' Νό
μου περί συστάσεως Διδασκαλείου έν Πελοποννήσφ καί ' Επτανήσω 
έτροποποιήθη ούτω : «Οί άπό τών διδασκαλείων άναγνωρισθησόμενοι 
διδάσκαλοι δευτέρας τάζεως διορίζονται ώς διευθυνταί δημοτικού σχο
λείου έν ταϊς πεωτευούσαις δήμων η έπαρχιών, οι δέ άναγνωρισθησό- 
μενοι πρωτοβάθμιοι διορίζονται τοιούτοι έν πρωτευούσνι έπαρχιών η 
νομών. Έ ν έλλείψει δέ δευτεροβαθμίων δημοδιδάσκαλων, διορίζονται 
καί τοιτοβάθμιοι έν πρωτευούσαις δήμων' ώς δεύτεροι δέ δημοδιδά
σκαλοι σχολείου, έχοντος ανάγκην πλειόνων τοϋ ενός διδασκάλων, 
δύνανται νά διορισθώσι έν σχολείοις πρωτευουσών νομών ή έπαρχιών 
καί δευτεροβάθμιοι η τριτοβάθμιοι, έν δέ τοϊς σχολείοις τών κωμών 
διορίζονται τοιτοβάθμιοι' δύναται κ α τ ’ ίδιαν βούλησιν νά διορισθί) καί 
πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έν σχολείω κώμης, ά λ λ ’ έχων τον μ ι
σθόν καί τάς άποδοχάς τριτοβαθμίου» .

Δ ιά τοΰ αυτού ΧΘ' νόμου έκανονίσθη καί ό μ,ισθός τών έκ τού 
Διδασκαλείου έξερχομ.ένων δημ,οδιδασκάλων ώς εξής : Τών δημοδιδα
σκάλων Γ '.  τάζεως είς δραχμ,άς 8 0 ' τών τής Β '.  100 καί τών τής 
Α '.  είς δραχμάς 140 , πλήν τών προϊσταμένων τών έν ’Αθήναις, Σύ
ρω, ΙΙάτραις καί Κερκύρα δημοτικών σχολείων, ών ό μισθός ώρίσθη 
είς δραχμάς 180 (πλήν τοϋ μισθού τούτου είσέπρα-.τον καί δί

δακτρα). Κατά τό έτος 1880 διά τοϋ Νόμ,ου ΩΝΘ’ . τής 6 
Μαίου τού έτους τούτου ίδρύθησαν δύο. ετι Διδασκαλεία *έν έν Ιίελο- 
ποννήσω καί εν έν Έ πτανήο 'ω . Κατά δέ τό έτος 1882 διά τού Νόμ,ου 
,Α ΙΒ '. τής 12 ’Ιουνίου τού έτους τούτου ίδρύθη καί έτερον έν Θεσ
σαλία . Διά Β. Δ ιαταγμ άτω ν δέ ώρισθησαν ώς έδραι τών τριών τού
των Διδασκαλείιον α ί έξής πόλεις' ή Τρίπολις διά τό έν Πελοποννήσω, 
ή Κέοκυρα διά τό έν Έ πτανήσω  καί ή Λάρισα διά τό έν Θεσσαλίί»:.

Διά τού Β. Δ ιατάγματος τής 3 Σεπτεμβρίου τού έτους 1880 
περί μεθόδου διδασκαλίας έν τοϊς δημοτικοϊς σχολείοις ώρίσθη, 1) έν 
οίς σχολείοις τοϋ Βασιλείου διορίζονται δημοδιδάσκαλοι άνεγνωρισμέ- 
νοι διά πτυχ ίων τών νεων Δ ιδασκαλείων, ή δημοδιδάσκαλοι, άσκη- 
θέντες έπαρκώς έν προτύποις προσκλήσει τού Γενικού Έπιθεωρητού, 
ώστε νά δύνανται νά διδάσκωσι συνδιδακτικώς,ή διδασκαλία τών μ α 
θημάτων θέλει ένεργεϊσθαι συνδιδακτικώς, διαι:ουμενων τών μαθητών 
είς τέσσαρας, ή καί πέντε έν άνάγκν) ένιαι,σίους ψάξεις, κατά  τήν έν 
τοϊς προτύποις τοις προσνρτημένοις τοϊς διδασκαλείοις επικρατούσαν 
μέθοδον καί τά ζ ιν ' 2) έν τοϊς όλιγοπλ^,θέσι σχολείοις, έν οίς καθ’ ημέ
ραν παρόντε; μαθηταί δέν ΰπερβαίνουσι τούς πεντηκοντα , ώσαυτως ή 
διδασκαλία δυνάμει τοϋ ίσχύοντος οδηγού θέλει ένεργεϊσθαι συνδιδα- 
κτικώς, διαιρουμένου τοϋ σχολείου είς τέσσαρας ένιαυσίους τάξεις , καί 
λογιζομένου τοϋ σχολικού έτους άπό τής πρώτης Σεπτεμβρίου, κατά 
το έκδοθησόμενον υπό τού 'Υπουργείου έπισημ.ον πρόγμ,αμμα καί τάς 
περί Εφαρμογής τούτου έκδοθησομένας οδηγίας- 3) έν οίς σχολείοις 
διορίζεται δεύτεοος διδάσκαλος φέρων πτυχίον νέου διδασκαλείου, ό 
μέν πρώτος τού σχολείου διδάσκαλος (ό διευθύνων) διδάσκει τά  άνώ- 
τε ϊα  συνδιδακτικώς διδασκόμενα τμ ή μ α τα , ό δέ δεύτερος διδάσκαλος 
διδάσκει τό κατώτερον τού σχολείου τμήμα διαιρών αύτό είς τάξεις , 
δύο ή καί τρεϊς έν άναγκ·/), συνδιδακτικώς κατά  τήν έν τ φ  προτύπω 
μέθοδον και τάξ ιν .

Δ ιά τού Β . Δ ιατάγματος δέ τής 16 Μαρτίου τοϋ έτους 1881 
ύπεχρεώθησαν παντε ; Ά δτμοδιδασκαλοι καί δημ.οδιδασκαλισ<ται οί 
έν τοϊς δηυιοσυντηρήτοις ή ίδιοσυντηρήτοις διδάσκοντες, πλήν τών πρό 
τοϋ 1862 άναγνω;ισθεντων πρωτοβάθμιων και τών y  πο τών νεων 0t-



δασκαλείων, κοά οί βουλόμενοι τών έκτο; ύπηρεσία; διατελούντων νά 
άσκηθώσι κατά περιφεοείας, παρά τοϋ άρμ.οδίου Υπουργείου προσκα
λούμενοι, έν το ί; προτύποι; ή καί έν τοΐς κεντρικοί; πρωτευουσών νο
μών ή έπαρχιών δημοτικοί; σχολείοι;,ΰπό τού αύτού 'Γπουργείου όρι- 
ζομ,ένοις έπί εξ τουλάχιστον έβδομαδα;, δ ι’ υποδειγματική ; διδασκα
λ ία ; ΰπό τού έν έκάσττ, περιφερεία δημ.οτικών σχολείων άποστελλο- 
μ.ένου παρά τού 'Γπουργείου Έπιθεωρητού κατά  τ ά ; οδηγία; τού 
Γενικού Έπιθεωρητού καί την έπίβλεψιν αυτού, η διευθυντού Δ ιδα
σκαλείου η προτύπου.

Ώ ; τοιούτοι έπιθεωρηταί προ; άσκησιν τών δηαοδιδασκάλων ώοί- 
σθησαν, 1) οί διδάσκοντε; τά  πα ιδαγω γικά  έν το ϊ; διδασκαλείοι; 
καθηγηταί, 2 ) πρωτοβάθμ.ιοι δημοδιδάσκαλοι από τών νέων διδασκα- 
λείιον άναγνωρισθέντε; μ,ετά διετή έν πρωτευούσαι; νομ,ών ή έπαρχιών 
υπηρεσίαν, 3) πρωτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι έπι δύο τουλάχιστον 
ετη έν προτύποι; σχολείοι; ώ ; τακτικο ί διδασκαλοι ύπηρετήσαντε;, 
4 ) οί έν Γερμ,ανί^ η ’Ελβετία είδικώ; τά  πα ιδαγω γικά  σπουδάσαντε; 
καί έν διδασκαλείοι; άσκηθέντε;. Μετά τήν άνωτέοω άσκησιν π ά ντε ; 
οί δημοδιδάσκαλοι πλήν τών έξαιρεθέντων διά τού Β. Δ ιατάγματος 
τούτου ύπεχρεώθησαν καί ΰπέστησαν διαδοχικώ; πρακτικήν κυρίω; 
έξέτασιν έν Δ ιδασκαλείω .

Οΰτω λοιπόν διά τών έκ τών νέων Διδασκαλείων έξελθόντων δη 
μοδιδασκάλων καί διά τών κατά τό ανωτέρω 13. Δ ιάταγμ,κ άσκηθέν- 
των έφηρμ,όσθη ή «υνδιδακτική μ.έθοδο; έν ιο ί ;  Δημοτικοί; σχολείοι; 
τού Κράτου; καί κατηργήθη ή άλληλοδακτική.

(ακολουθεί) . Ή λ .  Γ ο ντζέ ς

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ
Ό  κ. Λάμ,ψα; διεκοψε προσωρινώ; τήν περί τή ; πορεία; τή ; διδα

σκαλία ; πραγματείαν του, καθότι είνε άπησχολημιένο; ε ί; τήν κρίσιν 
τών βιβλίων τή ; Δημ.. Έ κπαιδεύσεω ;. Θελει δέ εξακολουθήσει ταύτην 
έν το ί; έπομενοι; τεΰχεσιν ευθΰ; ώ ; απαλλαγή) έκ τή ; προσθέτου ταύ- 
τη ; εργασία;.k 4 *

Ν Ο Μ Ο Ι  Χ Η Β
r .S f» t  α υ ν τ ά ς ε ω ν  τ ώ ν  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  υ π α λ λ ή λ ω ν  ώ ς  έ τ ρ ο -  

π ο π ο ιή δ ϊ}  τ ο ΰ  , Γ Ι » Γ '  τ ή ς  I »  ’ Ι ο υ λ ί ο υ  1 9 0 » .

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ Α'.
Περι συντάξεως τών πολιτικών υπαλλήλων.

"Αρθρον 1 .

Δ ικαίωμα εί; σύνταξιν έ'χουσιν οί διά Βασιλικού Δ ια τάγμ α τα ; 
εί; δημ,οσίαν υπηρεσίαν διοριζόμενοι καί μισθοδοτούμενοι παρά τού 
δημοσίου ταμ,είου, οί δημοδιδάσκαλοι άμ.φοτέρων τών φύλιον καί οί 
υπογραμ,μκτεί;, πρωτοκολληταί καί γραφεί;, οί ε ί; δημ.όσια γραφεία, 
δυνάμει τών κειμ,ένων νόμ,ων διοριζόμ.ενοι.

Α . Εάν έχωσιν είκοσι πέντε ετών υπηρεσίαν καί εξήκοντα έτών 
η λ ικ ία ν .

(Ι\όμ.ος ,Γ Ρ Γ  άρθρ. 3) . . . στερούνται τού δικαιώι/ατο; τή ; 
συντάξεω ; οί μή συμ.πλτ,ρώσαντε; είκοσιπενταετή ΰπηιεσίαν καί εξή
κοντα έτών ηλ ικ ία ν, έάν άπολυθώσι.

α ' . )  Δυνάμ.ει τού άρθρου 200  έδάφ. α ' (*) τού νόμου Σ ΙΒ ' πεοί 
δημοσίου λογιστικού τού Κράξου;.

β ' . )  Διότι άπέσχον αΰτογνωμ,όνως τή ; έκπληρώσεω; τών καθη
κόντων αυτών υπέρ τόν μ.ήνα ή έ’νεκεν άμ,ελεία; ή διαγωγής άσυμ,βι- 
βάστου προ; τήν θέσιν, ήν κατέχουσι.

Β .)  (τρπθ. διά τού <ΓΙ>Ιν  Νόμ.ου). Έ άν έν τή, έκτελέσει τών 
καθηκόντων αυτών καί ένεκα τα ύ τη ; ΰπέστησαν σωμ,ατικήν ή διανοη
τικήν βλάβην, συνεπαγοριενην πρό; τό ΰπηρετείν ανικανότητα δ ια ο  
κούσαν ύπερ τους τρεί; μ ή να ;, ή έκ λοιμωδών ή ένδημ.ικών νόσων 
ΰπέστησαν όμ.οίαν βλάβην, έφ’ όσον χρόνον διαρκέση ή άνικανότης 
αυτη .

(*) Νό(ΐ. Σ ΙΒ '. αρθρον 209 έοαο. α ’ . Έ άν δεν ανα-λ^ρώ®·/, έντός 24 
ωρών τό άνακαλυοβεν ελλειμμα τοϋ ταμείου του κατο τό diifaov 199.



Γ '. )  Έ άν μετά είκοσι πέντε ετών υπηρεσίαν άπολυθώσιν α υτής, 
καίτοι [/.ή συμπληρώσαντες τό εξηκοστόν έτος της ν',Λ>.κ.ίοίς. Η ένεκεν 
υποβιβασμού παραίτησις έξομοιούται μέ άπόλυσιν.

Λ .)  Έ άν δικασταί καί ψήφον έχοντα μέλη τοϋ Ε λεγκτικού 
Συνεδρίου οντες, καί άποκτήσαντες ήδη τό δικαίωμα τής ίσοβιότη- 
τος κατά τόν περί τούτου νόμον, ΰποστώσι την ενεκα γήρατος ft 
διαρκών νοσημάτων άποχώρησιν, κατά  τάς τού αυτού νόμου δια

τάξεις.
"Αρθρον "2.

(κατηργήθη διά τού <Γ Ρ Γ ' νόμου).

"Αρθρον 3 .
Είς τόν χρόνον της υπηρεσίας λογίζεται η τε έπί της Βασιλικής 

Κυβερνήσεως καί ή πρό αυτής ά π ’ αρχής τού υπέρ τής αυτονομίας 
άγώνος δημοσία υπηρεσία, συνεχής η μη. Π ολιτική , στρατιωτική καί 
ναυτική υπηρεσία λογίζεται κατ:. τους περί στρατιωτικών καί να υ τ ι
κών συντάξεων νόμους. Ό  χρόνος τής υπηρεσίας πρός άπόκτησιν τού 
δικαιώματος είς σύνταξιν αρχεται άπό τής συμπληριόσεως τού δέκατου 
ογδόου έτους τής ηλικ ίας.

’ Αρθρον 4.
(τροπ. διά τού ,Γ Ρ Γ ' νόμου). ‘ Η σύνταξις ορίζεται κατά τόν 

μέσον όρον τοϋ μισθού τών εξ τελευταίων έτών τής υπηρεσίας.

"Αρθρον 5 .

"AiOiov 6.ι »
(τροπ. διά τού ,Γ Ρ Γ ' νόμου). Ή  σύνταξις συνίσταταΓ 
α/.) Έ ν ταϊς περιπτώσεσι τού Α ’ . καί I” . έδαφίου τού άρθρου 

1 ε’ ς τόσα πεντηκοστά τού κατά  τό ά'ρθρον 4 μέσου δρου τού μισθού 
τού υπαλλήλου, δσα είνε τά  έτη τής υπηρεσίας του.

β '. )  Έ ν τή περιπτώσει τού Β ’ . έδαφίου τού ά'ρθρου 1 είς τόσα 
πεντηκοστά τού y-εσου δρου τοϋ μισθού τών 6 τελευταίων έτών 
τής ΰπηοεσίας τού υπαλλήλου, οσα είνε τά  έτη τής υπηρεσίας

αυτού, προστιθέμενων είς τκ ϋ τα  έπί πλέον καί πεντε ετών, άλλα  
μόνον μέχρι συμπληρώσεως έτών 2 5 . "Αν ή υπηρεσία τού παθόντος 
υπαλλήλου είναι έλάσσων τών 6 έτών, λαμβάνετα ι ώς βάσις τής συν
τάξεως ό μέσος δρος τού μισθού τής υπηρεσίας τού υπαλλήλου.

γ ' . )  Έ ν τ·7| περιπτώσει τού Δ ',  έδαφίου τού 1 άρθρου είς είκοσι 
καί πεντε πεντηκοστά τού μέσου δρου τού μ,ισθού τών ές τελευταίων 
έτών τής υπηρεσίας καί άν οΰτος δέν συνεπλήρωσε τό εικοστόν πέμ- 
πτον τής υπηρεσίας έτος- άν δέ έχγ, υπηρεσίαν μειζονα τών 25 έτών, 
ή σύνταξις ορίζεται κατά τό α '.  έδάφιον τού άρθρου τούτου.

"Αρθρον 7.

Κ ατά τήν συγκεφαλαίωσιν τοϋ πρός άπόλαυσιν τής συντάξεως 
ώρισμενου χρόνου τό έλαττον τών 12 μηνών δ ιάστημα, εί μέν είναι 
κατώτεοον τών 7 , δέν λογίζετα ι, εί δε είναι έπταμηνον ή άνώτερον, 
λογίζεται ώς πλήρες έτος.

"Αρθρον 3.
Έ ν τώ  κατά τό 4 αρθρον όριζομενω ποσφ τής συντάξεως τά  κλά

σματα τής δραχμής παραλείπονται.

Άρθρον 9 .
Οΰδείς λαμβάνει διπλήν σύνταξιν, ή σύνταξιν καί μισθόν, ή σύν

ταξιν καί άποζημίωσιν Βουλευτικήν ft Γερουσιαστικήν, ή σύνταξιν 
καί άποζημίωσιν είς έθνικήν γή ν ' ουδέποτε δέ ή σύνταξις υπερβαίνει 
τά  τρία τέταρτα τού μ,ισθού τού τελευταίου έτους τής ύπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '.

Περί τής συντάξεως τών χηρών καί ορφανών τών υπαλλήλων.

’  Αρθρον 10.

Δ ικαίωμα είς σύνταςιν , κατά τά  εν τώ  έπομενω άρθρψ οριζόμενα, 
έχουσι μόνον έν ταϊς περιπτώσεσι τού 1 άρθρου.

α ' . )  Ή  χήρα τού συνταξιούχου ή τού άποκτήσαντος τό πρός 
σύνταξιν δικαίωμα.

β '. )  Τά ανήλικα νόμιμα ούχί δέ καί τά  θετά τέκνα αυτού.



γ ' . )  Ή  χήρα καί τά ορφανά τοΰ συμπληρώσαντος τήν ΰπηοεσίαν 
τών είκοσι πέντε έτών, άποβιώσαντος δέ έν τί) ύπηρεσία προ τής «υ ιι-  
πληρώσεως τής ηλ ικ ία ; τών εξήκοντα έτών.

S '.)  (ώ ; έτροποποιήθη διά τοϋ /Γ Ρ Γ ' Νόμου). Ή  χήρα καί τά  
ορφανά τοΰ έν τίί έκπληρώσει τών καθηκόντων αΰτοΰ καί ένεκα το ύ 
της φονευθέντος ή τραυματισθέντος καί έκ τών τραυμάτων άποθανόν- 
τος, ώς καί ή χήρα ''-5'-ί τά  ορφανά τοϋ έκ λοιμιΰδους ή ένδηαική; 
νοσου άποθανόντος εν τνί εκπληρώσει τών καθηκόντων αΰτοϋ.

"Αρθρον 11.
Ή  σύνταξις τής μ ή έχούσης άνήλικας υιούς η άγαμους θυγατέρας 

χήρας, ή τού ορφανού μητρός τέκνου, καί ή τοϋ έ’χοντος μητέρα, άπο- 
λέσασαν τό πρός σύνταςιν δ ικαίωαα, ορίζεται εί; τό ημισυ τής συν
τάξεως, ή ; άπηλαυσεν, ή είχε δικαίοψ,α ν ’ άπολαύσν) ό σύζυγος ή ό 
πατήρ.

Τής εχούσης ενα η πλείονας άνήλικας υιούς ή άγαμους θυγατέ
ρας, τών πλειόνων τοϋ ένός ορφανών μητρός ανηλίκων υιών ή άγαμων 
θυγατέρων, καί τών έχόντων μητέρα άπολέσασαν τό πρός σύνταξιν 
δικαίωμα, εί; τά  τρία τέταρτα τής συντάξεως τοϋ συζύγου η πατοός.

"Αρθρον 12.
Ή  κατά  τό προηγούμενον αρθρον σύνταξις άνήκει κατά  τό ημισυ 

μέν εί; τήν χήραν, κατά δέ τό έτερον ημισυ εί; τό τέκνον η τά  τέκνα 
κατά  ίσα; μερίδα;.

Αν μετά τήν άποβίωσιν τής μητρό; έπιζνί ε ί; μόνον άνήλιξ υιό; 
η μία άγαμο ; θυγατηρ, ή σύνταξι; αΰτοϋ δίδεται κατά τούς όοου; 
τού άρθρου 11 | 1.

Αν επιζώσι πλείονες τού ένός ανήλικες υιοί ή άγαμοι θυγατέρες 
κατά  τοΰ; δρους τοϋ άρθρου 11 $ 2.

Μετά τήν ένηλικιότητα, άποκατάστασιν, η άποβίωσιν απάντων 
αυτώ ν, ή χήρο  ̂απολαύει ίσοβίως τοϋ ήμίσεως τής συνταξεω ; τοϋ 
συζύγου της.

Προστίθενται διά τού άρθρ. 9 τοϋ ,Γ Ρ Γ ' Νόμου τά  έξής.
Η μετά τού συνταξιούχου συζευχθεϊσα καί τά  έκ τοϋ γάμου 

τούτου τέκνα όέν έχουσι δικαίωμα συντάξεως, έκτός έάν ό σύζυγος

έπανέλθν] είς τήν ύπηρεσίαν καί διατελέσ·/] έν αΰτ-Jj πλέον τών δύο 
ετώ ν.

"Αρθρον 13.
Λεν iyjjxjci ftt/tatcoua τεζός «τύνταζιν.

α .) Ή  διαζευγμένη ή κ α τ ’ αί'τησιν τού συζύγου άπό κοίτης καί 
τραπεζης κεχωρισ^ένη σύζυγο;.

β .) Έ  έντός τού τελευταίου έτους τής ύπηρεσία; άποκτησαντος 
δικαίωμα εί; σύνταξιν συζευχθεϊσα μ ετ ’ αύτοΰ, καί τά  έκ τού γάμου 
τουτου τέκνα , έκτος τών περιπτώσεων τού β '.  καί γ ' .  έδας,ίου τοϋ 
1 άρθρου.

γ .) Η μετά τού συνταξιούχου συζευχθεϊσα, καί τά  έκ τού 
γάμου τούτου τέκνα .

"Αρθρον 14.
Γα κατα τόν θάνατον τών γονέων δι’ ανίατον σωματικήν βλάβην 

ή νοσον ανίκανα πρός πορισμόν τών πρό; τό ζήν ενήλικα τέκνα έξο- 
μοιοϋνται πρός τά άνήλικα είς τό δικαίωμα τής συνταξεω ;.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'.

ΙΙερί αποβολής, διακοπής καί άνακτήσεως τοϋ δικαιώματος 
τής συντάξεως.

” Αρθρον 15.
Γο προς σύνταξιν δικαίωμα αποβάλλετα ι, έάν ό συνταξιούχος η 

ο εχων δικαίωμα ε ί; σύνταξιν.

X ' Καταόικασθή, δι’ άμετακλήτου άποφάσεω; έπί κκκουργή- 
μ α τι, ή έπί τισ ι τών έν το ί; άρθροι; 22 καί 24 τοϋ Ποινικού Νόμου 
* « i έν τ φ  άπό 20 Μαίου 1836 Β . Δ ια τά γμ α τι έν διαλαμβανομένοις 
πλημμελήμασιν.

β .) Αποβάλϊ) τήν Ε λλην ική ν  ιθαγένειαν.
Εν τ·7ι περιπτώσει τού α '.  έδαφίου ή σύνταξις δύναται νά άπο - 

δοθ/5 δια τό μέλλον ΰπό τοϋ Βασιλέως, έάν εί; τόν καταδικασθέντα 
απονεμηθτ) Βασιλική χάρις’ άποδίδεται δέ πάντοτε διά τό μέλλον, 
άμα ουτος νομίμως άποκατασταθή.



Έ ν τή περιπτώσει τοΰ 2 εδαφίου, τό δικαίωμα τής σ υντά^ω ς 
ά νακ τατα ι ώσαύτως δια τό μέλλον, εάν ό στερηθείς τ·?,ς Ε λληνικές 
ίθαγενείας άνακτήσγ, α υτήν.

γ ' . )  ’Αποβάλλει τέλος τό είς σύνταξιν δικαίωμα ή έλ&οϋσα είς

νέον γάμον χήρα.
’’Αρθρον 16.

Τό πρός σύνταξιν δικαίωμα διακόπτετα ι.
α ' . )  Έ άν ό συνταξιούχος άπέλθνί είς τήν άλλοδαπήν άνευ 

άδειας, ή διαμείν·/] έν αύτή ές μήνας μετά τήν έκπνευσιν τής 

άδειας του.
£ '.)  Κ ατά τήν άναλογούσαν είς τό τέκνον μερίδα, έάν ή Κυβερ- 

νησις άναδε/θνί τήν έκπαίδετσιν αύτοΰ.
Ή  σύνταξις αρχεται εκ νεου, άμα εκλειψωσιν οί λόγοι τής δια

κοπής. (ακολουθεί)

Π Ρ Ο Σ
τον κ. Κωνσταντίνον Δεδόπουλον, πρόεδρον τοΰ Συνδέσμου 

τών Ελλήνων Δημοδιδασκάλων κτλ. 
Ά π ό σ π α σ μ .»

πρακτικοί) τοΰ επαρχιακού συλλόγου δημοδιδασκάλων Μεγαρίδος 
συνταχθέντος κατά τήν συνεδρίασιν τής 31 Ιανουαριου ε. ε. 

έν Σαλαμΐνι.
ΆριΘ. Ιΐρωτ.
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Μετά τήν παραίτησιν τής διοικούσες Ιπιτροπής γενομέντ,ς ψηφο
φορίας έξελέγησαν οί κ . κ. Ή λίας Βλάχος ώς πρόεδρός, Ευάγγελος 
Ραβανός ώς ταμ ία ς καί Π αναγιώτης Δαμπολιάς ώς γραμματεύς.

ΈλήφΘη ή άπόφασις όπως ό Επαρχιακός Σύλλογος αΰτοδιοικεΐ- 
τα ι άποσπώμενος τής ένώσεως, έν τούτοις δύνατα ι νά συνεργάζεται 
μετά παντός συλλόγου έργαζομένου διά τήν Δημοτικήν έκπαιδευσιν. 

Έ ν Μεγάροις τ /i 2α Φεβρουάριου 1910
Ό  Γραμματεύς 

(Τ . Σ .) Π ·  Λ * μ .π ο λ ι ϊ ς

Π · Π · Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ *

Η ΙΤ Α ίΛ Ε Τ Σ ΙΣ  ΤΩΝ Κ Α 0 ’ Η Μ Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Κ ατά  μ ε τάφ ραα ιν  εκ τον  Γ ερμα ν ικο ί ’

ΤΠΟ Γ. Γρ.
(συνέχεια έκ τής σελ. 8. τοΰ τόμ. Γ'. τεΰχ. Α'.)

Χ χ ο λ ιχ α ί  τ ι μ ω ρ ί α ι .

ΑΙ σχολικαί τιμωρίαι άναφέρονται είς τήν διαγωγήν τών μαθη
τών εντός τοΰ σχολείου και έκτος αύτοΰ. Ε ίναι δέ αΰται α ί εξής· 
Έπίπληξις, ορθοστασία έπί τινα χρόνον, έργασίαι κατά τάς ώρας τής 
σχολής, κράτησις έν τώ σχολείο) καί επιβολή εργασίας, έπίπληξις 
ένώπιον πάντων τών μαθητών, απειλή αποβολής, αποβολή. Σωμα
τική τιμωρία είναι άπηγορευμένη.

Λ ιδ α σ κ α λ ε ϊο ν  π ρ ώ τ η ς  π ε ρ ι ό δ ο υ .

ΓΙρός μόρφωσιν δημοδιδασκάλων ίδρΰθη ήδη κατά τά πρώτα 
έτη τής βασιλείας "Οθωνος έν ’Αθήναις Διδασκαλεΐον μέ δυο τάξεις 
ενιαυσίους, εις δ ένεγράφοντο μαθηταί έκ τής δεύτερος τάξεως τοΰ 
Έλληνικοΰ σχολείου. Μαθήματα διά τό Διδασκαλεΐον ήσαν 'Ιερά 
κατήχησις, ιερά ιστορία, ελληνική Ιστορία, αρχαία ελληνική γλώσσα 
καί γραμματική, γεωγραφία, αριθμητική, στοιχεία γεωμετρίας στοι
χειώδεις γνώσεις έκ τής φυσικής ιστορίας, παιδαγωγική, διδακτική 
γυμναστική, ωδική, πρακτικαί γνώσεις κηπουρικής, γεωργικής καί 
δενδροκομίας. Μέ τό Διδασκαλεΐον ήτο ήνωμένον καί εν πρότυπον 
σχολεΐον, ένθα οί διδασκαλισταί έγυμνάζοντο πρακακώς είς ιό  
διδάσκειν καί είς τήν διοίκησιν τοΰ σχολείου. Εις τό τέλος τής



διετίας εξητάζοντο εις τα μαθήματα πάντα καί οί μαθηταί τοϋ Διδα
σκαλείου καί άλλοι, όσοι έγίνωσκον τά μαθήματα ταΰτα, χωρίς νά  
ήσαν υποχρεωμένοι νά φοιτήσωσιν είς τό Διδασκαλεΐον. Ή  εξέτα- 
σις έγίνετο υπό τής επιτροπείας, ήν άπετέλουν οί καθηγηταί τοΰ 
Διδασκαλείου υπό τήν προεδρείαν τοΰ γενικοΰ.έπιθεωρητοΰ, όστις 
ήτο καί Διευθυντής συγχρόνως τοΰ Διδασκαλείου. Οί έπιτυχόντες 
εις τάς απολυτηρίους ταΰτας εξετάσεις έλάμβανον πτυχίον πρώτου 
βαθμού ή δευτέρου ή καί τρίτου άναλόγως τής ίκανότητος, ήν έδει- 
ξεν έκαστος κατά τάς εξετάσεις. Δυνάμει δέ τοΰ διπλώματος τοΰτου 
διωριζοντο επι δυο έτη ιος διδάσκαλοι υπό δοκιμασίαν, ότε ύφί- 
σταντο πάλιν έκ δευτέρου έξέτασιν ένώπιον τής αυτής έπιτροπείας 
καί τότε, έάν έκρίνοντο άξιοι, άνεγνωρίζοντο πλέον ώς οριστικοί 
διδάσκαλοι.

ΛΙισϋος τών ζη μ ο δ ιδ α β χ ά λ ω ν .
Ο νόμος ώριζε τό έλάχιστον, δπερ ήδυνατο νά λαμβάνη ό 

διδασκαλος ιος μισθόν παρα τών δήμων, δέν άπηγορεΰετο δέ νά 
δίδουν ε.>ποροι δήμοι και ανώτερον μισθόν. 'Ως κατώτερος δέ μι
σθός ώρίσθη τοΰ μέν νομαρχιακού δημοδιδασκάλου, όστις έπρεπε 
νά είναι πρωτοβάθμιος, δραχμαί εκατόν κατά μήνα, τοΰ δέ έπαρχια- 
κοΰ δημοδιδασκάλου, όστις ωσαύτως έπρεπε νά είναι πρωτοβάθμιος, 
δραχμαί ενενήκοντα. Ιώ ν δ έ  άλλων διδασκάλοιν τών μέν δευτερο
βαθμίων δραχμαί όγδοήκοντα, τών δέ τριτοβαθμίων δραχμαί πεν- 
τηκοντα καί κατόπιν εξήκοντα. Εις τον μισθόν δέ τών νομαρχιακών 
καί επαρχιακών πρωτοβάθμιων δημοδιδασκάλων προσετίθεντο καί 
δέκα ακόμη δραχμαί μηνιαίως κατά πάσαν πενταετίαν, δέν έπετρέ-
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πετο ομως η αυξησις αυτη να ύπερβή μετά τοΰ αρχικού μισθοΰ 
τάς δραχμάς εκατόν τεσσαράκοντα κατά μήνα. Είχον δέ οί δημοδι
δάσκαλοι εκτός τού μισθού των καί κατοικίαν δωρεάν καί δίδακτρα 
είκοσι λεπτά κατά μήνα δι3 έκαστον μαθητήν. Τά δίδακτρα δέ έκα- 
νόνιζεν ή εφορευτική επιτροπεία οΰτως, ώστε οί μέν εύποροι τών 
μαθητών νά πληρώνουσιν έν ανάγκη καί περισσότερα τών είκοσι 
λεπτών κατά μήνα, οί δε άποροι νά μή πληροίνουσι τίποτε.

Σ τα τ ισ τ ικ ή  τών δημ,οτικών σχολείω ν.
Έ άν περιορισθώμεν εις τήν στατιστικήν τοΰ έτους 1858, ήτις

φανερώνει τήν ακμήν τών δημοτικ. σχολείο)ν τής πρώτης περιόδου, 
διότι μετ’ οΰ πολύ έπηκολού&ησαν άνωμαλίαι καί ή έκθρόνισις τοϋ 
Βασιλέως, δπερ καί πάντα τά άλλα καί τά σχολεία ομοίως έβλαψε, 
βλέπομεν δτι δημοτικά μέν σχολεία άμφοτέρο^ν τών φύλων ήσαν 
τότε τών μέν άρρένων 3(50, τών δέ θηλέων 62, είς ά προσθετέον 
καί 30 ιδιωτικά σχολεία τών άρρένων καί 12  τών θηλέων ήτοι έν 
δλω 464. Ά λ λ ’ εκτός τών σχολείων τούτων ύπήρχον καί 300 ακόμη 
γραμματοσχολεΐα, ώστε τό σύνολον τών δημοτικών σχολείων άνωτέ- 
ρων καί κατωτέρων συνεποσοϋτο τότε εις 764. Έ φοίτων δέ είς τά 
σχολεία ταΰτα μαθηταί μέν 45100, μαθήτριαι δέ 6496. Ό  αριθμός 
δέ τών διδασκάλων ήτο κατά τό αύτό έτος 475, τών δέ διδασκα- 
λισσών 102, τών δέ γραμματοδιδασκάλων 300 ήτοι ύπήρχον τότε 
δημοδιδάσκαλοι ανώτεροι καί κατώτεροι έν δλω 877. Διά πάντα δέ 
τά σχολεία ταϋτα έδαπανώντο 440631 δραχμαί, έκ τών οποίων 324, 
829 δραχ. έπεβάρυνον τούς δήμους, « ί δέ λοιπαί 115802 δραχμαί 
έπεβάρυνον τήν πολιτείαν. Είς τά έξοδα δέ ταϋτα, εννοείται, δτι 
δέν συμπεριλαμβάνονται τά έξοδα τής συντηρήσεως τών ιδιωτικών 
σχολείων. Επειδή δέ τότε ό πληθυσμός τής 'Ελλάδος ήτο 1050,000 
■ψυχαί, ή αναλογία τών μαθητών τών δημοτικών σχολείων ήτο τά 
*/ϊ0 τών κατοίκων.

Βαρέσεις τοΟ έκπαιδιεοτικοΟ συοτήμ,χτος.

Ε ίναι λυπηρόν δτι ό διοργανωτής τών σχολείων Γερμανός Κόρκ, 
δστιςυπήρξε καί ο πρώτος γενικός επιθεωρητής καί διευθυντής τοϋ 
Διδασκαλείου, δέν ήδυνήθη νά μείνη περισσότερον καιρόν έν Έλ- 
λάδι καί άνεχώρησεν είς τήν πατρίδά του, μετά διετή διαμονήν εν
ταύθα, άφήσας είς τόν Τωάννην Κοκκώνην, τόν ένθερμον τής αλ
ληλοδιδακτικής μεθόδου οπαδόν, νά διατάξη τά πάντα, ώς έπεθύμει. 
Ή το δέ ό Κοκκώνης μεγάλης παιδείας άνήρ καί θερμός πατριώ
της. Έσπούδαζεν έν Γαλλία ιατρικήν, δτε ήκουσε πολύς νά γίνηται 
λόγος περί νέου συστήματος τής έκπαιδεύσεως τών λαών, όλιγοδα- 
πάνου, δπερ έφεϋρον δύο ’ Αγγλοι ό Βέλλος καί ό Λαγκάστερος 
καί διά τοϋτο ή μέθοδος αύτη καλείται Βελλολαγκαστριανή ή απλώς 
Λαγκαστριανή μέθοδος. Τόσον δέ κατελήφθη ό Κοκκώνης υπό εν
θουσιασμού πρός τήν μέθοδον ταύτην, ώστε άφήκε τήν ιατρικήν καί



ήσχολήθη είς ταύτην, νομίζων δτι διά τής μεθόδου ταΰτης τάχιστα 
έςεπαιδεΰετο ό 'Ελληνικός λαός. Εν ετει 1830, επί της κυβερ

νήσεων τοϋ Καποδιστρίου, ό Κοκκώνης πρωτοστατεί υπέρ τής αλ
ληλοδιδακτικής μεθόδου, ήτις άλλως είχεν είσαχθή εις τήν Ελλάδα  
προ πολλοϋ έν ετει 181!» διά τοϋ Κ. Κλεοβούλου, και μεταφράζει 
τό έγχειρίδιον τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου τοϋ Σαραζίνου, διευ- 
θυντοϋ τοΰ έν ΓΙαρισίοις πρότυπου σχολείου, κατ’ εντολήν τής 'Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως, ήτις έγκρίνει αυτό, διατάττουσα εφεξής νά 
κανονίζηται ή διδασκαλία τών δημοτικών σχολείων κατά τό έγχειρί
διον τοΰτο. Έ ν τή αναφορά του πρός τήν Κυβέρνησιν, δι’ ής συνι- 
στά τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον, έξαίρει ό Κοκκώνης ταυτης τά  
προτερήματα ως εξής’ «Διεγείρει τών μαθητών τήν άκραν φιλομά- 
θειαν, φιλοτιμίαν καί έπιμελειαν παρεχει εις τον λαον τάς αναγ- 
καιοτάτας είς πάντα άνθρωπον στοιχειώδεις γνώσεις μέ ('ίσον τό δυ
νατόν μεγαλειτέραν οικονομίαν καί χρονου καί χρημάτων αναπτύσ
σει συνάμα τάς σωματικάς καί ψυχικός δυνάμεις καί συνηθίζει έν 
ταύτφ τάς καρδίας εις τάς ήθικάς άρετάς, διδασκόμενων τών 
ν έ ω ν  τήν ευταξίαν, τήν ευσέβειαν, τήν ύπακοήν, τό άρχεσθαι καί 
άοχειν. Έ ν ενί λόγο» ή μέθοδος αΰτη εφοδιάζει τούς ανθρώπους 
μέ μόρφωσιν ηθικήν, με τας («φελίμους γνώσεις και πράξεις 
(==έμπειρίας, δεξιότητας) τάς άναγκαιοτάτας εις πάντα άνθρωπον 
πρός τό ευ καί καλώς ζήν είς τόν παρόντα βίον.»

Κ αί ταϋτα έπρέσβευεν δ Κοκκώνης εν ετει 18;>0, οτι τό άστρον 
τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου είχε πλέον διά παντός δύσει κατόπιν 
τής μεθόδου τοΰ ΙΙεσταλότση καί τής έπιστήμης τής παιδαγωγικής, 
ήτις άνεπτυχθηέν Γερμανία δια τοϋ k50t l l0 l0 rillii( ill0 l * μαλιστα δε 
διά τοΰ H e r b a i^ v  Γοτίγγη.Ή τοδέ αδύνατον Γερμανός διδάσκαλος, 
οϊος δ K o r k  νά έγκρίνη τοιαύτας ύπερβολάς συστήματος μηχανι- 
κοϋ, οιον ήτο ή μέθοδος ή Λαγκαστριανή. Κ αί ή πείρα πεντήκοντα 
έτών εφαρμογής της μεθοδου ταυτης εν Ελλαδι απεδει^,εν ήλιου 
φαεινότερον οτι μόνον βλάβην άπειργάσατο εις τό ελληνικόν πνεύμα 
ή Λαγκαστριανή μέθοδος καί είς αυτήν οφείλεται όχι ολίγον ή έλ- 
λειψις άκμα*ίου ένδιαφέροντος περί τάς έπιστημονικάς σπουδάς, ήτις 
παρατηρεϊται καί είς μεγάλους καί είς μικρούς π«./ ήμΐν.Ή  αλλη
λοδιδακτική μέθοδος, καθ’ ήν αμόρφωτα καί αμαθή παιδία μορ-

φώνουσι καί διδασκουσιν άλληλα, είναι αντιφατική μέθοδος, διότι 
επαγγέλλεται νά μεταδίδη δ μαθητής, δ,τι δεν έχει, έν ω ο Λουκια
νός διεκήρυξεν καί αληθεύει έκπαλαι ότι ούκ άν λαβοις παρά τοϋ 
μή έ'χοντος. Μόνον δ πεπαιδευμένος δύναται νά παιδεύση άλλους, 
καί τοιοΰτος είνα ι ό διδάσκαλος, δ μαθητής δχι. Τοΰτο ενόησε και 
δ Κοκκώνης καί έτροποποίησε κατόπιν τήν μέθοδον, ορίσας είς τας 
άνωτέρας τάξεις τοΰ σχολείου νά διεξάγηται ή διδασκαλία αποκΛει- 
στικώς υπό τοΰ διδασκάλου αύτοΰ. Ά λλά  τί ήδύνατο καί ο διδά
σκαλος αυτός νά έκτελέση, δ αμόρφωτος είς τάς εγκυκλίους γνώσεις, 
δ αμόρφωτος είς τήν παιδαγωγικήν καί διδακτικήν; "Ολη η παι
δαγωγική του μάθησις περιωρίζετο είς τήν χρήσιν τοΰ πολυπλοκου 
μηχανισμοΰ τής Λαγκαστριανής μεθόδου, ήτις δι’ ΰλης τής ημέρας 
έκαμνε γυμνάσια μέ τούς μαθητάς, τό δέ σχολεΐον μετέβαλλεν εις 
στρατόπεδον.

"Εν ήτο είς τά σχολεία τότε τό πρωτεϋον μάθημα δ ψ ι τ τ α 
κ ι σ μ ό ς .  Οί μαθηταί άπεστήθιζον τά μαθήματα, χωρίς νά έν- 
νοώσι τίποτε. Είς άπλουστάτας ερωτήσεις περί κοινοτάτων 
πραγμάτα>ν έρωτοψενοι οι μαθηταί π. χ. ν ί π τ ε  τ ά ς  χ ε I ρ α ς, 
τί σοΰ λέγει τό βιβλίον νά κάμνης, απεκρίνοντο, δέν ήξεύρω. 
'Ο ψιττακισμός άπενέκρωσε τόν φυσικόν νοϋν τοΰ ανθρώπου. Περί 
εποπτικής διδασκαλίας, περί διαφέροντος, περί αύτενεργείας, περί 
εκλογής τών μαθημάτων κατά τήν διάφορον ηλικίαν τών μαθητών, 
περί ψυχολογικής διδασκαλίας καί περί μυρίων άλλο)ν πραγμάτων, 
τά δποϊα έν Γερμανία κατά τούς χρόνους τούτους έδιδάσκοντο έν 
τοΐς διδασκαλείοις καί άνεγράφοντο είς συγγράμματα καί άπεδεικνύ- 
οντο ως ορθά, οΰδείς ήδύνατο νά γίνη τότε λόγος, σκότος δέ βαθύ 
έπεκάθητο είς τά σχολεία τής Ελλάδος. Τόσον δέ έθεωροϋντο 
τοιαΰτα ζητήματα έπουσκόδη, ώστε έπετρέπετο νά άναγνωρίζωνται 
δημοδιδάσκαλοι καί άνθρωποι μή φοιτήσαντες καθόλου είς διδα- 
σκαλεΐον. Κ αί δμως ό νομοθέτης ΰπεχρέωνε τούς γονείς είς τοιαϋτα 
άθλια σχολεία νά στέλλωσι τά τέκνα των οί άνθρωποι έπί επτά έτη. 
Τί νά καμίοσιν έκεΐ ; Τήν μηχανικήν άνάγνωσιν καί γραφήν καί τάς 
4 πράξεις τής αριθμητικής ώς καί τήν άποστήθισιν τής μικρός κα- 
τηχήσεως, τής ελληνικής ιστορίας καί τής γεωγραφίας, τά δποΐα 
ήσαν κατ’ έρώτησιν καί άπόκρισιν γεγραμμένα, ήδύναντο μετά τρία 
ή τέσσαρα έτη, δσον ατελής καί άν ήτο ή μέθοδος τής διδασκαλίας



τών μαι^ημάτων τούτων, να μάθουν οί μαθηταί, ώς και έμάνθανον. 
"Αλλο τίποτε έν τώ σχολείο) δέν είχον νά μάθουν. Τοϋτο συνεΐδε 
καί ό Κοκκώνης και έπέτρεψεν εις τους διδασκάλους νά άπολΰουν 
τούς μαθητάς κατά το τέταρτον τής φοιτήσεως αύτών έτος, δήλον 
δτι κατά τό 10  ή 11 έτος τής ηλικίας των.

Οί μαθηταί, δσοι έτρέποντο εις τόν πρακτικόν βίον, ήσαν καί 
κατά τό σώμα και κατά τό πνεύμα ακόμη άωροι καί άπροπαρά- 
σκευοι διά τόν αγώνα τοΰ βίου. ’Αλλά κ η  δσοι έξηκολούθουν εις 
ανώτερα σχολεία τά; σπουδάς των συναπεκόμιζον έκ τής αλληλοδι
δακτικής μεθόδου τόν ψιττακισμόν, δστις είχε γίνη εις αυτούς πλέον 
δευτέρα φύσις και δστις είναι τής διανοίας τοΰτ’ αύτό άναίρεσις. Οί 
μαθηταί διά τοΰ ψιττακισμού έζων ώς αμφ ίβ ια  διττόν βίον. Ε ντός 
τοΰ σχολείου δντες δέν ειχον τό δικαίωμα ο!ηε νά κρίνουν, ούτε νά  
εύφραίνωνται, ούτε θέλησιν ιδίαν νά έχουν έκτος δμως αύτοΰ ευρι
σκόμενοι άνέκτων τόν ανθρωπισμόν το)ν καί ειχον ιδίαν καί κρίσιν 
καί χαράν καί θέλησιν. Ό  βίος ό έκτος τοΰ σχολείου ήτο παιδαγω
γικότερος τοΰ βίου τοΰ εντός τοϋ σχολείου. "Οταν τοιαΰτα αποτρό
παια συστήματα έκπαιδεύσεως υπάρχουν, τότε ή καταναγκαστική 
φοίτησις τών παίδων εις τοιαΰτα σχολεία εινε άτοπωτάτη. Κ αί ευ
τυχώς ή καταναγκαστική φοίτησις έπί μακρότατον χρόνον υπήρξε 
μόνον έν τώ νόμο) άναγεγραμμένη χωρίς ποτε νά έκτελεσθή. Ό φεί- 
λομεν δέ πρός τιμήν τών Ε λλήνων δημοδιδασκάλων ένταΰθα νά  
αναγράψω[ΐεν δτι οι ακάματοι ουτοι έργάται είργάζοντο επιμελέ
στατα άπό πρωίας μέχρις εσπέρας, ϊνα  έπαρκέσο)σιν ε’ις τάς απαι
τήσεις τής πολιτείας καί διδάξωσι τάς διατεταγμένας γνο)σεις καί 
εμπειρίας. Ά λ λ ’ ούδέν κατώρθουν. Διότι έστεροϋντο τής γνώσεως 
τοϋ ψυχικοϋ μηχανισμού, έφ’ οΰ στηρίζεται καί αποβαίνει αποτελε
σματική πάσα μέθοδος διδασκαλίας.

(Ακολουθεί)

-  · ·  -

I  Ε Μ Ε  ΑΙΗΓΕΕΙΕ Ε Α Ι 01 ΟΡΟΙ T E S Ε Π !Τ ϋ !Ξ Ε 22  AIT H S
Τό διηγεΐσθαι, ου μεγάλη, ίσως μάλιστα μείζων τοϋ δέον

τος γίνεται χρήσις έν τοϊς παιδαγωγικοΐς σχολείοις. εινε 
δ ε ξ ι ό τ η ς. 'ϋς πάσα δεξιότης, οϋτω καί ή τοϋ διηγεΐσθαι 
έξαρταται καθ’ ικανόν μέρος έκτης φ ύ σ ε ω ς .  Ά λ λ ’ ώς έπί 
πάσης δεξιότητος δέν έξαρκεΐ μόνη ή φύσις, άλλα πρέπει νά 
προσέλθια και ΰ ά σ κ η σ ι ς ,  δι’ ης κατορθοϋται, ώστε ή 
φύσει ΰπάρχουσα διάθεσις νά φθάση εις τόν δυνατόν βαθμόν 
της τελειότητος, οϋτω καί ή φνσική είς τό διηγεΐσθαι δε- 
ξιότης οφείλει, άν μέλλη νά άποβη τελεία, νά λάβα ώς έπί- 
κουρον την άσκησιν. Φανερόν δ’ είνε, δτι δλως απαραίτητος 
αποβαίνει ή τελεία αϋτη είς τους στερουμένους τοϋ χαρί
σματος τοϋ καλώς διηγεΐσθαι. Οί τοιοϋτοι μόνον διά της 
άσκήσεως κατορθοΰσι νά προσκτήσοίντα* και νά άναπτύξω- 
σιν έπαρκώς την δεξιότητα της διηγήσεως. Ά φ ’ ού λοιπόν 
ή άσκησις εινε απαραίτητος πρός τ ΐιν  πρόσκτησιν ή την 
άνάπτυξιν τής είς τό διηγεΐσθαι δεξιότητος, ανάγκη προφα
νώς νά έπιδιώκηται υπό παντός θέλοντος και όφείλοντος νά 
κατέχη τΐιν δεξιότητα έκείνην, άρα και ύπό τοϋ διδασκάλου. 
Ά ν  νϋν ή άσκησις μέλλη νά άποβη λυσιτελής, δέν ποέπει 
νά γίνηται τυφλώς καί άσκόπως, άλλ’ ώς οϊόν τε έσκειιιιέ-

V ν
νως καί κατά προδιαγεγραμμένον σχέδιον. Τό τελευταΐον 
δμως κατορθοϋται μόνον, άν ό ασκούμενος γιγνώσκη καλώς 
τους δρους, ΰφ’ οϋς δύναται νά έπιτευχθη ή καλή διήγησις, 
έφαρμόζη δ’ έν τή άσκήσει, οσα ή γνώσις έκείνη υπαγορεύει. 
Τούτου ούτως έχοντος δέν εινε άσκοπον νά έπιχειοήσωιιεν 
ένταϋθα νά καθορίσωμεν τους δρους τούτους.



'Όπως νΰν δυνηθώμεν νά ποιήσωμεν τοϋτο, άναγκαΐον 
είνε βεβαίως νά έχωμεν πρότερον σαφώς έν νω, τίς εινε ή  
φύσις τής διηγήσεως, τίς είνε ό σκοπός αυτής, ποία είνε 
κατά τοϋτο ή καλή διήγησις, ποϋ τέλος έγκειται ή σπου- 
δαιότης της τελευταίας ταυτης. Προφανώς, άν δεν έχωμεν 
σαφείς ιδέας περί τών ζητημάτων τούτων, άν ιδία άγνοώμεν 
τόν σκοπόν της διηγήσεως και κατά τοϋτο τά συστατικά  
της καλής διηγήσεως, θά εΐμεθα δλως άνίκανοι νά άνεύρω- 
μεν τους δρους, ύφ’ οϋς η  τελευταία αϋτη κατορΟοϋται. 
Διά τοϋτο, πρινπροβώμεν είς τόν καθορισμόν τών δρων τού
των, νομίζομεν άπαραίτητον νά διαλάβωμεν συντόμους περί 
τών ζητημάτων έκείνων.

"Ιδωμεν προ παντός, τ ί  ε ίνε ή δ ιήγησ ις .  Τό πρώτον' οϋσιώ- 
δες αυτής γνώρισμα εινε προδήλως τοϋτο, δτι υποκείμενον 
αϋτής έχει ούχί τά έν χώρω ύπάρχοντα άντικείμενα, άλλά τά 
έν χρόνω γιγνόμενα και έν τούτω διαδεχόμενα άλληλα συμ- 
όεδηκότα, ούχί σχετικώς διαρκοϋσαν κατάστασιν, άλλά τήν 
έν τώ χρόνω πρόοδον μερικών πράξεων, αίτιωδώς άλλήλαις 
συνεχομένων. Τό δεύτερον ούσιώδες αυτής γνοίοισμα είνε, 
δτι τό ϋπο κείμενον αυτής τοϋτο δεν δύναται νά ϋποβληθή 
είς τήν κατ’ αΐσθησιν άντίληύιν, νά δειχθή λοιπόν ή νά ϋπο- 
δειχθή, άλλά μόνον νά άναπαοασταθή διά συνεχούς λόγου. 
'Γοιαϋτα έχουσα γνωρίσματα ή διήγησις ούδέν άλλο είνε ή  
ή δ ιά  συνεχούς  λ ό γο ν  γ ιν όμ ενη  ά ναπ α ράσ τα σ ις  μ ε ρ ικώ ν  π ρ ά ξ ε ω ν , 
χρον ικώ ς  ε π ομ ένω ν  κ α ι  α ίτ ιω δώ ς  συνεχομένω ν  άλλήλαις .

Τοιαύτης ουσης τής φύσεως τής διηγήσεο^ς δεν είνε 
δυσχερές νά άνευρεθη ό σ κ ο π ό ς  αύτής ώς πρός τόν άκροο5- 
μενον. Ά φ ’ ού τά έν τώ χρόνω γενόμενα δεν δύνανται νά έπα- 
ναγένωνται προ τού άκροωμένου, οϋτω δέ νά ΰποπέσωσιν 
είς τήν κατ’ αΐσθησιν άντίληύιν  αυτού, δεν δύναται βεβαίως 
ουτος νά σχηματίση εξω τερ ικ ό ς  εποπ τε ία ς  αυτών. Σκοπός άρα 
τής διηγήσεως δεν δύναται νά είνε ό σχηματισμός έξωτερι- 
κών έποπτειών παρά τώ άκοοοηιένω. Ό τελευταίος ουτος

δύναται νά σχηιιατίση διά τής διηγήσειος μόνον Ισωτερ ικάς  
ε π ο π τ ε ία ς , οίαι είνε αί μετά τών άκουομενων λέξεων διά τίις  
φαντασίας συνδεόμεναι παραστάσεις. ’Απαραίτητον δμως 
είνε, άν μέλλη ή διήγιισις νά άποβη έπιτυχής, δπως η έκά- 
στοτε παρά τώ άκροωυένω σχημαηζομένη εσωτερική έπο- 
πτεία ή σ α φ ή ς , οΐα είνε η ως οιόν τε μάλλον ποοσεγγίζουσα 
τη έξωτερικη έποπτεΰι τού παρισταμένου πράγματος, άρα 
ή περιέχουσιι τά ούσιώδιι γνωρίσματα αύτού έν τη φυσική 
και ποοσηκαύση τάξει, έτι δέ τ ίιν  σχέσιν τούτου πρός τά 
πυό σύτού ή υετ’ αυτό παοουσιαίόιιενα. Εντεύθεν έπεται,i,  ̂ »
δτι σκοπός πάσης διηγήσεως είνε προ παντός τούτο, όπ ω ς  
δήλα oil ό άκροώ μενο ς  κτήσητα ι σαφε ίς  εσωτερ ικός εποπ τε ία ς  τών  
ά ναπ α ρ ισ τα μ έ νω ν  γεγονότων.

Τοιούτος είνε ό σκοπός πάσης διηγήσεως καθόλου. Αλλ’ 
ή δ ιδακτ ική  δ ιή γησ ις  όέν ούναται προδιιλως νά άοκεσθη είς 
τούτον. Ιίάς άφηγούμενος, έφ’ δσον δεν διηγείται πρό μαθη
τών, φροντίζει πρό παντός πεοι τούτου, δπως ό άκροώμενος 
κτήσηται σαφή πνευματικήν εικόνα τώχ' ίστορηθέντων, ε?να- 
χιστα δέ διαφέρεται, άν ταύτα έπιδοώσιν έπί τό θυμικόν 
τούτου και άσκώοι ροπήν έπί τήν βούλησιν αύτού. Αν δυ
νατοί νά γένηται λόγος περί προκλήσεως συναισθήματος 
παοά τώ άκοοωμένω έν τή τοκιύτη οιιιγήσει, τοιούτον συ
ναίσθημα είνε ώς τά πολλά τό τού θαυμασμού πρός τόν 
άφηγούμενον καί τήν αφηγηματικήν αυτού δεξιότητα, δπερ 
συναίσθημα ό τελευταίος ουτος προσπαθεί νά έξεγείρη παρά 
τώ άκροατή διά τής διηγήσεως. Αέν έχει δμως ομοίως τό 
πράγμα προκειμένου περί τής διδασκαλίας και τής διδα
κτικής διηγήσεως. Ή διδασκαλία, ως γνωστόν, δέν αρκεϊ- 
ται είς τήν μετάδοσιν άπλών έποπτειών, ξηρών γνώσεων, 
άλλ’ δλως τούναντίον έργον αϋτής θιωρεϊ τ ίιν  διά τών γνώ
σεων τούτων έξέγερσιν διαφόρων ευγενών συναισθημάτονν 
καί τήν ποόκλησιν τής σχετικής πρός τά συναισθήματα 
ταύτα βουλήσεως. Εντεύθεν έπεται, δτι και ή διδακτική



διηγησις ούδέν άλλο δύναται να σκοπή ϊι τοϋτο, οπω ς  δ ή λα 
δϊι ο ι  μ α ϋ η τ α ί  κ ιώ ν τ α ι  σαφε ίς  εαωτερ ικάς  εποπ τε ία ς  τής ά ν α π α ρ ι -  
σταμένης  νλης  κ α ι  δη  το ιαύ τας , ώστε νά έξεγε ίρωντα ι π α ρ '  αύτο ΐς  rd 
δ ια  τών εποτττειών τούτων  δ υ νάμ ε να  νά π ρ ο κ λ η ϋ ώ σ ι  σ υ να ισ θ ήμα τα ,  
ετι δε να  προκαλ.ήται π α ρ ά  τοντο ις η π ρ ό ς  τά αυναισ&ήματα ταϋτα  
σχετ ική  βουλησ ις  και ότι κατά τοϋτο καλή  δ ιδακτ ική  δ ιήγηα ις  εινε 
■μόνον έκείνη, η τις κατορθοΐ νά πληροί τόν σκοπόν τοϋτον.

Τοιαύτη ούσα ή καλή διδακτική δνήγησις κέκτιιται με- 
γάλην δ ιδακτ ικήν  α π ουδα ιό τη τα .  Ό πρώτος τής σπαυδαιότητος 
αύτής λόγος είνε προδήλως ούτος, ότι μεταδίδωσιν εις τους 
μαθητάς σαφείς  εαωτερ ικάς  εποπ τε ία ς  τών έν τώ χρόνω γενομέ- 
νων. Ό δεύτερος καί υψηλότερος λόγος είνε, ότι τοϋτο μέν 
αναπτύσσει τό θυμικόν τών παίόων, ώς έξεγείροι/σα παρ’ 
αύτοΐς παντοϊα σ υ να ισ θ ή μα τα  ύπέρ τών ιστορούμενων (οϊον 
αφ’ ένος ιιέν συμπάθειαν, άγάπην καί θαυμασμόν άφ’ ετέρου 
δέ αποστροφήν καί καταφρόνησιν πρός ταϋτα) και μορφοϋσα 
οϋτω τήν η θ ικ ή ν  αυτών κ ρ ίσ ιν , ή τις εινε άπόρροια τών συν
αισθημάτων εκείνων, τοϋτο δέ, ώς άναπτύσσουσα τό θυμι- 
κόν καί τήν ηθικήν κρίσιν τών παίόων, έξεγείρει κατά ψυχο
λογικήν άνάγκην καί τήν βούληση· αΰτών, προκαλοϋσα τού
τους είς μίμησιν μέν τών τήν άγάπην, τήν συμπάθειαν καί 
τόν θαυμασμόν έξεγειρουσών πράξεων, είς αποτροπήν δέ άπό 
τών έξεγειρουσών τΐιν  αποστροφήν καί τήν περιφρόνηση’.

ΙΙαρά τά κύρια ταϋτα πλεονεκτήματα τής καλής διηγή- 
σεως δέν πρέπει νά λησμονηθώσι καί έτερά τινα δευτε- 
ρεύοντα, ατινα έπαυξάνουσι τήν σπουδαιότητα αύτής.

Οϋτως αν λάβωμεν ύπ ’ όύει, ότι αί έσωτερικαί έποπτεΐαι, 
αί διά τής διηγήσεο^ς μεταδιδόμενοι, σχηματίζονται διά τής 
φαντασίας, κατανοοϋμεν, ότι ή καλή δνήγησις είνε εν τών 
όμαστίκωτατων yxcrcov τ ιρόζ εζέγεοο ιν  xal άνάτττνζιν της φ α ν τα- 
α ίας  τών μαθητών έν τη σφαίρα τών έν τώ χρόνω γενομένων.

Ά ν  άφ’ ετέρου ληφθη ύπ ’ δύει, ότι τά διάφορα άναπαρι- 
στάμενα γεγονότα δέν είνε άσχετα πρός άλληλα, ότι τοΰ-

ναντίον μεταξύ αυτών ΰφίσταται αιτιώδης αναφορά, προδή- 
λ ω ς  έξάγεται, ότι ή καλή διήγησις, ή άγουσα τους μαθιι- 
τάς εις έποπτείαν τών γεγονότων έν τη μνημονευθείση αύ
τών σχέσει, ούκ ολίγον συμβάλλεται είς τήν παρά τοϊς μα- 
θηταϊς άνάπτυξιν τής έπ ιγνώ αεως της α ΐτ ιώ δους  α ναφ οράς  τών 
έν τώ χρόνω γενομένων.

Είτα ή διήγησις, ώς γινομένη διά συνεχούς λόγου, είνε 
καταλληλοτάτη πρός γλω σσ ικήν  μ ό ρφ ω σ ιν  τών παίόων καί έθι- 
σμόν αύτών είς τό έν σ ννεχε ϊ  λόγω  όμ ιλε ϊν  καί είς αύτό τό 
δ ιη γ ε ΐσ θ α ι .

Δέν πρέπει ωσαύτως νά λησμονηθη, ότι οί παίδες φύσει 
χαίρουσιν έπί τη άκροάσει διηγήσεων, ότι έχουσιν έμφυτον 
τό ένδιαφέρον πρός τό άκούειν τοιαύτας. Ή διδακτική νϋν  
διήγησις, έρχομένιι είς πλήρωσιν τής τοιαύτης τών παίδων 
φυσικής διαθέσεως, διεγείρει πάντως εύάρεστα συναισθήματα 
έν ταϊς ύυχαϊς αύτών καί προά γε ι  τό π ρ ό ς  τάς δ ιηγήσε ις  ε ν δ ια 
φέρον ,  διά ταϋτα δ’ άκριβώς καί προκαλεΐ ζωηράν τήν έφεσιν 
αύτών πρός τό άκοϋσαι καί άλλας διηγήσεις, ήτοι πρός 
όμοίαν διδασκαλίαν. Δέν είνε δέ δυσχερές εις τόν διδάσκα
λον νά διακρίνη, άν ή διήγησις αύτοϋ κατορθοΐ τό άποτέλε- 
σμα τοϋτο. Δύναται νά είνε βέβαιος περί αύτοϋ, άν οί μαθη
ταί πάντες μένωσιν ήσυχοι καί σιωπώντες κατά τήν διήγη- 
σιν, άν τά βλέμματα πάντων στρέφωνται μόνον πρός αύτόν, 
άν οί οφθαλμοί άπαστράπτωσιν, άν δήλα δή έν αύτοΐς άνα- 
γιγνώσκηται ή έξέγερσις τής καοδίας τών μαθητών.

Ά λλά καί δι’ άλλον λόγον τέλος είνε σπουδαία ή καλή 
διήγησις. ’Επειδή, ώς έρρήθη, οί παίδες φύσει χαίρουσιν 
άκροώμενοι διηγήσεων, ό διδάσκαλος έκεΐνος, όστις δύναται 
νά παρέχη αύτοΐς τήν άπόλαυσιν τούτην, ταχέως θά γένη- 
ται υπ οκ ε ίμ ε νο ν  τής ά γά π η ς  αύτών. Οϋτω ί^οιπόν ή καλή διή- 
σις συμβάλλεται καί είς τήν παοά τοϊς μαθηταϊς άνάπτυξιν 
τής πρός τόν διδάσκαλον άγάπης, ήτις , ώς γνωστόν, είνε



είς τών σπουδαιότερων παραγόντων της επιτυχίας πάσης 
άγωγής και διδασκαλίας.

Οϋτοι εινε οί λόγοι της σπουδαιότητος της καλής διη- 
νήσεως. Έξ αύτών συνάγεται δτι δέ'' είνε άγαν υπερβολική 
ή γνώμη τοϋ Herbart εϊπόντος, δτι ό πρώτος δρος τής  
προκοπής σχολείου τινός εινε ή έν αύτώ ϋπαρξις διδασκά
λων κεκτημένων έν μεγάλω βαθμώ τήν τέχνην τοϋ διη-

Ά λ λ ’ δσον σπουδαία εινε ή καλή διήγησις, τοσοΰτον 
δυσχερής είνε ή έπίτευξις αυτής. Διότι δντως είνε εν τών 
δυσχερεστάτων πραγμάτων ή εις τινα μετάδοσις σαφώς έσω- 
τερικών έποπτειών και ή δι’ αυτών συναρπαγή τοϋ θυμικοϋ 
αϋτοϋ, ά δή άποτελοϋσι κατά τά πρότερον είρημένα τόν σκο
πόν τής διηγήσεως. Πολύ δικαίως διά τοϋτο καλεΐ τήν 
τελευταίαν ταύτην ό F rick  δυσχερεστάτην τών τεχνών. 
Εντεύθεν δ’ έπεται, δτι, άν κατά τά έν άρχη είρημένα έπι 
πάσης δεξιότητος εινε δπαραίτητος ή άσκησις είτε πρός 
ποόσκτησιν είτε πρός άνάπτυξιν αύτής, τούτο ισχύει δλως 
ιδιαιτέρως ώς πρός τήν διήγησιν.

"Οπως δμως ή άσκησις αύτη άποβη άποτελεσματική, 
άναγκαΐον εινε, ώς ήδη έν άρχη, εΐπομεν, νά γινώσκη καλώς 
ό άσκούιιενος τούς όρους τής έπιτεύξεως τής καλής διηγή
σεως, ϊνα οϋτω δύνηται νά έφαρμόζη έν τη άσκήσει αύτού 
τά ΰπό τής γνώσεως ταυτης υπαγορευόμενα. Δεν εινε νύν  
δυσχερές είς ήμάς. γιγνώσκοντας τόν σκοπόν τής διηγή
σεως και κατά τούτο τά συστατικά τής καλής διηγήσεως, 
νά ύποτυποίσωιιεν ένταύθα τούς δρους τούτους.

Καλή διήγησις είνε, ώς ειδομεν, ή μεταδίδουσα είς τους 
μαθητάς σαφείς έποπτείας τών ιστορούμενων και έξεγείοουσα 
τό θυμικόν αύτών υπέρ τούτων. Ά λ λ ’ δπως ό διηγούμενος 
κατορθώση ταύτα, άπαραίτητον είνε νά έχη αύτός πρότερον 
σχηματίσει σαφείς έποπτείας τής προσενεχθησομένης ύλης  
και νά έχη αύτός πρότερον συναρπαγή ϋπ ’ αύτής. Ό μή

κεκτημένος σαφείς έποπτείας έκείνων, ά μέλλει νά άφηγηθη, 
δέν δύναται βεβαίως νά προκαλέση τόν σχηματισμόν τοιού- 
των παρ’ άλλοις καί έκεϊνος, οϋτινος τό θυμικόν δέν έξη- 
γέρθη καθ’ οίονδήποτε τρόπον υπέρ τών ίστορουμένων, άδυ- 
νατεΐ προφανώς νά έξεγείρη τό θυμικόν τών άλλων ύπέο 
αύτών. Εντεύθεν λοιπόν συνάγεται, δτι δ π ρώ το ς  δρος  τής  
επ ιτυχ ίας  τής δ ιη γήσεως εινε ό π α ρ  ’ α ύ τω  τω  δ ιδα σκάλω  σχ ημ α τ ισμ ό ς  
σα φ ώ ν  έπ οπ τ ε ιώ ν  τής μ ε τα δ ο ϋ η σ ομ έ νη ς  ϋλης κα ί ή  έξέγερσ ις  τον  
ϋ ν μ ικ ο ΰ  α ύ τον  ν π ερ  αύτής .  Φανερόν νύν είνε, δτι πρός πλήρω- 
σιν τού ορού τούτου άναγκαία άποβαίνει είς πάντα διδάσκα
λον ε ιδ ική  π ρ ο π α ρ α σ κ ε ν ή  Οι’ έκαστον μαθιιμα διηγήσεως. II 
ποοπαοαοκευή αύτη κύριον σκοπόν ϋά ένη κατά τά είοη- ̂ i, L· f- * ^
μένα, τό νά γένηται ό διδάσκαλος κύριος τής ύλης κατά 
πάσας τάς απόψεις, ήτοι ούτοις, ώστε και σαφείς έποπτείας 
ταύτης νά έχη σχηματίσει καί ύπό τών συναισθημάτων έκεί
νων νά έχη πληρωθη, άτινα αύτη δύναται νά προκαλέση.

Ευθύς νύν έγείρεται τό ζήτημα, οποία τις πρέπει νά είνε 
ή προπαρασκευή τού διδάσκοντος, άν μέλλη ουτος δ ι’ αύτής 
νά γένηται κύριος τής ύλης κατά τάς όηθείσας άπόύεις. 
'Ότι ποός τόν σκοπόν τούτον δέν έξαρκεΐ ή συντίθης προ- 
παυασκευή, ή συνισταμένη είς ψ ιλήν καί κατά τό μάλλον ή 
ήττον πιστήν άπομνημόνευσιν τής ύλης τής διηγήσεως έκ 
τού ιστορικού έγχειριδίου, τούτο δέν χρήζει άποδείξεως. 
Ιΐοόδηλον άφ’ έτέρου είνε, ότι έκείνη μόνη ή προπαρασκευή 
θά είνε λυσιτελής, ή τις λαμβάνει ύπ ’ δύει αύτής τόν τρόπον, 
καθ’ όν συντελεΐται ή βαθεϊα, τώ τε νώ κοί τώ θυμικώ γιγνο- 
μένη, πρόσκτησις πάσης άφηγηματικής υλης. Πρόχειρος 
νύν ψυχολογική παρατήρησις καταδεικνύει, δτι πρός ταύτην 
έπιτελούυεν άλληλοδιαδόχως τάς έξήζ έργασίας·

1. Ζητούμεν κατ’ άρχάς νά σχηματίσοηιεν γενικήν εικόνα, 
καθόλου παράστασιν, καθόλου άντίληύιν τής περί ής έκά- 
στοτε πρόκειται υλης.

2. Χωρούντες είτα είς βαθυτέραν έπεξεογασίαν τής παρα-



στάσεως ταύτης, ποοσπαθοϋμεν πρώτον νά παραστήσωμεν 
ήμΐν αύτοΐς τά μέρη, τά τμήματα της δλης νλης.

3. Άνευρίσκομεν μετά τοϋτο τά καθ’ έκαστον στοιχεία 
ταύτης και προσπαθοϋμεν νά παραστήσωμεν σαφώς έκαστον 
τούτων χωρίς.

4. Άναζητοϋμεν είτα και διασαφοϋμεν τάς έσωτερικάς 
άναφοράς, τάς ΰφισταμένας μεταξύ τών διαφόρων στοιχείων, 
οϋτω δέ φθάνομεν εις βαθυτέραν άντίληψιν τής ϋλης, εις 
τελείως σαφή έποπτείαν αύτής.

5. 'Οσάκις μέλη τών Εσωτερικών τούτων σχέσεων είνε 
ζώντα πρόσωπα, μετατιθέμεθα συγχρόνως είς τό θυμικόν 
αύτών, συναισθανόμεθα μετ’ αύτών, οϋτω δ’ είσερχόμεθα είς 
τήν ϋλην καί διά τοϋ θυιιικοϋ ήιιών.U L

6. Άνασκοποϋμεν τέλος τήν δλην ϋλην χρησιμοποιοϋν- 
τες τά πορίσματα τής βαθυτέρας επεξεργασίας, οϋτω δέ κτώ- 
μεθα καθαράν καθολικήν άντίληψιν τής ϋλης, γινόμεθα τε
λείως κύριοι αύτής.

Τούτων ούτως έχόντως εύνόητον είνε, δτι καί ό προπα- 
ρασκευαζόμενος διδάσκαλος, άν μέλλη νά ποοσκτήσηται 
βαθέως τΐιν ύλην τής όιηγήσεως, οφείλει νά έπιτελέση έν τη 
προπαρασκευη αύτοϋ πάσας τάς μνημονευθείσας εργασίας 
άλληλοδιαδόχως.

Κατ’ άρχάς όήλα δίι οφείλει και ουτος νά φροντίση, οπως 
σχηματίση γενικήν τινυ εικόνα, καθολικήν τινα έποπτείαν 
τής ϋλης ήν θά διηγηθη. Τοϋτο δέ πράττει, έφ’ δσον είνε 
δυνατόν, δι’ άναγνώσεως αύτών τώ ν  π η γ ώ ν ,  διότι έν αύταϊς 
δύναται νά εύρη άκριβεστάτας πληροφορίας. Ά ν  δμως τούτο 
δέν είνε δυνατόν ή άν αί, πηγαί δέν έξαρκώσι, τότε περιορί
ζεται είς τήν άνάγνωσιν τής ϋλης έκ δ ιε ξοδ ικ ού  Ιστορ ικού β ι 
β λ ίο υ ,  ήτις είνε άσυγκοίτως πουτιμοτέρα τής προσφυγής εις 
εγχειρίδια.

Ά φ ’ ού οϋτω κτήσηται ό διδάσκαλος καθόλου παράστα· 
σιν τής δλης ϋλης, χωρεΐ είς τήν βαϋυ τέρα ν  επεξεργασ ίαν

αύτής. ΤΙ επεξεργασία αύτη, καθ’ ήν ό διδάσκων πρώτον 
μέν εξετάζει χωρίς και έμβαθύνει χωοΐς εις τάκαθ’ έκαστον, 
είτα δ’ άνασκοπεΐ τό δλον, επιδιώκει και κατορθοΐ τήν βα- 
θεϊαν ποόσκτησιν τής ϋλης, ήτις δέν δύναται βεβαίως νά 
συντελεσθή διά τής πρώτης έκείνης καθόλου παυαστάσεως, 
άτε ούσης έπιπολαίας και πλήρους έλλείψεων και χασμάτων. 
Φανερόν δ’ είνε, δτι δλως άδύνατος αποβαίνει ή τοιαύτη  
πρόσκτησις διά τής κατά τήν συνήθη προπαρασκευήν γιγνο- 
μένης ψιλής κατ’ έπανάληψιν άναγνοόσεως τής ύλης.

ΙΙρώτον νϋν έργον τής βαθυτέρας επεξεργασίας είνε ή 
υπο τοΰ όιόασκοντος δ ιάκρ ιο ις  τών μ ε ρ ώ ν ,  ήτοι τών μικροτέ- 
ρων δλων, έξ ών συνίσταται ή δλη διήγησις Διά τής τοιαύ- 
της σαφούς παραστάσεως τών μερών τής διηγήσεως απο
βαίνει σαφεστέρα ή έποπτεία τοϋ συνόλου αύτής. "Οτι νϋν  
πράγματι ή συνείδησις τών μερών, έξ ών μεΐζόν τι δλον 
συνέστηκε, διευκολύνει σφόδρα τήν έποπτείαν τού δλου, 
περί τούτου πείθεται πάς τις έκ τής ιδίας ψυχολογικής 
έμπειρίας.

Καί διά τής μέχρι τούδε όμως γενομένης έργασίας δέν 
έκτήσατο έτι ό διδάσκαλος σαφή έποπτείαν τής ύλης τής 
διηγήσεως· πρός τοϋτο άπαραίτητος είνε ή είς τά καθ’ έκα
στον αύτής έμβάθυνσις. Τό δεύτερον διά τοϋτο έργον τής 
βαθυτέρας έπεξεογασίας είνε ή ύπό τοϋ διδάσκοντος ά νεύρ ε -  
σις τών δ ιαφ όρω ν  στο ιχε ίω ν  τώ ν  συ ναποτελοΰντω ν  την ϋλη ν  τής δ ι η -  
γήαεως ,  ή ιδία έξέτασις καί ή τελεία διασάφησις έκάστου 
αύτών. Τά στοιχεία ταϋτα δηλοϊ λατινικός τις μνημονικός 
στίχος ώδε: quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quo 
modo? quando? Είνε λοιπόν ταϋτα τά άκόλουθα:

1. Ό χρόνος (quando?) έν γένει καί έν τοϊς καθ’ έκαστα 
(έποχή τοϋ έτους, ημέοα, ώοα).

2. Ό τόπος (ubi?) καθόλου καί έν τοϊς καθ’ έκαστα τά 
διάφορα θέατρα τής δράσεως.

3. Τά δρώντα πρόσωπα (quis?), κύρια καί δευτεοεύοντα,



ένεργούντα και πάσχοντα, μεμονωμένα και καθ’ ομάδας.
4. Ή ποάξις αύτη (quid?), ήτις και άποτελεϊ τό κύριον 

περιεχόμενον της διηγήσεως, καί δή ή τε φ ανερά ,  ή έξωτε. 
ρική και ή αφανής ,  ή εσωτερική, ή ψυχολογική, α ί  π α ρ ά λ λ η 
λοι π ράϊ3ίς, αΐ τε ποοάγουσαι τήν κυρίαν πράξιν και αί έναν- 
τίαι αύτη, αί άναχαιτίζουσαι ταύτην, τέλος δ’ αί π ερ ιπ έ τε ια ι .

5. Τά έφαρμοσθέντα μέσα (auxilia), άτινα δύνανται νά 
είνε πράγματα, πρόσωπα, εύμενεϊς περιστάσεις τού καιρού, 
τού περιβάλλοντος κ.τ.λ.

6. 'Η πορεία, ή έξέλιξις τής ποάξεως (quo modo?), τά 
προπαρασκευάζοντα αύτήν σημεία, ή καθ’ αύτό ποάξις 
(άρχή, μέσον καί τέλος αύτής), τά άμεσα καί έμμεσα έπακο- 
λουΟήαατα.k·

Εύνόητον νύν εινε, δτι πάντα ταύτα τά στοιχεία τής 
διηγήσεως δέν θά έχωσιν ίσην άξίαν διά τόν σχηματισμόν 
τής έποπτείας τού δλου, δτι τούναντίον τινά μέν τούτων 
θά είνε χαρακτηριστικά καί ούσιώδη, άλλα δέ δευτεοεύοντα 
και έπουσιο')δη. Ά λλά  καί τά διάφορα γνωρίσματα έκάστου 
τών στοιχείων δέν θά έχωσιν ωσαύτως ίσ ιιν άξίαν διά τόν 
καταρτισμόν τής έποπτείας τού στοιχείου τούτου. Τούτου 
ένεκεν οφείλει ό διδάσκαλος, άφ’ ου άνεύρη τά καθ’ έκαστον 
στοιχεία, νά διακρίνη τά ούσιώδα τών έπουσιο^δών καί είς 
έκεϊνα πρό πάντων νά στρέψη τήν προσοχήν αύτού, έν δέ 
τή έξετάσει πάλιν έκάστου τών ούσιωόών στοιχείων νά δια- 
κοίνη τά χαρακτηριστικά αύτού γνωρίσματα άπό τών δεύτε- 
ρευόντων καί έκεϊνα μόνον νά προσπαθήση νά διασαφήση έν 
τώ νω αύτού.

Μετά τήν τοιαύτην διασάφησιν τών ούσιωδών στοιχείων 
τής διηγήσεως χωοεΐ ό προπαρασκευαζόμενος είς τό τρίτον 
καί σπουδαιότεοον έργον τής βαθυτέρας έπεξεργασίας, τόν  
κ αθ ο ρ ισ μ ό ν  κα ί την δ ιασάφησήν τώ ν  εσω τερ ικών  α ναφ ορώ ν  τώ ν  δ ια 
φ ό ρω ν  στο ιχε ίω ν .  Έκ τών άναφορών τούτων ή μάλλον συμ- 
βαλλομένη είς τήν κατανόησιν τής ύλης είνε προφανώς ή

α ιτ ιώ δης .  Τούτου δ’ ένεκεν ό διδάσκαλος προσπαθεί πρό παν
τός νά άνεύρη τίιν αιτιώδη συνοχήν τών διαφόρων ιιεοικών 
πράξεων, τό δ ια τ ι  καί π ρό ς  τI (cur?) έκάστης αύτων. Άνευρών 
δέ ταύτην θά δύνηται πλέον νά παρασττίση έαυτώ τήν δλην 
ύλην τής διηγήσεως ώς άδιάσπαστον σειράν μερικών πρά
ξεων δι’ έσωτερικού δεσμού συνδεομένων καί πρός έν ση- 
μεϊον, τήν τελικήν πράξιν, κατευθυνομένων. Διά τής έπιτε- 
λέσεως καί τού έργου τούτου φθάνει πλέον ό διδάσκαλος είς 
τήν βαθυτέραν κατανόησιν τής ύλης, είς τ ίιν  τελείως σαφή 
έποπτείαν αύτής.

(°Έ πετα ι συ νέχε ια ) .  Λ .  I .  Λ ,ά μ .ψ α ς

 ----------

m s  i m m m  το a m  u u i  μ ο υ

Έ ν τώ διδασκαλεία* ό καθηγητής μου τών φυσικών επιστημών 
ώμίλει πολλάκις περί σχολικού μουσείου. Καίτοι δέν επίστευον είς 
τήν ανάγκην αύτοΰ, απλώς δέ καί μόνον διά νά ευχαριστήσω τόν 
καθηγητήν μου, έπεχείρησα υπό τήν οδηγίαν του νά κάμω μίαν συλ
λογήν φυτών καί μίαν συλλογήν εντόμων. Μετά τινα έ'τη, έν άρχή 
τοΰ σταδίου μου, οί ποντικοί οί'τινες έσύχναζον έν τώ σκοτεινω δω
μάτιο) μου ειχον κατακερματίσει πάντα τά εϊδη τά άποτελοΰντα τήν 
ανωτέρω συλλογήν.'Ότε κατόπιν διωρίσθην διευθυντής τοΰ σχολείου 
Δ . . . εύρέθην μέ τό πρόγραμμα τής πραγματογνωσίας άνά χεΐρας, 
πρό εκατόν είκοσι μαθητών έπιθυμούντων πολύ νά παρατηρώσι, 
μή έχων νά επιδεικνύω αύτοΐς ή ολίγους μόνον χάλικας καί δέκα 
μικρά έστιλβωμένα κυτία πλήρη διαφόρων φασιόλων καί τινων δη
μητριακών καρπών. Τό σχολεΐον δέν ειχεν ά'λλο τι.

Τήν α ν ά γ κ η ν  σχολικού μουσείου είδον τότε καθαρώτατα καί 
άπεφάσισα νά οργανώσω εν άνευ βραδύτητος.

Ταχέως έξεπόνησα τό ακόλουθον σχέδιον.



1. —Φ υ σ ι κ ή  ι σ τ ο ρ ί α :  ορυκτά' φυτά και φυτικά προϊόντα' 
ζώα καί ζφ ϊκά προϊόντα .. .

2.—Τ ρ ο φ  α ί : σιτηρά, ό άρτος· ζάχαρις, καφές, σοκολάτα. . .
3. —’Έ ν δ υ μ α :  λΐνον καί κάνναβις, νήσις καί ΰφανσις· έριον, 

βαμβαξ, μέταξα, βαφή· καθαρισμός τών υφασμάτων, ό σάπων . .  .
4. — Κ α τ ο ι κ ί α  κ α ί  ά ν ά γ κ α ι  δ ι ά φ ο ρ ο ι :  λίθοι, πλίν

θοι, κέραμοι, πλάκες' ή άσβεστος καί ή γύψος· τά ξυλά' ή τήξις, ό 
σίδηρος, ό χάλυψ- διάφορα μέταλλα- ή ύελος- ό χάρτης- φωτισμός· 
ελαστικόν κό μ μ ι. . .  Σχοινοπλοκεΐα, κεραμεια, χαρτοποιεϊα ύπήρχον 
έν τώ τόπω. Έσημείωσα διά τάς βιομηχανίας ταΰτας εκ τών προ- 
τέρων έν τώ σχεδίω τοΰ μουσείου μου σπουδαίαν θέσιν.

Ύπελείπετο : Ιον νά προμηθευθώ τά αντικείμενα" 2ον νά κατα
τάξω αύτά. Ή  δυσκολία έγεννάτο.

Ειχον άναγνώσει πολλάκις έν τοις έγχειριδίοις καί τοις παιδα- 
γωγικοΐς περιοδικοΐς τάς διδομένας συμβουλάς ύπ' ανθρώπων αναμ
φιβόλου αξίας, άλλ’ οΐτινες ουδέποτε έχρειάσθησαν νά λάβωσι πείραν 
τούτου : «Περιπατεΐτε, παρατηρείτε πέριξ, καί οί περίπατοι θά  πλου- 
τισωσι τάχιστα τήν συλλογήν ύμών . . . Προκαλειτε τό ένδιαφέρον 
τών μαθητών ύμών ύπέρ τοΰ μουσείου τοΰ σχολείου καί α ί είσκο- 
μιδαί των θά  δώσωσι τάχιστα αύτώ σπουδαιότητα . . . »  Έ άν ήρκού- 
μην ε’ις τά μέσα ταΰτα, βεβαίως εξαίρετα καθ’ εαυτά, ολόκληρον τό 
διδασκαλικόν στάδιόν μου δέν θά  έπήρκει νά καταρτίσω έν έμβρυον 
σχολικού μουσείου, δπερ εξ άλλου θά  ήτο έστερημένον ποικιλίας. 
Ό  τόπος δέν ήτο δυνατόν νά μοι παρέχη ή δ,τι είχε, καί τά πλούτη 
του τά εύχρηστα πρός τοιοΰτον σκοπόν ήσαν ελάχιστα. Ειχον επιθυ
μίαν ϊνα  τό μουσεΐόν μου καταρτισθη ταχύτερον καί γίνη πλου- 
σιώτερον.

Εύρον εύκόλως μίαν ώραίαν συλλογήν εικόνων κεχρωματισμένων( 
α ί όποΐαι αντικατέστησαν επωφελώς τήν έξαφανισθεΐσαν βοτανικήν 
συλλογήν μου. Έ ξ εικόνων έπίσης άπετελέσθη καί ή ζωολογική 
συλλογή μου. ’Έχομεν εύτυχώς άρίστας τοιαύτας. Συνάδελφός τις 
δρυκτολόγος μοί έπρομήθευσεν εικοσάδα δειγμάτων ορυκτών, τά  
όποια μετά τών έν τώ τόπω συλλεχθέντων ήρκεσαν πλουσιοπάρο
χος είς τάς άνάγκας μου. Συνέλεξα έπίσης πολύ καλόν αριθμόν 
αντικειμένων, άπερ ειχον τήν ώρισμένην θέσιν των έν τούτα) ή έν

έκείνφ τών διαμερισμάτων τοϋ σχεδίου μου. Τά προϊόντα τών εργο
στασίων εύρισκον πολύ εύκόλως. Μοί έλειπον συχνότατα α ί πρώται 
μόνον ύλαι, μάλιστα δέ δείγματα τών αλληλοδιαδόχων μεταβολών 
των, δι’ ών θά  ήτο δυνατόν νά άκολουθήσα>μεν από τοΰ σημείου 
τής άναχωρήσεως μέχρι τοΰ σημείου τής άφίξεως τήν πορείαν τής 
κατασκευής τοΰ τοιούτου ή τοιούτου σπουδαίου προϊόντος. Τήν 
ιστορίαν ενός τεμαχίου άρτου, τήν ιστορίαν ενός τεμαχίου υφάσμα
τος ή ενός σχοινίου, ενός φύλλου χάρτου, μιας φιάλης, μιας παροψί- 
δος, κλπ., ιδού τί έπεθύμουν νά επιδεικνύω τοις μαθηταΐς μου.

Έ σκέφθην τότε νά αποταθώ πρός τούς γονείς των, τεχνίτας ή 
εμπόρους, οπως διά τοΰ μεσίτου το>ν επικοινωνήσω μετά τών παρα
γωγών καί τών έργοστασιαρχών. Τό μέσον έπέτυχε θαυμασίως. 
Πολλοί άνέλαβον νά μοι προμηθεύσωσι μόνοι των τά ύλικά, άτινά 
μοι έ'λειπον. Ά λλο ι μοι παρέσχον διευθύνσεις, καί τή συστάσει των 
έγραψα ό ίδιος πρός τούς βιομηχάνους, οΐτινες ήδύναντο νά με συν- 
δράμωσιν. ’Οφείλω νά ομολογήσω δτι τινές τών αιτήσεων μου έμει
ναν άνευ άπαντήσεως καί δτι άλλαι έ'τυχον εύγενοΰς άρνήσεως. 
Ά λλά  πολλαί έσχον επιτυχίαν πλήρη, ενίοτε ύπερπλήρη, ού μόνον 
ένεκα τοΰ ποσοΰ τών άποστελλομένων δειγμάτων άλλά καί τών 
συνοδευουσών τά δείγματα πληροφοριών, ου ενεκα ή διδασκαλία 
καθίστατο ωφελιμωτάτη.Ή μέραν τινά έλαβον δέμα οκτώ χιλιογράμ- 
μων έλαστικοΰ κόμμεως (πρώται ύλαι καί αντικείμενα έκ κόμμεως).

Μετά μίαν μικρολόγον εκλογήν έθηκα κατά μέρος χίλια περίπου 
άντικείμενα προωρισμένα νά έπιδεικνύωνται έν τώ σχολικώ μου- 
σείω μου.

Ύπελείπετο πλέον ή ταξινόμησις. Τό σχολεΐον έστερεΐτο καταλ
λήλων έρμαρίων καί ό μικρός μισθός μου δέν μοι έπέτρεπε τήν 
δαπάνην κατασκευής προθηκών. Κατεσκεύασα μικράς καί λεπτάς σα
νίδας μήκους 50 έκατοστομέτρων καί πλάτους 35.Έχρωμάτισα αύτάς, 
μαύρος, διότι τοϋτο τό χρώμα άντετίθετο μάλλον πρός τά χρώματα 
τών ύλικών μου. ’Έπειτα διά κόλλας, καρφίδων, σύρματος, θώμιγκος 
(σπάγγου), έλαστικοΰ κόμμεως, κατέταξα έπί τών σανιδίων πάντα 
τά δείγματά μου καταλλήλθ)ς. .'Έκαστον σανίδιον προδήλως έφερε 
δείγματα έχοντα κοινήν καταγωγήν ή τόν αυτόν προορισμόν. Έ άν  
είκών τις ήτο αναγκαία νά διδάσκη σημεΐόν τι τής παραγωγής ή



τής κατασκευής τών πραγμάτων τούτων έλάμβανε θέσιν πλησίον αύ
τών. ’ Απέμενε τότε νά κολλήσω έπιγραφάς. Τά ονόματα και α ί δη
λώσεις είχον γραφή μετά μεγάλων κα'ι παχέων γραμμάτων ευκόλως 
άναγινωσκομένων. "Εκαστον σανιδιον αντεπροσωπευεν ίδιον θέμα  
πραγματογνωσίας.

Πολλά έδαπάνησα μόνον δπως αποκτήσω μίαν εύρεΐαν θήκην  
ξυλίνην, ής α ί εσωτερικά! πλευρά! ειχον ολκούς, έν οίς ώλίσθαινον  
τά σανίδια. Ταΰτα ούτω τοποθετημένα προυφυλάσσοντο εντελώς 
άπό τής υγρασίας κα! τής κόνεως. Έλκόμενα δέ έκ της θήκης μέ 
τήν σειράν τής αποστολής των και έκτιθέμενα είς τήν περιέργειαν 
τών μαθητών έπί τινας μόνον ημέρας, διετήρησαν δι’ αυτούς το 
θέλγητρον τοϋ νέου, δπερ δέν θά  συνέβαινεν έάν ήσαν διαρκώς 
έκτεθειμένα έπ! τών τοίχων τών τάξεων.

"Ετη τινά βραδύτερον, τής γεωργίας άποβάσης ύλης υποχρεω
τικής τή διδασκαλία, έπλούτισα τό σχολικόν μουσεϊόν μου μέ εϊδη 
φυσικών στοιχείων τοΰ εδάφους, συλλογάς χημικών λιπασμάτων κα! 
συνήθων σπόρων, εικόνας παριστώσας γεωργικά έργαλεΐα κα! ολίγον 
επιστημονικόν υλικόν, οπερ μοι έπιτρεπει vu εκτελώ πειραματα τινα  
απαραίτητα πρός κατανόησιν γνώσεων, ας δέον νά κατέχωσιν οί
αγροτικοί μαθηταί μου.

Έ προμηθεύθην πρός τούτοις εν στερεοσκόπιον καί απόψεις στε- 
ρεοσκοπικάς. Ή  δέ διδασκαλία τής γεωγραφίας εξάγει έκ τούτων 
πραγματικήν ωφέλειαν.

Τέλος παρεσκεύασα κυτία έκ χαρτονιού φέροντα έκαστον ώς τί
τλον τό ονομα μιάς τών υλών τοΰ προγράμματος τών δημοτικών 
σχολείων. "Οταν δ’ ευρίσκω μίαν εικόνα, ένα πίνακα, σπονδαΐον 
χωρίον, σημείωσίν τινα, τοποθετώ τοΰτο έν τούτω ή έν έκείνφ τών
κυτίων (φακέλλων).

Ούτω κατήρτισα τό σχολικόν μουσεϊόν μου.Έάν α ί πληροφορίαι 
μου κινήσωσι τό ένδιαφέρον τινός τών συναδέλφων μου κα! κεν- 
τρίσωσι τόν ζήλον αύτοΰ, τότε δέν έγράφησαν άνωφελώς. Τοΰτο 
δέ πολύ έπιθυμώ.

( Μετάφρασις )
r  I. ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ

■ ■

f l  I  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ
Κατά τόν Kehl*

(2υνέχει« σελ. 23 τοΰ Α\ τεύχους)

"Ινα έ π ι ιυ γ χ ά ν η τα ι , έν αχέοει π ρ ο ς  τάς εκθέσε ις ,  εν λυσιτελές  
α π ο τ έλ ε σμ α , π ρ έπ ε ι  νά  μ η  ε ινε  ελλ ιπής  ή α ναγκα ία  ά σκησ ις .  Άοκεϊ- 
τα ί τ ις εί; μερικά σχολεία, παρέ/ων τήν ευκαιρίαν νά έτοιμαζηται 
άνά 8 η 14 ήι/έρα; μία εκθεσι;- παραβλέπει δμως οτι μία τόσον 
σπανία έργασίκ δέν εινε δυνατόν νά όδηγήσ·/) εί; τόν σκοπόν τών εκ
θέσεων. Έ ά ν δέν παρέ/ηται εί; τόν παίδα καθημερινώς ή ευκαιρία, 
νά έκοράζηται γραπτώ ; διά τοϋτο η εκείνο τό άντικείμενον, τό 
όποιον ίδιοι; ομμασιν είδε, η τό όποιον κειτα ι έντός τών όρίων της 
εαυτού πείρα ;, καί έάν ό διδάσκαλο; δέν έπιμένν) καΟημερινώ;, ϊνα οί 
μαθηταί του έτοιμαζωσι τ ά ; γραπτά ; αυτών άσκήσεις, όσον τό δυνα
τόν καλώς, τότε είνε έντελώς αδύνατος ή έπίτευξις ένός πλήρους επ ι
τυχίας αποτελέσματος,όσον άφο.ά είς τήν γραπτήν έκφρασιν τής σκε- 
ψεως. Καθ’ έκάστην πρέπει νά γράφηται κ ά τ ι- ακαμμία ήμερα άνευ 
v;au.iA·?,;».Τό νά έτοιι/.α^ωσι δε οί (Λαθηταί τάς καθηαεοινά; των εκθε-I * i i ι · 1 1
σεις έν τ φ  οί'κφ ή έν τώ σ/ολείω ,έςαρτάται άπό όιαφόρου; περιστάσεις. 
Έ ν πάσ·/) ομο>; περιπτοίσει οφείλει ό διδάσκαλο;, τότε μόνον ν ’ άπα ιτή  
άπό τοΰ; μαθητά ; του τήν έτοιμασίαν μ ιά ; έκΟεσεως, όταν τόσον 
καλώ ; έχν) προπαρασκευάσ·/) αυτήν, ώστε νά δύνανται οί παϊδες μονοί 
καλώς νά τήν έτοιμάσωσι. Ή  άκριβης προφορική προπαρασκευή τής 
έκΟέσεως είνε ή σταθερά βάσις τή ; ιδ ιαιτέρα; εργασία; τών παίδων. 
Είνε δ’ αυτη αναγκα ιότατη , διότι άνευ τα ύ τη ; δέν γνωρίζουσιν, οί



μαθητα ί, ώς επί τό πλεϊστον, τ ι πρέπει νά γράφωσι. Είνε δ’ έπίσης 
άναγκα ΐον, ϊνα ετοιμάζει ό διδάσκαλος άπό καιρού είς καιρόν ΰπό τάς 
δψεις καί τή, βοεθεία τών μαθετών του α ίαν εκθεσιν καί νά δεικνύει 
ταύτην ώς υπόδειγμα τοϋ τρόπου καθ’ ον γίνονται α ί εκθέσεις. 'Όστις 
παραλείπει τήν πρός άπομίμεσιν ταύτην άφορμήν, παραμελεί εν τών 
καλλίστων πρός μ.όρφωσιν μέσων. Μία δέ έκ τών έτοιμ.αζομ.ενων είς 
τάς άνωτέρας τάζεις έκθέσεων πρέπει έβδομ.αδιαίως νά δίδεται είς τόν 
διδάσκαλον πρός διόρθωσή. Ή  έςελεγςις καί ή διόρθωσις τών γραπτών 
έργασιών είνε διά τόν διδάσκαλον μία άνιαρά βεβαίως έργασία, δέν 
έπιτρέπεται δμως νά παραβλεπε,ται, διότι 6 μάθετε,ς, όστις έ'καμε 
καλέν τήν έργασίαν του, τρέφει τήν δικαίαν προσδοκίαν, δτι θά άζιώ- 
σν) ταύτε,ν ό διδάσκαλος μιας ματίας του, καί ότι θά κάμει αύτον 
προσεκτικόν είς τά  τυ/όν λαθε του, καί θά έκφέρ·/) μίαν κρίσιν διά τέ,ν 
άξιαν τής έργασίας του. Έ άν ό διδάσκαλος δέν πράττε, τούτο, τότε 
παρέχει είς τούς μαθετάς του ευκαιρίαν έπισπερχώς καί κακώς νά έργά- 
ζω ντα ι. Διά τούτο δέν έπιτρεΛεται νά παραμ,ελήται ή διόρθωσις. Διά 
νά γ ίν ε τα ι δι’ α υτε  έν μέρει εΰκολωτέρα δίδει ό διδάσκαλος άπλά  
θέματα , κρατεί τούς μαθετάς του είς τοιούτον σε,μεΐον, ώστε νά δύ- 
ναντα ι νά ΰπερνικώσι τήν ακριβέ ορθογραφίαν, αναλύει προεγουμένως 
καί προσεκοντως τό περιεχόμενον τής έκθεσεως καί γνωρίζει ακριβώς 
είς τούς παϊδας τέ,ν πορείαν τών σκέψεων, γράφουν τάς δυσκολους 
λ,έΕεις κλπ . έπί τοϋ πίνακος. Γ ίνετα ι δέ έ  διόρθωσις κατά διαφόρους 
τρόπους, ft ΰπό μόνου τοΰ διδασκάλου, ft άναπτυκτικώς ΰπό τών μ α 
θετώ ν, ft υπό τών μαθε,τών καί τοϋ διδασκάλου άπό κοινού. Έ καστος 
τών τρόπο>ν τουτιυν έχει βεβαίως τά  προτερήματα του καί τά  έλατ- 
τώ μ ατά  του καί μόνον είς τέν  πρός σκοπόν άντιστοι/ούσαν έναλλα- 
γέ,ν κεϊτα ι το ορθόν. Έ ν πάσ’/j δέ περιπτώσει ό διδάσκαλος οφείλει ν ’ 
άπαιτνϊ ϊνα οί μ αθετα ί βλέπωσι τά  μέ κόκκινο μελάνι γεγραμμένα 
λάθε, καί διορθώνωσι ταϋτα  έπιμελώς. ‘Ό στις ε/ει κάμε) παρά πολλά , 
οφείλει άπαξ έ’τ ι τέ,ν εργασίαν του νά έτοιμάσε,. Έ ν τελεί δέ ό διδά
σκαλος δέν πρέπει νά θεωρε, άναγκαΐον νά γεμίζν) μέ έρυθράν μελάνην 
τά  τετράδιά τών έκθέσεων τών μαθητών του. Μαθητές δι/,ως, δστις

δύναται την έργασίαν του καλώ ; νά κάμε,, πρέπει δντως μετά πάσης 
αυστηρότητος νά έτοιμα;ζγ] τα ύ τεν  καλώς.

Ου δ εν κατεγορεΐται ενταύθα περισσότερον τες άκζίρου έπιεικείας 
καί της έλλείψεως επιμονές.

Λ .' .

Λεν επ ιτρεπετα ι  ία  α π οχω ρ ιζω ν τα ι  α ι  άσκήσε ις  τών έύθ έσ εω ν  ά π ό  
τα λο ιπά  αντικείμενα, τής δ ιδ α σκαλ ία ς , άλλά π ρ έπ ε ι  νά  σννδέωντα ι  
ο τενώ ς  με  την έν γενει γλωσσ ικήν  δ ιδ α σκαλ ία ν . ώς κα ί  μ ε  τήν ίοτοο ίαν  
τής Β ίβ λ ο ν , τής φνοεως κα ί  ει> γενει τον κ ό σ μ ο ν , μ ε  τήν Γ εω γραφ ίαν ,  
τήν  φ νσ ικήν  κλπ .

Είνε βεβαίιυς γνωστέ, έ, ΰποθεσις, ότι είς τούς μ.αθητάς έλλείπου- 
civ, ώς επί τό πλεϊστον α ί λεξεις, έπειόή έλλείπουσιν είς αυτούς αί 
σκεψεις. Η πτωχεία αυττ. τών λεςεων καί σκεψεων αίρεται, εϋθυς ώς 
ft διδασκαλία γίνει κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά διεγείρει τάς σκέ
ψεις, καί ευθύς ώ; ό διδάσκαλος απαιτήσει άπό τούς μαθετάς του 
τούτο να γράφωσι, το οποίον αυτοίς προφοοικώς έδίδαζε, καί τό όποιον 
αυτοί ήκουσαν καί ένόεσαν, ft τέλος έν τφ  άναγνωστικώ  των βιβλίω 
ανεγνωσαν. Εαν αί ασκήσεις τών εκθεσεων 6εν συνδεωνται μέ τόν 
σχολικόν βίον καί έάν άπαιτ·?5 ό διδάσκαλος νά γοαφωσιν οί μαθηταί 
τάς σκέψεις των έπί πραγμάτων, ά τινα  κεινται έκτος τού παιδικού 
όρίζοντος, έπ ιτυγχάνοντα ι μόνον φαινομενικοί καρποί, οΐτινες οΰτε 
διάρκειαν, οΰτε άςίαν εχουσι. Τό μόνον υλικόν, τό οποίον ημείς όφεί- 
λομεν νά παρέχωμεν εις τούς μαθετάς μας πρός γραπτήν έργασίαν 
οφείλει νά είνε, ώ; έλέχθη, ή γραπτή έπανάλεψ ις διδακτικές ΰποθέ- 
σεως προσαχθείσης τώ  παιδίω  άλλοθι.

Έ άν άκολουθε, ό διδάσκαλος τάς ήδη δοθείσας οδηγίας, τότε θά 
αίσθάνηται τήν εΰχαριστησιν, διότι καί οί αδύνατοι μαθηταί του θά 
δύνωνται κάτι νά γράψωσι καί θά βλέπ·/), δτι κάθε μαθητής μέ /αράν 
κα ί άγάπην εργάζεται.

Δέν χρειάζεται λοιπόν κατά  τέ,ν ώραν τής έκθέσεως νά άνοίγγ) 6 
διδάσκαλος τήν πηγήν τών σκέψεων καί νά ώθή τάς άρχάς τής πνευ-



ματικ·7,; κινήσεω ;, άλλά  νά προφυλάττγ) τόν ρούν τών σκέψεων άπό 
τοΰ νά παρεκκλίνν) τνίς ευθεία; όδοϋ καί νά καθοδηγ·?; τούτον είς σκό- 
πιμον ταξείδιον.

Είνε λοιπόν ό διδάσκαλος κατά τάς ώρας τή ; έκθέσεως ό { Λ ια 
νικός, δστις δίδει τό σχεδιον καί επιβλέπει τήν οικοδομήν. Μόνον δε 
τό οίκοδομεϊν είνε έργον τών μαθητών, τών όποιων ή εργασία τόσω 
μάλλον επ ιτυγχάνετα ι, όσψ περισσότερον καί καλλίτερον υλικόν έ'/ου- 
σιν οΰτοι είς τήν διάθεσίν των καί δσω σαφέστερον ίσ τα τα ι π ιο  τοϋ 
πνεύματος των τό σχέδιον τής εργασίας.

Κ ' .

’Οφείλει τις κατά  τάς ασκήσε ις  τών εκθέσεων νά μ ή  ά π α ιτ ή  π ρ ω 
το τ υπ ία ς ,  άλλά  νά  ε ινε ευχαρ ισ τημένος  μ ε  τήν ά κ ρω  δακ τνλω  ά ν α π α -  
ραγω γ ικό τη τα .  Παρά τών μαθητών τών Δημοτ. Σχολ. δέν επιτρέ
π ετα ι νά ά π α ιτ -Jj τις εξαιρέσεις πρωτοτύπων σκέψεων, καί τεχνικών 
μορφών έκθέσεων. "Ολως έπιτυχώς λεγει έπ’ αΰτοϋ ό F l*. A u g .  
W o l f  «οί παϊδες όφείλουσι νά παραγάγωσι καί όμο>ς δέν άφ ίσταντα ι 
πολΰ ά ο’ δτου οΰτοι τό πρώτον παρήχθησαν" ενταύθα κοπιαζουσιν 
οΰτοι ματαίως καί γίνονται άηδεΐς άδολέσχαι καί πρωίμως ώριμοι 
παϊδες, οΐτινες άργότερον, όταν έ'λθ/) ό καιρός της παραγωγικότητος, 
οΰδέν απουδαΐον δύνανται πλέον νά πράττωσι. Τούτο εινε είς τρόπος 
πνευματικές άκαίρου καί άφυσίκου παραγωγικότητος, μία φοβερά 
άρνησις τής ύπάρςεώς τω ν» .

"Αν άφήσωμεν δέ κατά  μέρος την περίπτωσιν καθ’ ην διά της 
άπαιτήσεως απολύτου παραγωγικότητος παρά τών παίδων επιχειρεί 
τις αδύνατα , βλάπτει ωσαύτως διά τ?,ς τοιαύτης υπερβολικές ά πα ι- 
τήσεως τόν χαρακτήρα τών παίδων. Δέν είνε δηλαδή ό παϊς εις θέσιν 
κατόπιν ωριαίας άναμασήσεως μέ τήν γραφίδα, νά ουρράψγ) κοποιω- 
δώς μερικάς σκεψεις, η δέν καταλήγει είς σκυπόν μέ δλας τάς άδο- 
λέσχους λεξιλογιας της ή κοράσι;· καταφεύγουσι τότε άμφότεροι ίκε- 
τευτικώς πρός βοήθειαν είς τόν πατέρα, ή τήν μητέρα, είς τόν εζά- 
δελφον ή τήν θείαν, είς τόν άδελφόν, ή τήν άδελφήν καί δ ,τ ι οΰτοι

μετά κόπου πολλού παρήγαγον, δίδουσιν εις τον διδάσκαλον ως ιδίαν 
αύτών εργασίαν. Τοιουτοτρόπως α πα τα  τις καί εαυτόν και του; ά λ 
λου;. Προβάλλεται οΰτω ή ένστασ ι;, δτι διά τόν κατόπιν βίον ουδε- 
μ ιαν παραγωγικότητα επ ιτυγχάνει τ ι ; .  Εχει ό χειροτεχνης νά χάμν) 
μίαν παραγγελίαν, ή οικοδέσποινα νά άνακοινώσν) μίαν εντολήν πρός 
τήν φίλην τη ς, ά π α ιτε ΐτα ι νά έζευρεθώσιν α ί άναλογοι σκεψεις καί 
αΰτα ι ορθώς νά δ ιατυπωθώσιν. Έλλείπουσιν δμως καί αί σκεψεις και 
ό τοοπος της διατυπώσεο,ις αΰτών. aUoψ  δέ μάλλον κατά ταύτα  ημείς 
νορίζομεν, δτι εύρισκόμεθα έν δικαίω , άποκρούοντες τάς άπολυτους 
ποωτοτυπίας έν όνόματι της παιδαγωγικής επιστήμης καί τού ανθρω
πισμού, τόσω νομίζομεν, δτι δέν είνε πρέπον νά μή ένθαρρύνωμεν τόν 
μαθητήν είς τό νά γράφν) μερικά; σκέψεις του. Δεν εί·.ε πασα παρα- 
γωγικότης αΰτή καθ’ έαυτήν άποστρεβλωτική, διότι έκάστη γραπτή 
παράστασις, τ·7,ς όποία; ή ΰποθεσι; άνεπτύχθη καί τη ; όποιας ή μορφή 
προφορικώ; προπαρεσκευάσθη ύπό τού διδασκαλου, δ ,τ ι δηλαδή ό μ α 
θητή; ένόησεν και μέ τό έτοιμον έν αύτώ  λεκτικόν προϊόν παρήγαγε 
γρ απτώ ;, ένψ είνε μία παραγωγικόττ.;, δέν υπερβαίνει τ ά ; δυνάμει; 
τού μαθητού, ά λλ ’ είνε καί κατά  πολυ άνάλογο; προ; τόν σκοπόν 
τών έκθέσεων.

Αί τοιούτου είδου; παραγωγικότητε; κείμεναι πολΰ πλησίον τών 
άναπα:αστάσεων πρέπει πολύ έπ ιμελώ ; νά θεραπευωνται.

(Έκ τοϋ Γερμανικού)
Ιίάτραι Π. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

(ακολουθεί/

Ε Μ ΠΜ ,  TO m i l l  ΚΑΙ TO Ε ΓΣ Α ΙΜ Α
01 ασχολούμενοι περί τά αϊτια τάς έγκληματικότπτος 

και είδικώς έν αύτοΐς διατοίβοντες, άναγνωρίζοικην, ύπέρ 
ποτε μάλιστα τίιν  σήμερον, ώς ούσιοίδεις παράγοντας τού



έγκλήματος. την έλλειψιν ή τήν πληιιιιελή ϋπαοξιν οίκο- 
γενειακής άνατροφής, και τήν στέρησιν άληθοΰς έκπαιδεύ- 
σεως κατά τήν παιδικήν ήλχκίαν. Άμφότεραι αί έλλείϋεις 
αύται και έν γενει ή ατυχής κοινωνική όργάνωσις, άπεργά 
ζονται τά δεΐ”ά και τΐιν άθλιότητα τοΰ μετέπειτα βίου, προ- 
καλοΰσι δε τήν έκδήλωσιν τοΰ νοσηρού εκείνου κοινωνικοΰ 
φαινομένου, τοΰ έγκλήματος. «Ούδεμία υπάρχει άμφιβολία 
οτι τό έγκλημα οφείλεται είς τήν έπικράτησιν τοϋ κοινωνι
κού περιβάλλοντος», άποφαίνεται ό επιφανής έγκληματολό- 
γος Tarde, καί ή γνώμη αΰτη δέν είναι κτήμα τών κοινω
νιολόγοι καί έγκληματολόγων, άλλά παντός άνθρώποι; πε- 
προικισμένου διά τής στοιχειώδους παρατηρήσεως και έπι- 
σκοποΰντος τάς προηγουμένας τοϋ έγκλήματος περιστάσεις.

Τό ήθικόν συναίσθημα, τό ϋπατον τοϋτο και εύγενέστε- 
ρον τών ανθρωπίνων συναισθημάτίον, δέν είναί τ ι έυ,φυτον, 
αλλά δεΐται έπιμόνου και έπιμελοϋς καλλιεργείας. Κατά τήν 
πρωτην παιδικήν ηλικίαν αί όρμαί δεσπόζουσιν καί άνεπι- 
σχέτως έξωτερικεύονται. Είς τΐιν παιδικήν ταύτην ύυχήν  
τΐιν παρασυρομένην καί δρώσαν κατά τάς υποδείξεις μόνον 
τών ένστικτων, τήν άχαλίνωτον και άνερμάτιστον, τήν πα- 
ραδεδομένιιν διαχυτικώτατα είς πάσαν πονηράν τάσιν άνευ 
συνειδήσεως όρμεμφύτο^ς, είς τΐιν ήλικίαν ταύτην, λέγομεν, 
τήν λεληθότως κλυδωνιζομένην έν τη κακοπραγία, τίς θά 
θέση τό πρώτον έρμα, τόν πρώτον φραγμόν είς τά ένστικτα, 
τίς θά όδηγήση είς ϋψηλοτέραν και χρήσιμον άντίληψιν τής 
ζωής ; Τίς θά χειραγωγήση, τίς θά διευθύνη τά πρώτα βή
ματα μέχρι τού σημείου έκείνου καθ’ δ τό λογικόν καί ή 
συνείδησις θ’ άποκτήσωσιν αυτοδυναμίαν ; Οΰδεις βεβαίως 
ο άντιλεγων, δτι διά τά έργα ταΰτα κέκληνται ή οικογένεια 
και τό Σχολεΐον.

Καί είς μέν τΐιν  οικογένειαν άπόκειται ή πρώτη τοϋ χα- 
ρακτήρος διάπλασις, είς δέ τό Σχολεΐον ή συνέχισις καί 
προαγωγή τοΰ έργου τούτου, συνοδευομένιι ΰπό τής βα

θμιαίας διαφωτίαεως τοϋ πνεύματος, τής μεταδόσεως γνώ
σεων χρησίμων καί έπωφελών, καί τής κραταιώσεως τοΰ 
φρονήματος.

Ά λ λ ’ οταν οί μέν γονείς ούδεμίαν καταβάλλουσιν μέλη- 
σιν, ή διεφθαρμένοι δντες κακόν πρόκεινται παράδειγηα καί 
τύποι μιμήσεως εις τά τέκνα των, οταν τά δυστυχή ταΰτα 
νεαρά πλάσματα έγκατελείφθησαν είς τήν τύχην των 
ύπό τεράτων γονέων, οΐτινες δέν άπέβλεψαν μετά στοργής 
είς τήν γέννησίν τιον, ή οταν τό φρικωδέστερον πάντων 
ίόθούνται ύπ ’ αύτών τούτων τών γεννητόρων είς τήν κακοή- 
θειαν, ποίαν εύθΰνην δύνανται νά ΰπέχωσιν έάν έκυλί- 
σθησαν είς τΐιν άτιμίαν καί άπεσκλνιρύνθησαν έν αύτή ;

Επειδή τά πτωχά ταΰτα πλάσματα ειχον τό άτύχιιμα νά 
γεννηθώσιν απόκληρα οίκογενείας, δέν πρέπει νά μείνωσιν 
καί απροστάτευτα, άλλ’ ή πολιτεία οφείλει τότε νά τείνιι 
προστάτιδα χεΐρα καί ν ’ άναπληρώση τήν οικογενειακήν έλ- 
λε ιύ ιν . Δικαίως δέ είς τΐιν πολιτείαν άπηυθύνθησαν πάντες 
οί κοινωνιολόγοι καί έγκληματολόγοι, διότι είς αύτήν προ- 
σήκει ή άρσις τού σπουδαιοτάτου καί έπιφοβωτάτου τούτου 
τής έγκληματικότητος αιτίου, ήτις θέλει έπιτευχθή διά τής 
ίδρύσεως ιδιαιτέρων μορφωτικών Σχολείων καί Διαιιονητη- 
ρίων τών έγκαταλελειμμένων παίδοιν, καί είδικών Σωφρονι
στικών Καταστημάτων διά τούς παρεκτραπέντας έξ αύτών. 
«Σώσατε τό παιδίον καί δέν θά ύπάοίη άνάνκιι νά τιαωοήτεο - · t υ L
πλέον ανθρώπους» άναφωνεϊ έπιφανής πολιτικός είς όλίγας 
πλήν χαρακτηριστικός τοϋ θέματος λέξεις."Ετερος δέ έμβρι- 
θής έγκληματολόγος έν συγγράμματι αύτοϋ «περί τοϋ άγώ- 
νος κατά τοϋ έγκλήματος» βέβαιοί πειστικώτατα δτι ούδέν 
ύπάρχει σημεΐον τής ποινικής επιστήμης δεόμενον μάλλον 
τής έφαρμογής προληπτικών μέτροιν άπό τοϋ τής έγκλημα
τικότητος τών παίδων.

’Εκτός δμως τών παιδιών τούτων τών έκτροχιασθέντων 
τής εύθείας όδοϋ, ώς έκ τής ενόχου ολιγωρίας, ή τής έξα-



χοειώσεως και διαφθοράς τών ιδίων αύτών γονέων, έν συμ- 
πράξει μετά τού περιβάλλοντος, εχομεν καί άλλην τινά τάξιν 
τών διεστραμμένων τήν φύσιν καί έλαττωματικών παιδιών, 
τών γνωστών έν τη. ύυχοπαθολογικιϊ έπιστήμη ύπό τήν ονο
μασίαν «έκφυλογενεϊς τύποι», οϊτινες φέρουσιν ενίοτε καί 
στοματικά στίγματα ώς ή νεωτέοα Άνθρωπολογική Σχολή 
τού έγκλήματος έζήτησε ν ’ άποδείξη.

Διά τούς πονηρούς τούτους τήν φύσιν παϊδας, ειδική 
δλως καί έξαιρετική έπιβάλλεται διαπαιδαγώγησις, έμπεπι- 
στευμένη είς έμπειρους παιδαγοίγους, ικανούς νά περιθάλ- 
ύωσιν τά έλαττωματικά ταύτα πλάσματα ώς άσθενεΐς, καί νά 
έπιχειρήσωσιν κατά τό έφικτόν τήν θεραπείαν τών παθολο
γικών των ένστικτων, άτινα όμολογούσι καί αύτοί έα  οί μή 
παραδεχόμενοι τήν κατηγορίσν τών φύσει όρμώντων εις τό 
έγκλημα, τών έκ γεννετής έγκληματιών (criminels nes) ώς 
ή Άνθρωπολογική Σχολή άπεκάλεσε ίδίω δρω χρησαμένη. 
Έκ τών άνωτέρω άναγκαίως καί φυσικώς παρέπεται τό 
συμπέρασμα, δτι έκ πάντων τών κατά τής έγκληματικότη- 
τος μέτρων τό μάλλον προέχον είναι τό τής έκπαιδεύσεως, 
άλλ’ έκπαιδεύσεως υγιούς καί ωφελίμου, άναλόγου τής ήλι- 
κίας τών παίδων, τής ιδιοσυστασίας, τού φύλου, καί έν γέ- 
νει τών έξαιοετικών δοων ύφ’ ούς διατελούσιν.

Τήν τοιαύτην έκπαίδευσιν δύναται νά παράσχη πολιτεία 
συναισθανομένη τό ύύος τής άποστολής της, διά τής έκλο- 
γής ήΟικών καί εύφυών διδασκάλων έμπνεομένων ύπό εύγε- 
νούς ένθουσιαομού έν τη έκτελέσει τής ΐεράς μυσταγο^γίας 
δι’ ήν έκλήθησαν.

Κ .  Χ ω τ η ρ α χ ό π ο υ λ ο ς
Λωρ Νομικής

ΝΟΜΟΣ ΧΝΒ
π ερ ί συντάξεων τών π ολ ιτ ικώ ν  υπ α λλή λω ν  ώς ετρ ο-  

π ο π ο t r f i r t δ ιά  το ΰ  ,Π * Γ '  τής 1 »  ’Ι ο υ λ ίο υ

(Συνέχεια σελ. 32 τοΰ Α' τεύχους)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ '.

"Αρθρον 17, 18 , 19 , 2 0 , 2 1 .

Τό κεφκλαιον τοΰτο τό άναφερομενον εις τήν σύστα<?ιν τοΰ τα 
μείου τών συντάξεων κλπ . παραλείπομεν, καθότι διά τού Νόμου 
<Ι>νΐΓ  τής 17 Ία.ουαρίου καί νΓΡΓ ' της 13 ’Ιουλίου 1905 μετερ- 
ρυθμίσθη οΰτω:

(Φ*ΐ13') αρθρον 1 .

Το ται/.εϊον τών συνταζεο>ν τών πολιτικών υπάλληλων τό δια 
τών νόμ.ων τής 3 Αύγουστου 1861 καί 7 Ίανουαρίου 1866 περί συν
τάξεως τών πολιτικών ΰπ.'.λληλων καθιόρυθεν, συγχωνεύεται μ.ετά τοΰ 
δημοσίου, οπερ από 1 Ιανουαρίου 18 t t αναλαμβάνει απ ευθείας
την πληρωμήν τών συντάξεων......................................

( ΓρΓ') άρθρον 13.

Ή  διά τού νόμου Φ’ΐΒ ' τής 17 Ίανουαρίου 1877 όρισθεϊσα 
τακτική  κοάτησις έπί τών μισθών τών πολιτικών υπάλληλων ανα- 
βιβαζεται άπό 1 Ιουλίου 1905 άπό ι /5 Ι0 εις 9 τοΐς /,

(Φΐ[Β') αρθρον 2 : 3 καί 4.

* · · ·  ...........................................................................................

(Φ 'ΐΒ ') άρθρον 5.

Τό Ελεγκτικόν Συνέδρων άποφαίνεται άνεχκλήτως έπί τών γε- 
νομένων εκκαθαρίσεων διά τάς έπιβληθείσας είς τούς υπαλλήλους καί



« y / / »f /
τους συνταζιουχους κρατήσεις ενεκα προηγουμένων υπηρεσιών, έάν οί 
ενδιαφερόμενοι ζητήσωσι παρ’ αυτού τήν άναθεώρησιν εντός εί'κοσιν 
ημερών άπό τής πρός αυτούς κοινοποιησεως τής έκκαθαιίσεως.

(Ψ’ ΐΒ ')  αρθρον 6.

Α ί κατά τον νόμον τής 13 Μαρτίου 1864 νιτιολογημέναι εκθέ
σεις τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου περί άπονοι/ής συντάξεων εΐσιν ΰπο- 
χρεωτικαι διά τόν Υ πουργόν.

(<I>hB') αρθρον 7.

Αί εκχωρήσεις καί α ί δικαστικαί κατασχέσεις τών συντάξεων α π α 
γορεύονται.

ΝΟΜΟΣ ΡΛΘ
τ-̂ς Ύ  ’lavouaptou 1ίΜ»<5.

’Αρθρον 6.

Δ ικαίωμα εις συνταςιν έχουσι καί οί μετά εί'κοσιν έτών υπηρεσίαν 
από τής εγκαθιδρυσεως τής Βασιλείας έν Έ λλά δ ι απολυόμενοι, καί- 
τοι μ.η συμπλήρωσαν τες τό ΰ() έτος τής ηλικίας τω ν ' έν τοιαύτϊ] περί* 
πτώσει ή σύνταξις συνίσταται εις τά  !0/50 τού μέσου οοου, μετά είκοσι 
όε ετών υπηρεσίαν δι έκαστον ;τος αυξάνει ή σύνταξις καθ εν πεντη 
κοστόν.

Αί χήραι και τά  ορφανά τών μετά την δημοσίευσιν :ού παρόντος 
Νομού έν υπηρεσία άποβιωσαντων, δεκαπενταετή δέ υπηρεσίαν άπό 
τής εγκαθιόρύσεως τής Βασιλεία ; συμπληρωσάντων δημοσίων υπ αλ
λήλω ν, δικαιούνται εις σύνταξιν ανάλογον πρός τά  έτη τής υπηρεσίας 
τών συζύγων ή πατέρων κατά τάς διατάξεις τού ΧΝΒ' Νόμου*.

( ’Ακολουθεί)
— -  .·

Ιίεριελάβομεν έν τώ  Δ ’ , κεφαλαία» τοΰ ΓΝΒ' Κόμου πάσας τάς ίσχυού- 
σας οιατάςεις τών Λοιπώ ν περι συνταςεων πολιτικών Νόμων τών τροποποιούν- 
τω ν τόν θεμελιώδη τοϋτον Νόμον παρελείψαμεν δέ παν τό περιττό* καί άχρη
στον είς τού; δημοσίους υπαλλήλους.

Άίΐθλογιαμ.ος τών έοόδων καί εξόδων τού 2ΚυνΠέ- 
σμ.ου τών 'Κλλήνων δ̂ μοδίδΐ̂ /άλων 

τοΰ έτους 1909.

’Έ σ ο δ α  ’Έ ξ ο δ α

* Α ν £ λ υ α ι ς Δρ. Λ . "A ν ά λ υ σ t ς Δρ. λ.

Μετοητά έκ παρελδούσης ΚατάΘεσις παρά τη  Τραπέζη
/ρήσεως ................................... 307 0 0 Μ ιτ υ λ ή ν η ς ............................ 1000

έκ δ α ν ε ίο υ ................................... 701. 'V έξοδα έκδόσεως περιοδικοί 608 50
» » ................................... 200 In’ ένοίκιον γραοείου, συντή·
έκ τόκων καί προεξοφληματων 648 1 Οι ρησιν κ λπ ................................ 422 50
έξ είσπράξεως όοειλομένων 917 65 δι’ έ ν τ υ π α ................................... 47
έκ συνδρομών τών μελών 470 διά ταχυδρομικά καί τη λ ε 
ές εισπράξεων έκ τοΰ πεοιο- γραφικά . . . . . . 56

δικοϋ. . ............................ 239 10 δι’ αγοράν έπ ίπλων . 36 50
ές απροβλέπτων έσόδων . 57 διά δημοσιεύσεις . . . . «39

3540 νο διά δικαστικά έξοδα 
δι’ αγοράν βιβλίων ταμείου . 
δι’ αγοράν συγγραμμάτων 
Ιδιά ποσοστά εισπράξεων .

85
18
10

150

15

δι’ έπιστροοήν άλληλεγγύων 
καταθέσεω ν............................ 150

δι’ απρόβλεπτα έξοδα . 125 20
|διά μή καλυοδέντα έξοδα έκ-

δ ρ ο μ ή ς ................................... 134 10
Μετρητά είς χεΐρας τοϋ τα-

μ ίο υ .......................................... 257
3540

25
'_Μ)

Έ ν ’Αθήναις τη 31 Δεκεμβρίου 1909.
Ό  Ταμίας 

Κ. ΣΒΑΡΝΑΣ

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Δια πάσαν δοσοληψίαν, δι’ αποστολήν χρημάτων ή συνδρομών 
τοΰ περιοδικού κλ. άπευθυντέον πρός τόν ταμίαν τοΰ Συνδέσμου 
κ. Κ. Σβάρναν, οδός Μαραθώνος 50.

Τό γραφεΐον τοΰ Συνδέσμου εύρίσκεται έν τώ 6co σχολείφ, οδός 
Μαραθώνος 39.



ΕΙσπραχθέντα ύπό τοΰ Συνδέσμου τών Έλλ. Δη
μοδιδασκάλων κατά τό ετος 1909 έκ συνδρομών 

μελών κα! περιοδικού.

’Όνομα πληρωτοϋ Α ιτία  πληρωμής Δρ.

1
Κ. Δεδόπουλος συνδρ. 1909 4
Τ. Ίωαννίδης » Α' έξ. 1909 2
Τρ. Ξυρός » 1909 4
Χρ. Μπένος » Α' έξ. » 2
Κ. Σβάρνας » » » » 2
Τ Λώλος Συνδρ. 190!) 4
Π. Βάρλας συνδρ Α' έξ. 1909 2
Χριστίνα Δελενάρδου » Β' » 1908 2
Ά π . Κόντος » Περιοδικοΰ 1909 2
Στ. Λελέκος συνδρ. Α' έξ. 1909. Β' 908 4
Λουκ. Τωάννου » Α' έξ. 1909 2
Μαρία Α γαπ ίου » » » » 2
Γρ. Παπαδιαμαντόπουλος » » » » 2
Χρ. Ποΰλος » » » » 2
Π. ΙΙετρίδης » » » » 2
Τασία Λευθεριώτου » » » » 2
Κ. Κωστόπουλος » » » » 2
Ν. Σκουρλέτης » Β' έξ. 1908 2
Ί . Φιλιππίδης » Α' έξ 1909 2

» » » Β' έξ. 1908 2
Γ. Κοΰρτης » Α' έξ. 1909 2
Ά θ .  Γριτσόπουλος » Β' 1908—Α' 1909 4
Ά λ . Μου μούρης 
Μιλτ. Λέκος

» Β' 1908 A' Β' 1909. β
Συνδρ. Α'. έξ 1909 2

Ήλ. Διάμεσης » » » 1909 2
Ψαρός κα! Βέλκας Συνδρ. περιοδικοΰ 5
Κ. Παπανικολάου > CC τ

 
ι/Ύ

ί

ζ£> 2
Σπ. Α θανασ ίου » » » » 2
Ά ν . Σανιανος » » » » 2
Νότα Άναστασοπούλου » » » » 2
Χρυσοΰλα Καραταΐρη » » » » 2
Ειρήνη Πανάγου » » » » 2
θάλεια  Φαοίτσα » » » » 2

(έ'πεται συνέχεια)

Π· Π, Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Η Π Α Ι 4 Ε Υ Σ Ι Σ  ΤΩΝ Κ Α Θ ’ Η Μ Α ϊ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Κατά μετάφοααιν εκ τον Γερμανικόν

ΤΠΟ Γ. ΓΡ.
(συνέχεια έκ τής σελ. 38 τοϋ Δ', τόμου τεΰχ. Β'.)

Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου έψυχράνθη και ό παλαιός ενθουσια
σμός τών ανθρώπων, και προϊσταμένων και υφισταμένων δ υπέρ 
τήν Λαγκαστριανής μεθόδου, μάλιστα μετά τήν έν ετει 1852 άπο- 
χώρησιν τοΰ Κοκκώνη έκ τοΰ Υπουργείου. Τό έν Ά θή να ις  Διδα- 
σκαλεΐον έφυτοζώει. Ά φ ’ οΰ ήδύνατο τις νά απόκτηση δίπλωμα 
δημοδιδασκάλου και χωρίς νά φοίτηση εις τό Διδασκαλεΐον, τίς ό 
λόγος νά έρχωνται μαθηταί άπό τάς έπαρχίας κα! νά έξοδεΰωνται 
διαμένοντες έν και δυο έτη έν Ά θή να ις  ; ’Έπειτα και τί νά διδα- 
χθώσιν έκ ε ΐ; Τά Ελληνικά, ή ιστορία, ή Ιερά ιστορία, ή κατή- 
χησις, ή αριθμητική έδιδάσκοντο καί έν τώ Διδασκαλεία) απαράλλακτα, 
δπως κα! έν τφ  Έλληνικώ σχολείφ, ϊσως κα! χειρότερα. Τόν μηχα
νισμόν τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου έμάνθανέ τις ε!ς ένα τό πολύ 
μήνα. Κ α! οΰτω συνέβη νά θεωρήται ή διατήρησις τοΰ Διδασκα
λείου σπατάλη, ώστε έν ετει 18G4 νά κλεισθή προσωρινώς, ΐνα  μή 
άνοιχθή ποτε.

Μετά τήν διάλυσιν τοΰ Διδασκαλείου ή κατάστασις τής δημο
τικής έκπαιδεΰσεως έχειροτέρευσεν έτι περισσότερον. Τό δίπλωμα 
τοΰ δημοδιδασκάλου ήδύνατο εύκολώτατα νϋν νά λάβη, δστις ήξευ- 
ρεν άνάγνωσιν, γραφήν κα! τάς τέσσαρας πράξεις τής αριθμητικής. 
“Οσοι δέν ήδΰναντο νά προχωρήσωσιν είς τά σχολεία κα! ήθελον
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νά έχουν μίαν θέσιν καί εν μικρόν εισόδημα κατέφευγον είς τό 
διδασκαλικόν εργον. Κ αί ούτω βλέπομεν κατ’ ετος τόν έσμόν τόν δη- 
μοδιδασκαλικόν αύξανόμενον, ώστε εύρέθημεν απέναντι μιας υπερπα
ραγωγής δημοδιδασκαλικής, ήτις ώς αποτέλεσμα είχε τάς συχνάς 
τών δημοδιδασκάλων παυσεις καί μεταθέσεις, ΐνα  διορισθώσι νέοι 
εις τάς κενουμένας θέσεις. ' Η αλληλοδιδακτική μέθοδος έπαρου- 
σίαζε τήν δψιν άλληλοφαγώματος τών διδασκάλων, δπερ θά  ήτο 
εύφρόσυνον θέαμα, έάν δ λόγος δέν ήτο περί τής τιμιωτάτης τοϋ 
έθνους ύποθέσεως, τής μορφώσεως αυτής τοϋ ελληνικού λαοΰ. Με- 
τάθεσις καί παΰσις δημοδιδασκάλου ήδύνατο νά γίνη είς οίανδήποτε 
ώραν καί στιγμήν καί άνευ ούδεμιάς αφορμής, αρκεί νά ήθελεν 6 
υπουργός τής Έκπαιδεΰσεως. ΙΙρό τής μεταπολιτεΰσεως, έπί τής 
βασιλείας τοΰ ’Όθωνος, εί καί ό έκπαιδευτικός νόμος είχε μεγάλας 
ελλείψεις καί είς τήν λειτουργίαν τοΰ Διδασκαλείου, καί εις τήν έπι- 
θεοίρησιν τών σχολείων καί εις τόν καθορισμόν τών δικαιωμάτων 
τών δημοδιδασκάλων, έν τοΰτοις οί δημοδιδάσκαλοι σφόδρα έπρο- 
στατεΰοντο ύπό τοΰ υπουργείου τής Έκπαιδεΰσεως, μάλιστα ύπό 
τοΰ γενικού έπιθεωρητοΰ Ίω. Κοκκώνη, δστίς δέν ά'φινε νά ϊσχΰ- 
σουν άλλοι λόγοι κατά δημοδιδασκάλου ή λόγοι καθαρώς ύπηρεσιακοί. 
Οί δημοδιδάσκαλοι έμενον έπί μακράν σειράν έτών έν τή αυτή θέσει 
καί ήδΰναντο νά άφιερώσωσι τάς μεγάλας ή μικράς αύτών δυνάμεις 
πρός όφελος τών σχολείων των. Ά π ό  τοΰ 1863 δμως έτους καί 
εφεξής έξερράγη καί έν τή δημοτική έκπαιδεΰσει καθαρά αναρχία, 
ήτις έπήνεγκεν έτι μάλλον τήν κατάπτωσιν τοϋ κλάδου. Οί .καλλί
τεροι τών δημοδιδασκάλων ήναγκάσθησαν νά έγκαταλίπουν τό άχαρι 
τοΰτο έργον καί έτράπησαν είς άλλα επαγγέλματα. Μάλιστα υπήρ
ξαν ανώτατοι υπάλληλοι διακριθέντες, πρότερον δημοδιδάσκαλοι, 
τινές δέ τοΰτων άνυψώθησαν καί μέχρι τοΰ αξιώματος τοΰ 'Υπουρ
γικού.

(Ακολουθεί)

Η ΚΑΑΗ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ 01 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΪΞΕΩΣ ΑΥΤΗ2
(Συνέχεια σελ. 49 τ&5 Λ' τεύ/. Β ')

Ο διδάσκαλος 1/ν. γίνει ούτω κύριο; τής υλης δ ιά  τον νοΰ  αΰτοϋ. 
ΙΙρέπει όμως, άν μέλλν) νά συναρπάσν) τους μαθητάς καί νά πληςώση 
αυτούς ενθουσιασμού διά ταυτη ς, νά γένητα ι κύριος αύτής καί δ ιά  τοϋ  
ϋ ν μ ικ ο ΰ  αύτού. Πρός τούτο δ’ οφείλει, όπόταν ευρίσκηται π :ό  δ^ών- 
των προσώπων, νά διανοίγν) τό Θυμικόν αύτώ ν, νά εισέρ/ηται κ/ί νά 
εΐσόύϊ) είς αύτό, νά συναισθάνηται καί νά συμπάσχν) μετά τούτω ν, νά 
παρακολουθ·/) τάς αποφάσεις α ύτώ ν, νά άναζ-Tj καθόλου τήν ζωήν αύ
τώ ν. Ά ν  καί ούτως ό διδασχαλος έπεξεργάζητζι τήν ύλην, βεβαίως 
θά εξεγερθώοι παρ’ αύτώ  πάντα  τά  συναισθήματα έκεϊνα, όσα αύτη 
δύναται καί οφείλει νά προκαλέση, έν τα ϊς ψυχαις τών παιδευομένων. 
Φανερόν δ’ είνε, ότι τό τελευταίον τούτο εργον τής βαθυτέιας έπεξεο- 
γασ ίκς ούκ ολίγον θά συμβαλληται καί εις τήν βελτιω  έπιτελεσιν τοϋ 
αμέσως προηγουμένου, ήτοι τοϋ καθορισμού τής αιτιώδους σ/έσειυς 
τών διαφόρων μερικών πράξειον. Δ ιότι τών πράξεων τούτων έργάται 
είνε πάντοτε πρόσωπα, εί'τε μεμονωμένα είτε καθ’ ομάδας- άν 7οιπόν 
μέλλωσιν αί πράξεις αύτα ι νά κατανοηθώσιν έν τνί α ίτιώδει αύτών 
σχέσει, αναγκα ιότατη εινε ή γνώσις τών φρονημάτων τών έργατών 
έκείνων, ή διείσδυσις είς τό θυμικόν αύτώ ν. Ά φ ’ ού δ’ ούτιυς ή τελευ
τα ία  αύτη συντελεί ού μόνον είς τήν διά τού θυμικοϋ, ά λλά  καί είς 
τήν διά τής διανοίας κατάκτησιν τής ύλης, καλόν εινε νά μή γ ίνη τα ι 
ιδιαιτέρως, αλλά  συγχρόνως μετά της εργασίας τής σκοπούσης τόν 
καθορισμον της αιτιώδους των όιαφοροιν πράςεο>ν άναφορας

Ό  νύν οφείλει νά ποι-Jj έν τέλει ό διδάσκαλος, είνε τοϋτο, νά 
άνασκοπή, δήλα δή τήν ολην ύλην τής διηγήσεως έν συνε/εία καί α π ’



άρχής καί δή ακολουθών ττ,ν πηγήν, άφ ’ η ; έκτήσατο τήν πρώτην κα 
θόλου παράστασιν αυτής, άλλά  χρησιμ,οποιών τά  ποβίσμ.ατα της βαθύ
τερα; επεξεργασίας. Ιΐροφανώς ή οϋτω νϋν σχημ.ατ’.ζομ,ένη καθολική 
παράστασις της ϋλης θά είνε άσυγκρίτως τελειότερα τής προίτης εκείνης’ 
θά είνε αύτό τοϋτο τελεία καθολική παράστασις αυτής.

Οΰτως εχουσι τά  κατά  τόν πρώτον δοον τής έπιτεύξειος της κα
λής διηγήσεως καί κατά  τόν τρόπον τής πληρώσεως αύτοϋ. Δ ιά της 
τελευταίας ταύτης αποβαίνει ό διδάσκαλος κύριος τής ϋλης τής διη
γήσεως. Εύνοητον δμ,ως είνε, δτι ή κατοχή τής ϋλης έξαρκεϊ πρός 
έπιτευξιν καλής διηγήσεως, ήτοι το ιαύτης, δι’ ής νά μεταδίδωνται εις 
τούς μαθητάς σαφείς έποπτείαι τών ιστορούμενοι κα ι νά έζεγείρηται 
τό θυμ,ικόν αύτών υπέρ τούτων. Καί ό έγκρατέστατος τής ϋλης διδά
σκαλος αποτυγχάνει έν τή διηγήσει αύτοϋ, άν δέν λα[Xβάνγ) κατά  
ταύτην ύπ ’ οψει τάς συνθήκας, ύφ’ άς σχηματίζονται παρά τοϊς πα ισί 
σαφείς έσωτερικαί έποπτείαι καί έζεγείρεται τό θυμικόν αύτώ ν, καί 
τάς απαιτήσεις άς α ί συνθήκαι αύτα ι έπιβάλλουσιν εις πάσαν δ ιήγη- 
σιν. “Ό πως λοιπόν άποέή καλή ή διήγησις, απαραίτητον είνε προσέτι 
είς τόν διδασκαλον, οπο;ς λαμβάνων ύ π ’ οψει τάς απαιτήσεις ταύτας 
φροντίζν) περί τής πραγματώσεως αυτών. Έ ντεϋθεν συνάγετα ι, οτι ό 
δεύτερος δρος τής έπ ιτεύξεα ις  καλής δ ιη γήσεω ς είνε ή υ π ό  τον  δ ι δ α 
σκάλου  π ρ α γμ ά τω σ ις  τών απ α ιτ ή σ εω ν  ας έπ ιβάλλουσ ιν  είς τήν δ ιή γ η -  
ο ιν  α ί  σ υ νθ ήκα ι  τον  π α ρ ά  τοϊς π α ισ ί  σ χ ημ α τ ισ μ ό ν  σ α φ ώ ν  εσω τερ ικώ ν  
ε π ο π τ α ώ ν  κα ι τής έξεγέρσεως τον  θ ν μ ικ ο ν  αύτών .  "Οτι νϋν περί τής 
πραγματώσεως τών άπαιτ/,σειυν τούτων οφείλει νά φροντίζν) ό διδά
σκαλος κ α τ ’ αύτήν ττ,ν είς τούς μαθητάς μεταδοσιν τής ϋλης, κ α τ ’ 
αυτήν τήν έν τώ  σ/ολειω διήγησιν, είνε φανερόν. Έ πίσης δμ,ως πρό
δηλον είνε, οτι, άν μελλγι αϋτη νά κατορθωθν) έν τ φ  σχολείω, πρέπει 
νά εχνι προπαρασκευασθή καταλλήλω ς, δτ: έν άλλοις λόγοις ό διδά
σκαλος ήδη έν τν) προπαρασκευνί αύτοϋ οφείλει νά ε/ϊ) φροντίσει περί 
αύτής.

Έπι/ειρήσωμεν ήδη νά ύποτυπώσωμ,εν τάς ρηθεισας απα ιτήσεις, 
ώς έζάγοντν,ι έκ τών συνθηκών τού παρά τοϊς παισί σχηματισμ,ού σα-

^ , ,  .. * >* ,  . , „ νφων εσωτερικών εποπτειων και της εζεγερσεως του %μ.ικου αυτώ ν, ετ;

δέ καί τόν τρόπον τής ΰπο τοϋ διδασκάλου πραγματωσεως α υτώ ν , 
εν τε τή προπαρασκευνί αύτοϋ καί έν αύτή τή διηγήσει.

Ή  πρώτη συνθήκη τοϋ σχηματισμού σαφών εσωτερικών εποπτειών 
παρά τοϊς μαθητ,αϊς είνε α ϋτη , νά ώσι όήλα δή άφ^μ.οιώσιμ.α, ήτοι 
άπλά  και καταληπτά  είς αύτούς τό τε περιεχόμ,ενον τής ύλης ης πρό
κειτα ι νά λάβωσιν έποπτείαν, καί αί λεζεις δι ων μ,ελΧουσι νά λάβωσι 
τήν έποπτείαν έκείνην. Ό  λόγος τούτου είνε άπλουστατα , δτι πας 
άνθοιοπος, άρα καί ό μ,ικρός μ,αθητής, ουδενός πράγματος δύναται να 
κτήσηται σαφή έσωτερικήν έποπτείαν, άν τοϋτο άπό τών ρηθεισών 
άπόψεο>ν υπερβαίνη, τήν αφομοιωτικήν αύτοϋ βαθμ,ίδα ή άπλούστερον 
δέν είνε αύτώ  καταληπτόν. Ή  συνθήκη αϋτη επιβάλλει εις τήν ιή— 
γησιν τήν άπα ίτησ ιν , νά  j j  α π λ ή  κ α ι  κα τα ληπ τή  εις τους μ α θ η τ ά ς  
ά π ό  τε π ρ α γμ α τ ικ ή ς  κα ι  ά π ό  γλωσσ ικής  άπ όψ εω ς .

Δέν εινε νϋν δυσχερές νά εύρεθή, πώς δύναται ό διδάσκαλος νά 
πραγματώοη τήν άπαίτησιν ταύτη ν. “Οπως μέν ή διήγησις αύτοϋ 
άποβαίνη άπλή καί κα τα λνπ τή  ά π ό  π ρ α γμ α τ ικ ή ς  ά π ό ψ εω ς , οφείλει 
νά ποιή ταδε. ΙΙρώτον πρεπει νά μ ή ζητή νά μ,εταδίδν) είς τούς μ.α- 
θητάς εποπτείας πραγμάτων ύπε.βαινοντων τήν άντιληπτικήν αυτών 
δύνααιν. Δεύτερον οφείλει νά φροντίζν) όπως ή διήγησις αύτοΰ εΰρίσκη. 
ώς οίόν τε πλείιο υποστηρίγματα, πλείους προσλαμβανούσας παρα
στάσεις έν τή συνειδήσει τών μ,αθητών. 1 lie ν τό μη εύρίσκον τοιαύτας 
παραστάσεις έν τή συνειδήσει τών παίδων υπερβαίνει τήν αφομοιωτι
κήν αΰτών βαθμίδα, διά τούτο δ’ άδυνατεί νά άνυψωθν) είς τήν ποθητήν 
σαφήνειαν. ΙΙρός τόν σκοπόν δ’ εκείνον προτάσσει ό διδάσκαλος τής 
διηγήσεως αύτοϋ ιδίαν διδακτικήν έργασίαν, καθ’ ήν προσπαθεί νά 
άναβιβάση είς τήν συνείδησιν τών μαθητών παλα ιάς αύτών παραστά
σεις, συγγενείς πρός τό μ,εταδοθησόμενον νέον, καί ή τ ις , ώς προπαοα- 
σκευαζουσα τήν συνείδησιν τών μαθητών πρός τήν πρόσληψιν τού νεου, 
δύναται νά κληθή π ρ ο π α ρ α σ κ ε ν ή .  Τρίτον οφείλει ό διδάσκαλος νά 
άπομακρύν·/) έκ τών προτέρων πάν ό τ ι δύναται νά παρεμποδίση τήν 
άπό τών μαθητών έλευθέραν άποδοχήν τής άλλως απλής κατά τό πε- 
ριεχόμενον ϋλης, οίον είνε τό έπουσιώδες, άσήμ,αντον, ανάξιον λόγου 
καί ανωφελές. Διά τής παρεμ-βολής τών έπουσιωδών μ,εταξΰ τών άλ-



λω ; καταληπτώ ν οΰσιωδών, καθόσον ή προσοχή τών μαθητών θά μεοί- 
ζη τα ι μεταζυ πολλών άμ α ,.ή το ι τών τε ουσιωδών καί τών μη τοιού- 
kWvi ουδέτερα τούτω ν, άρα ουδέ τά ουσιώδη θά άνυψωθώσιν είς τήν 
δυνατήν σαφήνειαν, δλως τουναντίον θά άποβώσιν άσαφή καί θά π ε :ια -  
γάγωσι τον μαθητήν είς σύγχυσιν. Τέταρτον οφείλει ό διδάσκαλος νά 
παρουσιαζγ) τά ουσιώδη ταϋτα  κεχωρισμένα μέν άλλήλω ν, διότι ά λλω ; 
θά επισκοτίζωνται άμοιβαιως, πάντοτε δμως έν τή α ίτιώδει αΰτών 
συνοχή,, διότι διά τα ύ τη ; διευκολύνεται ·/, καταληψ ις, νά >νή ύπειπν,δα 
δέ μέλος τ ι τής αιτιώδους σειρά;, διότι άλλο»; θά δ ια σπ ίϊτζ ι ή α ίτ ιω - 

ουνοχή, ουτω δέ θά δυσχεραίνηται ή κατα'Όησις. Τε/ο; οφείλει ό 
διδάσκαλο; να παρουσιάζν) ττ,ν ύλην τή ; διηγήσεο»; αύτοϋ ώ ; οίον τε 
καλώ ; διηρθρωμ.ένην, διότι διά τν,; καλή; δ·.αρθρο»σεως καθ ίστατα ι 
αϋτη μάλλον άφομοιώσιμο; καί καταληπτότερα. Κ αλώ; δέ διηρθιω- 
μένη θά είνε ή ϋλη , άν διαχο»ρίζηται εί; το ιαΰτα ταή μ α τα , ώστε νά 
είνε μεν ταϋτα  αλληλένδετα, να αποτελώσι δ’ ομο»; καθ’ έκαστον άπο 
τε λογική ; καί άπό πραγματική ; άπόψεο»; ενιαία όλα. Καί πολλάκι; 
μεν αυτη η ύλη θά δίδνι ε:; τόν διδάσκαλον τά  τμ ήμ ατα  τή ; δ ιηγη- 
σεω; αυτού, όσάκι; όμω; τοϋτο δέν θά είνε δυνατόν, θά έπι/ειρή α ύ 
τό ; ό διδάσκαλο; τήν εί; τμήματα  διαίρεσιν, προσεχών ποοφανώ;, 
όπω ; μή άσκν) βίαν έπί τήν ϋλην, ήτοι χωρίζη, μέν τά  συνανήκοντα, 
συνδένι δέ τά  μή το ιαΰτα . Περιττόν δ’ εινε νά προστεθν), ότι τά  τμ ή 
ματα  ταύτα  θά συμπίπτωσι σχεδόν πάντοτε πρό; τά  μέρη, εί; ά δ ια ι
ρεί ό διδάσκαλο; τήν ϋλην κατά τήν ύφ’ εαυτού πρόσκτησιν αΰ-.ή ;.

"Οπω; νϋν ή διήγησι; άποβαίνγι άπλή καί καταληπτή  ά π ό  γ λω σ 
σ ικής ά π ό ψ εω ς , οφείλει ό διδασκαλο; νά φροντίζν) περί τώνδε. Ποώ- 
τον πρεπει νά αποφεύγω λέξει; καί φράσει; ύπερβαινούσα; την γλωσ 
σικην δύναμιν τών μαθη τώ ;, δυσ^ερει; συνδυασμού; τών προτάσεων 
καί περίπλοκου; και σχοινοτενεί; περιόδου;, τελο; τήν άφ/,ρημενην 
γλώσσαν τών β ιβλίων, ’Οφείλει δέ νά ποιτ, τα ϋ τα  τοσούτφ έπ ιμελέ- 
στερον, οσω μικρότεροι τήν ήλικίαν είνε οί ιΛαθηταί' δ ιότι, δσω ούτοι 
είνε μικρότεροι, τοσούτφ μάλλον ούτοι διηγούνται έν ά π λ α ί; π ;ο τα - 
σεσι, παρατακτικώ ; συνδεομέναι;, τοσούτω μάλλον ε/ονται τού συγ
κεκριμένου καί αύτό μάλλον νοοϋσι. Καίτοι δ’ επ ιβάλλετα ι εί; τόν

διδάσκαλον, έπί τώ  σκοπφ τού έθισμού τών μαθητών ε ί; την καθαοάν 
καί γραφομένην γλώσσαν, νά μεταχειρ ίζετα ι έν τνί διηγήσει αύτοϋ 
την τελευταίαν ταύτη ν, έν τούτο ι; δέν απαγορεύεται αΰτώ  δλω; νά 
προσδίδγι ενίοτε εί; την διήγησιν αύτοϋ καί διαλεκτικήν /ροιάν, μ ετα - 
χειριζόμενο; αν μή τύπου ; καί συντάξεις, τοΰλάχιστον λέξει; τή ; 
στενωτέρα; τών μαθητών πατρίδο;. Δ ιά τών τ ελ ευτα ίο ι τούτω ν, ώ ; 
γνωρίμων καί αγαπητώ ν το ί; μ α θη τα ί;, τούτο μέν μεταδίδονται α ύ- 
το ί; σαφεστεραι έποπτεία ι, τι»ϋτο δέ προσλαμβάνει ή μεταξύ τού διδα
σκάλου κάί τών μαθητών αναστροφή πνοήν τινα  τρυφεοότητο;, η τ ι; 
οΰκ ολίγον συμβάλλεται ε ί; την ύπό τών τελευταίων προθυμοτέοαν 
άποδοχην τών ύπό τού διδασκάλου προσφερομένων. Δεύτερον οφείλει ό 
διδάσκαλο; νά άποφεύγν) το έζητημένον, τό πομπώδες, τόν ρητορικον 
κόμπον, τ α ;  τολμηρά; μεταφορά;, τέλο; το άγαν επίχαρι καί τό άγαν 
συναισθηματικόν. Πολλοί διδάσκαλοι παοεξηγοϋντε; την άπα ίτησ ιν 
καθ’ ήν ή διήγησι; αΰτών οφείλει νά είνε πρότυπο; εΐ; τού; μ αθη τά ;, 
νομίζουσιν, δτι όφείλουσι νά άπέχω ντα ι ώ; οίόν τε τού συνήθου; τρό
που τού λεγειν, διά τούτο δέ καταφεύγουσιν εί; π ά ντα ; τού; ρηθέντα; 
τρόπου;. Δέν πρέπει δμω; νά ποιώσι τούτο, πρώτον [/έν διότι διά 
τούτω ν, ώ; συνισταμένων ε ί; φράσει; κενά; καί παντό ; περιεχομένου 
έστερημενα;, δυσχεραίνεται ό σχηματισμέ; σαφών έποπτειών παρά το ί; 
πα ισ ί, δεύτερον δέ διότι οί τρόποι ούτοι, ώ ; αντίθετο ι τή άπλή καί 
άπερίττω  φύσει τών πα ίδω ν, άπαρέσκουσιν αύτο ί; καί έπενεργούσι 
σφόδρα άποκρουστικώ; έπί τούτο·.;, είτα δέ διότι, ώ ; συνιστάμενοι 
κατά  τά  είρημένα εί; κενήν ύγιού; καί οΰσιαστικοϋ περιεχομένου φρα
σεολογίαν, έθίζουσι τού; πα ίδα ; ε ί; τό λέγειν λέξει; πολλά ; καί έστε- 
ρημένα; περιεχομένου, δ δη άγει αΰτού; έν τέλει ε ί; την άκοισίαν, τ έ 
λο; δέ διότι δ ι’ α ΰτώ ν, ίδία δέ διά τών τολμηρών μεταφορών, κατορ- 
θούται πολλάκι; στρεβλή ά ντίληψ ι; τητ ύ λ η ;, καθόσον οί μαθηταί 
έκλαμβάνουσι τ ά ; λέξει; έν τή, πρώτη, αΰτών σημασία.

Έ τερα συνθήκη πρό; σχηματισμόν σαφών έσωτε:ικών έποπτειών 
παρά το ί; μαθητα ί; είνε ή ε ί; α ΰτού ; μετάδοσι; οΰχί πολλή ; άαα  
ύλη ; πρό; έποπτείαν. Δέν πρέπει δέ νά προσφέρηται πολλή άμα ύλη 
ε ί; τού; πα ίδα ;, πρώτον μέν διότι ή συνείδησι; αΰτών διά τήν στενό



τητα  αΰτής αδυνατεί νά συγκρατνί έν τ'7) προσηκούση σαφήνεια καί νά 
επισκοπή πολλά ; άμα έποπτεία ;, είτα δέ διότι ή προσοχή αύτών δέν 
δύναται νά συγκρατήται έπί μακρόν μετά  τή ; α ΰτή ; έντάσεω ; ίπ ί 
τοϋ αύτοΰ αντικείμενου. *Η συνθήκη νΰν αύτη έπ ιβάλλει ε ί; τήν διή- 
γησιν τήν άπα ίτησ ιν , δπ ω ς  γ ίνη τα ι  τ μ η μ α τ ικώ ς .  Πρό; πραγμάτωσιν 
τή ; απαιτήσει.·.; τα ύτη ; οφείλει δ διδάσκαλο; νά μ ή διηγήται έφ’ άπας 
άπαν τό διήγημα αΰτοϋ, άλλά  νά προσφέρ·/) αύτά κατά τεμ άχ ια , 
άτινα  θά εχνι εΐκότω; καθορίσει έκ τών προτερων έι/ τγί προπαρασκευνί 
αΰτοϋ καί άτινα  πρέπει νά είνε τοσούτψ μικρότερα, οσω μικρότεροι 
τήν ηλικίαν είνε οί μαθηταί. Άκριβέστερον δ' ή προσφορά έκάστου 
τών τεμαχίων τούτων δέν πρεπει νά διαοκνί έν μέν τ α ί; κατωτεραι; 
ταςεσι περισσότερον τών 5 λεπτών τή ; ώρα;, έν δέ τα ί; άνωτέραι; 
περισσότερον τών 10. ’Οφείλει δ’ ό διδάσκαλο; είκότω; νά φοοντίζη, 
ίπ ω ; τά τεμάχια τα ύ τα  συ^πίπτωσι πάντοτε πρό; τά  τμ ή μ α τα , εί; 
ά κατά τά  πρότερον είρημένα οφείλει νά διαρθροϊ τήν ύλην τή ; δ ιηγή
σεως έπί τφ  σκοπώ τή ; ευκολωτέρα; κατανοήσεω; α ύ τ ή ;. Μετά τήν 
διήγησιν έκάστου τών τεμαχίων δέν θά έπακολουθίί προδήλω; ή διή- 
γησι; τοΰ άμέσω; επομένου, άλλά  θά γ ίνητα ι διακοπή τ ις , καθ’ ήν ο̂  
μαθηταί θά άνασκοπώσιν έπαρκώς τό άρτι έκτεθέν τμήμα καί θά άνα- 
διηγώνται αΰτό εις τόν διδασκαλον, ετι δέ θά πεαλα ιιβάνωσιν έν 
κοιννϊ μ ετ ’ αυνοΰ σσνεργασία τόν πυρήνα αύτοΰ έν μ ια προτάσει. Διά 
τών έργασιών νΰν τούτων θά άποβαίνωσιν αί διά τής διηγήσεως τοΰ 
διδασκάλου μεταδοθεϊσαι έποπτείαι σαφέστεραι καί εύοπτοτεραι, θά 
έντυπώ ντα ι δέ στερεώτερον έν τ·7) μνήμν). Ά λ λ ά  πλήν τών μακροτέ- 
ρων τούτων παύσεων δύναται καί οφείλει ό διδασκαλο; νά κάμνη καί 
άλλα ; βρκχυτέρί».;, πολλάκ ι; δέ καί βραχύτατα ;, κ α τ ’ αύτήν τήν διή- 
γησιν έκάστου τμ ήμ ατο ;. Πρό παντο ; δ’ οφείλει νά ποιή το ιαύτα ; 
βραχεία; διακοπά; κατά τά  τέλη τών κώλων καί τών πείΐόδων. "Αν 
τοιαϋται παύσει; δέν γ ίνω ντα ι, άλλά  τά άεί επόμενα νοήαατα έπι- 
σωρεύωνται έπί τών ηγουμένων, θά γεννατα ι έν τέλει κατάστασ ι; τ ι ; ,  
καθ’ ην οί μαθηταί ού μόνον δέν θά παριστώσιν έαυτοϊ; σαφώ; τά  
λεγόμενα καί δέν θά έπισκοπώσι ταϋτα  προσηκόντω;, ά λ λ ’ ούδέ θά 
δύνανται πλέον νά άκούσωσι καί νά παεαστήσωσί τ ι .

Τ ;ίτη  συνθήκη τοϋ σχηματισμού σαφών έσωτερικών εποπτειών 
παρά το ί; μαθητα ί; είνε ή εί; αύτούς άπροσκοπτο; καί έλευθερα προσ
φορά τής ύλης, η ; μέλλουσιν ούτοι νά κτησωνται έποπτείαν. Ή  προσ- 
κόπτουσα καί τνί βοήθεια σημειώσεων ή βιβλίου γιγνομένη προσφορά 
υλης τινός ύπό τίνος έ^ει προδήλως τήν α ιτ ίαν αύτής έν τούτω , ότι 
ούτος δέν έκτήσατο σαφή καί τελείαν έποπτείαν τής ύλη ; ταύτης. 
Φανερόν δμως είνε, οτι ό μή κεκτημένος σ*φεί; έποπτείας ύλη ; τ ινό ; 
άδυνατεϊ νά μεταδ.υσν) το ιαύτα ; εί; άλλους. Ά λ λ ά  καί άν κατορθοί ό 
τήν ύλην αεταδιδού; διά τή ; έπικουρία; τών σημειώσεων καί τοΰ β ι
βλίου νά σχηματίζν; καί νά παρουσιαζ·/ι σαφεϊ; έποπτείας, δέν θά δύ- 
νητα ι νά προκαλ'/j τόν σ/ηματισμόν τοιούτων καί παρά τοΐς άκροαταΐ; 
καί μάλιστα τοΐς μικροί;, καθόσον οΰτοι, διακοπτόμενοι διαρκώ; και 
άποτόμω; έν τώ  σχηματισμψ έκαστη; έποπτεία ;, θά άδ^νατώσιν 
ακριβώς έ'νεκχ τών διακοπών τούτο,ιν νά συγκρατώσι καί νά συνδέωσι 
τά διάφοοα στοιχεία αΰτή ; ούτοι;, ώστε νά άποτελώσιν έζ αύτών 
όρθήν και σαφή έποπτείαν. Ά λ λ ω ; δέ δέν πρέπει νά λησμονηθΐ), ότι 
ή άπό τού βιβλίου προσφορά τής ύλης δέν έξασκεϊ τήν ζωηρά" έκείνην 
έπίδρασιν ήν άσκεί ό ζών λόγος, ή V i V 9. V O X ,  καί η τ ι; συμβάλ
λετα ι ικανόν εί; τόν σχηματισμόν σαφών εποπτειών. Τούτων ούτω ; 
έ/όντων τρίτη άπα ίτησ ι; έπιβαλλ.ομένη εί; πάσαν διήγησιν είνε α ύτη , 
νά  f] ρέουσα  κ α ι  ε λ ενδ έρα .  Ό  διδάσκαλο; τοσούτω έπιτυχέστερον 
ποαγριατοΕ τήν άπαίτησιν ταύτη ν, οσω κάλλιον πληροί τόν πρώτον 
όρον τή ; καλής διηγήσεως αύτού. Σημειωτεον δέ νϋν, δ π  ή καταστρα- 
τηγησις τή ; άπαιτησεω ; τα ύ τη ; ού μόνον δυσχεραίνει τον παρά το ί; 
ι/.αθηταΐ; σχηματισμόν σαφών έποπτειών τών ιστορούμενων, άλλά  
συνοδεύεται καί ύ π ’ άλλων κακών έπακολουθτμάτων. Πρώτον ό μή 
έλευθέρω; διηγούμ-νρ; διδάσκαλο; αδυνατεί νά κρίννι τήν έπίδραοι* 
τών λόγων αύτού έπί τού; μαθητά ; καί νά συγκρατνί αύτού; έν προ
σοχή, διότι τό βλέμμα αύτοΰ δέν είνε διαρκώ; έστραμμένον πρό; τού
το υ ;, άλλά  κατά  τό πλείον τού χρόνου ή δεσμεύεται ύπό τού βιβλίου 
ή κατευθύνεται εί; το κενόν πρό; άναζητησιν τού ρηθησομένου. Ε ίτα 
ή προσκόπτουσα διήγησις θά προκαλνί τήν άνίαν τών μαθητών, ούτω 
δέ, α ντί νά ύποτρέφν) τό πρό; τ ά ; διηγήσει; διαφέρον αύτών, δλω ;



τουναντίον θά καταπνίγω  τοϋτο. Τρίτον ή τοιαύτη διήγησις θά μειοϊ 
σημαντικώς τήν πρός τόν διδάσκαλον έκτίμη,σιν τών μαθητών, οιτινες, 
ώς ήδη άλλαχοϋ έτονίσθη, τοσούτω μάλλον έκτιμώβι τόν διδάσκαλον, 
δσω έγκρατέστερον τής ύλης καί δεξιώτερον αφηγητήν βλέπουσιν αυ
τόν. Τέλος υι αυτη θά μειοϊ καί τήν προς τήν υλη,ν έκτίμησιν τών 
μαθητών, καθόσον οΰτοι βλέποντες τόν διδάσκαλον μή κατέχοντα 
τήν ΰλην καί συνάγοντες έκ τούτου, δτι δεν έκτιμα αυτήν , δεν θά 
έννοώσι, δ ιατί αυτοί μόνοι όφειλυυσι νά άγαπώσι ταύτη ν.

’Ά λλη  συνθήκη πρός σχηματισμόν σαφών εσωτερικών έποπτειών 
παρά τοΐς μαθηταίς είνε ή είς αυτούς μετάδοσις τ^ς υλης ής μέλλουσι 
νά λάβωσιν έποπτείαν, διά λόγου βραδέος, μέτριου τήν ίσχύν καί 
ευκρινούς τήν προφοράν. 'Ο ταχύς λόγος δέν έπιτρέπει τοΐς μαθηταίς 
νά διατρίβωσιν έφ’ έκάστου στοιχείου της Ολης έπί τοσούτον χρόνον, 
δσος άΛ αιτεΐτα ι πρός σχηματισμόν σαφούς έποπτείας αΰτοϋ, ώς ποιων 
δέ τούτο έπί πάντων τών στοιχείων γέννα έν τέλει παρ’ αΰτοΐς κατά- 
στασιν, καθ’ ήν οΰτοι ουδενός πλέον δύνανται \ά άντιληφθώσιν. Ά λ 
λως δέ τό ταχέως όμιλείν μειοϊ κ α τ ’ άνάνκη,ν την ευκρίνειαν τού 
λόγου, προκαλει διακοπάς καί παύσεις έν μή προσηκούσαις στιγμα ϊς 
καί δυσχεραίνει καί είς αΰτόν τόν διδάσκαλον τήν έ—ισκόπησιν τών 
ρηθέντων. Ό  άγαν ισχυρός λόγος, καίπερ κ α τ ’ άρχάς έφελκύων τήν 
προσοχήν, έν τούτοις μετά πάροδον ολίγου χρόνου έκκωφοϊ καί άπο- 
ναρκοΐ τούς μαθητάς, οιτινες έν τέλει οΰδέν έτερον ή τόν ήχον της 
φωνής τού διδασκάλου άκούουσι καί παριστάνουσιν. Ό  αύτός άλλως 
δέν έπιτρέπει είς τόν διδάσκαλον νά έντείνν) τήν ίσχύν της φωνής αυτού 
έπί μάλλον, δταν τό περιεχόμενον τοΰ λόγου άπαιτ·?) τούτο , κα τα 
πονεί τόν διδάσκαλον, πολλάκις δέ μάλιστα έπιδρά σφοδρά βλαπτι- 
κώς έπί τήν υγείαν αύτοΰ. Ό  λίαν ταπεινός πάλ ιν λόγος καθιστά είς 
τούς μαθητάς άδύνατον τόν σχηματισμόν σαφών έποπτειών, ώς μή 
έπιτρέπων είς αύτούς νά συνδέωσι μετά τών λεγομένων λέξεων τάς 
προσηκούσας παραστάσεις η καθόλου παραστάσεις. Είς τό αύτό δέ 
άποτέλεσμα καί διά τόν αΰτόν λόγον άγει προδήλως καί ό μη ευκρι
νής τήν προφοράν λόγος. ’Εντεύθεν συνάγετα ι, δτι είς τήν διήγη.σιν 
έπ ιβαλλετα ι καί ή άπαίτη,σις, δπως tj βραδεία, ακουστή και εύκρινής.

Ιΐρός πλή,ρωσιν της άπαιτήσεως ταύτης οφείλει ό διδάσκαλος νά διη- 
γη τα ι βραδέως καί δή τοσούτω βραδύτερον, δσω μικρότεροι τήν ή λ ι- 
κίαν είνε οί μαθητα ί. Ή  περί ής δμως πρόκειται άπαίτησις δέν πρέπει 
νά κωλύγι τόν διδάσκαλον νά δίδν) είς τόν λόγον καί τα/ύτερον ρυθ
μόν, δταν τό περιεχόμενον αύτοΰ άπα ιτ ί) τοΰτο. Ε ίτα οφείλει ούτος 
νά όμιλν) όιά φωνής άκουστής, ούτε λίαν ίσχυράς οΰτε άγαν ταπ ε ινές , 
χο>ρίς όμως νά λησμον/j νά μεθαρμόζη, τήν ίσ/ύν τής φωνής αύτοΰ 
πρός τό έκάστοτε περιεχόμενον τοΰ λόγου. Τέλος πρέπει νά χρήται 
προφορά ορθνί καί καθαρά, άπηλλαγμένν) διαλεκτικών ίδιωτισμ,ών κ α ί 
άσχημιών, οίαι π . χ . είνε α ί παραλείψεις τών τελικών συλλαβών καί 
συμφώνων τών λέξεων.

Έτερα τέλος συνθήκη πρός σχηματισμόν σαφών εσωτερικών έπο- 
πτειών παρά τοΐς μαθηταίς είνε ή είς αύτούς μετάδοσις τής υλης ης 
πρόκειται νά κτήσωνται έποπτείαν ύπό μορφήν τοσοϋτον συγκεκρι
μένης, ώστε νά φάίνητα ι αύτη μονονουχί προσπίπτουσα είς τήν κ α τ ’ 
αΐσθησιν άντίληψιν α ύτώ ν, ούτω δέ νά φαντάζω ντα ι οΰτοι, δτι αύτό 
τοΰτο βλέπουσι καί άκούουσι τά  ιστορούμενα, οτι κτώ ντα ι αύτό τοΰτο 
έξωτερικάς έποπτείας αύτώ ν. Ό  λόγος τούτου είνε προφανής. Ά π λ ο υ - 
στάτη ψυχολογική έμπειρία διδάσκει, ότι οί μικροί παϊδες κ α τ ’ ά νά γ - 
κην διαθετουσι τήν συνείδησιν αύτών κατά μέγιστον μέρος είς τά  ταίς 
αίσθήσεσι ποοσπίπτοντα άντικείμ,ενα, ότι δέ διά τοΰτο τότε μ ό </0ν 
δύνανται «ά παραστήσωσι σαφώς καί τά  μή το ιαΰτα , δταν τα ΰ τα  
προσφέρωνται είς αύτούς ύπό τήν μορφήν, ύφ’ ήν προσπιπτουσιν είς 
τάς αισθήσεις αύτών, ήτοι ύπό τήν συγκεκριμένων. Ή  νέα αυτη συν
θήκη έπιβάλλει είς τήν διήγησιν τήν άπα ίττ,σ ιν, δπως t] ώ ς οΐόν τε 
έποπτικη καί γραφική , ήτοι το ιαύτη , ώστε οί μαθηταί νά φαντάζω ν- 
τ α ι , δτι ώς αμέσως παρόντες αύτα ϊς αίσθήσεσιν άντιλαμ βανω ντα ι τών 
ιστορούμενων. Πρός πραγμάτωσιν τής άπαιτήσεως ταύτης οφείλει ό 
διδάσκαλος νά παρουσιαζν) τάς διαφόρους πράξεις ού^ί έν γενικοϊς κα ι 
άφΐ]ριιμένοις διαγράμμασιν, ά λ λ ’ έν ζωηραϊς εΐκόαιν, άπηρτισμέναις 
έκ συγκεκριμένων και ατομικών στοιχείων. Πρός τοϋτο δ’ οφείλει 
πρώτον ό διδάσκαλος νά είκονίζϊ) ώς οίόν τε λεπτομερώς τόν χρόνον 
καί τόν τοπον, έν οις συμβαίνει ή περι ής πρόκειται πράξις. Ά ν  ό



t/.αθητής δέν παριστα έαυτώ μετά τής προσηκούσης ένεργείας τόν χρό
νον καί τόν τόπον τής πράξεως, αδυνατεί βεβαίως νά μετά θέση έαυτον 
είς ταύτη ν. ’Οφείλει είτα ό διδάσκαλος νά είκονίζν) λεπτομερώς τά  
τνίς πράξεως ρετέχοντα πρόσωπα, διατριβών τοσοΰτον περί τό έξωτε- 
ρικόν αύτώ ν, τήν φυσιογνωμίαν, τήν περιβολήν κ .τ .λ .  όσον περί τό 
έσωτερικόν, δπερ δύναται νά έξωτερικεύσν) παριστάνων τάς ιδέας, τά  
συναισθήματα, τάς αποφάσεις τών προσώπων τούτι^ν διά τών λόγων, 
τών κινήσεων καί τών έργων αΰτών. Δυνατόν βεβαίως είνε νά μή 
ϊ'/γ ή περιγραφή τών έξο>τερικών χαρακτηριστικών τών προσώπων ση
μασίαν τινά  διά τήν πρόοδον τής πράξεως' δέν πρεπει όμως νά λη- 
σι/.ονή ό διδάσκαλος, ότι ή παράστασις αΰτών συμβάλλεται σφόδρα 
π α 2ά τοις μαθηταίς είς τήν ζωηροτέραν παραστασιν τοϋ όλου προσώ
που. Καί καθ’ όλου δ’ ό διδάσκαλος όφε'λει νά έχη ύπ ’ οψει αύτοϋ, 
δ τ ι, καίτοι οφείλει νά έξαίρ·/) ίδίά τά  χαρακτηριστικά στοιχεία τών τε 
προσώπων καί τών πραγμάτω ν, δμως δέν πρέπει ένίοτε νά άφροντίστϊ) 
καί δευτερευόντων τινών στοιχείων, ών ή περιγραφή συντελεί είς τήν 
έναργεστέραν παράστασιν τών πρώτων. Περαιτέρω οφείλει ό διδάσκα
λος νά ζωγραφή ώς οίόν τε ζωηρώς αΰτήν τήν πρ^ξιν, παρουσιάζων 
τάς σκηνάς ΰφ ’ άς αυτη εξελίσσεται. Περιττόν δ’ είνε βεβαίως νά 
προστεθή, δτι, οπως επ ιτυγχάνη τα ι τοϋτο, απαραίτητον είνε νά με- 
τατίθητα ι ή πράςις είς τό παρόν, ήτοι νά είκονίζηται ώς νϋν γιγνο- 
μένη, νά μετατρέπωνται τά  τρίτα πρόσωπα είς δεύτερα, οί πλάγιο ι 
λόγοι είς εΰθείς, α ί περιγραφαί είς πράξεις, αί σκέψεις καί α ί άντισκέ- 
ψεις είς λόγους καί αντιλόγους, νά παρουσιαζωνται καθόλου τά  ποό- 
σωπα ώς όμ ιλώ ντα , κινούμενα, δρώντα. Καλόν δ’ είνε ετ ι, όταν έν 
τμ ήματί τ ιν ι τής διηγήσεως παρουσιαζωνται πλείους παράλληλοι 
πράξεις, ανάγκη δέ διά τ<·:ϋτο είνε νά παρουσιαοθώσι πλείους παράλ
ληλοι εικόνες, νά έκλέγη ό διδάσκαλος ρ ίαν εικόνα, προφανώς τήν τής 
κυρίας πράξεως, ώς βάσιν τής διηγήσεως αΰτού, ταύτην δέ νά έπι^ειρη 
νά ζωγραφή, μετά πλείονος διεξοδικότητος. Έ ν τη ύποτυπώσει δμως 
τής κυρίας ταύτης είκόνος ,φειλει προδήλως νά μή προ/ωρή έπί το- 
σοϋτον, ώστε νά αδύνατή’ είτα  νά ρίπτη βλέμματα καί έπί τάς δευ- 
τερευούσας, ώς άφ ’ έτερου δέν πρέπει έν τη ύποτυπώσει τών τελευ

ταίων τούτων νά λησμονη τήν κυρίαν. Δέν πρεπει τέλος νά παροραθη, 
οτι πρός τήν έποπτικοτητα τής διηγήσεως συμβαλλεται καί ποια τις 
ζωηοότης τών χειρονομιών τού διηγουμένου. Ό  διδάσκαλος βεβαίως 
δέν πρέπει νά εινε υποκριτής, πρέπει όμως άφ ’ ετέρου νά έχη τήν δε
ξιότητα νά καθιστά τάς διά λεξεων έκφραζομένας παραστάσεις ετι 
σαφεστέρας διά τών χειρονομιών. Ά ν  νϋν πάντα  τά  ανωτέρω ί>έν 
έπα ;κώσ ιν, οφείλει νά ϊ γ γ  είς τήν διάθεσιν αΰτού διάφορα μεσα επο
πτε ίας , ϊνα δι’ αΰτών κατορθώση ώς οίόν τε ύψηλότεοον βαθμόν σα
φήνειας.

“ϊνα  δ’ έξεγεοθη τό θυμικόν τών μαθητών υπέρ τίνος ΰλης, α π α 
ραίτητον είνε βεβαίως νά έχωσιν οΰτοι προτερον σχηματίσει σαφή επο- 
πτείαν τής ϋλης ταύτης. Ό  μή κεκτημένος σαφή παράστασιν πράγ
ματός τινυς αδυνατεί προφανώς νά συναισθανθή, τ ι έπί τουτω . Ο 
διδάσκαλος κατά  τούτο πληρών πάσας τάς άχρι τούΛε ΰποτυπωθείσας 
άι^αιτήσεις, ίδίά δέ τήν τελευταίαν τούτω ν, πληροί άμα τόν πρώτον 
πρός έξέγερσιν τών συναισθημάτων τών μαθητών απαραίτητον όρον. 
Εΰνόητον δμως είνε, δτι ή ύπό τών μαθητών κτήσις σαφοϋς έποπτείας 
τής ΰλης δέν έξαρκεί πρός έξεγερσιν τού θυμικού αΰτών ΰπέρ ταύτη ς. 
"Οπως τό τελευταϊον τούτο συμβγ,, άναγκαΐον είνε έ'τι νά μεταφέ- 
ρωνται οΰτοι είς τά  ένδον τών δρώντων προσωπων, εις τό θυμικόν α υ 
τώ ν , οϋτω δέ νά άναγκάζωντα ι καί άκοντες νά συναισθάνωνται, νά 
φεονώσι, νά βούλωνται, νά λέγωσ ι, νά πράττωσι μ ετ ’ αυτώ ν. Ο 
δεύτερος άρα όρος πρός έξέγερσιν τοϋ θυμικού τών μαθητών νπερ τής 
ιστορούμενης ϋλης είνε ή μετάθεσις αυτών είς τό θυμικόν τών εν α'υτίί 
παρουσιαζομένων δρώντων προσωπων. Τουτου ούτως έχοντος έπ ιβάλ- 
λετα ι είς τήν διήγησιν καί ή άπα ίτησ ις , δπως μη παρακολουθεί ψυχρώς 
τά  δρώντα πρόσωπα καί άδιαφορϊί διά τάς κινήσεις τοϋ θυμικού α ΰ 
τώ ν, ά λ λ ’ δλως τοΰνανιίον διανοίγη είς τους μαθητάς τό θυμικόν, 
παρουσιαζϊ) είς αΰτοΰς μετά θέρμης καί ζωής τάς έςεγερσεις αυτού, 
μεταθέτη τούτους καί άκοντας είς αΰτό, δπως είνε, έν άλλοις λογοις, 
θ ε ρ μ ή ,  ζοοηρά , δ ρ α μ α ι ι χ ή . Ε ννοείτα ι νϋν, οτι ό διδάσκαλος τότε 
μόνον θά πληροί τήν άπαίτησιν ταύτη ν , δταν καί αΰτός δέν μένη, 
ψυχρός καί άδιαφορος πρός τά  ιστορούμενα πρόσωπα, άλλά  παρακο-



κουθ·/5 τα ΰ τκ  μετά θέρμης καί διαφέροντος, εισερχόμενος είς τά ένδον 
αύτώ ν, συναισθανόμενος, συμπασχων, συζών μ ετ ’ αύτών Ό  ψυχρώς 
καί άδιαφόρώς διηγούμενος διδάσκαλος, καί άρίστης άλλω ς οΰσης τ·7)ς 
διηγήσεως αΰτοϋ, θά άφήσ·/) καί τούς μαθητάς αύτού ψυχρούς καί 
άδιαφόοους πρός τά  ιστορούμενα. Τότε μόνον προφανώς θά άνο ίνω ν- 
τα ι αί καρδίαι τούτων είς α ύτά , όταν συναισθάνονται, οτι ή διήγησις 
τού διδασκάλου εζερχεται εκ τής καρδιας αυτού. Φανερόν δ’ είνε, ότι 
Υ) ψυχρά διήγησις, εκτός τού ότι δεν προσεγγίζει τό θυμικόν τών μ α 
θητών πρός τά  ιστορούμενα, άνια  άμα τούτους καί μ.ειοί τό πρός τάς 
διηγήσεις όιαφερον αυτώ ν, εν ω τουναντίον ή θερμ.ή κατοοθοΐ τά εναν
τ ία  αποτελέσματα. Εις την θέρμην δε και τήν δραματικότητα τής 
διηγήσεως συμβαλλεται προδήλως ούκ ολίγον καί ή ΰπό τού διδασκα- 
λου χρήσις τοΰτο μέν τοΰ προσήκοντος χρωματισμού καί τής προση- 
κούσης ισχύος τής φωνής, έτι δέ· καί τού προσήκοντος ρυθμού τοΰ λό
γου, τοϋτο δέ τής προσηκούσης μ ιμ ικής. Ο χρωματισμός τής φωνής 
δεν πρέπει νά μένγι πάντοτε ό αύτός, π . χ . πάντοτε παθητικός ή 
πάντοτε αδιάφορος, αλλ ευπλαστος ων οφείλει νά μεθαρμοζηται έκά- 
στοτε πρός τό περιεχόμενον τού λόγου, οπερ άει οφείλει νά έκδηλώται 
οι’ εκείνου. Ούτως δέν πρέπει νά λησμονί) ό διδάσκαλος νά έξαιρ·/) διά 
καταλλήλου χρωματισμού έκείνας τάς λέξεις καί φράσεις, έφ’ ών κείτα ι 
έμφασις, νά παριστάνν) δ ι’ αύτοΰ τόν παρενθετικον, τόν έπ ικλητικον, 
τόν επ ιφωνηματικόν, τόν έρωτημ,ατικον, τόν σχετλιαστικόν κ .τ .τ .  
χαρακτήρα τών προτάσεων, νά έκφραζ·/) δι’ αύτού καθόλου τά  συνα ι
σθήματα, άτινα ό λόγος οφείλει νά προκαλέση παρά τοΐς μαθ/,ταϊς. 
Ίνα  νύν καί ή ισχύς τής φωνής έπικουρί) έν τώ  α ύτφ  έργφ τ φ  χρω- 
μ ατισμ φ  αυτής, καλόν είνε νά μεταχειρίζηται ό διδάσκαλος συνήθως 
φωνήν μ,ετρίας ισχύος, ί'να, άν μέν όφείλϊ) νά έλαττώσγι τήν ίσχύν, 
είνε ετι ή φωνή αύτού άκουστή, άν δέ πρέπτ) νά έντείννι α ύτήν, δύ- 
νατα ι να ποινϊ τούτο, και δη χωρίς μήτε αύτός νά καταπονήτα ι, 
μήτε τους μαθητάς να εκκωφοί. Καί ο ρυθμ.ός δ’ ωσαύτως τού λόγου 
οφείλει νά συμμορφώται πρός τό έκάστοτε περιεχόμενον αύτοϋ. Πε- 
ριττόν δ’ είνε τέλος νά προστεθίί, οτι ή θέρμη καί ή ζωηρότης τοϋ δι
δασκάλου πρεπει νά είνε άληθεϊς, νά είνε εκδηλώσεις πραγματικής

έξεγέρσεως τοϋ θυμικοΰ αύτού. Πάσα καθ' ύπόκρισιν έκδήλωσις α νυ
πάρκτων συναισθημάτων έχει κακά διά τόν διδάσκαλον επακολουθή
μ α τα , διότι οί μαθητα ί, οξύ τό νοητικόν όμμ.α πρός τά  τοιαύτα έχον- 
τες, ταχέως καί ασφαλώς διακρίνουσι πραγματικόν ενθουσιασμόν άπύ 
ποοσπεποιηυιένων συναισθημάτων.

Ούτως έχουσι καί τά  κατά  τόν δεύτερον ορον τής έπιτεύξεως τής 
καλής διηγήσεως καί κατά  τόν τρόπον τής πληρώσεως αύτού. Ό  δ ι
δάσκαλος πληρών τούτον τε καί τόν πρό αύτού ύποτυπωθέντα, ήτοι 
προσκτώμενος βαθέως τήν ύλην τής διηγήσεως καί διαρρυθμίζων τα ύ 
την τε καί τόν τρόπον τής προσφοράς αύτή* κατά τάς τών μ,αθητών 
άναγκας, άμα δέ έξελέγχων καί διαπιστών τά  αποτελέσματα τής 
εργασίας αύτού ταύτης δι’ οίκοι γιγνομενων δοκιμαστικών πρ^διηγή- 
σεων, ποιεί τό έφ’ έαυτώ παν σχεδόν, ό τ ι παρά τήν φυσικήν δεξιό
τητα  συμβάλλεται πρός τόν σκοπόν αύτοΰ, δύναται δέ νά είνε βέ
βαιος, ότι, άν ή φυσική δεξιότης μή έλλείπτ) παντελώ ς, θά κατορθοί 
ίκανώς καλάς διηγήσεις.

Περαίνοντες νύν τόν λόγον δέν θεωροϋμεν πεοιττόν νά πεοσθέσω- 
μεν, οτι ό διδασκαλος έν ταίς προσπαθείαις αύτού πρός έπίτευξιν κα
λής διηγήσεως δύναται νά ώφεληθν) ίκανώς καί έκ τής επιμελούς 
σπουδής συγγραφέων, παλαιών τ εκ α ί νεωτ^ρων, προτύπων έν τ?ι τέχνη, 
τοΰ διηγεϊσθαι. Ε μβαπτιζόμενος είς τοιαύτας πηγάς προτύπου δ ιη- 
γησεως δύναται νά διδα^θί), πώς οί συγγραφείς ούτοι ύπερνικώσι τάς 
δυσχερειας άς ή ύλη παρεμβάλλει είς τήν καλήν διήγησιν, καί πώς 
κατορθοϋσι νά πληρώσιν άριστοτεχνικώς πάσας τάς απαιτήσεις, όσας 
έπιβαλλουσιν είς τήν διήγησιν α ί συνθήκαι, ύφ’ άς δύνανται νά γεν- 
νηθώσι παρά τοίς άναγνώσταις αύτών σαφείς έποπτείαι καί ζιοηρά 
συναισθήματα. Δ ιοακτικωτάτη άπό τής άπόψεως ταύτης εινε ιδία 
είς τόν διδάσκαλον ή σπουδή τού Ε υαγγελίου, τού ’Ομήρου, τοΰ 
'Ηροδότου καί τοΰ Λιβίου. Ά λ λ ά  καί ή άπομνημόνευσις καί ή δοκι
μαστική διήγησις εκλεκτών μερών τοιούτων συγγραφέων ούκ ολίγον 
συμβάλλεται πρός τόν έθισμόν είς τό διηγείσθαι, διά τοΰτο δέ καί 
συνίσταται έκθύμ,ως ΰπό πολλών νεωτερων παιδαγωγικών. Τέλος δέν 
πρέπει νά παροραθν), ότι πρός τόν αύτόν σκοπόν ούκ ολίγον συντελεί



και ·/) προσεκτικτ, ά Λρόα<5ΐς άνθροίπων δεζιών είς τό διγγεϊο&αι, οίot 
είνε πολλοί γεροντες, ά λλ ’ οΰχί σπανίως καί πολλο: παίδες. Ούτως 
οί τελευταίοι ουτο'. και έν τν) περιπτοίσε'. ταύτν,, ώς κα> έν πολλαϊς 
άλλα ις , δύνανται νά άποβώσιν άριστοι διδασκαλοι τών διδασκάλων 
αΰτών.

Δ. I. ΛΑΜΨΑΣ 

  —

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΤ ΑΡΙΘΜΩΝ
Από πολλών έτών διδάσκων έν τή άνωτάτη τάξει τοϋ δημοτικού 

σχολείου παρετήρησα πάντοτε δτι παιδία λίαν άλλως εύφυα, παρά 
τά ένδεκα ή δώδεκα έτη των, ήσαν έν άρχή μάλιστα τοΰ σχολικού 
έτους, ανίκανα νά συλλογίζωνται έπί αριθμητικού προβλήματος.

Επι τινα χρόνον έπίστευσα δτι αιτία τοΰ κακοΰ είναι ή άτέλεια 
τής διδακτικής μεθόδου μου, άλλ’ άφοΰ συνεζήτησα περί αύτοϋ 
μετά πολλών συναδέλφων έβεβαιώθην δτι καί αυτοί έδοκίμαζον τάς 
αύτάς δυσκολίας καί τήν αυτήν αποτυχίαν. Έ  βεβαίωσις αυτη ήδύ- 
νατο μέν νά μέ παρηγορή, άλλά δέν ήτο φάρμακον τοΰ είρημένου 
κακοΰ, και ή αμηχανία μου άνενεοΰτο κατ’ έτος αυξανόμενη κανο- 
νικώς.

Ανεζήτησα τότε τήν αιτίαν τοΰ κακοΰ προς τό έτερον μέρος, 
τό μέρος τοΰ μαθητοΰ μου. Κατόπιν έν τούτοις πολλών παρατηρή
σεων και σκέψεων άπέρριψα καί ταύτην τήν αιτίαν.

Μετά ταΰτα έστρεψα τήν προσοχήν μου άλλαχοΰ καί μετ’ ού 
πολυ διεκρινα δτι ot πλεΐστοι τών μαθητών μου οί κακώς λογικευό- 
μενοι έπι τών προβλημάτων τής αριθμητικής δέν είχον ίδέαν σαφή 
τών έν χρήσει δρων τής έκφωνήσεως τών προβλημάτων. ’Αρχική 
ας:α, κέρδος, κεφαλαιον, τόκος, έπιφάνεια, ποσόν, κλπ...., πάσαι αί 
έκφράσεις αυται, τοσοΰτον άπλαΐ κατά τό φαινόμενον, παρήλαυνον 
πρό αύτών μή λέγουσαι μηδέν ώρισμένον έν τώ πνεύματι αύτών, 
συγχέουσαι μάλιστα ένίοτε αύτούς κατά τρόπον λυπηρόν. Καί τότε 
συγκρουόμενοι πρός άλλήλους είς έκπληκτικούς πολλαπλασιασμούς, 
εις έκθαμβωτικας προσδέσεις, οί δυστυχείς αριθμοί τοΰ προβλήμα

τος ήγον είς ακατάληπτα αποτελέσματα, ταράσσοντα, πρό τών 
όποιων ή καλή θέλησις έσταμάτα τάχιστα. Τό παιδίον έμενεν άπο- 
τεθαρρυμένον και πολλάκις μετά τών οφθαλμών πληρών δακρύων.

Νομίσας δτι ή ατελής κατανόησις τών δρων τούτων είναι ή κυ
ρία αιτία τής αποτυχίας έσκέφθην πρός καταπολέμησιν ταύτης νά 
πληρώσω δι’ όρισμών τους μαθητάς μου. Ή παιδαγωγική μου αμά
θεια  έξεπλάγη έκ τής ευκολίας, μεθ’ ής έμαθον καί διετήρησαν αύ
τούς— άνευ μεγάλης ώφελείας φεΰ ! Οί τύποι, ούς ή μνήμη αύτών 
διετήρει τοσοΰτον εύκόλως, ούδέν δφελος έφερον είς τό πνεΰμα. καί 
ή λύσις τών προβλημάτων έμενεν έν τώ Statu quo, ή σχεδόν έν αύτώ.

Έ νεκα τούτου έπεμελήθην, δσον ουδέποτε πρότερον νά αύξάνω 
βαθμηδόν τάς ασκήσεις μου. Έ πολλαπλασίασα τά προβλήματα τής 
λογιστικής αριθμητικής. Έπέμεινα έπί τής προφορικής άναλύσεως 
προηγουμένης τών πρός λύσιν διδομένων προβλημάτων. Καί τή 
βοήθεια τών πολλών άσκήσεων έσημείωσα αισθητήν έπιτυχίαν, έν 
ή ήρκέσθην έπί έτη μακρά.

Έ πειτα καλήν τινα ημέραν άκούσας νά γίνηται λόγος περί προ
βλημάτων άνευ αριθμών έζήτησα άμέσως καί τής μεθόδου ταύτης 
τήν συνδρομήν, πεπεισμένος έκ τών προτέρων περί τών καλών απο
τελεσμάτων, τά όποια θά  ήδύνατο νά δώση. Παρετήρησα μετ’ 
ολίγον εύχαρίστως δτι δέν ήπατήθην έν ταϊς προβλέψεσί μου. Δέν 
υπήρξε βεβαίως ή μέθοδος αϋτη, ήν ή τύχη είχε θέσει είς τήν διά- 
θεσίν μου, άλάνθαστος πανάκεια, καί έχω άκόμη μαθητάς δώδεκα 
έτών λογικευομένους κακώς έπί τών αριθμητικών προβλημάτο>ν των. 
Ά λ λ ’ έχω δλιγωτέρους, πολύ όλιγωτέρους ή άλλοτε. Έ πίσης θά  
ήτο υπερβολή νά διισχυρισθώ δτι πάντα τά είδη τών διδομένων προ
βλημάτων είναι δυνατόν αδιακρίτως νά ύπαχθώσιν είς τόν τρόπον 
τούτον πολλά, τούναντίον, θά  άπέβαινον ούτοι σκοτεινά ώστε ο; 
εύφυέστεροι τών μικρών τών λογικευομένων ασφαλώς ούδέν θά  ένόουν.

Ή παιδαγωγική άξια τών άνευ άριθμών προβλημάτων δέν είναι 
κατωτέρα τών μετ’ άριθμών τοιούτων, καί είναι άςιον νά έκτελώνται 
τοιαΰτα πολύ πλείονα ή οσα έκτελοΰνται νϋν.

Ά ς  λάβωμεν λοιπόν, όις παραδείγματα, προβλήματά τινα γε
νικά, οίς θά  έπωνται οι συλλογισμοί. Ταϋτα θά  διευκολύνωσι τάς 
ίξηγήσεις ήμών καί θά  καταστήσωσι ταύτας σαφεστέρας τώ άνα-
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γνώστη, καί Οχ έπιτρέψωσιν αύτφ νά φαντασθή πάντα τά πλεονε
κτήματα, άμεσα καί έμμεσα, τη ; μεθόδου ταύτης.

Ιο ν  Π αράδειγμα .
Άυ^ική, αξία.—Tiuii τν,ς μονάοος.

Οινόπώλης Αγόρασε βυτία τινά οίνου παρά τίνος κτηματίου. 
Επλήρωσε δέ πλήν της αξίας τοΰ οίνου, τον φόρον τής κατανα- 

λώσεως καί τά έξοδα τής μεταφοράς. — ΙΙώς θά  υπολογιστή 1) ή 
έλική άξια τών βυτίων τοΰ οίνου καί 2) ή αρχική τιμή ένδς μόνον 
βυτίου ;

Συλλογισυοί.i u
1. Ό οΐνοπώλης θά  εύρη τήν αρχικήν αξίαν πάντων τών βυτίων 

προσθέτων τά δοθέντα ποσά τώ κτηματία, τώ εΐσπράκτορι καί τώ 
καραγωγεΐ.

2. Θά ευρη δέ τήν αρχικήν τιμήν ένός μόνον βυτίου, διαιρών 
τήν δλην δαπάνην διά τοϋ άριθμοΰ τών άγοροσθέντων βυτίων.

Π αράδειγμα .
Kdjjoog.

Εμπορός τις ήγόρασε ποίμνιον προβάτων καί έξώδευσε χρήματά 
τινα διά νά θρέψη το ποίμνιον έπί τινας ημέρας. Εννέα πρόβατα 
άπώλοντο καί ό έμπορος μετεπώλησε τά λοιπά άνά έν καί πάντα 
τή αυτή τιμή.— ΙΙώς θά  λογαριάση τό κέρδος του :

Ινλλυγισμυς.
Τό κέρδος είναι έν τή περιστάσει ταύτη ή διαφορά μεταςύ τής 

αρχικής τιμής καί τής τιμής τής πωλήσεως τών προβάτων.
1. Α ρχ ική  τιμή.— Ό  έμπορος !)·ά εΰρη τήν ολικήν αρχικήν τι

μήν προσθέτων τήν τιμήν τής αγοράς τών προβάνων μετά τών έξό- 
δων τής διατροφής.

2. Τιμή πωλήσεως.— α) <-)ά μεταπώληση μόνον τά ζώντα πρό
βατα, δήλα δή τόν αριθμόν τών άγορασθέντων προβάτων μεΐον τον 
αριθμόν τών άπολεσθέντων.

β) Τήν ολικήν τιμήν τής πωλήσεως θά  έχη πολλαπλασιάζων τήν 
τιμήν τής πωλήσεως ένός προβάτου έπί τον άρΛ·μόν τών πωληθέν- 
των προβάτων.

γ) Κέρδος. ’() έμπορος θά  μάθη τό κέρδος του άφαιρών τήν

αρχικήν τιμήν τής αγοράς τών προβάτων έκ τής ολικής τιμής τής 
πωλήσεως.

3 ο ν  Π αράδειγμα .
1 Ιοαγιιιιτοποιούαεναι ο ϊκονοιιΰη .L i u  ο 1/

Εργάτης ημερομίσθιος σχολάζει κατ’ έτος αριθμόν τινα ήμερών. 
Έξοδεύει δέ ώρισμένον ποσόν καθ’ έκάστην πρός τροφήν καί κα 
τοικίαν καί ώρισμένον κατά μήνα διά τά λοιπά έξοδά του. Τί ποσόν 
θά δυνηθή νά καταθέση εις τό ταμιευτήριον κατά τό τέλος τοΰ 
έτους;

Συλλονιανιοί.• ο
(-)ά δυνηθή νά καταίΗση εις τό ταμιευτήριον ό,τι θά  άπομείνη 

αύτώ έκ τοΰ κέρδους του μετά τάς πληρωθείσας δαπάνας.
1. Κέρδος.— α). 'Ο αριθμός τών πληρωθεισών ήμερών τώ έ,ίγάτη 

ισοΰται τώ ·>(>ό μεΐον τόν αριθμόν τών ήμερών, καθ’ άς δέν είργάσθη.
β). Τό έτήσιον κέρδος του θά  είναι ί’σον προς τό κέρδος μιάς 

ημέρας έργασίας πολλαπλασιασθέν έπί τον αριθμόν τών ήμερών 
τούτων.

2. Δαπάναι.— α) ΙΙρος τροφήν καί κατοικίαν. ;Ή>5 φοράς τήν δα
πάνην μιάς ήμέρας.

β). Λιά τά λοιπά έξοδα. Λωδεκάκις τό έξοδον τοΰ μηνός.
γ). Τά ολικά έξοδα αύτοΰ περιλαμβάνουσι τά δύο ταΰτα κεφά

λαια προστεθειμένα.
Οίκονομίαι.— Διά νά μάθη τάς οικονομίας αύτοΰ ό έργάτης 

θά είναι αρκετόν νά άφαιρέση έκ τού έτησίου κέρδους του τό σύ- 
νολον τών δαπανών του.

ΙΙαρατηρήσεις.— Ο: αριθμοί, ούς μετεχειρίσθημεν έν τώ συλλο- 
γισμώ τούτω, είναι αριθμοί ώρισμένοι, έκ τών προτέρων γνωστοί, 
μή παρουσιασμένοι δέ έν τή έκφωνήσει τοΰ προβλήματος. Ηά ήτο 
παιδικόν νά θέλωμεν νά άποφύγωμεν τούτους.

4  ον Π αράδειγμα .
Κ εφάλα ιο  ν . — Τ ό κ ο ι.

Ήγόρασέ τις οικίαν έν κακή καταστάσει. Έξώδευσε δέ μέγα 
χρηματικόν ποσόν πρός έπισκευήν αυτής καί έπειτα έμίσθωσεν έπ’ 
ώρισμένω ένοικίω κατ’ έτος. Έ πί τίνι τόκω ό άνθρωπος ούτος έτο- 
ποθέτησεν ούτ(<> το κεφάλαιο·/ αύτοΰ :



Συλλογισμοί.
'Ο τόκο; είναι τό κατ’ έτο; παραγόμενον κέρδο; έκ κεφαλαίου 

100 δραχμών.
1. Κεφαλαιον. Διά νά μάθη τό έςοοευθέν κεφάλαιον, πρέπει νά 

πρόσθεση τήν τιμήν τή ; αγορά; τή ; οικία; μετά τών έξόδων τή ; 
έπι σκευής.

2. Τόκοι.— α) Διαιρών τό κεφαλαιον τοϋτο οι’ 100, θά  έχη 
αριθμόν κεφαλαίων ές 100 δραχμών έκαστον, τά όποια παράγουσι 
τήν τιμήν τοϋ ένοικιού.

β) Διαιρών τήν τιμήν τοϋ ένοικίου διά τοϋ αριθμού τών κεφα
λαίων τούτων ες 100 δραχμών έκαστον, θά  μάθη τί ποσόν παράγει 
κατ ετος εν κεφάλαιον ές J00 δραχμών, δήλος δή τόν τόκον.

5 ο ν  Π αράδειγμα .
’Επιφάνεια.

'Ο πατήρ ύμών θέλει νά στρώση δωμάτιον ορθογώνιον μέ 
πλινθία  τετράγωνα, ών έχει δείγμα. Ζητεί παρ' ύμών νά ύπολογί- 
σητε τόν αριθμόν τών αναγκαίων πλινθίων. Πώς θά  ύπολογίσητε 
τοϋτο ;

Συλλογισμός.
Ο αριθμός τών πλινθίων έξαρτάται έκ τής έπιφανείας τοϋ δω

ματίου καί τής έπιφανείας τού πλινθίου.
1. ’Ε π ι φ ά ν ε ι α  τ ο ϋ  δ ω μ α τ ί ο υ .  (’Ορθογώνιος). Μέ εν μέ- 

τρον θά  μετρήσω τό μήκό; του, έπειτα τό πλάτο; του. (->ά πολλα- 
πλασιασω επειτα τον ενα επι τον άλλον τού; εύρεθέντα; αριθμού;.

2. Ε π ι φ α ν ε ι α τ ο ϋ π λ ι ν  θ  ί ο υ. (τετράγωνος). Ηά μετρήσω 
τήν πλευράν τοΰ πλινθίου, λαμβάνων ο>; μονάδα τό μέτρον, καί θ·ά 
πολλαπλασιάσω τόν εύρεθέντα αριθμόν έφ’ εαυτόν.

8. Α ρ ι θ μ ό ;  π λ ι ν θ ί ω ν .  Διά νά μάθωμεν τόν άριθμόν 
τών άναγκαιούντων πλινθίων, θά  είναι αρκετόν διά μ ιά ; διαιρέσεω; 
νά ζητήσωμεν ποσάκις ή έπιφάνεια τοϋ πλινθίου περιέχεται έν τή 
έπιφανεία τοϋ δωματίου.

Σημείωσις.— Θά χρειασθή ν' άγοράσωμεν άριθμόν τινα πλινθίων 
πλέον τοϋ εύρεθέντος άριθμοϋ, έπειδή είναι δυνατόν ό τέκτων κατά  
τήν τοποθέτησιν νά θραύση τινά τών πλινθίων.

6 ον Π αράδειγμα .
"Ογκος (ποσόνV

Ζητώ παρ' αμαξηλάτου νά μεταφέρη σωρόν λίθων έχόντων τό 
σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Ό αμαξηλάτη; μοι δεικνύει 
τήν χωρητικότητα τή ; δίτροχου άμάξη; του καί απαιτεί ώρισμένα 
χρήματα διά πάν ταξείδιον. Δύναμαι νά προβλέψω τό εξοδον, δπερ 
θά κάμω ; ΊΙώς ;

Συλλογισμός.
Τό γενησόμενον έξοδον έξαρτάται έκ τοϋ άριθμοϋ τών ταξειδίων 

τοϋ ά[ΐαξηλάτου, ί  δέ αριθμός τών ταξειδίων έςαρτάται έκ τού όγκου 
τοΰ σωροΰ καί έκ τή ; γενική; χωρητικοτητο; τοΰ δίτροχου άμαξίου.

1. Ό γ κ ο ς  τ ο ϋ  σ ω ρ ό  ϋ τ ώ ν λ ί θ ω  ν. Ηά μετρήσω τό μ ή
κος του, το πλάτος του, τό ύψος του. Έ πειτα θά  εύρω τόν όγκον 
πολλαπλασιάζω'/ τό μήκος έπί τό πλάτος καί τό γινόμενον τούτων 
έπί τό ύψος.

2. ’Αριθμός ταξειδίων. Ηά χρειασθή νά κάμη τόσα ταςείδια 
οσας φοράς ό δγκος τού σωρού τών λίθων !Ι·ά περιεχη τη ν χωρητι
κότητα τοϋ δίτροχου άμαξίου (διαίρεσις).

;{. Δ α π ά ν η .  Ή γενησομένη δαπάνη θά  εύρεθή έάν πολλα- 
πλασιάσωμεν τήν ζητουμένην τιμήν τού ενός ταςειδίου έπί τόν άριθ
μόν τών ταξειδίων τούτων.

Τά παραδείγματα ταύτα θά  ήδύναντο νά πολλαπλασιασθώσι, 
καί είναι δυνατόν νά δίδωνται τοϊς μαθηταΐς πασών τών τάξεων. 
Τούτο είναι ζήτημα προσαρμογής· έκάστω κατά τάς δεινάμεις του.

Έ ν πάση περιπτώσει τά άνωτέρω είναι ικανά τά έκθέσωσι τήν 
μέθοδον καί έπιτρέψωσιν ήμίν νά έξαγάγωμεν έκ ταύτης τά υπάρ
χοντα πολύτιμα πλεονεκτήματα τόσον ύπό έποψιν αριθμητικής συγ- 
κροτήσεως δσον καί ύπό εποψιν πνευματικής καλλιέργειας γενικώς.

1. Τά άνευ άριθμών προβλήματα έκάστοτε διδόμενα είναι μά
λιστα έξαίρετον μέσον έλέγχου. Έπιτρέπουσι τώ οιδασκάλω νά έξε- 
λέγχη έάν οί μεμελετημένοι ορισμοί ένοήθησαν έπαρκώς, έάν ο- 
μεμαθημένοι κανόνες διετηρήθησαν. Ούδέν κατά τύχην ή πάνυ 
ολίγον· έν ταϊς άσκήσεσι ταύταις τό πάν συλλογισμός. Ούχί τυχαία  
έκτέλεσις, ήτις δίδει τήν άπόκρισιν ένώ δέν έχει έννοηθή τό πρό
βλημα. ()ί μαθηταί μεθ’ ών πρέπει νά έπιμείνη έπί τινων δεδιδαγμένων



άμέσιο; αποκαλύπτονται, καί αποβαίνει αύτώ σχετικώ; εύκολον νά έξι- 
σώνη πάντα; τούςμαθητά; αύτοΰ κατά τά ; γνώσει; καί τήν ικανότητα.

Είναι έπίσης λίαν πρακτικά όπως ώθώσι προ; εργασίαν τού; 
οκνηρού;, οί οποίοι δέν δύνανται έκ τινων άσυλλογίστο>ν πράξεων ή 
μάλιστα άλογων νά φέρωσιν ένστασιν καί νά μαρτυρώσι περί τής 
κα λή ; θελήσεώ; των. ΙΙρέπει νά σημειώσωμεν τώ όντι δτι οί πα- 
θη τα ί δέν λέγουσιν ούδε γράφουσι τόσα; ανοησία;, όσα; λέγουσι κα’· 
γράφουσι τή βοήθεια τών αριθμών.

Είναι πρό; τούτοι; εύκολον νά ίδωμεν ότι οί μαθηταί έξοικει- 
ούμενοι ε ί; τά προβλήματα ταύτα οιατάσσουσι κάλλιον τά ; λύσει; 
αύτών καί έκτελούσιν αύτά; μετά πλείονο; ασφαλεία; καί ταχύτη-  
το;. Τοΰτο είναι αναγκαία συνέπεια τή ; σκέψεω; καί τού συλλο
γισμού άπαιτουμένων ύπό τοΰ είδου; τούτου τών ασκήσεων. Ανώ
φελε; νά έπιμείνωμεν έν τούτω.

2. Τά άνευ άριθμών προβλήματα είναι πλήν τούτου έξαίρετον 
μέσον καλλιεργεία; τού συλλογισμού. 'Η περιεσκεμμένη καί μεθο
δική παρατήρησι; τών δεδομένων τού προβλήματο; ή επιβαλλόμενη 
τώ μαθητή, ή ανάγκη έν ή τίθεται όπως έςετάση τά ; γενομένα; 
δηλώσει; διά νά θεμελιώση τά ; σχέσει;, αί όποϊαι θά  όδηγήσωσιν 
αύτόν ε ί; τήν λύσιν τού τεθειμένου ζητήματο;, είναι προσπάθεια·, 
μεγάλη; αξία;, καί αί προσπάθειαι αύται δέν είναι δυνατόν νά 
μείνωσιν άγονοι ώ ; πρό; τήν γενικήν μόρφωσιν. Έ πίση ; δύναται 
τ ι; νά παρατηρήση έν τα ϊ; έκθέσεσι τών παίδων τών προσελκυο- 
μένων ύπό τών ασκήσεων τούτων άφθονου; ιδέα; όφειλομένα; εΐ; 
μίαν παρατήρησιν μάλλον διεισδυτικήν, καλυτέραν διάταξιν έν τή 
αναπτύξει τών ιδεών τούτων καί έτι πλέον λογικά συμπεράσματα. 
Έ  προσωπική σκέψιο ή τοσοΰτον δύσκολος γεννάται παρ' αύτοϊς 
συχνότερον. Αύτή ακόμη ή φράσις κερδίζει έν σαφήνεια.

Τοιαύτα είναι τά αποτελέσματα άναμφισβητήτως ζηλευτά, τά 
όποια θά  δυνηθώσι νά έξαγάγωσιν έκ τής παιδαγωγικής ταύτης 
μεθόδου, ολίγον ετι νέας, οί διδάσκαλοι, οί εχθροί τής ρουτίνας, οί 
όποιοι θά  υίοθετήσωσιν αύτήν, θά  μεταχειρισθώσιν αύτήν μετ' έμ- 
πιστοσύνης, οί διδάσκαλοι οί αποφασισμένοι νά κάμωσιν αύτήν νά  
παραγάγη πάντα ταύτα τά αποτελέσματα.

Μετάφρασις. [. ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ

01 ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΗΜΩΝ
ΕΓΕΝΟΝΤΟ Ε Π Ι Φ ΑΝΕ Σ Τ ΕΡ ΟΙ  ΕΝ ΤΟΙΣ Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι !

Η ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ; 1
Οί ήμέτεροι πρόγονοι έν τε τοΐς πολέμοις καί έν τοΐς γράμμα- 

σιν εΐπερ τις καί άλλος λαός διεκρίθησαν καί τά περιφανή αύτών 
εργα πολεμικά τε καί διανοητικά πρόκεινται τοΐς λαόΐς (ώς) έςο- 
χα υποδείγματα φιλοπατρίας ακραιφνούς καί διανοητικής άναπτύ- 
ξεως ού τής τυχούσης. ΙΙολλά δ'είς τοΰτο συνεβάλοντο αίτια, ών 
σπουδαιότερα τό τε κλίμα καί ή τού έδάφους φύσις, ήτις καί έν 
τή ξηρά καί έν τή θαλάσση (ιταμούς) τή ; πατριδο; προασπιστά, 
παρεσκεύαζεν. Εν τισι οε πολεσιν, ω ; έν Σπάρτη, το πολίτευμα 
'ΐέγιστα ε ΐ; τήν βελτίστην στρατιωτικήν όργάνωσιν συνετέλεσε καί 
τού; πολίτα; τό καλώ ; άποθανεΐν τοΰ αίσχρώ; ζήν μάλλον νά 
αίρώνται έποίησε. Λιο και ό ΙΙλουταρχο; περι τή ; Σπαρτιατών 
αγωγής καί παιδεύσεως λέγει «γράμματα μέν ούν τή ; χρεία; ενεκα 
έμάνθανον, ή δ' άλλη πάσα παιδεία πρό; τό άρχεσθαι καλώ ; έγίνετο 
καί καρτερείν πονοΰντα καί νικάν μαχόμενον». Έ ν Ά θή να ις  ή παι
δεία έβαινε παραλλήλω; τή τοΰ σώματο; ασκήσει, ούτω δέ £λέπομεν 
καί αύτόν τόν Αισχύλον, τόν ύψιπόρου καί αίθεροβάμονο; φαντασίας 
ποιητήν, τόν έπιδρώντα έπί τών θεατών διά τοΰ θαυμαστού καί τοΰ 
ασυνήθους, έλαύνοντα τήν κώπην έν Σαλαμΐνι μετά τή ; αύτή ; (ίτα- 
μότητο;), μεθ' ή ; έπαλλε τό δόρυ έν Μαραθώνι. Έ ν τοϊ; Μηδικοί;

1 Μετά ί ικ α ία ς  ΰ -ερ η ?α νε ία ς  ίη μ ο σ ιεϋε ι i  ΐύ ν ϊε σ μ ο ς  τή ν 'Κ λλήνων ίγ,μοίι- 
ία σ κά λω ν τήν έν τώ  Ιεβαστοβπολείω  ίια γο ν .σ μ φ  5ρα6*υ«·ε·;σαν ίιχ  Α βραβείου 
τή ν ^  τήν πραγματείαν τού i-/. τώ ν μελών αϋτο5 κ . Γ. Α νδρο ιΛ ιϊάκη , ί ν  
κ α ί συγχα ίρει έγκα ρ δ ιω ;.



ίδια πολέμα; o: αρχαίοι ήμών πρόγονοι περιφανέστατα έτεκμηρίω- 
σχν τα ; στρατιωτικά; αΰτών άρετά;, δι' ών περικλεεί; ήραντο νίκα; 
έν τε Μαραθώνι και Σαλαμινι, εν τε ΙΙλαταιαις καί θερμοπύλαις καί 
αλλαχού, ε ί; Αρεω; έργον μειγνύμενοι πολύστονον καί εις φυγήν  
αισχραν -<·ονε·.οιστον τα ; πολλά; τών πολεμίων μυριάδα; τρέ- 
πόντε.. I :; δέν δαυμά,,ει τήν καρτερίαν τήν άξιάγαστον καί τό ήρωϊ- 
κόν μένο; τού Αεωνίδου καί τών περί αυτόν, καί τίς δέν αίρεται εις 
δειαν και υψηλήν περι πατριδο; έννοιαν, άναλογιζόμενο; τον υπέρ 
ελευθερία; ιερόν αύτών έρωτα καί τήν έν τοί; νόμοι; άδιάσειστον 
εμμονήν, ·ην έςοχως διατυπουμενην εν τώ τών πεσόντojv έπιγράμ- 
ματι «ώ ξεΐν άγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, δτι τήδε κείμενα τοϊς κείνων 
ρήμα σι πειδόμενοι»; Ό  τε χώρος καί χρόνος δέν έξαρκούσιν, δπως 
και άμυδραν εικόνα παρασχω τών μεγάλων έν πολέμοις προγονικών 
έργων, άτινα μέγα κύδος αύτοΐς προσεπόρισαν. Ά λ λ ά  καί οι νεώτε- 
poi ουδόλως έν τούτοι; ύστερήσαντε;, άλλ ’ έν πολλοί; μάλιστα έκεί- 
νο ,ιπεροάντες, έκτησαντο κλεο; άφδιτον, δι ήν πρό; κοσμοκρατο- 
ρίαν δλην διεξήγαγον γιγαντομαχίαν, θαύματα άληδώς δύναται τ ι; 
νά θεώρηση τά ; πλειστα; τ(ον μαχών τών ήμιδέων έκείνων, ών έν 
ταις καρδιαις άνήφαιστον έκαιε τό τή ; άγνή ; φιλοπατρίας πΰρ. Αιό 
εν δσω έ κόσμος τιμά καί γεραίρει, ώς προσήκει, τούς ήρωας. οΐτινες 
διά τοΰ τιμίου αύτών αίματος κατήρδευσαν τό τής έλευδερία; άγλαό- 
καρπον οενδρον και ων τα οστά έλευκάνδησαν άνά τά δρη καί τά : 
.ιεδιαοας, ο Κολοκοτρωνη; και ό Κανάρης, ο Μιαούλης καί ο Διάκος 
και ή λοιπή χορεία των έλευδερωτών τής πατριδος, ήν καί μητρός 
και πατρός ήγοΰντο τιμιωτέραν καί σεμνοτέραν, δέλουσιν είναι τά 
έριτιμα ήμών λατρεύματα.— Εν τοις γράμμασι τοσαύτας καί τηλ ι- 
καύτας άρετάς άνέπτυςαν οι αρχαίοι ήμών πρόγονο: καί ούτως έπι- 
φανεις έγένοντο, ώστεοικαίως θεωρούνται δημιουργοί τοΰ πολιτισμού. 
Ούτοι διεμόρφωσαν γλώσσαν εύπλαστον καί ήδεΐαν, ώς είναι ή τή ; 
άηδονος φωνή, μουσικήν ουρανίους ήχήσασαν φθόγγους καί φιλοσο
φίαν ήγεμονικήν περιβαλλόμενων πορφύραν. Τά ίμηρικά έπη, καίπερ 
προ τριών χιλιετηρίδων ποιηδέντα, δμως. ώς τά έργα τού Φειδίου 
και ΙΙραςιτέλους, φαίνονται ετι πρόσφατα καί νεουργά καί έπ" αύτών 
έπαν^ει χάρις, διάνοιαν άειδαλή έπιδεικνύουσα καί ψυχήν άγήρω 
ύπεμφαινουσα. Εν γενει τά διανοητικής φύσεως ελληνικά καλλιτε

χνήματα έν τε τώ πεζώ καί τώ έμμέτρω λόγω είνε τοιαΰτα, ώστε 
αείποτε δέλουσι δεωρεΐσδαι ώς τά μόνα πρός άνάπτυξιν τής διανοίας 
καί τής καρδίας έξευγένισιν μέσα. Έν τοϊς εργοις τοϊς μετά γλυκείας 
καί γλαφυράς αρμονίας καί ανυπερβλήτου λεκτικής τέχνης συντε- 
δεΐσι, δύναται τις νά άποκομίση δ,τι καλόν καί λυσιτελές νά έπιδείςιτ; 
έχει ο άνθρωπος. Διά βραχέων πολλάκις στίχων μέγισται καί σπου- 
δαιόταται άλήδειαι έκδιδάσκονται. Καί π. χ. εις πόσην απεραντολο
γίαν δέν είσερχόμεδα ήμεΐς καί πόσον πολύτιμον δέν κατατρίβομεν 
άσκόπως χρόνον, προκειμένου περί άνορδώσεως τών κοινών καί πό- 
σας δέν έκφέρομεν γνώμας ούχί σπανίως άλλήλας άναιρούσας ; έν 
ώ ό 'Ισοκράτης, δσον οίόν τε διά βραχέων κάλλιστα καί άριστα τό 
ζήτημα τούτο λύει έν τώ Άρειοπαγιτικώ λέγων «δει δέ τού; εύ 
πολιτευομένου; ού τά ; στοά; έμπιμπλάναι γραμμάτων, άλλ' έν τα ϊ; 
ψυχα ΐ; έχειν τό δίκαιον ού γάρ τοί; ψηφίσμασιν, άλλά τοί; ή δε σι 
καλώ; οίκεϊσδαι τάς πόλεις· καί τούς μέν κακώς τε γραμμένους καί 
τούς ακριβώς τών νόμων άναγεγραμμένου; τολμήσειν παραβαίνει'/, 
τού; δ' άσφαλώ; πεπαιδευμένου; καί τοϊς κακώς κειμένοις έδελήσειν 
έμμένειν». Καί μόνη ή τών ολίγων τούτων λόγων τού φιλοσόφου 
ρήτορος έφαρμογή δύναται νά παρασκευάση πόλιν άξίαν, ϊνα  τά 
σκήπτρα τού πολιτισμού κατέχη.

Ό τον έσωτερικον κόσμον μετά τών ποικίλο)'/ κινήσεων τών άν- 
1)·ρωπίνων παδών δαυμασίως άποκαλύψας έξοχος τής άρχαιότητος 
τραγικός, έν τή Α ντιγόνη, τώ περιφανεστάτω τούτοι τής διανοίας 
μνημείω, σοφώτατα άποτρέπων άπό τής μεγάλορρημοσύνης καί τήν 
εύσέβειαν συνιστάς, τάδε μεγαλοπρεπώς φθέγγεται· «πολλώ τό 
φρονεΐν εύδαιμονίας πρώτον υπάρχει· χρή δέ τά γ ’ ές δεούς μηδέν 
άσεπτείν μεγάλοι δέ λόγοι μεγάλα; π ληγά ; τών ύπεραύχων άποτί- 
σαντε;, γήρα τό φρονεΐν έδίδαξαν».— Έ ν τή φιλοσοφία τοιαύται άνε- 
φάνησαν διάνοιαι καί ούτω δεξιώ; τών ζητημάτων αύτής έπελάβοντο 
καί ταΰτα έπέλυσαν, ώς ό Αριστοτέλης, ώστε οί μέχρι νύν περί τήν 
φιλοσοφίαν άσχολούμενοι ούδέν ή έλάχιστον, κατά γε τάς θεμελιώ
δεις αύτής άρχάς, προσέδηκαν. Ό δ" άνδρών άπάντων σοφώτατος 
Σωκράτης ούτως έχώρησεν έν τή ή δική, ώστε έλεγε'/ δτι προετίμα 
νά άδικηδή ή νά άδικήση. Κατά τι διαφέρει ή φιλοσοφική αυτη 
γνώμη τής ήδικής τού εύαγγελίου : Ούτω λοιπόν έδείξαμεν δτι ού



μόνον εν τοί; πολέμοι;, άλλά καί έν τοϊ; γράμμασιν οί ήμέτεροι πρό
γονοι έπιφανεΐ; έγένοντο. Έάν δέ παραβάλωμεν τά έργα αύτών 
ταύτα, θέλομεν έν άμφοτέροι; εύρει ζηλωτήν έπίδοσιν, άλλ" έν τοί; 
γράμμασιν ετι μείζονα, κατ' έμήν γε γνώμην.

Τη φιλοπονία καί αγαστή φιλοπατρία έκείνων καί ήμεΐ; άκολου- 
θούντε; ά ; πράξωμεν πάν τό έφ’ ήμϊν, δπω; έν τε τοϊ; γράμμασι 
καί τα ΐ; σωματικαΐ; άσκήσεσιν ήμ ά ; αύτοΰ; προαγάγωμεν καί τοΰτο 
μέν ανταξίου; έκείνων απογόνου; δείξωμεν, τοΰτο δέ τήν φ ιλτάτην  
πατρίδα, τήν μάλιστα νΰν κλονουμένην καί δειναΐ; μάστιξι μαστιζο- 
μένην, ώφελήσωμεν. Διότι κατά τον φιλόσοφον Ξενοφάνην «οΰτοι 
άπ’ αρχή; ίΗεοί θνητο ί; πάντα υπέδειξαν, άλλά χρόνω ζητοΰντε; 
έφευρίσκουσιν άμεινον» καί κατά τόν τερπνόν "Ρωμαίον ποιητήν 
Κάτουλλον «amat victoria cm rain».

ΣΗΜ. "Ενεκεν Ιλλείψεως χρόνου δέν ϊ,τιολογ»;ί>ϊ( άποχρώντως διατ'ι ay i- 
νοντο έπιφανέστεροι έν τοίς γράμμασιν οί ήμέτεροι πρόγονοι' τοϋτο δμως δέν 
είνα ι ουσιώδης έλλειψ ις, διότι ό αγών κυρίως sivat γλωσσικός.

Έ ν Ά θή να ις  tfj 14 Μαρτίου 1910
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΙΣ

ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΙ*

Μ ', λ ί α ^ μ κ τ ι χ ή .

(22ονέχεια έκ τής σελ. 14 τοϋ α' τεύχους 11110).

Εί; οποιανδήποτε γωνίαν τοΰ σύμπαντο;, έάν στρέψη τ ι; τού; 
οφθαλμού;, θά  παρατηρήση αριθμού; καί σχήματα. Ή σύνδεσι; τοΰ 
πλήθου; των παραστάσεων, α ιτινε; άποθησαυρίζονται έν τή συνει- 
δήσει, ώ ; απαραίτητον γνώρισμα αύτώ ν έχουσι τήν μορφήν καί τόν 
αριθμόν. Έ νεκα τούτου ό άνθρωπο; όρμεμφύτω; καταγίνεται ε ί; τό 
άριθμεΐν, ώστε καί ό έντελώ; απαίδευτο;, ό αναλφάβητο;, ό μή έχων 
ούδεμίαν γραμματικήν γνώσιν άναγκαίω; θά  γνωρίζη άπλουστάτην

άρίθμησιν. Γούτο κατιδόντε; άπό τών παλαιοτάτων χρόνων οι άνα- 
λαβόντε; τήν διδασκαλίαν τών νεωτέρων ώ ; πρώτον μάθημα έθεώ- 
ρησαν τήν αριθμητικήν. Ούδέ ύπήρξέ ποτε σχολεΐον άνευ μαθημα
τικών, διότι ό νοΰ;, ή μεγίστη αύτη δύναμι;, διά τή ; όποια; ό ά ν 
θρωπο; γίνεται κυρίαρχο; τοΰ κόσμου, καλλιεργείται διά τών μαθη
ματικών πρό; παραγωγήν κρίσεων καί συλλογισμών. Ί ο υλικόν τό 
άποθησαυριζόμενον έν τή συνειδήσει τοΰ ανθρώπου θά  ήτο σωρό; 
αδρανή; καί άχρηστο;, άν έλειπεν ή λογική σύνδεσι; και έπεςερ- 
γασία τοΰ υλικού τούτου. Τού; κανόνα; δέ τούτου; τοΰ λογικευεσθαι 
διδάσκει άνεπαισθήτω; καί τού; μικρού; μαθητά; τοΰ λαϊκού σχο
λείου ή άριθμητική, ή λίαν εύφυώ; ύπό τών νεωτέρων παιδαγωγών 
όνομασθεΐσα λογική τοΰ δημοτικού σχολείου. Η ειδολογική αύτη 
μόρφωσι; τών παίδων διά τή ; αριθμητική;, έχει μεγίστην άςιαν, 
διότι έξασκεΐ αύτού; ε ί; τά ; βιωτικά; σχέσει; νά έρευνοισι και άνευ- 
ρίσκωσι τήν αλήθειαν, νά μή δέχωνται τά ύπό τών άλλων λεγομενα 
ώ; αύθεντίαν, ανυψώνει τό φρόνημα αύτών και προπαρασκευάζει τήν 
ατομικήν καί πολιτικήν έλευθερίαν. Αλλ έκτο; τούτων ή μεγίστη 
άνάπτυξι; τών κοινωνικών σχέσεων τών ανθρώπων, ή έκδηλουμένη 
διά τού παγκοσμίου εμπορίου, έχει ανάγκην απαραίτητον τοΰ λογα
ριασμού.—'Ένεκα τών δύο τούτων σκοπών τών μαθηματικών τού 
ειδολογικού καί πραγματικού τά μαθηματικά κατέχουσι πρωτεύουσαν 
θέσιν καί τά προγράμματα τών σχολείων. Ο δε λαό; κατανοών τήν 
μεγίστην τή ; άριθμητική; χρησιμότητα κρίνει περί τή ; ευδοκίμου 
έργα&ία; τοΰ σχολείου άποβλέπων εί; τήν ικανότητα τών μαθητών 
εί; τό λογαριάζειν.

7 . ’Α ρ ιθμ η τ ικ ή  Α ' τά ξεω ς.

Μ έθοδος  δ ιδακτ ική  και νλη δ ιδακτέα .

Σκοπό; τή ; διδασκαλία; τή ; άριθμητική; εί; τήν α' τάξιν είνε νά 
γνωρίσωσιν οι μαθηταί τού; έννεα πρώτου; αριθμού;, τα.» σχεσεΐ- 
αύτών καί έκ τή ; συνθέσεω; αύτών νά λάβωσιν έννοιαν τή ; δεκαοο;. 
Έ πί τών έννέα δέ πρώτων άριθμών θά άσκηθώσιν ε ί; πάσα; τά ; 
αριθμητικά; πράξει; διά προβλημάτων άπλουστάτων. Δια τών προ
βλημάτων τούτοιν έπί συγκεκριμένων άριθμών θά  κατανοήσωσι τήν



«ύξη σtv καί έλάττωσιν τών ποσών. Ilf.ο; τόν σκοπόν δέ τούτον ί  δι
δάσκαλος μεταχειρίζεται άλλοτε μέδοδον συνδετικήν καί άλλοτε ανα
λυτικήν. Ά λ λ ’ ή τε σύνδεσις και ή άνάλυσις τών άριδμών διεξά
γεται έποπτικώς δι" άριδμητηρίου ή έν ελλείψει τούτου διά ςυλαρίων 
ή λιδαρίων ή καί διά τών δακτύλων τών χειρών. Καί έν μέν τοϊς 
πρώτοις μαδήμασι δά ασκηδώσιν οί μικροί μαδηταί εις τήν κτήσιν 
σαφούς έννοιας τού ένός καί τών πολλών, έν δέ τοις επομένοις διά 
προσδέσεως δά  λάβωσι γνώσιν τών έννέα πρώτων άριδμών. Μετά δέ 
τούτο ασκούνται εις τήν γραφήν τών άριδμών κατά τήν έξής σειράν.
] -2-4-3-7-3-< 3-8-9 . Πρός τούτο εις έκαστον μάδημα γράφουσιν 
ένα άριδμόν, πλησίον δέ αύτού τόσους σταυρούς ή σημεία, όσα χρειά
ζονται πρός παράστασιν τού άριδμού τούτου.

8 .  " Υ λ η  άρϊβ 'μ ητικής Α ' τά ξεω ς.

1) Έ ννοια τού ένός καί τών πολλών έποπτικώς. 2) Αίσδητοποίη- 
σις τών άριδμών J έ'ως 9 εις οκτώ μαδήματα. :Ι) Α ρ ίδμησις διά 
προσδέσεως μέχρι τού ΐ>. 4) ’Αρίδμησις κατιούσα άπό ϋ μέχρι J. 
ϊ>) ’Αρίδμησις άνιούσα άπό τού ΰ μέχρι τού ί*. <5) Αρίδμησις κατι
ούσα άπό τού 9 μέχρι ο. 7) ’Αρίδμησις άπό τού 1 μέχρι τού 9. 8) 
’Αρίδμησις όπισδοχωρητική άπό τού ί) μέχρι 1 . 0)  I Ιρόσϋ·εσις κατά 
δυάδας. 10) ’Αφαίρεσις κατά δυάδας. 11) ΙΙρόσδεσις άνά ;i μέχρι τού 
9. 12) ’Αφαίρεσις τού άριδμού 3 άπό τά 9 μέχρι τού 0. 1 :ί) ΙΙρόσδε- 
σις καί άφαίρεσις τού άριδμού 4. Ιό) ΙΤολλαπλασιασμός τού 2 V 2 
τού 2 Χ »  καί τού 2 X 4 . 1(5) Χωρισμός τού άριδμού 9 κατά μονάδας. 
17) Χωρισμός τού άριδμού 4 ή (J καί 8 κατά δυάδας. 18) Χωρισμός 
τού άριδμού 6 καί 9 άνά 3. 19) Έ ννοια τής δεκάδος. 20) Ά ρ ίδ μ η -  
σις προχωρητική ή όπισδοχωρητική άπό τού 1— 10 καί άπό τού 
10— 1 κατά μονάδας, δυάδας κλπ.

9 . ’Α ρ ιθ μ η τ ικ ή  Β ' κ α ί Γ ' τά ξεω ς.

Μέθοδος διδακτική καί νλη.

"Ενεκα τής έλλείψεως έπαρκοΰς χρόνου οί μαδηταί τής Β' καί 
Γ' τάξεως εν τώ ήνωμένω Λημοτικώ σχολείω διδάσκονται άπό κοινού

τό μάδημα τής άριδμητικής. Οί μαδηταί τών τάξεων τούτων δά 
άσκηδώσιν εις τήν κατανόησιν τής έννοιας τής έκατοντάδος, εις 
τήν σύνδεσιν τής έκατοντάδος μετά τών δεκάδων καί μονάδων καί 
δά κατανοήσωσι τόν σκοπόν έκάστης άριδμητικής πράξειος. Πρός 
τούτο δά διδαχδώσι τούς δρισμούς τών τεσσάρων πράξε(ον τών άκε- 
ραίων άριδμών, τήν ονομασίαν τών έν αύτοΐς ποσών, καί τά σημεία, 
τών όποιων γίνεται χρήσις εις έκάστην πράξιν. Πρός τούτοις δά μά- 
δωσι τον τρόπον τής έκτελέσεως έκάστης πράξεως καί δά καταστώσιν 
ικανοί νά λύωσι προβλήματα έκ τών έν χρήσει είς τόν καδ’ ημέραν 
βίον έντος τής περιοχής τών άριδμών 10— 999. Σπουδαΐον έπί τού 
προκειμένου είνε νά άντιληφδώσι καλώς οί μαδηταί δτι πάντες οί 
λογαριασμοί σκοπούσι τήν αύξησιν ή έλάττωσιν τών ποσών, καί δτ. 
ή μέν πρόσδεσις καί ό πολλαπλασιασμός συντελοΰσιν είς τήν αύξη- 
σιν τών ποσών, ή δέ άφαίρεσις καί διαίρεσις εις τήν έλάττωσιν. Βαίνει 
δέ ή διδασκαλία τής άριδμητικής έν τώ τμήματι τούτω ώς έξής : 
κατά πρώτον οί μαδηταί διά συνδέσεως τών δεκάδων δά κατανοή
σωσι τήν πρώτην έκατοντάδα καί έκ ταύτης τάς λοιπάς. Μετά δέ 
τούτο διά τής .συγκρίσεως τών μονάδων πρός τάς δεκάδας καί τών 
δεκάδων πρός τάς εκατοντάδας δά  έννοήσωσι τήν σύνδεσιν τών έκα- 
τοντάδων, δεκάδων καί μονάδων μέχρι τού 999. Μετά τήν κατανόη
σή  τών δεκάδων καί έκατοντάδων δι’ αίσδητοποιήσεως δά άσκη
δώσιν είς τήν γραφήν καί άπαγγελίαν τών άριδμών 10—999. ’Αλλά  
κατά τήν γραφήν καί άπαγγελίαν πρέπει νά δοδή μεγίστη προσοχή, 
ίνα  οί μαδηταί άντιληφδώσι καλώς οτι ή διάφορος δέσις τών άριδ
μών δίδει εις αύτούς διαφορετικήν άξίαν.

Μέδοδος έν χρήσει κατά τήν διδασκαλίαν τών άριδμητικών κα
νόνων είνε ή συνδετική, άλλά κατά τήν έκτέλεσιν τών άριδμητικών 
πράξεων προφορικώς ή έγγράφως έν μέν τή άφαιρέσει καί διαιρέσει 
μεταχειριζόμεδα μέδοδον άναλυτικήν. έν δέ τή προσδέσει καί τώ 
πολλαπλασιασμό) συνδετικήν.

Καί έν ταΐς τάξεσι ταύταις ή έποπτεία εινε βάσις τής κατανοή- 
σεως τών δεκάδων καί εκατό ντάδο>ν. ‘Ένεκα λοιπόν τούτου πλήν τού 
άριδμητηρίου μεταχειριζόμεδα τά νομίσματα, δεκάλεπτα, εικοσά
λεπτα, τάς μεταλλικάς ή χάρτινους δραχμάς, δίδραχμα κλπ.



1 0 .  " Υ λ η  ά ρ ί ΰ μ η π κ ή ς  Β '  κ α ί  Γ '  τ ά ξ εω ς .

1) Ά ρ ίθμ η σ ι; άπό τού 10 μέχρι τού 20. 2) Ά ρ ίθμ η σ ι; άπό τού 
20 μέχρι τοϋ 100. 8) Σύνθεσι; δεκάδων πρό; σχηματισμόν τή ; α' 
έκατοντάδο;. 4) I Ιρόσθεσι; κατά πεντάδα; μέχρι τοϋ 100 προφορικώ; 
καί εγγράφω;, ϋ) Ά φ α ίρ ε σ ι; τού 10 άπό 100 μέχρι τού 0. Ά φ α ί
ρεσι; τοϋ άριθμού 5 άπό τού 1 00 μέχρι τού 0 προφορικώ; καί εγγρά
φω;. 6) "Έννοια τή ; έκατοντάδο; καί σύγκρισι; αύτή; πρό; τήν 
δεκάδα. 7) 'Ο Πυθαγόρειο; πίνας. 8) ΙΙρόσθεσι; διψήφιων άριθμών 
κατά τόν συνήθη τρόπον. "Ορισμό; προσθέσεω;. ’Ονομασία τών έν τή 
προσθέσει ποσών. Σημείον προσθέσεω;. 9) Ά φα ίρεσ ι; διψήφιων 
άριθμών. "Ορισμό; άφαιρέσεω;. ’Ονομασία τών έν τή άφαιρέσει πο
σών. Σημεΐον. 10) Αί διάφοροι μορφαί τή ; άφαιρέσεω;. 11) Βάσα
νο; τή ; άφαιρέσεω;. 12) ΙΙρόσθεσι; προφορικώ; εκατοντάδων μετά 
δεκάδων. 18) ΙΙρόσθεσι; προφορικώ; εκατοντάδων μέχρι τοϋ 990. 
■14) ΙΙρόσθεσι; προφορικώ; εκατοντάδων μετά δεκάδων καί μονάδων. 
15) Γραφή καί απαγγελία τών άριθμών μέχρι τού 999. 10) Ή διά
φορο; θέσ ι; τών άριθμών δίδει εΐ; αυτού; διάφορον άξίαν. 17) ΙΙρό- 
σθεσι; τριψήφιων άριθμών μετά διψήφιων καί μονοψήφιων κατά τόν 
συνήθη τρόπον διά προβλημάτων έπί συγκεκριμένων άριθμών. 18) 
Ά φ α ίρεσ ι; διψήφιου αριθμού άπό τριψηφίου. 19) Πολλαπλασιασμό; 
προφορικώ; διψήφιου έπί μονοψήφιον άριθμόν. 20) Πολλαπλασια- 
σμό;. "Ορισμό;, σημείον, ονομασία τών έν τώ πολλαπλασιασμώ πο
σών. 21) Πολλαπλασιασμό; τριψηφίου έπί μονοψήφιον, προκύπτον- 
το; γινομένου μικροτέρου τού 1000. 22) Λιαίρεσις. "Ορισμό;, ονομα
σία τών έν τή διαιρέσει ποσών, σήμεΐον. 23) Σύγκρισι; διαιρέσει»; 
πρό; τήν άφαίρεσιν. 24) Λιαίρεσι; διψήφιου άριθμοϋ διά μονοψη
φίου. 25) Λιαίρεσι; τριψηφίου διά μονοψηφίου. 26) Τελεία καί άτε- 
λ ή ; διαίρεσι;. 27) Προβλήματα, έπί συγκεκριμένο)'/ άριθμών λύουσι 
κατ’ οίκον οί μαθηταί καί έν τώσχολείω.

(ακολουθεί) II. ΛIΠΑΛΑΣ

ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΟΝ

Ν Ο Μ Ο Σ  X Ν Β

T.t·*’. ουντάςεω ν τών π ο λ ιτ ικ ώ ν  υπ α λλή λω ν ώς έτροπ ο-  
r.oiijOr, Γιιά το ϋ  ,Π » Γ '  τή ς ■ :* ’Ι ο υ λ ίο υ  15>OS5.

(Συνέχεια 3ελ. 1>2 τοϋ Β' τβύχους)

Κ ΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'.
'Αρθρον 22. ΙΙάσα αί'τησι; συντάξεω; παραδίδεται πρό; τόν 

"Γπουργόν τού κλάδου, ε ί; όν υπάγεται ό υπάλληλος, παρ’ αύτού δέ 
παραπέμπεται είς το έπί τών συντάξεων συμβούλιον.

"Αρθρον 23. Έντός δύω μηνών άπό τής παραλαβής τής αίτή- 
σεως, ό υπουργός, άφού λάβη ύπ’ οψιν τήν γνώμην τοϋ έπί τών σ υ ν  
τάξεων συμβουλίου, προσδιορίζει τήν σύνταξιν καί «κοινοποιεί τάς 
3άσει; αύτή; πρό; τον αίτούντα, τούτου δέ μή γενομένου ή έάν ό 
αϊτών νομίσή οτι αί βάσεις δέν είναι ορίΙ-αί, δύναται νά προσφύγη 
εί; τά δικαστήρια.

Ά ρθρον 24. Ή κατά τό προηγούμενον άρθρο ν προσφυγή εί; τά  
δικαστήρια γίνεται διά συνοπτική; άγωγή;, άπευθυνομένη; κατά  
τού Λημοσίου.

Ά ρθρον 25. Περί άπονομή; πάση; συντάξεω; έκδίδεται Βασιλι
κόν Λιάταγμα προσυπογραφόμενον παρά τού άρμοδίου υπουργού καί 
τού έπί τών οικονομικών, καί δημοσιευόμενον διά τή ; Έφημερίδο; 
τή ; Κυβερνήσεω;.

Ά ρθρον 26. Ή σύνταξι; άρχεται. διά μέν τά έκτό; υπηρεσία; 
πρόσωπα, άπό τή ; ήμέρας τή ; αίτήσεω;, τηρουμένη; τή ; διατάξεως 
τού άρθρου 30. διά δέ τούς έν τή υπηρεσία διατελούντα; άπό τή ;



ήμερα; καθ’ ήν γείνη δεκτή ή άπό τή ; αποχωρήσει·); αίτησί; το>ν, 
ή, τούτου μή γενομένου, άφ7 ού παρέλθωσι τρεΐ; μήνε; άπό τή ;  
α ίτήσεω;.

Έ ν Ά θήναις τΓ| 3 Αύγουστου 1861 κλπ.

Ε ΐσπραχΰ·έντα  νη ο  τοϋ Σ υνδέσμ ου κατά  τό ετος 1 9 0 9 .
(Συνέχεια σελ. 64 Β ' τεύχους)

Ξανθή Σερέτη o f αύξησιν 1907 Δραχ. 9,10, Χαρ. Σκλέπα οι’ 
αύξησιν J907 δρ. 9,10, Κ. Σ ιγάλα; δι" αύςησιν δρ. 27,30, Ν. Βάγια; 
έναντι οφειλή; του δρ. 156, Έ λ. Ίωάννου καθυστ. αύξ. Δβρίου δρ. 
27,30, 1Γ. ΙΙαρασκευόπουλο; καί)·, αύς. 1907 δρ. 9,10, Λ1Κ Χρυσο- 
χοίδη; έναντι οφειλή; του δρ. 60, Έλ. Γιολδάση καί)·, αύς. δρ. 18,20, 
Σπ. Χαρίτο; καί)·, αύξ. δρ. 54,60, Λ. Ίωάννου καί)·, αύς. δρ. 9,10, Σ. 
Δεσύπρη; καθ. αύς. δρ. 9,10, X. Κατσελίδου καί)·, αύς. 1907 δρ. 
18,20, Μαρ. Μπογράκου καθ. αύξ. Δ6ρ. 1907 δρ. 9,10, Γ. Καλαρά; 
καί)·, αύξ. 1907 δρ. 27,30, Γ. Εύρυγένη; έναντι οφειλή; του δρ. 110, 
Α. Δεπο;καθ. αύξ. δρ. 18,20, X. Ψωτόπουλο; έναντι οφειλή; του δρ. 
14, X. Ζωγράφο; προ; έςόφλ. οφειλή; του δρ. 16,65, . Άνδρ. Χ ικη- 
τόπουλο; έναντι οφειλή; του δρ. 75, Ά ναστ. Δαυίδ έναντι οφειλή; του 
δρ. 20, I.Μ ιχαηλίδη; καί)·, αύξ. δρ, 18,20, 11. Δημολίκα; πρό; έςόφλ. 
χρέου; του δρ. 25, Δ. Δέπο; διά καί)·, αύξ. 1907 δρ. 18,20, I. Κατσού- 
λη ; Ιναντι χρέου; του δρ. 50, Γ. Κ ογιώνη; καί)·, αύξ. δρ. 18,20, 
Τράπεζα Μ ιτυλήνη; διά δημοσ. αγγελία ; περιοδ. δρ. 30, 1. Κολάρο; 
διά δημ.αγγελία; περιοδ. δρ. 15, 1. Σιδέρτ ;̂ διά δημ.άγγελία; περιοδ. 
δρ. 30, Γ. Καλαρά; διά δη μ. αγγελία ; περιοδ. δρ. 20, Γ. Κούρτη; διά 
δη μ. αγγελία ; περιοδ. δρ. 5, Θ. Άποστολόπουλο; διά δη μ. άγγελία ; 
πεοιοδ. δρ. 50, 1. Ίω αννίδη; δι’ όφειλ. τόκον λεπ. 70, Εύ. Ά βραμέα; 
διά καί)·, αύξ. δρ. 27,30. ΙΙερ. Στυλιανόπουλο; έναντι οφειλή; του δρ. 
35,Ά .  Γεωργιάδη; δι’ αύξ. 9,10,’Λ. Σαρρή; δ ιάκαταθ. άλληλέγγυον 
δρ. 20, Τρ. ϊυ ρ ό ; έκ περισσεύματο; εισφορών δρ. 37.

(Ιπ ετα ι συνέχεια)

-V.Ofj'H.j'iic r4p.s.f>Tr4iJ.iva>v.
Εί; δημοσίευσιν απολογισμού σελ. 63 Β' τεύχου;.
Έ ξ εισπράξεων περιοδικού άντί 239,10 γράφε 239,90,
Μετρητά ε ί; χειρα; ταμίου αντί 257.25 » 457.25.

Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ*

H Ι ΓΑ Ι ΔΕΥ Ι Ι Σ  TQN Κ Α Β ’ Η Μ Α Σ  ΕΛΛΗΝΟΝ
Κατά  μετάφραση· έκ τυϋ  Γ ερμαν ικόν  

ΤΙΙΟ Γ . Γρ.

(συνέχεια έκ τής σελ. 66 τοΰ Δ' τόμου τεύχ. Γ'.)

Υπέρ τή ; ε ισαγωγή; τή ; Ααγκαστριανή; μεθόδου εί; τήν Ε λλάδα  
■ούδείς λόγο; συνήγορεt. Τό σύστημα τούτο ήτο κατάλληλον διά 
πτωχά; κοινότητα; πολυάνθρωπου;, ενθα είναι πλήθο; μαθητών 
καί έλλείπουσι τά χρήματα νά διορισθώσι άναλόγω; πολυάριθμοι 
διδάσκαλοι. Κ αί εύρίσκεταί τ ι;  ύπό τοιαύτα; περιστάσει; ε ί; τήν 
ανάγκην νά καταφυγή εί; τήν άμοιβαίαν τών μαθητών βοήθειαν. 
’Α λλά τούτο δέν συνέβαινεν έν έτει 1834, 3τε μετά μακρόν εξολο
θρευτικόν πόλεμον ούδαμού έν Έ λλάδι εύρίσκοντο πολυάνθροιποι 
πόλεις ή κωμοπόλεις, οΐαι ύπάρχουσιν έν Ίνδ ία ις ή έν ’Αγγλία, 
ώστε νά άναγκασθή τ ι;  διά τό π λήθο ; τών μαθητών του νά κατα
φυγή εί; τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον. Κ αί φαίνεται δτι τοιούτο 
σύστημα δέν ειχον ύπ’ δψιν καί οί Γερμανοί, οί συντάξαντε; τόν 
έκπαιδευτικον νόμον τή ; δημοτικής έκπαιδεύσεω;, 3ταν καθώριζον 
έν αύτώ 7ετή μαθητείαν. Καί δμω; ό Κοκκώνη; παρά πάντα λό
γον καί νόμον είσήγαγε τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον, ή τ ι; είναι 
τό θεμελιώδε; πρώτον σφάλμα ε ί; τόν οργανισμόν τή ; παρ’ ήμΐν 
έκπαιδεύσεω;. Το δέ δεύτερον σφάλμα, ούχί τοΰ πρώτου δλιγώτε- 
ρον σπουδαΐον, είναι ή έπιπολαιότη;, ή τ ι; έπεκράτησεν ε ί; τόν 
διορισμόν δημοδιδασκάλων παντάπασιν άπαιδαγωγήτων ώ ; καί 
κατά τήν έν τώ Διδασκαλείο) μόρφωσιν τών δημοδιδασκάλων, ένθα



τά παιδαγωγικά μαθήματα ή έδιδάσκοντο ατελέστατα η κα'ι δέν 
έδιδάσκοντο καθόλου.

Τά άτοπα τής αλληλοδιδακτικές μεθόδου ώς καί αί παρεκτροπαί 
εν τη διοικήσει, αίτινες άνεφάνησαν άπό τής καταλύσεως μάλιστα  
τοΰ Διδασκαλείου, πολλάκις παρ’ ήμΤν κατεκρίθησαν. Καί πολιτι
κοί άνδρες καί λόγιοι έπιφανεΐς κατέκριναν τήν άθλιότητα τής έκ- 
παιδεύσεως καί συνεβούλευσαν τά δέοντα γενέσ9·αι πρός θεραπείαν 
τοΰ κακοΰ. Ή τιμή τής πρωτοβουλίας είς τήν διόρθωσιν τής δημοτι
κής έκπαιδεύσεως ανήκει είς τόν έν Ά θή να ις  σύλλογον πρός όιάδο- 
σιν τών Ε λληνικώ ν γραμμάτων, δστις κατά τό ετος 1871 άπέ- 
στειλεν είς Γερμανίαν τρεις νέους προς σπουδήν τής παιδαγωγικής, 
κατόπιν δέ καί άλλους, ί’να έπανελθόντες χρησιμεύσωσι πρός ΐδρυσιν 
Διδασκαλείου, ού ή ΐδρυσις έγένετο είς πάντας έπαισθητή. Τό παρά
δειγμα τοΰ Συλλόγου τούτου έμιμήθη καί ό έν Έ λλάδι διδασκαλι
κός Σύλλογος, ό'στις έχων τότε πρόεδρον τόν ύπέρμαχον παντός έθνι- 
κοΰ ιδεώδους καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου κ. Γεώργιον Μιστριώ- 
την κατώρθωσε παρά τώ πολλοΰ λόγου άξίω Υπουργώ Γεωργίω Μί- 
λησι νά σταλώσιν έν ετει 1875 είς Γερμανίαν δαπάνη τής Ε λλη ν ι
κής πολιτείας τρεις υπότροφοι πρός σπουδήν τής παιδαγωγικής καί 
θεωρητικώς καί πρακτικώς. Μάλιστα δέ ό διδασκαλικός ουτος σύλλο
γος, προτρέχων τοΰ χρόνου απέκτησε/ έν μέγα οίκόπεδον κατά τό 
άνατολικον τής πόλεως μέρος έκ 10,000 τετραγωνικών μέτρων, ί'να 
κτισθή τό μέλλον Διδασκαλεΐον, 8περ σήμερον άνηγέρθη μεγαλο
πρεπές δαπάνη τοΰ μεγαλοδωροτάτου πλουσίου Έ λληνος έν Όδησσώ  
Γρηγορίου Μαρασλή.

Κατά τό έτος 1874 ίδρύθ·η έν Ά θ ή να ις  ύπό τοΰ Συλλόγου τοΰ 
πρός διάδοσιν τών Ε λληνικώ ν γραμμάτων ή πρώτη αστική σχολή 
μέ 6 ένιαυσίους τάξεις ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Σπυρίδωνος Μω- 
ραίτου, δστις είχεν έν Γερμανία τά παιδαγωγικά σπουδάσει. Δέν 
παρήλθε δέ έτος πλήρες, οτε ίδρύθη έν Θεσσαλονίκη ύπό τοΰ αύτοΰ 
συλλόγου τό Παιοαγωγεΐον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. II. Π. Οίκο
νόμου, δστις τέσσαρα δλα έτη έμεινεν έν Γερμανία, σπουδάζων ώς 
έσωτερικός μαθητής μετά σπανίας έπιμελείας καί φιλοτιμίας καί; 
έν Διδασκαλείοις καί έν ΙΙανεπιστημίοις καί θεωρητικώς καί πρα-ι 
κτικώς τά παιδαγωγικά. Ή έπιτυχία τών σχολείων τούτων ύπήρξδ

τοιαύτη, ώστε ή ΐδρυσις Διδασκαλείων πρός πολλαπλασιασμόν 
τοιαύτης φύσεως σχολείων έθεοιρήθη πλέον ή άπαραίτητος καί 
πρώτον καθήκον πάσης Κυβερνήσεως.

Τό πρώτον Διδασκαλεΐον, κατά το ύπόδειγμα τών Γερμανών μέ 
τρεις τάξεις ένιαυσίους, ίδρύθη έν ετει 1876 έν Θεσσαλονίκη ύπό τοΰ 
Συλλόγου τοΰ πρός διάδοσιν τών Ε λληνικώ ν γραμμάτων. Τό Δι- 
δασκαλεΐαν τοΰτο, δπερ καί μετά τήν άπόλυσιν τοΰ πρώτου Διευθυν- 
τοΰ έν έτει 1882, δέν ήδυνήθη νά φανή άξιον τών περιστάσεων, 
τουναντίον μάλιστα δι’ έλλειψιν παιδαγωγικών δυνάμεων όσημέραι 
κατέπιπτε βαθύτερον, έξακολουθεΐ καί σήμερον νά ύπάρχη ώς 
ύποδιδασκαλεΐον μέ διετή κύκλον μαθημάτων, προπαρασκευάζον 
δημοδιδασκάλους μικρών κοινοτήτων.

"Ολως άλλοία ύπήρξεν ή τύχη τοΰ έν έτει 1878 ίδρυθέντος Δι
δασκαλείου τών Α θηνώ ν, έξ ού πολλαί προσδοκίαι ήγέρθησαν καί 
αίτινες πάσαι άναντιλέκτως έξεπληρώθ·ησαν. Κατά τό έτος 1877  
ήλθεν ύπουργός τής Έκπαιδεύσεως έπιφανής πολιτικός τής Ε λ λ ά 
δος ό άοίοιμος Θεόδωρος Δηλιγιάννης, δν διέκρινεν άείποτε ίδιαιτέρα 
στοργή πρός τά σχολεία καί τούς διδασκάλους. Ή πρώτη δέ αύτοΰ 
φροντίς ύπήρξε νά εύρη τόν κατάλληλον διά τήν μεταρρύθμισιν 
τής έκπαιδεύσεως άνδρα καί ό διορισμός τοΰ μακαρίτου Δ. Πετρίδου 
ώς γενικού έπιθεωρητοΰ τής έκπαιδεύσεως, έδικαίωσε πληρέστατα 
καί τάς προσδοκίας τοΰ ύπουργοΰ καί τοΰ κλάδου τής έκπαιδεύσεως» 
ό’στις μακαρίζει άμφοτέρων τά ονόματα καί νΰν καί άεί. ‘Ο Πετοί- 
δης ήτο διάνοια έξοχος καί δέν έβράδυνε νά μυηθή είς τό νέον σύ
στημα τής έκπαιδεύσεως, ώστε νά άποβή αύτοΰ ό δαδοΰχος καί 6 
ιεροφάντης. Είχε δέ καί εν προσόν, τό όποιον δέν ειχον οί διάδοχοί 
του, νά ζητή πανταχοΰ τ τ ν  ικανότητα καί νά ύποστηρίζη αύτήν. 
Ή άθλιότης τών δημοτικών σχολείων είχε κινήσει τήν άγανάκτησιν 
αύτοΰ, δτε έγνώρισεν έκ τοΰ σύνεγγυς τά σχολεία ταΰτα σταλείς ώς 
έπιθεωρητής αύτών. Τά δημοτικά σχολεία έπρεπε νά διορθωθώσι. 
Τοΰτο ήτο τό σύνθημα Ύπουργοΰ καί Τμηματάρχου.

Ή δε οιόρθωσις ήδύνατο νά γίνη διά νέων δημοδιδασκάλων 
μορφωθέντων έν νέοις Διδασκαλείοις. Καί εύθύς προέβησαν είς τήν  
ΐδρυσιν έν τώ παρόντι τοΰ Διδασκαλείου Α θηνώ ν, ί’να δυνηθώσι 
νά συγκεντρώσωσι τούς είδικωτέρους πρός τόν σκοπόν τοΰτον άνδρας.



; ου

Ουδέποτε ούτε πρότερον ούτε ύστερον συνεκεντρώθησαν έν ένΐ καί 
τφ  αύτφ Διδασκαλείο» τόσα’, ειδικότητες. ’Αφέντες κατά μέρος τάς 
μέχρι τής έποχής έκείνης ίσχυούσας μεθόδους είς τόν διορισμόν 
οέν ώκνησαν οί αείμνηστοι άνδρες νά καταφύγωσι καί έκτος τών 
συνόρο^ν τοΰ Έ λληνικοΰ βασιλείου ζητοΰντες τούς ειδικούς άνδρ ας 
δι’ έ'καστον μάθημα καί ούτως άπετελέσθη τό προσωπικόν τοΰ Δι
δασκαλείου μέ άνδρας, ών τά δνόματα σήμερον είνε γνωστά είς τον 
έπιστημονικόν κόσμον καί τής Ε λλάδος καί τής Εύρώπης. Κ αί ή 
έπιτυχία ή περιφανής τοΰ πρώτου Διδασκαλείου τής Ε λλάδος οφεί
λεται κατά πρώτιστον λόγον είς τήν έκλογήν τοΰ προσωπικού.

Τό Διδασκαλεΐον έχει τρεις τάξεις καί τριετή κύκλον μαθημάτων. 
Έ κάστη τάξις δέν δύναται νά έχη μαθητάς πλείονας τών 40. 'Η 
έγγραφή καί κατάταξις νέο)ν μαθητών γίνεται άπαξ τοΰ έτους κατά  
Σεπτέμβριον άπό 1 μέχρι 15 αύτοΰ. Διά νά γίντ) δέ τις δεκτός πρέ
πει νά άγη ήλικίαν ούτε μικροτέραν τών 16 έτών ούτε μεγαλειτέραν 
τών 25, καί νά είνε ύγιής καί αρτιμελής, νά έχη δέ καί ένδεικτικόν 
προβιβασμοΰ τούλάχιστον έκ τής πρώτης γυμνασιακής τάξεο^ς είς 
τήν δευτέραν. 'Η παροδοχή δμως έξαρταται έκ τών έξετάσεων τών 
εισιτηρίων είς τήν Ε λλη νικήν  γλώσσαν, είς τήν αριθμητικήν, είς 
τήν ιστορίαν καί είς τήν γεωγραφίαν. Δύναται δέ δ εξεταζόμενος νά 
καταταχθή καί είςτήν δευτέραν άμέσως τάξιν τού Διδασκαλείου, έάν 
προέρχεται, έκ τής δευτέρας γυμνασιακής τάξεως καί δείξη τέ
λειον καταρτισμόν είς τά εξεταζόμενα μαθήματα. Τούτο δμοις 
συνέβαινε κατά τά πρώτα έτη τής λειτουργίας τοΰ Διδασκαλείου, 
κατόπιν δμως γίνεται σπανιώτατα.

Τό προσωπικόν τοΰ Διδασκαλείου σύγκειται έκ τοΰ διευθυντοΰ, 
έκ 4 τακτικών καθηγητώ ν Πανεπιστημιακόν έχόντων πτυχίο ν, ών, 
δ εις απαιτείται νά Ιχη είδικάς σπουδάς τής παιδαγωγικής έν Εύ- 
ρώπη, καί έκ πολλών άλλων ειδικών καθηγητώ ν καί διδασκάλων 
είς ούς εινε ανατεθειμένα ειδικά μαθήματα, μάλιστα δέ τά τεχνικά  
μαθήματα. Καί ο μεν Διευθυντής έχει βαθμόν καί μισθόν τμημα- 
τάρχου πρώτης τάξεως καί λαμβάνει μισθόν ένιαύσιον δραχ. 4,800, 
πρέπει νά είναι διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί νά έσπούδασεν είοικώς 
παιδαγω γικήν οί δε άλλοι καθηγητα ί λαμβάνουσι μισθόν 3000 δο. 
κατ’ έτος, δστις δμως μετά τήν πρώτην πενταετίαν αύξάνεται κατά

600 δραχμάς^τό έτος. Ό  δέ μισθός τών άλλων έκτάκτων κ α θη γη 
τών καί διδασκάλων βρίζεται κατά τόν άριθμόν τών ώρών τής δ ι
δασκαλίας των, δέν έπιτρέπεται δμως νά είναι άνώτερος τών 200  
δραχμών κατά μήνα.

Μαθήματα τοΰ Διδασκαλείου είναι ιερά, αρχαία 'Ελληνική  
γλώσσα καί νεωτέρα, παιδαγωγική μετά ψυχολογίας καί λογι
κής καί ήθικής, φυσικαί έπιστήμαι (ζωολογία, φυσιολογία, ορυκτο
λογία, υγιεινή, αστρονομία, φυσική, χημεία), άριθμητική, γεωμε
τρία, ιστορία, γεωγραφία, μουσική (ωδική, τετράχορδον, έκκλησια- 
σ:ική*μουσική), καλλιγραφία, ιχνογραφία, γυμναστική, κηπουρική, 
γεωπονία, οπωροκομία. Τά μαθήματα πάντα είναι υποχρεωτικά. 
Τήν κατανομήν τών μαθημάτων είς τάς διαφόρους τάξεις καί τήν 
έκτασιν έκάστου τούτων δρίζει τό 'Γπουργεΐον.

'Ο διευθυντής ύποχρεοΰται νά διδάσκη 18 ώρας καθ ’ έβδομάδα. 
Έ άν δέ είναι είς αύτόν άνατεθειμέναι καί αί ασκήσεις αί παιδαγωγι- 
καί τών μαθ-ητών, τότε διδάσκει 12 ώρας τήν έβδομάδα. Οί δέ άλλοι 
καθη γη τα ί διδάσκουσι άπαντες 21 ώρας καθ’ έβδομάδα. Τό δέ σχο
λικόν έτος αρχεται τή 3 7)βρίου καί λήγει τή 1 ’Ιουλίου.

Μετά τού Διδασκαλείου είναι συνδεδεμένον καί τό δημοτικόν 
σχολεΐον πρός πρακτικήν άσκησιν τών μελλοδιδασκάλων ώς καί πρός 
έφαρμογήν τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος τού Διδασκαλείου. Ε ν 
ταύθα  έχουσιν οί διδάσκαλοι τήν εύκαιρίαν ν’ άκούωσιν ύποδειγμα- 
τικάς διδασκαλίας, νά άσκώνται δέ καί αύτοί είς τό μεθοδικώς διδά- 
σκειν καί παιδεύειν. Τό πρότυπον τούτο σχολεΐον έχει 6 τάξεις, είς 
έκάστην τών όποιων δέν έπιτρέπεται νά έγγράφωνται περισσότεροι 
τών 30 μαθητών. Ή διεύθυνσις τού σχολείου ανατίθεται ή είς τόν 
διευθυντήν αύτοΰ ή είς τόν καθηγητήν τον είδικώς σπουδάσαντα 
τά παιδαγωγικά έν Εύρώπη. Ή δέ διδασκαλία διεξάγεται ύπό τα 
κτικών διδασκάλων καί ύπό τών διδασκαλιστών τής άνοιτάτης τά 
ξεως τού Διδασκαλείου ύπό τήν άμεσον δδηγίαν τών τακτικών διδα
σκάλων ώς καί τοΰ καθηγητού τής Παιδαγωγικής.

Κ ατά τό τέλος τών σπουδών, κατά μήνα ’Ιούνιον, γίνονται καί 
αί πτυχιακαί έξετάσεις τών διδασκαλιστών ύπό τών καθηγητών τοΰ 
Διδασκαλείου καί δύο καθηγητώ ν τοΰ Πανεπιστημίου, οί’τινες διορί
ζονται έπί τούτο) ύπό τού υπουργείου μέ δικαίωμα ψήφου. Είναι δέ



ή έςέτασ·.; διττή, θεωρητική (γραπτή καί προφορική) καί πρακτική. 
Τά δέ αποτελέσματα τής έξετάσεως ορίζονται έν κοινή συνεδρία τής 
εξεταστικής έπιτροπείας εις τρεις βαθμούς. "Οσοι δέ έκ τών διδα- 
σκαλιστων δέν έτυχον τοΰ ανώτατου βαθμοΰ, άλλά τών δύο κατωτέ
ρων, δύνανται μετά τριών έτών δημοσίαν εύδόκιμον υπηρεσίαν νά 
προσέλθο^σιν είς έξετάσεις έπί προβιβασμοί καί νά λάβωσι κατά τήν  
ικανότητα τον άνώτερον βαθμόν, δπερ συνεπάγεται καί τήν αύξησιν 
τοΰ μισθού των. Διορίζονται δέ οί διδάσκαλοι εύθύς μετά τήν απο
λυτήριον έξέτασιν τοΰ διδασκαλείου ώς τακτικοί διδάσκαλοι, ούχί 
ύπό δοκιμασίαν, ώς έγένετο εις τούς μαθητάς τοΰ παλαιού Διδασκα
λείου πρό τοΰ 1863. Έ  διαφορά τών διδασκάλων έξαρτάται έκ τοΰ 
βαθμοΰ καί έκ τοΰ μισΒ-οΰ, δστις κανονίζεται κατά τόν βαθμόν. 0- 
τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι λαμβάνουσι έτήσιον μισθόν δραχμάς 
960, οι δευτεροβάθμιοι 1200 δραχμάς καί οί πρωτοβάθμιοι δραχμάς 
1680. Εκτός δέ τοΰ μισΒ-οΰ έδίδετο εις τούς διδασκάλους καί κατο ι
κία δωρεάν ή άποζημίωσις είς χρήματα διάφορος κατά τάς τοπικάς 
άνάγκας, πρός οέ τούτοις καί δίδακτρα, ά είσέπραττεν 6 ίδιος ό δ ι
δάσκαλος παρά τών μαθητών είς τό τέλος έκάστου μηνός κατά τάς 
διατάξεις τοΰ σχολικοΰ νόμου τοΰ 1834, άφ’ ού έν τώ νέω περί τού
του ούδέν άνεγράφετο. Μάλιστα διά τούς διευθυντάς τών σχολείων 
’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Σύρου καί Κερκύρας καί τοΰ προτύ
που σχολείου τοΰ Διδασκαλείου ηύξάνετο δ μισθός των άπό 1680  
δραχμάς εις 2160  δραχμάς κατ’ έτος.

Ούτως έκανονίζετο ή μισθοδοσία τών διδασκάλων διά τοΰ περί 
διδασκαλείου ’Αθηνών νόμου. Κατόπιν δμως τά πράγματα μετε- 
βλήθησαν έπί τά χείρω. Ή μισθοδοσία τών δημοδιδασκάλων ώρίσθη 
τών μέν πρωτοβαθμίων είς 150 δραχμάς κατά μήνα, τών δέ δευτε
ροβαθμίων είς 120 καί τών τριτοβαθμίων είς 100, κατηργήθη δμως 
καί ή ανέξοδος κατοικία καί τά δίδακτρα. Έδόθη έπέναντι τών άπο- 
κοπών τούτων μηνιαία αύξησις τοΰ μισθού δεκάδραχμος άνά πάσαν 
πενταετίαν, άλλ’ ή όλική αυτη αύξησις δεν δύναται νά ύπερβή τάς 
30 δραχμάς.

Α ί έργασίαι τοΰ έν ’Α θήνα ις Διδασκαλείου ύπήρξαν κατά πάσας 
τάς δψεις άριστα·.. Έ νταΰθα δε έξαίρομεν τάς παιδαγωγικάς άσκή- 
σεις καί τάς παιδαγωγικάς συνεδρίας. Αί παιδαγωγικαί ασκήσεις

άρχονται ήδη άπό τής δευτέρας τάξεως τοΰ Διδασκαλείου καί γίνον
ται τρις τής έβδομάδος, ώστε κατά τό τέλος τοΰ σχολικοΰ έτους οί 
μαθηταί τής δευτέρας τάξεως λαμβάνουσιν μίαν ίδέαν τής μεθόδου 
τής διδασκαλίας πάντων τών μαθημάτων καί συγχρόνως καίάσκοΰν- 
ται είς τήν χρήσιν τής ορθής μεθόδου, ώστε νά δύνανται μαθηταί 
τής τρίτης τάξεως τοΰ Διδασκαλείου γενόμενοι νά διδάσκωσί πιος 
αύτοτελώς σειράν μαθημάτων, πάντοτε δμως ύπό τήν έποπτείαν τών 
τακτικών διδασκάλων καί τοΰ καθηγητοΰ τής παιδαγωγικής έν τώ 
Διδασκαλείο). Κατά τό Β. Διάταγμα τοΰ έτους 1878 άρθρ. 37 γίνον
ται καθ ’ έβδομάδα δύο συνεδρίαι τών μαθητών τής Β' καί Γ' τάξεο^ς 
τοΰ Διδασκαλείου ύπό τήν προεδρίαν τοΰ καθηγητοΰ τής παιδαγω
γικής, δστις είναι καί διευθυντής τοΰ προτύπου σχολείου τών άσκή- 
σεων. Κ αί έν μέν τή πρώτη συνεδρία, ήτις γ ίνεται κατά πάσαν δευ
τέραν διορθόνονται αί γραπταί προπαρασκευαί τών μελλόντων νά 
διδάξωσι κατά τήν έβδομάδα ταύτην έν τώ δημοτικώ σχολείω, κατά  
δέ τήν δευτέραν συνεδρίαν, ήτις γίνεται κατά πάν σάββατον, γ ίνε
ται συζήτησις έπί τών σφαλμάτων τών άσκουμένων μαθητών, τά  
έποΐα παρετηρήθησαν καθ ’ δλην τήν έβδομάδα έν τώ σχολείω. ’Α λλά  
καί έ σχολικός βίος τών Διδασκάλων μέ τό φιλανθρωπικόν π ολ ί
τευμα, δπερ έπικρατεΐ έν αύτώ, μέ τήν άκάματον ζήτησιν τής αλή
θειας, μέ τήν φαιδρότητα αύτοΰ, ήτις μάλιστα έξεδηλοΰτο ζωηρό
τατα κατά τάς καθιερωμένας σχολικάς έορτάς διά λόγων, δι’ απαγ
γελιών, διά γυμναστικών παιγνιδίων, δι’ έλληνικών χορών, διά μου
σικών συναυλιών, ταΰτα πάντα συνετέλεσαν νά κατασταθή τό Δι- 
δασκαλειον τό λατρευτόν σχολεΐον καί τών μεγάλων καί τών μικρών.

Ούχί δλιγώτερον συνετέλεσεν είς τήν άγαθήν τοΰ Διδασκαλείου 
ύπόληψιν καί ή ευθύς έξ αρχής εισαγωγή είς τό πρότυπον σχολεΐον 
αναγνωστικών βιβλίων τοΰ κλασσικού συστήματος. Ό  άοίδιμος δι
δάσκαλός μου, ού διατηρώ καί θά  διατηρώ αείποτε εύσεβή άνάμνη- 
σιν, ί  διάσημος παιδαγωγικός τών νεωτέρων χρόνων Τ . Zillei*  
ε!πέ μοι, δταν άπεχαιρέτων αύτόν έπανερχόμενος είς τήν πατρίδα· 
Σέ ζηλεύω, Κύριε Οικονόμε, διότι θά έργασθής έν Έ λλάδι. Ή 
δδός είς σέ εινε δμαλή διά νά έργασθής κατά τάς απαιτήσεις τής 
έπιστημονικής παιδαγωγικής. Οί πρόγονοί σου είργάσθησαν νά σού 
παρασκευάσουν τό ύλικόν διά τήν μόρφωσιν τοΰ λαού τοΰ Έ λληνι-



κοΰ, Έ χεις δλους τούς κλασσικούς συγγραφείς πρός τοΰτο καί μάλι
στα τον "Ομηρον. Ή γνώμη τοΰ Z i l le r  ύπήρξεν αείποτε καί γνώμη  
έμή. Οί μαθηταί τοΰ σχολείου δέν πρέπει νά άναγινώσκουν τίποτε 
άνούσιον, χυδαίον, άπίθανον, άσυνάρτητον, άλλά μόνον κλασσικά  
βιβλία, τά όποια ούδείς χρόνος παλαιώνει, τά όποια τήν πρός τά. 
ιδεώδη τών νέων τάσιν δεσμεύουσι καί ύποτρέφουσι καί αύξάνουσι 
καί άείποτε πρός έαυτά καλοΰσι. Τοιαΰτα βιβλία 1. είναι τά Ε λ λ η 
νικά παραμύθια καί οί μΰθοι τών ήρώων της άρχαίας Ελλάδος, 2. 
ό 'Ροβινσών, 3. τά Δ ιηγήματα κατά τήν Ίλιάδα  καί τήν ’Οδύσσεια 
τοΰ Όμηρου, 4. Τά Δ ιηγήματα καθ ’ 'Ηρόδοτον, 5. όμέγας ’Αλέξαν
δρος, 6. δ Ε λληνισμός κατά τήν πορείαν τών αίώνων. Έ κ παραλλή
λου πρός τά βιβλία ταΰτα Ιμελλον νά παρασκευασθώσι ώς άναγνω- 
στικά βιβλία έκ τών φυσικών έπιστημών καί έκ τής αγίας Γραφής 
ώστε σύμπας δ πολιτισμός τοΰ άνθρώπου έν τή ιστορία καί τή φύσει 
νά γνωσθή είς τόν λαόν, Γνα έκτιμήση καί χρησιμοποιήσω τά  
άγαθά τοΰ πολιτισμού. Δυστυχώς δ'μως είς τό σύστημα τοΰτο, δ'περ 
έπηγγέλλετο όχι μόνον τήν άνύψωσιν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, 
άλλά καί τήν άνύψωσιν τών άλλων κλάδων τής έκπαιδεύσεως, τήν  
άνύψωσιν δέ κα ί τοΰ δλου έθνους, άντετάχθησαν προσκόμματα παν- 
τοΐα έκεΤθεν, δ0·εν προσεδόκα τις έπικουρίαν καί οΰτω έμεινεν όλό- 
κληρον σύστημα ίδεών κατά μέγα μέρος άπραγματοποίητον. Έ ν  
τούτοις πολλά μέρη τοΰ συστήματος εΓδον τό φώς. Ούτως έξεδόθ-η- 
σαν βιβλία νέα χάριν τής ιστορίας, τής ίερας ιστορίας, τής άριθμη- 
τικής, τής γεωμετρίας, τής γεωγραφίας. Κ αί περιοδικά όχι όλίγα  
άνεφάνησαν, διαφωτίζοντα τάς νέας μεθόδους τής διδασκαλίας έπί 
τή βασει της ψυχολογίας καί διδάσκοντα το νέον ανθρωπιστικόν 
πνεΰμα τοΰ Ιΐεσταλότζη καί τής έπιστημονικής παιδαγωγικής τοΰ 
Έρβάρτου.

Τοιαύτη δέ ήτο τοΰ έν Ά θ ή ν α ις  Διδασκαλείου ή έπιτυχία, ώστε 
ή φήμη αύτοΰ διεσπάρη ει’ςτά πέρατα τοΰ έλληνικοΰ έθνους καί πλή 
θος λογιών καί έκ τής έλευθέρας Ελλάδος καί έκ τής άλυτρώτου 
προσήρχοντο αυθόρμητοι ώς άπεσταλμένοι ύπό τών κοινοτήτων νά 
ιδωσι μέ τούς οφθαλμούς των καί νά άκούσωσι μέ τά ώτά των τό νέον 
σύστημα τής έκπαιδεύσεως. Καί πάντες άπήρχοντο γοητευμένοι έκ 
τής προόδου τών μαθητών καί έκ τοΰ φιλανθρώπου πνεύματος τοΰ

σχολείου. "Οτε δέ έλαβον τά πτυχία των έκ τοΰ νέου Διδασκα
λείου οί πρώτοι μαθηταί μετά διετή έν αύτψ σπουδήν, πάντες έγει- 
ναν άνάρπαστοι ύπό τών κοινοτήτων τής Ελλάδος. Τοσαύτη δέ 
υπήρχε ζήτησις τών νέων διδασκάλων, ώστε ή Κυβέρνησις εύρέθη 
είς τήν άνάγκην νά ίδρύση καί τρία άκόμη διδασκαλεία έν έν Τρι- 
πόλει, έν έν Κερκύρα καί έν έν Λαρίση. Οί "Ελληνες δέν ήθελον 
πλέον νά άκούωσι περί αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Κ αί αύτοί οί δι
δάσκαλοι τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου ήσχύνοντο πλέον νά είναι 
τοιοΰτοι καί έφιλοτιμοΰντο νά μεθαρμόσωσιν, όσον ήδύναντο, τήν δι
δασκαλίαν των κατά τό νέον σύστημα. Είς τά Διδασκαλεία ένεγρά- 
φοντο καί διά τήν αγαθήν ύπόληψιν τής κοινωνίας πρός τούς νέους 
διδασκάλους καί διά τόν μισθόν τόν σχετικώς καλόν νέοι άπό τάς 
άνωτέρας τάξεις τάς γυμνασιακάς, άπό τό Πανεπιστήμιον αύτό φοι- 
τηταί δευτεροετείς καί τριτοετείς. Κ αί τοΰτο συνετέλεσεν όχι όλίγον 
νά έμφανισθώσιν οί πρώτοι διδάσκαλοι τών Διδασκαλείων ώς ίκανώ- 
τατοι διδάσκαλοι καί νά έπισπάσωσι τήν δικαίαν έκτίμησιν τής κοι
νωνίας, όπου δήποτε καί άν υπηρέτησαν. Λέν παρήλθε δέ πενταε- 
τεία άπό τής ίδρύσεως τοΰ έν Ά θ ή ν α ις  Διδασκαλείου καί τό σύστη
μα τό άλληλοόιδακτικδν έξηφανίσθη, ώς εξαφανίζεται το σκότος είς 
τήν πρώτην έμφάνισιν τοΰ φωτός.

(Ακολουθεί) 

 ‘~ϊ ’-------------

Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ

Η ΠΟΙΗΣΙ2

Έ ν τή μορφώσει τοΰ παιδίου ή έπίδρασις τοΰ ωραίου είναι αναγ
καία. Διά μιας συνεχείας συγκινήσεων βαθμηδόν αυξανόμενων δυ- 
νάμεθα νά αναπτύξω μεν τό αίσθητικόν ένστικτον τό ένυπάρχον καί 
παρά τοΐς μάλλον απλοϊκοΐς τών ανθρώπων, δυνάμεθα νά καταστή- 
σωμεν συνειδητάς τάς εντυπώσεις, αίτινες ήσαν μή συνειδητοί. Ό  
οϋτω μυηθεις θά  εχη επιθυμίαν νά άναπαράγη τάς εντυπώσεις ταΰτας.



Θά άρέσκη αύτφ νά  προκαλή αύτάς καί νά εύρύνη ολίγον κατ’ ολίγον 
τόν αγρόν τών αισθημάτων του. Οΰτω δέ έξ ένός δντος άμαυροΰ θά  
παραχθή εν πλάσμα κεκαθαρμένον ολίγον, απεσπασμένον έν μέρει 
έκ τών υλικών ένασχολήσεων, τών ταπεινών ήδονών. Τοιοϋτος είναι 
ό έπιδιωκτέος σκοπός. Δέν πρόκειται νά δημιουργήσω μεν καλλιτέ- 
χνας, άλλά δέν φαίνεται ήμ ΐν παράτολμον νά έπιχειρήσωμεν, νά πα- 
ρασκευάσωμεν μίαν γενεάν, ε’ς ήν νά έχη άποκαλυφθή ή ώραιότης 
τών πραγμάτων.

Ή  έπίδρασις τοϋ ωραίου δύναται νά έχη αντίκτυπον και έπί τής 
ηθικής. Τό κακόν συμπίπτει πολλάκις μετά τοϋ αίσχροϋ, καί ή προσ- 
πέλασις καί παραβολή αυτη θά  καταστήση τοϋτο μισητόν παρ’ οίς 
άνθρώποις τό ωραΐυν θά  έχη άποβή συνήθεια, ανάγκη.

Ή  αισθητική έπίδρασις δΰναται νά προέλθη έκ διαφόρων τε
χνών. ’Ά ς  έξετάσωμεν, παραδείγματος χάριν, πώς ή ποίησις θά  συν- 
τελέση νά μόρφωση τήν ψυχήν τοΰ παιδιού. Κ α ί λέγοντες ποίησιν 
ένταΰθα, έννοοΰμεν ούχί τόν μεγαλορρήμονα λυρισμόν τοϋ Λαμαρ- 
τίνου καί τών όμοιων. 'Ο εγκέφαλος τοϋ παιδιού εινε φυσικά κε- 
κλεισμένος πρός πάσαν άφαίρεσιν, πρός πάσαν ιδέαν φιλοσοφικήν. 
Λέγοντες ποίησιν ένταΰθα έννοοΰμεν τό πεζόν ή τό έ'μμετρον φιλο
λογικόν τεμάχιον, δπερ περιγράφει τήν φΰσιν, δπερ σχολιάζει, δπερ 
αποκαλύπτει αυτήν, δπερ έκφράζει τό θέλγητρον αυτής δι’ άρμονι 
κών λέξεων. 'Η ποίησις αυτη προέρχεται τόσον έκ τής παρατηρή- 
σεως δσον καί έκ τής φαντασίας. Εινε μία ζωντανή περιγραφή τών 
δντων καί τών πραγμάτων, τά όποια εινε ήμ ΐν οικεία καί τά όποια 
είς τό έξής θά  βλέπωμεν καλύτερον διότι ό ποιητής θά  έχη μεταδώ
σει ήμ ΐν ολίγον έκ τής δυνάμεώς του τής άναπαραστατικής.

Εις τήν μόρφωσιν ταΰτην τών οφθαλμών καί τής φαντασίας 
περιορίζεται ή αποστολή τών στίχων έν τώ δημοτικά σχολεία*.

Ή  άφηρημένη ποίησις δέν θά  ήτο δυνατόν νά έννοηθή ύπό τοϋ 
έμβρυώδους.

Τ ί λοιπόν γ ίνετα ι τό παιδίον έκ τίνος τμήματος στίχων ; Εινε 
εύαίσθητον ε’ς τόν ρυθμόν. Έ άν έχη λεπτότητά τινα ακοής τέρπεται 
ύπό τής επανόδου τών ομοιοκαταληξιών, άλλά τό ύπόλοιπον τοΰ τε- 
χνικοΰ μέρους τοΰ στίχου διαφεύγει αύτό. νΕχει άνάγκην ϊνα  τώ  
άποκα/ΰ-ψωμεν δ,τι άποτελεϊ δι' ημάς τό θέλγητρον τό ίδιάζον τή

ποιήσει, τήν πρόκλησιν αισθημάτων ύφ  ήμών αύτών δοκιμαζόμε
νων. Πάσα ποίησις είναι ούσιωδώς ύποκειμενική. Εξεγείρει έν ύμ ΐν  
κόσμον αναμνήσεων, βυθίζει ημάς εις κατάστασιν όεμβασμοΰ, δπου 
α ί αναμνήσεις αύται περώσι, διασταυροϋνται, άναμιγνΰονται ώς στο
λίσκος πλοιαρίων εντός ομίχλης. Ά λλά  παρά τώ παιδίω ή έξέγερσις 
αυτη τών λανθανουσών συγκινήσεων, ας προκαλεΐ μία λέξις, ώς σ τ ί
χος, έ·'_ει άνάγκην βοήθειας.

Ό  μΰθος, δι’ ού τό παιδίον μυεΐται είς τό έστιχουργημένον ύφος, 
ένδιαφέρει καί γοητεύει αύτό. Ά λ λ ’ α ί μικραί αύται κωμωδίαι, οί 
διάλογοι ούτοι τών ζώων, δσον καί αν είναι τεχνικοί καί πνευματώ
δεις, σχεδόν δέν συντρέχουσιν είς τήν αισθητικήν μόρφωσιν. Ή  αρετή 
αύτών συνίσταται εις τό νά σχολιάζωμεν δεξιώς κεφάλαιά τινα τής 
συνήθους ήθικής.

Ά φ ’ ής ημέρας οί ποιηταί, ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ H ousseau, 
ήρξαντο νά παρατηρώσι τήν φΰσιν αντί νά περιγράφωσιν αύτήν έν 
τή σιωπή τοϋ σπουδαστηρίου των, έγεννήθη μία ποίησις, ή όποια 
έγένετο α ιτία  νά περάση εις τό βιβλίον τό θέλγητρον τών φυτών, τών 
δένδρων, τών όρέων, τών ύδάτων, τών κόλπων, μετά τών χρωμάτων, 
τών σχημάτων, τώι φωνών των. Α ί έργασίαι τών αγρών καί καί α ί 
τέχναι ένέπνευσαν θαυμασίας σελίδας, δπου βλέπει τις τήν ζωήν τών 
εργατών τών αγρών καί τών πόλεων.

Τά ποιήματα ταΰτα είναι πολύτιμα εργαλεία διά τήν αισθητικήν  
μόρφωσιν τοΰ παιδίου, άλλά πρέπει νά μεταχειριζώμεθα αύτά έν 
ώραις καί έν στιγμαΐς καλώς προσδιωρισμέναις.

Ένίοτε άναγινώσκετε τοϊς μαθηταΐς ποίημα περιγραφικόν καί 
κινδυνεύετε νά προκαλήτε χασμήματα έκφραστικά. Μάτην ό ποιητής 
θά  έχη καταβάλει έκεΐ πάσαν αύτοΰ τήν τέχνην, πάσαν αύτοΰ τήν 
έμπνευσιν. Τό παιδίον, δπερ πρό ολίγου έτελείωσεν έν άριθμητικόν 
πρόβλημα ή μίαν ιστορικήν διήγησιν ούδόλως είνα ι παρασκευασμέ- 
νο ννά γευθη , νά α ίσθανθή μίαν περιγραφήν έκ τής φύσεως, δσον 
καί αν είναι ωραία. Υποθέσατε δτι κατά ’Ιούνιον, δτε τά θερίσματα 
ώριμα χρυσώνουσι τούς άγρούς, ό διδάσκαλος ανέπτυξε μεθ’ υπομο
νής τό μάθημα περί τοΰ σίτου. Έ δειξε πώς έκ τοϋ ταπεινοΰ κόκκου 
έπήγασε τό λεπτόν στέλεχος, πώς έσχημανίσθη ό στάχυς, τόν οποίον 
θ ά  θερίση ό θεριστής. ‘Ωμίλησε περί τοϋ άρτου, μοναδικής τροφής



τών πτωχών. Τό μάθημα άρξάμενον έπί τοϋ τόνου τοΰ ψυχροΰ, τοϋ  
ακριβούς τής επιστήμης, έπλατύνθη βαθμηδόν και έπερατώθη διά  
διδαγμάτων φιλανθρωπίας, απερ άφήκαν τό παιδίον σκεπτικόν, ολί
γον τεταραγμένον πρό τοϋ προβλήματος τής ζωής Τό ώρολόγιον 
έσήμανε και ό μαθητής έχύθη πρός τό οικογενειακόν γεΰμα, ακολου
θώ ν τήν ατραπόν, διά μέσου τών σιτοφόρων αγρών, τών οποίων οι 
χονδροί στάχυες έφαίνοντο δτι έκυπτον πρός αύτόν διά νά  τώ έπανα- 
λάβωσι τό μάθημά του.

'Ώρας τινάς βραδύτερον έπανευρίσκεται μετά τών συμμαθητών  
του καθήμενος έν τώ συνήθει θρανίω  του, και νέυν θέμα σπουδής κά- 
μνει αντιπερισπασμόν είς τήν πρωινήν διδασκαλίαν.

Ά λ λ ’ αίφνης δ διδάσκαλος διατάσσει νά κλείσωσι τά βιβλία. 
’Απαιτεί παρά πάντων σιωπήν. 'Ως ανταμοιβήν τής φιλομαθείας μιάς 
ημέρας έρχεται νά παράσχη αναψυχήν εις τούς νεαρούς μαθητάς του 
διά τής άναγνώσεως ένός ποιήματος και ένός διηγήματος. Λ άμψις 
ηδονής εμψυχώνει πάντα τά πρόσωπα. Ή  προσδοκία τοΰ νέου_ πάν
τοτε φαιδρύνει τήν παιδικήν ηλικίαν.

Πάντες άκούουσιν.
Ή  ποίησις ψάλλει τόν έπαινον τοΰ σίτου τοΰ τρέφοντος τούς αν

θρώπους, τής καλής γής, ήν πρέπει νά άγαπώμεν διά τά άγαθά, δσα 
χορηγεί ήμίν. Τό διήγημα είναι μία συγκινητική ιστορία ένός δυστυ
χούς, δστις εις τό ρεΰμα τής επιμόχθου ζωής του ουδέποτε έπαυσε νά  
πεινά, πάντοτε έπεθΰμησε νά δύναται νά τρώγη άνευ δρων τόν έπι- 
οΰσιον εκείνον άρτον, δν οί πλούσιοι περιφρονοΰσι.

Τό μάθημα περατοΰται μέ τήν έντυπωσιν τοΰ άλγεινοΰ ανεκδό
του, ού τό θέμα έδωκεν εν άπλοΰν τεμάχιον άρτου

Ούδέποτε τό παιδίον θά  λησμονήση τό μάθημα τοΰτο ι^ερί τοΰ 
σίτου. Θά μένη ήνωμένον έν τή μνήμη του μέ τήν γλυκεΐαν συγκίνη-  
σιν τήν προξενηθεΐσαν ύπό τοΰ ποιήματος, μέ τήν τραγικήν συγκίνη- 
σιν τήν προξενηθεΐσαν ύπό τοΰ δράματος.

Ή  ποίησις έχρησίμευσε νά εντύπωση έν τή μνήμη τήν έπιστήμην. 
Δύναται νά γίνεται τοΰτο πολλάκις.

Ούδέν θά  ήτο εύκολώτερον τώ διδασκάλω ή νά καταρτίση συλλο
γήν συγχρόνων ποιημάτων δυναμένων νά έξηγώσι μαθήματα πραγ
ματογνωσίας. Θά έξέλεγεν αυτά μεταξύ τών έργων τών εύουνειδήεων

παραίηρητών τής αγροτικής ζωής κα ι θά  άπέφευγεν νά μνημονενση 
τούς στιχουργούς τών μικρών λυρικών ασμάτων, ών οί ανούσιοι στί 
χοι δέν θά  ειχον άλλην τινά δύναμιν ή νά έμποδίσωσι τήν άνάπτυξιν 
τής κλίσεως.

Θά εύρη τις παρά πολλοΐς ποιηταίς σχέδια άπλοΰ ύφους, τής δυ- 
νάμεως τών μαθητών, παρατηρήσεις ακριβείς, όρθάς τής αγροτικής 
ζωής. Α ί άγροτικαί περιγραφαί, οί μικροί ούτοι πίνακες οί αφιερω
μένοι είς τούς αγρούς, εις τά δάση, εί- τούς γεωργούς, είς τά ζώα τής 
αγροικίας, όφείλουσι νά πλουτίσωσι τόν νοΰν τοΰ παιδίου.

"Οπως προσηλώσωμεν τήν προσοχήν έπί τίνος γωνίας τής γής, 
-έπί ιώ ν  καλλονών τής φύσεως, τό καλύτερον μέσον είναι νά άποτυπώ- 
σωμεν αύτά εϊτε ένζωγραφία, εϊτε έν φωτογραφία, εϊτε έν ποιητική 
περιγραφή, έμμέτρφ ή πεζή. Διά τής μεθόδου ταύτης ή κοινή ό'χθη, 
ή άχαρις τών πραγμάτων δψις έξαφανίζεται. Ή  φαντασία ήμών περι
βάλλει τό άντικείμενον διά νέας έπιφανείας. 'Η δείνα ανθοδέσμη δέν
δρων, τήν οποίαν έν τή φύσει δέν θά  ήτο δυνατόν νά θεωρώμεν χω
ρίς νά συλλογιζώμεθα τό ό'νομα τοΰ ιδιοκτήτου αύτής καί τό συμβάν, 
-δπερ έγένετο ήμΐν ύπό τήν σκιάν της, έπαναφέρεται είς τό μέγα σύν- 
ολον καί ή θέα αύτής δέν γίνεται αφορμή στενόχωρων ιδεών. Δέν Ιξ- 
εγείρει πλέον έν ήμΐν αναμνήσεις γεγονότων, ιδέας περιωρισμένας. 
"Οταν βλέπωμεν αύτήν άναπολοΰμεν τά σχήματα τών δένδρων, τά 
όποια παρετηρήσαμεν αλλαχού, τόν ψ ιθυρισμόν τών φύλλων, δν τό 
ούς ήμών ήκουσεν.

Ά ς  μή μάς λέγωσι δέ δτι εινε αδύνατον νά μεταδώσωμεν εις έν 
παιδίον τοΰ λαοΰ συγκινήσεις τοσοΰτον ύψηλάς. Τοιαΰτα αισθήματα  
υψηλότερα ύπάρχουσιν έν λανθανούση καταστάσει καί παρά τώ απλοϊ- 
κωτάτφ τών χωρικών.

Έ ν έκάστω τόπο> ύπάρχουσιν άνθρωποι άπλοι προσκεκολλημένοι 
ίσχυρώς είς τό γενέθλιον χωρίον, είς τό τοπεΐον, δπερ είδον οί οφθαλ
μοί του κατά τήν παιδικήν ηλικίαν. Ό  ήθικός ούτος δεσμός είναι το- 
σοΰτον μάλλον ισχυρός δσον ή πατρίς έχει όντως ώραΐα μέρη. Ε ίναι 
γνωστόν δτι ό Ελβετός, ό Σκώτος, ό Βρετανός, έάν ήθελον εύρεθή 
μακράν τοΰ γενεθλίου εδάφους, υπόκεινται είς τήν άλλόκοτον εκείνην 
αδιαθεσίαν, γνωστήν ύπό τό όνομα νοοταλγία , πάθος ήθικόν πρυχω- 
ροΰν είς ώρισμένας περιστάσεις μέχρι τοΰ νά προξενήση βαρείας άλ-



λοιώσεις τής φυσικής υγείας. Δέν εχομεν τάχα τό δικαίωμα νά σκε- 
πτώμεθα δτι ή νοσταλγία είναι πόθος μιάς ώραιότητος τοΰ τόπου μας 
άφαρπασθείσης ενεκα τής απουσίας ήμών ;

Ά φ ’ ού α ί ευχάριστοι εντυπώσεις, ας παρέχει τό γραφικόν τών 
πραγμάτων, ένυπάρχουσιν εις κατάστασιν ασυνείδητον, θά  είναι αρκε
τόν ε’ις τόν παιδαγωγόν νά καταστήση αύτάς συνειδητάς διά νά προ- 
καλέση εξ αύτών εύχαρίστησιν. Μία συχνή υποβολή θά  φέρτ) τοΰτο τό 
αποτέλεσμα.

Λέγετε είς τό παιδίον- «Βλέπε πόσον ό δΰων ήλιος είναι ώραΐος 
έν εκείνο) τώ σωρώ τών νεφών», ή «παρατηρεί έκ πόσων ποικίλλων 
χρωμάτων απαρτίζεται τό πτέρωμα τούτου τοΰ εντόμου». Παρέχετε 
πολλάκις στάδιον συγκρίσεων μεταξύ τών σχημάτων, τών χρωμάτων 
τών αντικειμένων, μεταξύ τών ήχων τής φύσεως. Ά νεπαισθήτω ς ή 
κλίσις θ ά  καθαρθή, τό παιδίον θά  εύρη παρομοιώσεις ανεκδότους, θά  
σημειώση νέας ό'ψεις τών πραγμάτων. Τό παρατηρεΐν, τό άκούειν θά  
είνε αύτώ τέρψις, θά  άποβη παιγνίδιον, καί ούδέν ώφελιμώτερον τού
του διά τό πνεΰμα.

Ό  ποιητής έμπνέεται έκ τών καλλονών τής φύσεως. Ή  α ίσθη- 
ματικότης του παθαίνεται διότι έχει πολύ προηγμένην τήν μόρφω- 
σιν, περί ής όμιλοΰμεν. Συναρμόζει τάς εντυπώσεις του, συνθέτει έκ 
τούτων εν καλλιτεχνικόν δλον. Άναγινώσκοντες τό έργον του αίσθα- 
νόμεθατούς αύτούς παλμούς,βλέπομεν διά τών οφθαλμών του,άκούο- 
μεν διά τών ώτων του. Έ άν έζήσαμεν ήδη προσθέτομεν τάς αναμνή
σεις μας είς τάς εντυπώσεις τοΰ ποιητοΰ καί ή τέρψις ήμών αύξάνει 
έντεΰθεν ούσιωδώς. Τό παιδίον ένδιαφέρεται ολίγον διά τήν έννοιαν 
τών λέξεων. Ά λ λ 3 ή ζωγραφική—άφοΰ πρόκειται ένταΰθα πρό πάν
των περί ποιήσεως περιγραφικής— ενδιαφέρει αύτό πολύ δι αύτήν 
ταύτην τήν ζωγραφικήν, καί έκαστη λεπτομέρεια προστιθεμένη είς 
τήν έντύπωσιν, ήν είχε περί τοϋ αύτοΰ αντικειμένου, θά  πλήξη τήν 
προσοχήν του, θά  έγχαραχθή έν τή μνήμη του. Δέν υπάρχει πραγμα· 
τικότης μή αίχμαλωτίζουσα αύτό, καί ή προσοχή του προσηλοΰται 
κατά προτίμησιν έπί τών πραγματικοτήτων, τής άφαιρέσεως ούσης 
αύτώ δυσαρέστου. Διασκεδάζει μέ έν ζώον κατοικίδιον ίχνογραφη- 
μένον ή έζωγραφημένον, δχι διότι τό άπεικονιζόμενον προσφέρει είς

τόν νοΰν του έν θέλγητρον νέον, άλλά διότι ή άναπαράστασις τοϋ 
πραγματικού άρέσκει αύτώ.

Ά ς  σχηματίζωμεν λοιπόν τήν κλίσιν τοΰ μαθητου πρός τόώραΐον 
διά τής ποιήσεως. Ά ς  ψάλλωσι πολλάκις στίχους τά χείλη τών μαθη
τών καί τών μαθητριών. Ά ς  άποβαίνη αύτοΐς ή παρατήρησις εκεί
νου, δπερ ήτο αύτοΐς άδιάφορον, πηγή τέρψεως. Θά έχωμεν οϋτω 
τόν δρόμον ανοικτόν είς μίαν διδασκαλίαν καλλιτεχνικήν, ήτις θά  ση
μειώση διά τάς μελλούσας γενεάς τήν αύγήν μιάς έποχής χαράς.

(Μ ετάφρασ ις )  Ί .  ϋ χ / ' ϊ . β ι ό λ ο ς .

Ε Κ  Τ Η Σ  Ψ Υ Χ 0 / 1 0 Γ Ι Α Σ
D  R .  Μ.  J  Α  Η  Ν

κατά  μ ε τάφ ρασ ιν

Ε Π Α Μ Ε Ι Ν Ω Ν Δ Α  Γ .  Π Α Π Π Α Μ Ι Χ Α Η Λ  Δημοδιδασκάλου
(Σιτνεχεια έκ της σελ. 20 τοΰ Α’ τεύ/.ους)

ΊΓά. φ α ντ ·χ α £ * ς  π λ ά ο μ - α τ * .

Ή  ψυχή βαθμηδόν έλευθε^οΰται τοΰ στοιχειώδους άναμιμνήσκε- 
σθαι και καθίσταται ικανή τάς έν Π| συνειδήσει έπαναφερομένας με-' 
μονωμένας άναμνηστικάς εικόνας μ ϊτ’ άλλήλων νά συνδέη, ταύτας 
έλευθέρως νά μεταπλάσση καί έκ τών παλα ιών εικόνων νέα πλάσματα 
νά συνθέτη ή ποιή. Οί συνειρμοί πλέον δέν ταυτίζονται μέ τάς πρό- 
τερον αντιλήψεις. Τό περιεχόμενον καί ό συνδυασμός μεταβάλλονται 
καί έκβλαστάνουσιν άεί νέα πλάσματα έκ τών δεδομένων στοιχείων. 
Οί τοιοΰτοι μετασχηματισμοί ή νεοσχηματισμοί τών πρότερον ή καί 
τών νΰν αισθημάτων καί αντιλήψεων ονομάζονται φαντασίας πλά
σματα. Ό  αριθμός τούτων εινε εκτάκτως μέγας καί έχουσι μεγίστην 
σημασίαν διά τήν άνάπτυξιν τοϋ πνευματικοΰ βίου. ,

Έ κ τών αναμνηστικών εικόνων διακρίνονται α ί τής φαντασίας έκ 
τοϋ δτι έκεΐναι τήν σειράν τών πραγματικών αντιλήψεων παρακολου-



θοΰσι βήμα πρός βήμα και έκ τοϋ οτι κυρίως τό περιεχόμενον τής 
άναμνήσεως ταυτίζεται μέ τό τής άντιλήψεως. Ή  φαντασία τουναν
τίον παράγει νέας τάξεις κα! συμπλέγματα κα! μεταβάλλει τό περιε
χόμενον κα! τούς συνδυασμούς των παραστασεων. Φυσικώ τώ λόγω ή 
φαντασία προϋποθέτει τάς άναμνηστικάς ε’ικόνας· αύται είναι τά στοι
χεία, τά όποια ή φαντασία αρύεται εκ τοϋ θησαυρού τής μνήμης. Ή  
ενέργεια δθεν τής φαντασίας άνευ μεγάλης προμήθειας αναμνηστικών 
εικόνων ουδόλως είναι δυνατή.

Ή  φαντασία χαρακτηρίζεται κα! ώς δΰναμις. Ά λ λ ’ δπως προκει- 
μένου περ! τών τοιοΰτων δυνάμεων δέν δΰναταί τις νά χαρακτηρίση 
τήν φαντασίας δύναμιν ως άπομεμονωμένην δύναμιν τής ψυχής, άλλ’ 
είναι τό σΰνολον τών εις τάς παραστάσεις κειμένων δυνάμεων, αίτινες 
κατά ταϋτα διάφοροι είναι νατά τήν διαφοράν τών παραστάσεων. 
Έκάστη παράστασις έχει τήν έαυτής φαντασίας δύναμιν καί ό παρα
στατικός κύκλος έν ω παράστασίς της κατά τήν επιστροφήν της εισέρ
χεται ε ίνα ι συνήθως ετερός τις ή ό έντός τοΰ οποίου παρήχθη, δύνα- 
ται τούτου ένεκα ευκόλως νέας συνδέσεις νά συνάψη. Δέν είναι εύκο- 
λον νά κατανοηθή ή τής φαντασίας ενέργεια έκ μόνης τής περιοχής 
κα! τοϋ συνόλου αύτής, ετι δέ τοΰτο ένταϋθα δέν λαμβάνεταιύπ’ δψει. 
Σπουδαιότερον είνα ι τάς ιδιαιτέρας αύτής λειτουργίας άκριβέστερον 
νά γνωρίσωμεν.

Διττώς κυρίως ενεργεί ή φαντασία' άφ ’ ένός συναρμολογεί τά έν 
τή συνειδήσει υπάρχοντα στοιχεία είς χώρου, πλάσματα άφ ’ ετέρου δέ 
μετατοπίζει τάς άναμνήσεις δτέ μέν είς τόν λίαν άφ ’ ήμάς άφιστά- 
μενον χρόνον, δτέ δέ εις τό πρόφατον παρελθόν πολλάκις δέ δημ ι
ουργεί εικόνας τοϋ μέλλοντος, έν αις προσδοκώμενα συμβεβηκότα 
οίονεί έκ τών προτέρων έπιβιοΰσι. Κατά ταϋτα δικρίνομεν τήν χώ
ρου φαντασίαν κα! τήν χρόνου φαντασίαν.

α'.) 'Η χώρου φαντασία είναι διαφοροτρόπως ενεργός. 1. Ύπο- 
τεθείσθω,δτι έπιθυμοϋυεν νάναμνησθώμεν πρότερον όφθέντα ίππον, 
άνθριοπον ή τοποθεσίαν τότε καθίστανται συνειδητά! α ί πρότερον 
μεμονωμέναι αντιλήψεις, ούτως α ί αναμνήσεις τής κεφαλής, μετά τών 
οφθαλμών, ώτων, τριχών, τοΰ κορμοΰ, τών ποδών, είτα τοΰ χρώμα
τος κα! τής μορφής τών μερών, ή έν τή έτέρα περιπτώσει α ί ανα 
μνήσεις μεμονωμένων δένδρων, τών λειμώνων, τών αγρών κ.τ.λ. Ά λ λ ’

α ί πολλά! μεμονωμέναι αναμνήσεις ούτω είναι ή συνολική είκών τοϋ 
ίππου, τοΰ ανθρώπου ή τής τοποθεσίας. "Ηδη παρά πάσαν προσδο
κίαν εμφανίζεται ή χώρου φαντασία' άναπαριστά έν τώ παρόντι τό 
πρότερον αντιληπτόν γενόμενον μεθ’ δ>ων αύτοΰ τών χαρακτηριστι
κών τοΰ χώρου εις τινα ζωηράν πλήρη εικόνα. Ούτως ιδία αντιλαμ
βάνεται τήν ένέργειαν τής δυνάμεως τής φαντασίας ό Kant. Αύτη 
ένεργεί ως δ Kant άποφαίνεται έν τή «κριτική τοϋ καθαρού λόγου» 
καί τήν σύνθεσιν τών ποικιλιών τής αισθητικής έποπτείας διά τήν 
ενότητα τής είκόνο:.

2. Πολλοί άνθρωποι καί ιδία παιδία ούδέποτε είδον θάλασσαν ή 
δρος ή έρημον κα! έν τούτοις λέγουσιν δτι είναι εις θέσιν νά παρα- 

■στήσωσι πάντα ταϋτα ζωηρώς. Παρά τοϋ μαθητοϋ άπαιτοϋμεν νά 
μεταφερθή είς την Γερμανίαν κατά τούς χρόνους Καρόλου τοΰ μεγά
λου ή κατά τούς χρόνος τοΰ τριακονταετοΰς πολέμου ή νά\απαραστήση 
νΰν έπί τή βάσει περιγραφής ιστορικόν τι πρόσωπον, τόν Σωκράτη 
π. χ. ή Κάρολον τόν μέγαν, ή κατά τήν άνάγνωσιν ποιήματος ενίοτε 
είναι άναγκαΐον, νά πορισθή εικόνα τών μνημονευομένων τόπων, ή 
τών έμφανιζομένων προσώπων ή τών συμβεβηκότων. Έ ν πάσαις 
ταΐς περιπτώσεσι τοΰ είδους τούτου ένεργεί πάλιν ή φαντασία. Τό 
παιδίον παρακινείται μικράν έκτασιν χλόης νά έπεκτείνη νοερώς είς 
αχανή πεδιάδα, ΐνα  έπιτύχη τήν παράστασιν στέππης, ή παραγγέλλε- 
τοι ν ’ άποστρέψη τόν νοΰν έκ τών μεγάλων πόλεων τής Γερμανίας, 
νά φαντασθή δέ τό έδαφος λίαν δασώδες κα! τά δρη έχοντα άκρο- 
πόλεις, ΐνα  λάβη εικόνα τής Γερμανίας κατά τούς χρόνους τών ρα- 
ψφδών. Φυσικά α ί φαντασίας εικόνες τόσον ζωηρότεραί και ακριβέ
στεροι έμφανίζονται, δσον περισσότερον α ί είς ταύτας άνήκουσαι 
λεπτομέρειαι ανακαλούνται είς τήν μνήμην. Ή  χώρου φαντασία  
μετατοπίζει ημάς έπί τή βάσει περιγραφεισών κα! έξεικονισθεισών 
παραστάσεων είς άπο με μακρύ σ μένος εκτάσεις χώρου ή δημιουργεί 
φανταστικάς έκτάσεις καί γεγονότα

3 Ή  συνολική είκών οικίας δύναται νοερώς νάναλυθή είς τά 
θεμέλια, τήν στέγην, τό υπόγειον, τά δωμάτια κα! τόν έδαφικόν χώ
ρον. Ε πίσης είνε δυνατόν καί ή έν τή άναμνήσει ύπάρχουσα είκών 
φυτού, ζώου, γεωμετρικού σχήματος, είς τά μέρη αύτής νάναλυθή, 
χωρίς νά είναι ανάγκη ή πλήρης είκών νάφανισθή. Ό  ιχνογράφος
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καί ό ζωγράφος είναι =.ις θέσιν αυτοτελείς χώρου μορφάς, σχήματα, 
ποικίλματα εις μεγαλύτερα σύνολα νά συναρμολογή καί προσέτι με
τασχηματισμούς τών μεμονωμένων ιχνογραφημάτων νά εκτελή. Έ ν  
πάσαις ταις περιπτώσεσι τοΰ είδους τοΰτου ή φαντασία πάλιν ένερ- 
γεΐα. Ή  ενέργεια αύτής συνίσταται εις τό νάναλΰη άφ ’ ένός τά χώ
ρου πλάσματα είς τά μέρη αύτών καί άφ ’ ετέρου μερικάς παραστά
σεις νά συναρμολογή εις μεγαλύτερόν τι χώρου σύνολον.

4. Ή  φαντασία ενεργεί δταν παραλληλίζονται δυο δένδρα πρός 
εύρεσιν τής διαφοράς τοΰ μεγέθους αύτών. Ε πίσης ενεργεί δταν 
πρόκηται νά έκτιμηθή αντικείμενο! τι κατά τι μέτρον (γαλλ. μέτρον, 
ποΰς, κυβικόν μέτρον). Έ ν τοιαύτη περιπτώσει δέον ή φαντασία νά 
κατέχη τήν εικόνα θεμελιώδους τίνος μέτρου καί ταύτην νά προσάπτη 
εις τήν τοΰ έκτιμωμένου αντικειμένου. Τρίτη τις περίπτωσις ανήκει 
ωσαύτως ένταΰθα. Παρακινείται τις τάς γραμμάς ιχνογραφήματος 
νά φαντασθή μεμεγεθυσμένας ή τοΰτο ώς στερεόν νά παραστήση, ινα 
έπιτύχη ορθήν εικόνα τοϋ πράγματος, δπερ σημαίνεται μόνον διά 
γραμμών έπί επιπέδου έπιφανείας. 'Η φαντασία δθεν ενεργεί κατα 
τήν έκτίμησιν δεδομένων έν χώρω μηκών, επιφανειών καί σωμάτων 
ως ούδέν ήττον μεταβάλλει γραμμάς καί επί επιπέδου επιφανειας 
ιχνογραφήματα εις σωματικάς παραστάσεις.

δ. Έ ν τέλει δέ δύναται νά έμφανισθή ή περίπτωσις, καθ’ ήν δυο 
ή περισσότεραι χώρου ε’ικόνες, αίτινες νάνήκωσιν ώς μερικαι παρα
στάσεις είς δλως διάφορον σΰνολον, έκ τοιαων πρόκειται ναποσπα- 
σθώσι καί είς νέον τι σύνολον νά συνδεθώσιν. Ούτω παρορμάται ο 
μαθητής νά φαντάζηται Κένταυρον τοΰτ’ εστιν ϊππον μετ’ ανθρώπι
νης κεφαλής ή τόν Πήγασσον τ. ε. ίππον μετά πτερύγων κ.τ.λ. Ε ν 
ταύθα λοιπόν ή φαντασία έκ γνωστών χώρου παραστάσεων ποιεί 
δλως νέα πλάσματα μή έ'χοντα πραγματικήν ύπόστασιν. Τίς ήδη έν 
παρομοίω τρόπω κατά τήν εσπέραν έν ταΐς τοΰ ουρανού νεφέλαις 
δέν παρετήρησε τοποθεσίαν δρους, είς μεμονωμένα νέφη κεφαλήν 
τινα ή μορφήν ζώου ; Είς τάς σκοτεινάς κηλΐδας τής σελήνης ή τοι- 
ούτου είδους φαντασία  βλέπει ανθρώπινον πρόσωπον καί τόν ήλιον 
έφαντάζοντο οί αρχαίοι "Ελληνες ώς πυρώδη άμαξαν έζευγμένην 
εις φρυάττοντας ίππους. 'Η δλη σειρά τών μύθων καί παραμυθιών, 
ή εύρεια περιοχή τών θρησκευτικών παραστάσεων πάντων σχεδόν

τών λαών ιδία τών παλαιών είδωλολατρών είναι προϊόν τής εργασίας 
ταύτης τής φαντασίας.

γ'.) 'Η χρόνου φαντασία. Ώ ς ή χώρου φαντασία προσκολλάται 
είς τάς χώρου παραστάσεις, ούτως ή χρόνου φαντασία θεμελιοΰται 
έπί τών χρόνου παραστάσεων. Α ί ύπηρεσίαι δέ αύτής ώσαύτως είνα ι 
ποικίλοι

1. Τό πρώτον εργον συνίσταται ε!ς τό δτι ό άνθρο>πος υετατί- 
θεται τή βοήθεια ταύτης τής φαντασίας έκ τοΰ παρόντος είς τό πα
ρελθόν καί είς τό μέλλον. Τά καθημερινά έπιζώντα γεγονότα τοΰ 
παιδίου ανακαινίζονται έν μέρει ώς άναμνήσεις μετά τής προσθήκης 
τής χρόνου παραστάσεως, έν μέρει δέ μεταβάλλονται είς προσδοκίας 
ελπίδας ή φόβους, τών οποίων τό περιεχόμενον εις τό μέλλον μετα
τοπίζεται. Ή  φαντασία ένταΰθα ύπό ταύτην την δψιν συμμετέχει, 
διότι αγωνίζεται διηνεκώς εις τήν μέτρησιν καί ταξινόμησιν τών πα
ραστάσεων έντός τής σειράς τών αλλοιώσεων.

2. Τό είρημένον καθίσταται ετι σαφέστερον, δταν έν τώ παρόντι 
παριστώμεν τό έν αύτώ συνημμένον εύρύ τής φαντασίας εργον, δπερ 
συνίσταται εις τό νά παριστώμεν την διαφοράν τοΰ παρελθόντος, 
τό εν γεγονός ώς πρότερον καί τό έτερον, ώς κατόπιν λαβόν χώραν. 
Δυνάμεθα επίσης νά παριστώμεν έντώ  παρόντι κατάστασιν, ή οποία 
έλπίζομεν ή φοβούμεθα δτι θά  έμφανισθή είς ιό αμέσως προσεχές ή 
είς τό άπώτερον μέλλον. Ή  φαντασία προσδιορίζει καί περιλαμ
βάνει τήν χρόνου άπόστασιν, περί ής έσται ό λόγος. Ύ πόκειται δέ 
ώς γνωστόν είς πολλάς πλάνας, έν α ΐς τό πλήθος τών έπιζησάντων 
γεγονότων καί ή ζωηρότης τοΰ παρασταθέντος τήν έκτίμησιν επη
ρεάζει. "Οσον περισσότερον ποικίλον είναι τό έπιβιώσαν γεγονός τό
σον μέν ταχύτερον φαίνεται διαρρέων ό τής διαρκείας του χρόνος, 
τοσούτον δέ μακρότερος φαίνεται εις τήν ανάμνησιν ήμών. Ά ν τ ι-  
στρόφως δέ δσον μονότονον είναι τό έπιβιώσαν γεγονός, τόσον βρα- 
δύτερον παρέρχεται δι’ ημάς ό χρόνος τής διαρκείας του, άλλά καί 
τόσον βραχύτερος έμφανίζεται είς τήν ανάμνησιν ήμών. ’Έτος τι 
τής νεανικής ήλικίας παρουσιάζεται συνήθως εις τήν ανάμνησιν ήμών 
μεγαλυτέρας διαρκείας ή έτος τι τής ήρεμαίας άνδρικής ήλικίας. 
Έ νός τετάρτου διαρκείας πρωινόν τειαραγμένον δνει^ον φαίνεται 
μεγαλυτέρας διαρκείας μονοτόνου νεκτερινοϋ ονείρου καί νύξ διελ-



θοΰσα έν κραιπάλη οπίου νομίζεται διαρκείας δέκα εκατόν έτών. 
"Οσον άφορα τήν ζωηρότατα τοΰ παρασταθέντος ή φαντασία προθυ- 
μείται ώχρας αναμνήσεις εις άπώτερον χρόνον ν’ αποθέτη καί ζω η- 
ράς αναμνήσεις πλησιέστερον νά προωθή. Διότι δ ’Ιακώβ τοσοΰτον 
ήγάπα τήν 'Ραχήλ παρήρχοννο οι’ αυτόν τά έτη ώς ήμέραι. Σπου- 
δαΐόν τι ουμβεβηκός έν τώ βίω ήμών ένεργεΐ πολλάκις ώσεε έκεΐνο 
δπερ τοΰτου τοΰ συμβεβηκότος αμέσως προηγήθη νά φαίνεται ώς 
συμβάν είς λίαν άπώτερον τοΰτου χρόνον.

3. Ουσιώδες ώσαΰτως είναι τό έργον τής φαντασίας τοΰ χρόνου 
δσον άφορα τήν διαφοράν τοΰ χρονικοΰ μήκους τής ημέρας, τής ώρας, 
τοΰ λεπτοΰ καί δσον άφορα τήν γενικήν διάρκειαν τών μετ’ άλλή- 
λων συγκρινομένών συμβεβηκότων. 'Ως τήν χώρου φαντασίαν ιιετα- 
χειριζόμεθα είς τό παριστάνειν διάφορα γραμμικά μήκη, ή διάφορα 
μεγέθη, τοΰτ’ αυτό ή χρόνου φαντασία δΰναται νά έπιτελέση διά τά 
χρονικά μεγέθη.Πολλαπλώς βοηθοΰμεθα ένταΰθα ΰπό τής τοΰ χώρου 
φαντασίας. Τόν χρόνον παριστώμεν ώς γραμμήν έκτεινομένην. 'Ως τά 
έρευνήματα τοΰ vierorflt καί τών άλλων προσδιώρισαν, μόνον λίαν μ ι
κρόν διάστημα χρόνου δυνάμεθα νά παριστώμενέν ήμΐν άμέσως.Ύπο- 
τιμώμεν τό χρονικόν μήκος καί πλανώμεθα ήδη κατά τήν άντίληψιν 
πλειόνων δευτερολέπτων. Μ όνον κατόπιν πολλής άσκήσεως επιτυγχάνε
ται δυσκόλως νά προσδιορίζω μεν αν άπό τής παρελεΰσεως συμβεβη- 
κότωςτινόςδιέρρευσε μία ώρα ή περισσότερον.Τοΰτου ένεκα ή ανάγκη 
τοΰ προσδιορίζειν τόν χρόνον κατ’ αντικειμενικόν τι μέτρον έπεβλήθη 
ήδη ένοορίς. Τά μεγάλα κανονικώς επαναλαμβανόμενα φυσικά φαινό
μενα ιδιαζόντως α ί κινήσεις τοΰ ήλίου καί τής σελήνης παρέσχον πρός 
τοΰτο εϋχρηστον πρότυπον. Ά λλά  μόνον διά τοΰ έκκρεμοΰς καί τοΰ 
Χρονοσκοπίου κατέστη δυνατή ή άκριβής καταμέτρησις τοΰ χρόνου. 
Κινοΰμεθα έν τώ χρόνω έχοντες πάντοτε τό ώρολόγιον άνά χεϊρας, 
άλλ’ ώς ήδη διά τών παραδειγμάτων έσαφηνίσθη, μένει διά τήν χρό
νου φαντασίαν μεγάλη εΰρυχοορία. Διερχόμεθα έν τάχει τόν χρόνον 
πρός τά όπίσω καί εμπρός έν ώ λαμβάνομεν πρό οφθαλμών τήν ιστο
ρίαν ήμών ή τών λαών ή τήν άνάπτυξιν τής γής ή τοΰ σΰμπαντος. 
Έ νταΰθα βεβαίως δυνάμε&α νά παρατηρήσω μεν, δτι ή φαντασία  
καταπονείται καί έν τ ιν ι σημείο) σταματά, έκ τοΰ οποίου δυσκόλως 
απαλλάσσεται.

δ'.) Ή  ά ν ά η τ ν ξ ις  τής ένερ γε ία ς τή ς  φ α ν τα σ ία ς  κ α ί ή π ε ια ι-  
τέρ ω  ταξι.νόμησις α ύτής. Τήν ενέργειαν τής φαντασίας παρουσιάσα- 
μεν έπιβαλλομένην μετά τό έκτον έτος τής νεανικής ήλικίας.Ύπολείπε- 
τα ι έτι βραχΰ τι βλέμμα νά ρίψωμεν είς τάς άρχάς τής ένεργείας τής 
φαντασίας έν τώ παιδίφ. Φυσικφ τώ λόγω δέν είνε εΰκολον νά προσ- 
διορισθή άπό ποίας εποχής καί κατά τίνα τρόπον έπιβιοΰσιν έν τώ 
παιδίω φαντασίας εικόνες. Ή  μετάστασις έκ τοΰ άντιλαμβάνεσθαι 
είς τό άναμιμνήσκεσθαι είναι πάντως δλως τι βαθμιαιον καί άνε- 
παίσθητον. Πλήν τοΰτου συνδέεται στενώς ή άνάπτυξις τής φαντα
σίας μετά τοΰ όμιλεΐν καί παίζειν άλλ’ δμως οΰπω χρήζουσιν α ί 
άπλοΰσταται παιδιάς κινήσεις τοΰ νηπίου έκ τής φαντασίας νά προ- 
καλώνται- δέον δθεν καί ένταΰθα χωρισμός τις νά τελήται.

Μόλις παρά παιδίοις οκτώ ή καί δέκα μηνών δυνατόν τις νά παρα- 
τηρήση, δτι κατά τινα τρόπον παίζουσι μετά χάρτου, ξΰλου ή πλαγ- 
γόνος' τότε είναι δυνατόν νά έξαχθώσι πλέον ώρισμένα συμπερά
σματα περί τής ένεργείας τής φαντασίας. Χαρακτηριστικήν τινα περί- 
πτωσιν άναφέρει δ Prever. Τό παιδίον αύτοϋ κατά τόν εικοστήν μήνα 
παρετήρησε προσεκτικώς είς τόν κήπον μικρόν τινα φοινίκουρον καί 
έμιμήθη είτα τόν πιπισμόν αύτοΰ πέντε ή έξ φοράς. Μετά πέντε ημέ
ρας έπανέλαβε τόν πιπισμόν. Άνεπλάσθη αυθις τό πίπισμα τοΰ πτη- 
νοΰ καί μετά μεσημβρίαν έλαβε χονδροειδή ξυλίνην αγελάδα ισο
μεγέθη τοΰ φοινικοΰρου καί ήρχισε νά κινή αυτήν διά τής χειρος εδώ 
καί έκεΐ έπί τής τραπέζης καί έπί τών ποδών, έπίπιζε δέ συγχρόνως 
όμοίως ώς έπί τή θέα τοΰ πτηνοΰ είχε πράξει. Έ νταΰθα δθεν συνέ- 
βαινε μεταφορά καί μετασχηματισμός τών ύπαρχουσών άναμνήσεων. 
Τό ζφον ώφειλε νά παριστά τό έν τώ κήπο) παρατηρηθέν πτηνόν, 
ή δέ φωνή τοϋ ίδίου τό πίπισμα τοϋ πτηνοΰ. ΙΙολλαπλώς άγονται 
τά παιδία έκ τής φαντασίας αύτών καί έκ τών συναισθημάτων τής 
ηδονής ή τής λΰπης. Κοκκώδη λευκά ή φα ιά  δμοια μέ έλάσματα ή 
μέ πλάκας άντικείμενα νομίζονται ώς ζάχαρις ή σοκολάτα. Εις τά  
τοΰ περιβάλλοντος πράγματα καί δή όχι μόνον είς τάς πλαγγόνας 
άλλά καί είς τάς τραπέζας καί τά καθίσματα απονέμει τό παιδίον 
διά τής ένεργείας τής φαντασίας κίνησιν καί ζωήν καί οϋτω λαμβά
νει τήν αρχήν της ή έμψΰχωσις τοΰ έξο)τερικοΰ κόσμου.

Α ί ανωτέρω άπαριθμηθεϊσαι οκτώ ένέργειαι τής φαντασίας έν



καιρώ τής σχολικής ήλικίας φθάνουσιν εις τήν ίσχύν αύτών μόνον 
βραδέως. Α ί αξιώσεις τάς οποίας έχομεν πολλάκις έκ τής ένεργείας 
τής φαντασίας τοϋ μαθητου είνα ι υπερβολικά! κα! α ί άποτυχίαι τής 
διδασκαλίας εντεύθεν έ'χουσι τήν αιτίαν αύτών. Κατά τήν νεανικήν 
πάλιν ήλικίαν πολλάκις κατ’ άλλόκοτον τρόπον ή φαντασία ύπο τών 
σκοτεινών έξεγέρσεων τής γενετησίου ορμής επηρεάζεται' άλλά κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον ούχ! σπανίως κα! πολύτιμοι σφαΐραι τής ένεργείας 
τής φαντασίας καταπνίγονται και β ία ια ι μεταλλαγα! τοϋ δλου παρα- 
στατικοΰ βίου προξενοϋνται.

Ή  πλούσια ένέργεια τής φαντασία ; παρέχει άφορμήν πρός εύρυ- 
τέρας διαιρέσεις. ’Επειδή κυρίως χαρακτηρίζει τήν φαντασίαν ή δημι
ουργία νέων εικόνων, τό δέ νέον συνόλου τινός συντελεΐται δι’ άφαι- 
ρέσεως παλαιών, διά τής προσθήκης νέων ή διά συνδυασμοϋ εξ 
άμφοτέρων, διακρίνεται ή αφαιρετική, προσθετική ή έπιδιοριστική 
κα! ή συνδυαστική φαντασία. Έτέρα τις διαίρεσις, ύπό παιδαγωγι
κήν έποψιν ϊσως χρήσιμος, είναι έκείνη καθ’ ήν διακρίνομεν επ ο 
π τ ικ ή ν  κα! σ υνδ υα σ τ ικ ή ν  φαντασίαν. Κατά τήν πρώτην περίπτωσιν 
ή ατομική φαντασία έχει την Ιδιότητα νά παρέχη ε’ις τάς παραστά
σεις, τάς όπυίας εις τήν συνείδησιν προσάγει, ζωηράν ένάργειαν, κατά 
τήν έτέραν εργον αύτής είναι πρός τόν σκοπόν τοϋτον νά έκτελή 
παντοειδείς νέους σχηματισμούς.

Ή  διάρθρωσις τής φαντασίας λαμβάνει ύπ’ δψει παθητικήν και 
ενεργητικήν ενέργειαν τής βουλήσεως' λίαν αμφίβολον είναι άν ή 
διαίρεσις αύτη είναι γενικώς παραδεκτή, έάν ή έμή βούλησις είναι 
εις θέσιν νά θέση είς ενέργειαν τήν φαντασίαν καθ’ ώρισμένον τρό
πον. Βέβαιον λόγον έχει ό χαρακτηρισμός τής φαντασίας ώς ενεργη
τικής, διότι θεμελιοΰται έπ! τών μείζονα εφιεμένων δυνάμεων τών 
ένυπαρχουσών έντός τών παραστάσεων. ’Επίσης αόριστος κα! ούδέν 
σημαίνουσα είναι ή διαίρεσις τής φαντασίας είς αναπαραγωγικήν 
κα! παραγωγικήν, είς συνάπτουσαν κα! έμφυτον τή ψυχή. Ό  Stilly 
έν σχέσει πρός τήν άναπαραγωγικήν έξαίρει τό δτι τό γεγονός τής 
άναπαραγωγής έν έαυτή περικλείει τά άπ^ικάσματα τών άντικειμένων 
κα! τάς μεταβολάς αύτών εις παραστάσεις. Ά λ λ ’ δταν α ί έν έγρηγόρ- 
σει προκαλούμεναι εικόνες κατά τήν μορφήν κα! τόν προσδιοριστι- 
κόν αύτών τρόπον ύπόκηνται είς μεταβολάς, τροποποιώνται κα! έκ

νέου τακτοποιώνται, έμφανίζεται τότε ή φαντασία ώς παραγωγική. 
Τό ούσιώδες τής συναπτούσης δέον νά έγκηται έν τώδε, δτι πρό τής 
παραγωγής τής φανταστικής παραστάσεως, τά μέρη τής παραστάσεαις 
άτινα πρός άλληλα συγχωνεύονται υπήρξαν ήδη έν τή συνειδήσει. 
Κατά δέ τήν έμφυτον τή ψυχή φαντασίαν σχηματίζονται νέοι σχη
ματισμό! τοϋ μνημονικώ τώ τρόπα> έν ήμ ΐν ύπνώττοντος άσυνειδή- 
τως. Ά λ λ ’ έκ τών διαιρέσεων τούτων ούδέν δφελος προκύπτει, διότι 
ούδόλως φανεροϋται ποΰ τό έν είδος τελειώνει κα! ποΰ τό άλλο αρχίζει.

Συν τή αύξανομένη ηλικία κα! τή χρησιμοποιήσει τοϋ πλούτου 
τών παραστάσεων αύξάνεται συνήθως ή ελευθερία, ή δύναμις κα! τό 
αύτεξούσιον τής φαντασίας έν τώ άνθρώπω. Αύτη δθεν φαίνεται, 
δχι μόνον ώς εργον τής φαντασίας (καλλιτεχνική φαντασία), είναι 
συνδεδεμένη ούχ! σπανίως μεθ’ ώρισμένων σωματικών λειτουργιών 
ούτως ώστε α ίφνήδια ι ή βαθμια ΐα ι αλλοιώσεις τούτων νά συνεπιφέ- 
ρωσι καί τήν άλλοίωσιν τής ένεργείας τής φαντασίας.

("Επεται συνέχεια)

 -------------

ΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Κατά τον Kehr.

(Σννέχηα έκ τής σελ. 57 τοΰ Βου τεύχους), 

ϊ τ .

Ό  σκοπός ουτος ίννοεΐται, δτι ιιόλις τότε ίπ ιτυγχάνετα ι, δταν 
ώ ς βάαις τών εκθετικών γυμνασμάτων τίθετα ι ή βαθμιαία γενετική 
πορεία, δταν δηλ. ή μέθοδος είνε γενετική. Έ ν γένει δύναται τις 
κατά τήν διδακτικήν πορείαν τών έγγραφων έκΟ-έσεων 4 στάδια νά 
διακρίντ,.

α.) Δίδει τ ι;  ε ί; τον μαΟ-ητήν τήν ύλην κα! τήν μορφήν. Ή π ι
στή αντιγραφή λέξεών τινων τοΰ άναγνωσθέντο; τεμαχίου είνε οί 
πρώτη βάσι; τοΰ ε’ οου; τούτου, διά τοΰ έποίου λαμβάνει τ ι ;  ασκή
σει: δφους, αί όποΐαι κατά τοιοΰτον τρόπον όφείλουσι νά χωρώσιν, 
ώστε νά ά~οκτα το θάρρο; <5 μαθ-ητή;, ?να καταγράφω τεμάχιον



λαμπρόν, τό όποιον άνεγνώσαμεν καί αντιληπτόν έγένετο αύτό διά. 
τής άκοής, π. χ. καταγραφή μιας διηγήσεως κλπ.

β.) Η δεύτερα βαθμίς τών έκθετικών γυμνασμάτων συνίσταται 
έκ τούτου, δτι είς τόν μαθητήν δίδεται μόνον τό περιεχόμενον καί 
άφινεται ούτος έλευθερος νά έξεύρη ή καί νά μεταβάλλη τήν μορ
φήν. Είνε ή ματαβολή αύτη τής μορφής, γραμματικού είδους, τότε 
πρόκειται περί μετατροπής μιας διηγήσεως είς άλλην, μεταβαλλό
μενων τών άριθμών, τών προσώπων, τών χρόνων ή καί έν γένει τών 
έκφρασεων. Συνίσταται εξ ένατιας ή μεταβολή είς τό λεκτικόν ύφος, 
τοτε πρόκειται περί μετατροπής ποιητικής έκθέσεως είς πεζόν λό
γον, ή περί μετατροπής ένός οιαλογου είς άπλήν διήγησιν, ή μιάς 
περιγραφής εις μορφήν έπιστολής κλπ. Α ί μεταβολαί ένός δοθέντος 
περιεχομένου, αιτινες είς τήν βαθμίδα τών έκθέσεων τού β'. είδους 
συμβαινουσι, συνιστανται πολλάκις είς ονγχεντοώοεις ή καί είς δια- 
πλατννοεις τοΰ περιεχομένου. Ή άσκησις είς τό τελευταΐον τούτο 
είδος είνε ολιγώτερον καρποφόρος ή ή είς τό πρώτον, έν ω τις προ- 
σεχει με οξύ βλέμμα να διαχωριση τό ούσιώδες, τοΰ έπουσιώδους, 
τήν κυρίαν ύπόθεσιν άπό τής δευτερευούσης. Ή συγκέντρωσις είνε 
διά .ον μει·επει„α jiov μια έκτακτως ωφέλιμος τοΰ νοΰ καί τού ύφους 
άσκησις.

γ.)Ή τρί :η βαθμίς τών γυμνασμάτων τοΰ λεκτικοΰ ύφους άφορα 
εις έκεινας τάς έργασιας έν αις πρόκειται περί έφαρμογής νέου πε- 
ριεχομενου εις γνωστήν μορφήν. Ενταύθα άνήκουσιν αί λεγόμεναι 
απομιμήσεις. Δύναται τις τοιαυτας άπομιμήσεις ούτω νά άρχίση, 
άπαιτών άπο τους μαθητάς του τήν περιγραφήν ένός μαυροπίνακος, 
μιά„ άγελάοος, μιάς κερασεας κλπ. "Εκαστον όπωσδήποτε καλόν 
άναγνωστικον βιβλιον παρέχει καί πλουσίαν αφορμήν πρό; κατα
σκευήν άπλών διηγήσεων, περιγραφών, έκθέσεων κλπ. "Εν είδος 
άνωτέρων έκθέσεων είνε έκεΐναι καθ’ άς τοί; μαθηταίς δίδοντα- τά  
γενικά στοιχεία τά όποια είνε ή βάσις τής περιγραφής πάντων τών 
αντικείμενων μιάς καί τής αύτής τάξεως. Ούτω άρμόζει πρός περι- 
γραφήν εκάστου φυτού ή διάταξις. 1) ΙΤώς ονομάζεται τό φυτόν ■ 2) 
ΙΙοΰ καλλ ιεργείτα ι; 3) Πότε άνθεΐ; .4) Περιγραφή τών μερών αύτοΰ 
και δή κ α τά τή ν  ακόλουθον σειράν ρίζαι—κορμός— άνθη. ό) Ώφε- 
λει η βλάπτει τό φυτόν; Πρός περιγραφήν δέ έργαλείων, έπίπλων,.

ένδυμάτων, ό'πλων κλπ. αρμόζει ή διάλεξις· 1) 'Γί είνε τοΰτο τό 
πράγμα ; 2) είς τί χρησιμεύει; 3) Τίς έκαμε τοΰτο ; 4) ’Από τί κα- 
τεσκεύασε τοΰτο; 5) Ποια μέρη έχει; 6) Πόσα είδη τοΰ πράγματος 
τούτου ύπάρχουσι; 7) Τί άλλο είνε ακόμη άξιοπερίεργον νά είπω- 
μεν ; Έ άν τοιαΰται γενικαί ταξινομήσεις παρά τοΰ διδασκάλου τή 
βοηθεία τών μαθητών τίθενται καί άσφαλώς έντυποΰνται, καί έάν 
ό μαθητής λαμβάνη είς έκάστην έξ αύτών έν πρότυπον έκτενές καί 
κατά τό πρότυπον τούτο κατασκευάζη κατόπιν τό άντίτυπον, θά  ΐδη 
τις ούτω, δτί τούτου τού είδους αι έκθέσεις παρέχουσιν έξαιρετικήν 
εύκαιρίαν πρός άσκησιν τοΰ λεκτικού ύφους.

δ.) Ή τελευταία βαθμίς τής άσκήσεως τοΰ λεκτικοΰ ύφους συνί- 
σταται είς τοΰτο, ό'τι έ μαθητής τή βοηθεία τοΰ διδασκάλου έξευρί- 
σκει τό περιεχόμενον καί τήν μορφήν τής έκθέσεως. Περί τοΰ είδους 
τούτου τών έκθέσεων άνεφέραμεν προηγουμένως, δτι πρός σχετικάς 
παραγωγικότητας δχι μόνον τό αναγνωστικόν βιβλίον παρέχει πλού
σιας εύκαιρίας, άλλά καί ή έν γένει σχολική διδασκαλία, ίδια δέ ή 
πραγματογνωσία. Προκύπτουσι έν γένει έκ τών μαθημάτων είς έπαρ- 
κή άριθμόν καί είς κατάλληλον είδος συγκρίσεις, περιγραφαί κλπ.·

Ζ.

Κατά ταΰτα τρεις κανόνες εινε ίδιαζονοης οποιδαιότιμος διά τον 
νέον διδάσκαλον.

α.) Ούδέν έπιτρέπεται νά έπεξεργάζηται, 5περ κεΐται εκτός τής- 
πείρας καί τών έρίων τοΰ έπαγέλματος τών μαθητών. «Θέλεις πάν
τοτε περαιτέρω νά περιπλανασαι; Ίδέ τό καλόν κεΐται πολύ π λ η 
σίον».

β.) Τά εύκολώτατα θέματά είσι τά άριστα. "Εν άπλοΰν θέμα κα
λώς καί άπλώς|άναλυθέν, έχει μεγαλυτέραν άξίαν άπό μίαν έκτετα- 
μένην έργασίαν πλήρη περίπλοκων πραγμάτων καί υψιπετούς λε
κτικού ύφους.

γ.) Διά τάς άπλάς σκέψεις τού παιδός δέν άρμόζει τό πλατύ πτυ- 
χώδες φόρεμα τεχνικής συναρμογής προτάσεων καί περιόδων. Ό ,τι 
ό παΐς καταγράφει πρέπει νά είνε άπλοΰν, όμαλόν, βραχύ, ά λλ ’ 
άκριβές καί διορθωμένον.' Διά νά καταστή δ’ ή άπλότης αυτη δυ
νατή, δφείλουσι πάντοτε τά γυμνάσματα τοΰ ύφους νά βαίνωσι π α -



ραλλήλως μέ τά γυμνάσματα τής γραμματικής, ούτως ώστε είς τάς 
κατωτέρας τάξεις πρέπει νά έτοιμάζωνται μόνον έκθέσεις μέ άπλας 
προτάσεις, είς τάς μεσαίας τάξεις τοιαϋται μέ πεπλατυσμένας άπλας 
προτάσεις, είς τάς άνωτέρας μέ συνθέτους τοιαύτας. Ή πρότασις 
αυτη δέν πρέπει αύστηρώς νά έφαρμόζηται, είνε δμως άξια προσο
χής, έν πάση δέ περιπτώσει δέν σκοπεί τδ Δημοτ. Σχολ. νά άσκηση 
τούς μαθητάς είς τήν δημιουργίαν περίπλοκων καί αρμονικών προ
τάσεων και τεχνικών περιόδοιν. Τδ Δημοτ. Σχολ. οφείλει καθόλου 
νά τείνη πρός ένα ώρισμένον σκοπόν,δστις νά χαρακτηρίζη τήν ατο
μικότητα τοϋ μαθητοΰ. Τδ ρητδν τοΰ B ivon  «Τδ ΰφος τοΰ λόγου 
εινε έ άνθρωπος» γίνεται άλήθεια είς τον κατόπιν βίον τοΰ παι- 
δός, δταν άναπτυχθή ή γλωσσική του μόρφωσις, δταν άποκτήση 
οδτος πλοΰτον ιδεών, πείραν τοΰ βίου, καί βάθος τοΰ συναισθήματος. 
Ή ίκανότης τής διατυπώσεως μιάς ιδέας αίς έν ύφος χαρακτηρίζον 
τήν άτομικότητα ένδς έκάστου, δέν είνε άποτέλεσμα ένδς βραχέος 
σχολικού βίου, άλλ ’ είνε καρπδς τής δλης άναπτύξεως τοΰ άνί)·ρώ- 
που, έν ω δφείλουσι νά συνεπιδρώσι ιδιοφυία, οίκος, σχολεΐον, άνα- 
τροφή, διδασκαλία κλπ.

Έ ν τέλει έννοεΐται άφ’ έαυτοΰ, δτι δέν είνε δυνατόν αύστηρώς νά 
καθορισθή ή σειρά τής έξελίξεως τής ύλης έν τή σχολική πράξ'.ι, 
δπως είνε δυνατδν τοΰτο έν τή θεωρία. Τοΰτο βεβαίως κεΐται είς τήν 
φύσιν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος,καί τότε μόνον εισέρχεται είς υψυ- 
λοτέρας πνευματικάς ένεργείας, δταν έλαβε προηγουμένην κατωτέ- 
ραν καί πλήρη άνάπτυξιν, δταν τδ μέλλον έχη τδ σπέρμα του έν τφ  
παρόντι, δταν κάθε βήμα πρδς τά έμπρδς καθορίζη, 6ποβοη8·ή καί 
τελειοποιή τδ προηγούμενον.

( ‘Εκ τοϋ Γερμανικόν) ΤΕΛΟΣ

Πάτραι Π. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΘΕΣ ΜΟΛΟ ΓΙΟΝ

Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α

Περι έκτελέσεως τοϋ άπό 3 Αύγουστου 1861 ΧΝΒ . Νόμου
*ept α υντίξ ίω ν  τών πολιτικών ύ*αλλήλων

ΟΘΩΝ κτλ.

Λαβόντες ύπ ’ δψιν τό άρθρον 21 έδάφιον β ' τοϋ περί συντάξεως 
τών πολιτικών υπαλλήλων ΧΝΒ' Νόμου tici τν5 προτάσει τοϋ Ή μ ε- 
τέρου έπί τών Οικονομικών ύπουργοΰ, άπεφασίσαμεν καί δ ιατάτ- 

τομεν :
Ά ριθ. 1 . Ό  α ϊτών πολιτικήν σύνταξιν οφείλει συγχρόνως μετά 

τ ίς  αναφοράς αΰτοϋ νά προσαγάγγι καί τά  έξής διδακτικά έγγραφα.
α ) Πισιοποιητικόν γεννήσεως έζηγμένον έκ τού αρμοδίου ληζιαρ- 

^ικοϋ βιβλίου, ή βιβλίου τοιούτου μηκέτι ύπάρ/οντος, ύπογεγραμ- 
μένον ύπό δύο αξιόπιστων μαρτύρων καί έπικυρωμένον ύπό τ«ς άρμο- 
δίας δημοτικές άρχίς, έπιβεβαιούσης συγχρόνως τήν τοϋ ληξιαρχικού

βιβλίου ελλειψ ιν.
β ')  Πρωτότυπα ή έπ ισ ιψ α  αντίγραφα τών είς τήν ύπηρεσιαν διο

ρισμών καί τών έκ ταύτης απολύσεων' έν έλλείψει τών έν τοΐς άρ- 
y εϊοις σ/εδίων είνε δεκταί περιλήψεις τών σωζομένων βιβλίων, κ α τα 

στάσεων κλπ .
ν ' )  Διά τήν άπό 25 Μαρτίου 1821 μέχρι τέλους τού 1829 έτους 

οίανδήποτε δημοσίαν ύπηρεσιαν, έν έλλείψει τών ώς ανωτέρω έπ.σή- 
μων αποδείξεων, ένορκους καταθέσεις τών τοτε προϊσταμένων ή αρ
χηγώ ν, ή έν έλλείψει τοιούτων, δύο τουλάχιστον άλλων όμολογου- 
μένως κατά  τόν άγώνα διαπρεψάντων άνδρών. Αί καταθέσεις α ύτα ι 
δίδονται ένώπιον τού ειρηνοδικείου τ ίς  κατο ικ ία ; τοϋ μάρτυρος.

δ ') Δ ιά τούς ύπαγομένους είς τό β' έδαφιον τού άρθρου 1 καί « ς  
•τό 2 τού είρημένου ΧΝ Β' Νόμου πιστοποιητικόν δύο άνεγνωρισμέ-



νων ιατρών, έξ ών ό ε ί; πρέπει νά vjvat ό έπιληφθεις τής θεραπείας 
τού νοσήματος, δηλοΰν τεν  φύσιν καί τάς περιστάσεις τής νόσου, ώς. 
καί τόν χρόνον τής άρχής καί τής διαρκείας αυτής. Τό πιστοποιητι- 
κόν τοϋτο επαναλαμβάνετα ι κατά  τριμηνίαν, ύποβαλλόμενον είς τό- 
άρμόδιον ύπουργεϊον, καί παραπεμπόμενον παρ’ αύτοϋ είς την έπ ' 
τοΰ ταμείου τών συντάξεων επιτροπήν.

ε ')  Διά τους ΰπαγομένους είς το β ' έδάφιον τοΰ 1 άρθρου πιστο- 
ποιητικόν τής άρμοδίας προϊστάμενες αρχής διαβεβαιοΰν την προκύ- 
ψασαν έκ τής υπηρεσίας σωματικήν βλάβην ft νόσον, καί τάς περι
στάσεις αΰτώ ν.

ζ-') Διά τάς χιόρας καί τά ορφανά τών άποκτησάντων το πρός. 
σύνταξιν δικαίωμα ή τών ήδη συνταξιούχων, έκτος τών αποδεικτι
κών τά  όποια ώς άνατέρω ήτον ύπόχρεως νά παρουσιάζϊ) ό σύζυγος. 
ft ό πατήρ, άντίγραφον τοΰ διπλώματος τής συντάξεως αύτοϋ, πιστο- 
ποιητικόν τοΰ γάμου καί τής άποβιώσεως τοΰ ίδίου, καί προσέτι 
πιστοποιητικόν τοΰ άριθμοϋ, ηλ ικ ία ς, γένους άποκαταστάσεως :<αί 
ονόματος τών τέκνων κατά  τάς διατάξεις τοΰ έδαφίου α ' τοϋ παρόν
τος άρθρου.

ζ ')  Δ ιά τά  ορφανά, έν περιπτώσει άποβιώσεως ή δευτέρου γάμου- 
τής μητρός πιστοποιητικόν τοΰ θανάτου ft τού δευτέρου γάμου αύτής 
κατά  τάς ανωτέρω διατάξεις.

η ')  Διά τά  υπαγόμενα είς τό 14 αρθρον τού ΧΝΘ' Νόμου ενή
λικα ορφανά, πιστοποιητικόν ιατρών κατά τάς διαταξεις τού ανω
τέρω δ' έδαφίου.

*Αρθρ. 2 . Ή  αΕτησις συντάξεως πρέπει συγχρόνως νά συνοδεύε
τα ι ύπό καταστασεως συντεταγμένες κατά  τούς έπισυνημμένους. 
τύπους, π ίνα ς Α '. καί π ίνα ξ  Β '.

Είς τόν Ήμέτερον Υπουργόν κ .λ .π .
Έ ν Ά θήναις τ?5 24 Αύγούστου 1861.

Έ ν όνόματι τοϋ Βασιλέως 
Ή  Βαοίλισσα 

’Αμαλία

ΙΠερι δοκιμασίας τών θελόντων νά διορισθώσι έπιθεωρηται 
δημοτικών σχολείων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έ χοντες ύπ ’ οψει τό άρθρον 38 τού ,ΒΤΜ Θ' νόμου, ώς συνε- 
ττληρώθη τοΰτο διά τοϋ ,Β Ψ Λ Α ' νόμου.

Προτάσει τοΰ Έμετέρου έπί τών Έ λλησ ιαστικώ ν καί τής Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως Υ πουργού, διατάσσομεν τάδε'

"Αρθρ. 1. ‘Όσοι τών έχόντων τά  έν τψ  ,Β Ψ Λ Α ' νόμφ μνημο
νευόμενα προσόντα θ'λουσι νά διορισθώσιν έπιθεωρηται δημοτικών 
σχολείων, ύφ ίσταντα ι δοκιμασίαν ένώπιον έπιτροπείας άποτελουμένης 
έκ τού τμηματάρχου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, ώς προέδρου, έκ 
τού διευθυντού τοΰ διδασκαλείου τής μέσης έκπαιδεύσεως, έκ τού 
Μαρασλείου διδασκαλείου, έξ ένός καθηγητού τού αύτοΰ έκπαιδευτη- 
ρίου, όριζομένου έκάστοτε ΰπό τού ‘Υπουργείου τών Ε κκλη σ ιασ τ ι
κών, έκ τοΰ έν τώ  Μαρασλείφ διδασκαλεία) η τοϋ εν τώ Π ανεπ ιστή
μια) διδάσκοντος την ύγιεινην καί έκ τού έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών 
σχολείων ’Α ττικής.

Τόν πρόεδρον κωλυόμενον άναπληροϊ ό διευθυντής τοΰ δ δασκα- 
λείου τής μέσης έκπαιδεύσεως.

"Αρθρ. 2 , Ό  χρόνος καί ό :όπος τής δοκιμασίας ταύτης βρί
ζονται ΰπό τού Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών διά προκηρύξεως 
δημοσιευομένης έν ι γ  Έφημερίδι τής Κυβερνήσ-ως.

"Αρθρ. 3. Έ καστος τών υποψηφίων ύποβάλλει δύο τούλάχιστον 
χ μέρας πρό τή ; ένάρξεως τής δοκιμασίας είς τό Ύπουργεϊον τών 
Ε κκλησιαστικών μετά τής αίτήσεώς του α ')  έπίσημα πιστοποιητικά 
μαρτυροΰντα δτι έ/ει την νόμιμον ηλικίαν καί τά  λοιπά νόμιμα 
ΐϊροσόντα, β ')  δήλωσιν τών τόπων, έν οίς υπηρέτησε καί τών λόγων, 
δι’ οΰς μετετέθη ft άπελύθη τής ΰτηρεσίας ft δι’ έλαφροτέρας ποινής 
■έτιμωρήθη, καί γ ')  ά ντ ίτυπα  συγγραφών, άν έχ/j συγγράψει ft μ ,ζτχ-  
-φράσει το ιαύτας.



Ά ρ θ ρ . 4 . Ή  δοκιμασία είνε θεωρητική καί πρακτική .
"Αρθρ. 5 . Πρακτικώς διδάσκονται οί υποψήφιοι : α ')  διδάσκον

τες δύο έκαστος μ αθήματα , ών τό ετερον λαμβάνετα ι έκ τοϋ κλάδου· 
τών φυσιογνωστικών, β ')  έλέγχοντες ένώπιον της έπιτροπείας γενο- 
μένην διδασκαλίαν άλλου υποψηφίου, ού ήκροάσαντο διδάσκοντος, 
γ ' )  άνακοινούντες πρός την έπιτροπείαν προφορικώς καί έγγράφως 
τάς περί τού σχολείου, ο κ α τ ’ έντολήν της έπιτροπείας άπεσκέψαντο*. 
παρατηρήσεις α υ τώ ν , άναφερομένας είς τήν θέσιν τοϋ διδακτηρίου, 
τόν φωτισμόν καί τόν αερισμόν τών αιθουσών, τήν κρατοϋσαν έν τ φ  
σ^ολείφ καθ’ δλου καθαριότητα, τήν ποιότητα τών σχολικών έπ ί— 
πλων καί οργάνων, τό ήθος τών μαθητών καί τήν διδακτικήν ικα 
νότητα  τών διδασκαλων, δ’ ) έπισκεπτόμενοι 3 ή 4 οικοδομήματα 
καί άναπτύσσοντες έγγράφως τούς λόγους, δι’ οΰς νομίζουσιν οτι 

πρέπει εν τούτων κατά  προτίμησιν τών άλλων νά μισθωθί) ώς 
δ ικακτήριον.

”Αρθρ. 6. Θεωρητικώς έζετάζοντα ι οί υποψήφιοι α ')  γράφοντες 
ά ναλυτικώ τατα  έκαστος πώς νομίζει ότι δύναται προσφορώτερον ύφ 
οΰς 030υς ζώμεν έν Έ λλα δ ι σήμερον νά κανονισθν*, ζήτημα εκ τών 
άναφερομένων είς τήν έκπαίδευσιν ή τήν αγω γή ν, β ')  άναπτύσσοντες 
γραπτώς, ζήτημα έκ τής σχολικής υγιεινής είλημμένον, γ ' )  ά ναπ τύσ 
σοντες έγγράφως θέμα είλημμένον έκ τής κανονιζούσης τά  τής δημο
τικής έκπαιδεύσεως νομοθεσίας καί προτείνοντες έκαστος τήν κ α τ ’ 
αΰτόν κρατίστην τροποποίησιν τών σχετικών πρός τό άναπτυχθέν 
θέμα διατάξεων.

Ά ρ θ ρ . 7 . Τά πρός άνάπτυξιν διδόμενα θέματα όρίζονται διά 
κληρώσεως έκ 10 ή 12 ζητημάτων έξ έκάστης τών τριών κατηγο
ριών, τά  όποϊα έκλέγει ή έπιτροπεία εΰθύς πρό τής ένάρξεως έκάστης. 
δοκιμασίας.

Δ ιά κληρώσεως ωσαύτως βρίζονται καί τά  έν τ φ  δημοτικφ σχο- 
λείίρ ύφ’ έκάστου τών υποψηφίων διδαχθησόμενα μαθήματα , άνακοι- 
νοϋνται δέ τα ύ τα  τοΐς διδαξουσι δύο ώρας πρό τής διδασκαλίας ΐνα. 
παρασκευασθώσιν είς ταύτην ένώπιον τής επιτροπείας.

Άρθρ. 8. Ή έπιτροπεία δύνατα ι, άν κρίν/ι τοϋτο άναγκαΐον,. 
νά καλέσγ) τινάς ή πάντας τούς υποψηφίους νά άναπτύξωσι προφορι
κώ ς τάς έγγράφως διατυπωθείσας γνώμας περί τών έν τφ  6<ρ άρθρψ. 
τού παρόντος διατάγματος μνημονευομένων ζητημάτω ν.

Άρθο. 9 . *Η έπιτροπεία άποφαίνεται κατά  πλειονοψηφίαν τίνα ς 
τών ύποστάντων τήν δοκιμασίαν ταύτην κρίνει ικανούς νά κα τα λά - 
βωσι τάς θέσεις έπιθεωρητών δημοτικών σχολείων.

Ά ρ θ ρ . 10. Ό  πρόεδρος τής έπιτροπείας μετά τό πέρας τής δο
κιμασίας υποβάλλει είς τό έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως Τπουργεΐον τά  κατά τήν δοκιμασίαν συντα - 
χθέντα πρακτικά , π ίνακα  τών εΰδοκιμησάντων ώς καί τών ά π ο τυ - 
χόντων υποψηφίων καί τά  γραπτά δοκίμια αυτών.

Άρθρ. 11. ΙΙρός πλήρωσιν κενής θέσεως έπιθεωρητοϋ δημοτικών 

σχολείων διορίζεται, προτάσει τού έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τή ί 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργού έκ τών εΰδοκιμησάντων κατά 
τήν συμφώνως τ φ  παρόντι δ ια τάγμ ατι γενομενην δοκιμασίαν ή έκ 
τών έ^όντων τά  εν άρθρψ 38 τού #ΒΊΜΘ νόμου μνημονευόμενα 
προσόντα. Ά λ λ ά  καί είς νέαν δοκιμασίαν δύναται τό Τπουργεΐον 
τών ’Εκκλησιαστικών νά καλίΐ τούς θέλοντας νά καταλάβωσι θέσιν 
έπιθεωρητοϋ δημοτικών σχολείων κενωθεϊσαν καί τούς εΰδοκιμήσαν- 
τας έν τν) νεωτέρα νά προτιμήσγι τών άλλων.

Άρθρ. 12. Κ αταργεϊται τό άπό 1ης Αΰγούστου 1900 «περί 
δοκιμασίας τών έφιεμένων νά διορισθώσι νομαρχιακοί έπςθεωρηταί τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως» Ήμέτερον δ ιάταγμα .

Είς τόν αΰτόν Ή μέτερον Υπουργόν ανατίθετα ι ή δημοσίευσις 
καί ή έκτέλεσις τού δ ιατάγματος τούτου.

Έ ν Ά θήναις τή 27 Αΰγούστου 1910 .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ό  Υπουργός 

ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟ ΥΛΟΣ



m

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΙΙαρακαλοϋνται οσοι Ικ τών μελών ·/) συνδρομητών τοϋ περιοδι

κ ο ύ  καθυστερούσι τάς συνδρομάς των νά άποστείλωσι ταύτας πρός 

τόν κ. Κ. Σβάρναν ταμ ίαν τοϋ Συνδέσμου, όδος Μαραθώνος άρ. 5 0 .

Έ πίσης παρακαλοϋνται οί μετά τί!ς Τραπεζτ,ς Μιτυλήνης συναλ

λασσόμενοι νά άνανεώσωσι τά  διαπιστευτήριά των πρό τοϋ μηνός 

Δεκεμβρίου e. if. Τά νέα διαπιστευτήρια θέλουσι διανεμηθώ ΰπό τοϋ 

ταμί^υ κ. Κ. Σβάρνα.

(Έ κ  τοϋ γραοείου τοϋ Συ^οέσμου).

“Α Σ Π Ι

ΙΙεμ ιο δ ικ ο ν  π α ιδ α γω γ ικόν  δεκαπενθήμερον

"Οργανον τοΰ ΙΙαγκρητίου Δημοδιδασκαλικοϋ Συλλόγου.

Ύ π ό  τών έν Κρήτη, συναδέλφων έκδιδεται τό ανωτέρω περιοδι
κόν, τό όποιον διά τήν ύπέροχον παιδαγωγικήν καί ποικίλην ΰλην 
προώρισται λίαν ταχέως νά καταλαβγί θέσιν μεταξύ τών πεώτων τοι- 
ούτων περιοδικών' δ ι’ ο καί ό ΊΙμέτερος Σύνδεσμος συνιστώ θερμώς 
αύτό είς τά  μέλη αύτοϋ κα< είς τούς συνδρομητάς τού παρόντος π ε 

ριοδικού, ώς περιοδικόν ώφελιμωτατον είς τούς κ .κ . δημοδιδασκάλους.

Έτησία συνδρομή δραχ. χρ. 6.

Διεύθυνσις : Βα Δημοτικ. σχολείων Χανιών Κρήτης.

Π. Π. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Η ΐΤΑΙΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ Κ Α Β ’ Η Μ Α Σ  ΕΛΛΗΝΩΝ
Κ ατά  μ ε τάφοαο ιν  έκ τον  Γ ερμα ν ικ όν  

ΥΠΟ Γ. Γρ.

(σιη'έχεια έκ τής σελ. 105 τοΰ Δ' τόμου τεύχ. Δ'.)

Τήν ταχίστην δ’ αποπομπήν τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου άπειρ- 
•γάσατο καί αύτό τό ύπουργεϊον τής Έκπαιδεύσεως, δπερ διωργάνω- 
σεν εύθύς κατά τό δεύτερον ετος τής λειτουργίας τοϋ έν Ά θή να ις  Δ ι
δασκαλείου ετι εν ετει 1879 μαθήματα παιδαγωγικής διά τούς πα 
λαιούς διδασκάλους έπί τεσσαράκοντα ημέρας, καθ’ ας ούτοι έδιδά- 
σκοντο τήν χρήσιν νέων μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής. Οί δ ιδά
σκαλοι, γέροντες και νέοι, προσήλθον προθύμως εις τά μαθήματα 
ταΰτα, ϊνα  μή φανώ σι όπισθοδρομικοί, άλλά ζηλωταί τής προόδου. 
Ά λλά  τί ήδύναντο νά εννοήσουν εκ τοϋ νέου συστήματος τοϋ επιστη
μονικού καϊ ψυχολογικού άνθρωποι μικράς παιδεύσεως, έγγηράσαντες 
-δέ είς τήν χρήσιν συστήματος έκπαιδευτικοΰ, οπερ τοϊς άφήρεσε και 
τόν ολίγον νοΰν, δν είχον; Βεβαίως διά τόν μηχανισμόν τής αλληλοδι
δακτικής μεθόδου, ήτις ούτε ψυχολογίαν, ούτε πρακτικήν φιλοσοφίαν, 
-ούδέ άνωτέραν τινά παίδευσήν άπήτει, ήσαν διδάσκαλοι κατάλλληλοι. 
Μηχανικά συστήματα κινούνται διά μηχανών. Ά λλά  πώς ήτο δυνατόν 
οί δυστυχείς ούτοι άνθρωποι νά είσδύσωσιν είς τόν λαβύρινθον τής 
«πιστήμης άνευ προπαιδείας επιστημονικής επαρκούς, άνευ μάλιστα 
ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς  -, Κ αί ούτω συνέβη, δπερ προσεδόκα τις, οί παλαιοί διδά- 
■σκαλοι διά τής 40ημέρου διδασκαλίας ονι μόνον νά μή εννοήσουν 
τίποτε εξ δσων Ιδιδάχθησαν, άλλά νά  καταφρονήσουν καί τήν μέθο
δον τής αλληλοδιδακτικής, ήν Ιφήρμοζον μέχρι τοΰδε.



Κ αι οΰτως έφηρμόσθη είς αύτούς ή παροιμία: Έ πήγαν για  μαλλί, 
και ήλθαν κουρεμένοι.

Ά λλα  τό κακόν δέν ήτο τοϋτο μόνον. Οί παλαιοί οΰτοι αλληλοδι
δακτικοί διδάσκαλοι μέ τά ολίγα μαθήματα, τά όποια ήκουσαν καί τά 
όποια δέν ένόησαν, ενόμισαν εαυτούς πλέον άνακαινισθέντας. Κ αί 
διά νά κατορθώσουν τόν σκοπόν, τόν όποιον έπεδίωκον, ενεφανίσθη- 
σαν είτε κατά συνήθειαν είτε καθ’ ύπόκρισιν ώς ενθουσιώδεις οπαδοί 
τοΰ νέου συστήματος, τό όποιον ήγνόουν, καί τοΰ οποίου παρέλαβον 
εξωτερικά σημεία δλως δευτερεΰοντα τοϋ συστήματος καί είσήγαγον 
εις τα σχολειά των. Τοΰτο έκίνησε τών νέων παιδαγωγικών άνδρών 
τήν συμπάθειαν, ήτις δέν έβράδυνε διά τών πολιτικών άνδρών τής 
χώρας νά φθάση μέχρι τής Βουλής, ήτις έψήφισε νά παραχωρηθώσι 
καί εις τούς άνακαινισθέντας παλαιούς διδασκάλους τά προνόμια τών 

νέων διδασκάλων καί κατά τόν μισθόν καί κατά τήν διεύθυνσιν τών 
σχολείων. Δέν άρνοΰμαι δτι έπρεπε νά βελτιανθή πως ή οικονομική 
θέσις καί τών παλαιών δημοδιδασκάλων μάλιστα δέ τών τριτοβαθ
μίων, οιτινες έλάμβανον 60 δραχμάς τόν μήνα. Ά λ λ 5 ή Κυβέρνησις, 
αφομοιωσασα τους παλαιούς δημοδιδασκάλους πρός τούς νέους καθ’ 
όλην τήν γραμμήν καί κατά τόν μισθόν καί κατά τά δικαιώματα, 
έ'πραξε περισσότερον τών δσων εδικαιούτο νά πράξη.

Ή  ίσοπέδωσις αύτη παλαιών καί νέων δημοδιδασκάλων, χωρίς 
νά ληφθή καθόλου ύπ’ όψιν ή κολοσσιαία διαφορά τών νέων καί 
κατά την γενικήν μόρφωσιν καί κατά τήν ειδικήν τήν παιδαγωγικήν, 
έ’σχε βλαβερωτάτην ροπήν είς τήν δημοτικήν ήμών έκπαίδευσιν καί 
άνέκοψε τήν πρόοδον αύτής. Οί νέοι δημοδιδάσκαλοι οΰτω έθεώρη- 
σαν τήν άφομοίωσιν ώς σοβαράν πρός αύτούς καί τήν πολιτείαν 
παρασπονδησασαν, οί δέ παλαιοί, έξησκημένοι εις τά μέσα τής απο
τελεσματικής ένεργείας αύτών πλησίον τής λεγομένης πολιτικής, άνε- 
θάρρησαν έκ τών νέων προνομίων καί έγιναν έξ άρχομένων οί άρ
χοντες πλέον τής κινήσεως τής δημοτικής έκπαιδεΰσεως. Κ αί ούτω  
βλέπομεν είς τό σχολεΐον είσελαΰνοντα τόν παλαιόν μηχανισμόν καί 
κυριαρχοΰντα. Παλαιοί δημοδιδάσκαλοι πανταχοΰ ειχον τήν διεΰθυν- 
σιν τών σχολείων, οί νέοι έτέλουν ύπό τάς διαταγάς αύτών. Τοΰτο- 
ήτο διά τούς ενθουσιώδεις καί φιλοπονωτάτους νέους διδασκάλους 
μας απροσδόκητος ψυχρολουσία. (Ακολουθεί)

Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ
ΚΑΙ  Η Α Ν Α Ι Ϊ Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Η  Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Α

Πολλά παιδία δέν ωφελούνται έκ τών αναγνώσεων, τάς όποιας 
άκούουσιν ή τάς κάμνουσιν αύτά  τα ϋ τα , διότι ή φαντασία των δέν 
είνα ι ενεργητική. Τ ινά έχουσι τό δώρον νά φαντάζω ντα ι αμέσως τά  
πράγμ ατα , τά  όντα, τάς πράξεις, περί ών πραγματεύονται α ί άνα- 
ναγινωσκόμεναι σελίδες. Συντάσσουσι τα ύ τα  ταχέως έν τ φ  πνεύματά 
αυτώ ν, αντικειμενοποιούσα αυτά , νομίζουσιν ότι βλέπουσιν α ύτά . 
Αυτοί είνε οί μαθητα ί, οί όποιοι θά αίσθανθώσι βαθύτατα  τά  συναι
σθήματα τών ηρώων ένός δράματος ή μιάς διηγήσεως, διότι υπάρχει, 
στενή σχέσις μεταξύ τής ισχύος τής συναισθήσεως καί τής σφοδρότη- 
τος τής φαντασίας. Ά ντ ιθέτω ς, πόσοι μαθηταί άκούουσι τάς σαφε- 
στάτας καί ζωηροτάτας περιγραφάς χωρίς νά φαντάζω ντα ι α ύτά ς , 
καί μένουσιν άπαθεϊς κατά τήν άνάγνωσιν τών μάλλον συγκινητικών 
σκηνών ! Αί εικόνες εμφανίζονται έν τώ  πνεύματι αυτών άνευ ακρί
βειας καί άνευ χρώματος. Έ ξ  άλλου είνε άνίκανοι νά έξέλθωσι έξ ε
αυτώ ν, νά έξέλθωσιν έκ τής προσωπικότητας αυτών άκαριαίως, προσ- 
καίρως, όπως κοινωνήσωσιν εύγενών συγκινήσεων, α ί όποιαι θά κ α τέ- 
λειπον έν ταίς καρδίαις των επιδράσεις σωτηρίους.

Δέν φαίνετα ι ήμΐν αδύνατος ή θεραπεία αύτών άπό τής άπαθεία ; 
ταύτη ς , διά καταλλήλου ένεργείας θά ήτο δυνατόν άναμφιβόλως νά 
όδηγηθώσι νά βλέπωσι καί νά αίσθάνωνται τά  άναγινωσκόμενα. Κα: 
πρώτον πρέπει νά συστηθί αύτοίς νά καταβάλωσι προσπάθειαν πρός 
τούτο , διότι ίσως δέν υποπτεύονται αύτό - έπειτα νά παρασ7 εθΐί 
αύτοίς συνδρομή παρά τών διδασκάλων διά πάντων τών δυνατών 
μέσων.

Ά ν  ή γενομένη διδασκαλία υπήρξε συγκεκριμένη, άν έδειξαν τοΐς



μαθνιταϊς καί ώθησαν αΰτοΰς νά παρατηρώσιν ε» τοΰ σύνεγγυς τά  
πλεϊστα  τών περικυκλούντων «ΰτοΰς πραγμάτων καί δντων, άν προς 
τούτο ς τί) βοηθεία τών π ινάκων καί εικόνων ήδυνήθησαν νά κατα- 
στήσωσιν αύτοΐς γνώριμα τά  ζφα  καί τά  φυτά τών ξένων τόπων και 
τάς διαφόρους τίίς φύσεως άπόψεις, οί μαθηταί έχουσιν ήδη εν τ φ  
πνεύμ ατι αύτών σχεδόν πάντα  τά  άναγκα ϊα  ύλικά διά νά φαντάζων 
τα ι και νά βλέπωσι μ ετ ’ ακρίβειας τάς περιγραφάς ή τάς διά λέ
ξεων εικόνας, άς συναντώσιν έν τα ϊς άναγνώσεσιν α ύτώ ν. Ά λ λ ά  τά  
ύλ ικά  ταϋτα  δσον ολίγον καί άν είναι παλα ιά  έξηλείφθησαν ήδη κατά  
τό ήμισυ, συνεχύθησαν μ ετ ’ άλλω ν. Διά τούτο ό διδάσκαλος θά 
επραττε καλώς άν κατά  την πορείαν τής άναγνώσεως ή πριν άρχίσγι 
αυτήν προεκάλει τούς μαθητάς νά άνακαλώσι τάς αναμνήσεις τω ν , 
άν έβοήθει αΰτού; νά άνακαλώσι σχήματα καί χρώματα άποβάντα  
άσαφ ΐί, καί άν έν άνάγκν) έπανέφερε πρό τών οφθαλμών αΰτών τάς 
άναγκα ιας εικόνας καί π ίνακας. Καί διά νά φέρω εν παράδειγμα 
άπλούστατον, προκειμ,ένου νά γίνγι ή άνάγνωσις τοϋ μύθου αδρϋς καί 
κάλαμ ος» , είναι βέβαιον δτι τό παιδίον θά ανάγνωση καί θά μάθ·/) 
μ ετά  περισσοτέρας ήδονης τά  περί τϊίς δρυός καί τού καλάμου έάν, 
ώς ακούει τόν τ ίτλο ν , έπαναβλέπτ) μετά καθαρότητος δρϋν καί κά
λαμον ή τουλάχιστον τήν εικόνα τοϋ δένδρου κα ί τοϋ φυτού. Έ π ί
σης, άν κατά τήν πορείαν τής άναγνώσεως, οταν ό μαθητής θά εχν) 
τελειώσει τον στίχον τούτον : «είς τροχίλος δι’ ύμας είνα ι βαρύ φορ- 
τ ίο ν » , βλέπ») τό ταπεινόν πτηνόν νά έπιπίπτν> έπί τοϋ καλάμου κα ί 
νά  ποινί αύτό νά κλίννι τήν κεφαλήν. Θά επρεπεν έπίσης νά περιμέννι 
τήν μανίαν τίΐς θυέλλης, καί μετά τήν λνίξιν τϊίς άναγνώτεως, νά π α - 
ρατκρΐΐ α ίαν στιγμήν τήν μεγάλην δρϋν έξηπλωμένην έπί τοϋ έδά- 
φους. Ε ίνα ι βέβαιον δτι οί πλείστοι μαθηταί δέν θά κάμωσι φυσικά 
τήν προσπάθειαν ταύ τη ν ,ή τ ις  έν τούτοις θά έπρομήθευεν αύτοΐς πραγ
ματικήν ηδονήν καί άνευ τίίς όποιας δέν ύπάρχουσιν αναγνώσεις 
άληθώς ωφέλιμοι. Δ ιά τοϋτο 6 διδάσκαλος οφείλει νά παρορμήσν) αΰ- 
τους εις τοϋτο καί νά δώσγι την πρώτην ώθησιν είς τήν άναπαραστα- 
τικήν αΰτών φαντασίαν.

Ά ναμφιβόλως ό διδάσκαλος θά έπ ιτύχη τούτο πρό πάντω ν τ·<5 
βοηθεί^ τών εικόνων, περί ών έλέγομεν άνωτέρω, καί τών σχολίων, 
St’ ών θά συνοδεύσϊ) τήν άνάγνωσιν. Ά λ λ ά  θά ήδύνατο πλήν τούτου 
νά  διευκολύνγ, τήν άναπαράστασιν τών πραγμάτων καί τών δντων 
διά τ ινω ν κινήσεων τοϋ σώματος, καί ίδί$ τών χείρών, αί όποΐαι θά 
έσχεδιογράφουν τάς γραμμάς τ^ς περιφερείας τών πραγμάτω ν, ή θά 
ήκολούθουν τάς κινήσεις τϊίς πράξεως, άλλοτε βραδείας, άλλοτε τα 
χείας. Τέλος ό διδάσκαλος διαθέτει καί άλλο μέσον δπως διασείν) 
τήν οκνηρίαν τής φαντασίας τών πα ιδ ίω ν, τούτο είναι ή καλή ά νά - 
γνωσις. Έ ά ν άναγινώσκη, καλώς, θά έπιτύχν) νά ζωγραφίζγ) διά τής 
φωνϊίς καί οί μαθητα ί άνευ μεγάλης προσπαθιίας θά βλέπωσι νά έμ- 
φανίζωντα ι πρό αΰτών τά  πράγμ ατα , τά  όντα καί α ί πράξεις, ώς έν 
τ φ  άναγινωσκομένφ τεμ α χ ίφ  περιγράφονται.

Πριν δέ τελειώσωμεν, προτείνομεν καί μικρόν τινα  τρόπον ένερ
γείας, είς δν εδωκαν ήμΐν νύξιν α ί πρώται γραμμαί τοϋ είς τήν Α ν α 
τολήν ταξειδίου τού Λαμαρτίνου. Οΰτος γράφει « Ή  μήτηρ μου εί^ε 
λάβν) παρά τίίς μητρός αΰτϋς έν τη κλίνη τού θανάτου μ ίαν ώραίαν 
Β ίβλον, δπου μ ’ έμάνθανε νά άναγινώσκω , δταν ήμην μικρόν π α ι
δίον. Ή  βίβλος αϋτη περιεΐχεν εικόνας ιερών υποθέσεων ε ί; πάσας 
τάς σελίδας αύτής. Ή  εικών τής Σάρας, τοΰ Τωβίου καί τού ά γγέ- 
λου του, τού Ιω σήφ , τού Σαμουήλ κλπ . ύπϊίρχεν έκεϊ, έπίσης ήσαν 
έζωγραφισμέναι καί πάσαι έν γένει α ί ώραΐαι πατριαρχ:καί σκηναί, 
δπου ή σοβαρά, πομπώδης καί πρωτότυπος φύσις τ·?5ς Α νατολής 
είναι μεμιγμένη είς πάσας τάς πράξεις τής τόσον άπλής δσον καί 
θαυμασίας εκείνης ζων^ς τών πρώτων άνθρώπων.

"Οταν ειχον διηγηθί} πολύ καλά τό μάθτμά μου καί άναγνώσε* 
σχεδόν άνευ σφάλματος τήν ήμίσειαν σελίδα τής άγιας ‘ Ιστορίας, ή 
μήτηρ μου άπεκάλυπτε τήν εικόνα, καί κρατούσα τό βιβλίον άνοι- 
κτό·' έπί τών γονάτων της μοί έπέβαλλε νά παρατηρώ τήν εί<όνα 
εξηγούσα αΰτήν πρός ανταμοιβήν μ ο υ » . Δέν θά ήτο δυνατόν νά 
πράττωμεν κάτι παρόμοιον ; Νά έπιβάλλωμεν τφ  μαθητίΐ νά ά ναγ ι- 
νώσκη έν τφ  είκονογραφημένφ β ιβλ ίφ , έν ώ ή είκών θά είναι άποκε-



κρυμμένη, μέ την σύστασιν νά προσπαθί) πολΰ δπω; βλέπ·/j τ ί ά να - 
γινώσχει, δταν δέ έχν) τελειώσει τήν άνάγνωσιν, νά καλώμεν αΰτόν 
συγκρίν·/) την παράστασιν τών πραγμάτων μετά τη ; είκόνο; ; Μία 
τοιαύτη άντιπαράθεσι; θά είχε τό ενδιαφέρον τ η ;, θά έδιδεν εί; τό 
παιδίον την εξιν νά κάμννι έκκλησιν εί; τ ά ; πη γά ; τ ί ;  φαντασ ία ; του.

Ή  πείρα τών διδασκάλων θά δώσν) νύξιν άναμφιβόλω ; εί; εϋρεσιν 
μεθόδων πρακτικωτέρων η δραστικωτέρων τ ί ;  π :ό  μικρού μνημονευ- 
θειση;. ‘ Η μεΐ; έπιθυμοΰμεν ΐνα  οί διδάσκαλοι πεισθώσι / δτι τά  πλεϊ- 
στα τών παιδιών έχουσι την φαντασίαν νωθράν καί δτι ή πνευματική 
ά νά π τυ ξ ι; αΰτών εμποδίζεται ένεκα τούτου. "Όταν κατοοθωθί νά 
άφυπνισθϊί παρά τφ  μαθητίί ή δύναμι; αύτη τά  αντικείμενα θά έμφα- 
ν ίζω ντα ι α ΰ τφ , έν ώ θά άκολουθϊί διά τών οφθαλμών τ ά ; έντύπου; 
γρ αμ μ ά ;, μενά π ο λ λ ί; λαμπρότητο ;, καί τά  δντα θά όρθώνται ζων
τα νά  πρό τών οφθαλμών του. Βεβαίω ; καταδικάζονται είδη τινά  τη ; 
φ α ντασ ία ;, ά λ λ ’ είναι άναντίλεκτον δτι ή άναπαραστατική φα ντα 
σ ία , ήν φιλόσοφοί τ ινε ; ονομαζουσι δύναμιν ά ντιληπ τική ν, είναι μία 
μεγάλη βοήθεια εί; τόν μαθητήν κατά  πάσα ; τ ά ;  βαθμίδα; τ ί ;  έκ - 
πα'δεύσεω; αΰτοϋ.

(Μ ετάφρασι;). I .  Ι 1 * χ α 6 ιό λ ο ς

Ε Κ  Τ Η Σ  Ψ Υ Χ Ο / Ι Ο Π Α ί
DR. Μ. J A H N

κατά μετάφρασιν

Ε Π Α Μ Ε Ι Ν Ω Ν Δ Α  Γ . Π Α Π Α Μ Ι Χ Α Η Λ  Δημοδιδασκάλου
(Συνέχεια έκ τής σελ. 119 τοΰ Λ' τεύχους).

Ή  π ϊ Λ ϊ γ ω γ ι χ ή  α π ο υ δ α ι ό τ η ς  χ ώ ρ ο υ  
κ α ί  χ ρ ό ν ο υ  φ α ν τ α ρ ία ς .

Αί τελευταιον μναμονευθεϊσαι διαιρέσει; τη ; φαντασ ία ; διά τ » ν  
πα ιδαγωγικήν δέν έχουσι καμμίαν ιδιαιτέραν σημ ασ ίαν τό αύτό 
ισχύει περί σειρά; άλλων διαιρεσεων, α ί οποίαι παρουσιάζονται ε ί;

τήν ψυχολογίαν. Έξαίρομεν τοΰτο ενταύθα, Ϊνα μή ό πα ιδαγω γό ; 
φέρηται εί; τήν ψευδή σκέψιν, δτι παρ’ αύτοΰ κατά τήν σπουδήν τ ί ;  
ψυχολογία; εί; το ιαΰτα ζητήματα  έξαρτάται ή διάρθρωσι; καί συστη
ματοποιήσω τού οΰσιωδεστέρου. Τ αϋτα έπί τέλου; δέν παρακάμπτον
τ α ι ,  διότι άνήκουσιν ε ί; τήν έπιστημονικήν παρασκευήν. Ή  άξια τ ί ;  
ψυχολογία ; διά τόν παιδαγωγόν έ'γκειται κυρίω; ε ί; τό νά μάθν), 
ποιου εί’δου; παραστάσει;, σκέψει;, συναισθήματα, τάσει; έν τφ  π α ι-  
δίω ύπάρχουσι καί κ ινούντα ι, πο ια ; έπενεργεία; προκαλεΐ ή μεμονω
μένη έρώτησι; ή τό μεμονωμένον μέτρον τού διδασκάλου ή τοΰ π α ι
δαγωγού έν τφ  ψυχικφ βίω τοΰ τροφίμου, καί ποιαν έννομον διεξα
γωγήν ή έπίδρασι; πιθανόν έπιδέχεται. Ή  διάρθρωσι; τών ψυχικών 
ένεργειών λαμβάνει εΰρείαν σημασίαν, δταν α ί λεπτομέρειαι τών ένερ- 
γειών ώρισμένω; ταξινομώνται κκί άκριβώ; περιγράφωνται. Τ π ’ α υ 
τήν τήν εποψιν κατά βάθο; δέν είναι δυνατόν νά είναι επαρκή; ή π α ι
δαγωγική ψυχολογία.

Ε ί; τήν προηγουμένην παράγραφον έπραγματεύθημεν διά μακρών 
περί τη ; χώρου καί χρόνου φαντασ ία ; καί τών ένεργειών αύτών διότι, 
αυτη  είναι ή κυριωτέρα διαίρεσι; ή καί μείζονα πα ιδαγωγικήν σπου- 
δαιότητα έχουσα

1. Ή  έποπτική διδασκαλία χαρακτηρίζεται ώ ; πρώτη βαθμΐ;
πάση ; διδασκαλία; και δ ικα ίω ;. Δ ιότι ή ά νά π τυ ξ ι; τοΰ πνεύματο ; 
ευρίσκει τήν πρώτην α ΰ τ ί ;  έπιδοσιν έν τ φ  άντιλαμβάνεσθαι καί έπο- 
πτεύειν. Δ ιά τούτο παρουσιάζονται εί; το παιδίον κατά  τήν πρώτην 
•διδασκαλίαν ζφ α , φυτά , έργαλεία, γνωσταί άσχολίαι ανθρώπων κα ί 
τά  παρόμοια. Τό παιδίον πρέπει νά μανθάν·/) περί τοΰ 'ίππου, ή τοϋ 
ίχθύο; ή τοΰ π ίλου , τά  χρώματα, τά  μέρη, τήν μορφήν καί α ί ιδιό
τητες α ΰτα ι έν στεν·/5 αλληλουχία πρό; ά λλήλα ; δέον νάπεργάζωνται 
έσωτερικήν χώρου εικόνα τοϋ εποπτευθεντο;. Ινα τοΰτο κατωρθωστρ, 
είνα ι ανάγκη ή φαντασία  νά είναι ένεργό;· αύτη συνάπτει τά  πολλά 
χωριστά συστατικά μέρη κα ί τά  γνωρίσματα -τών πραγμάτων εί; συ
νολικήν εικόνα καί άν αύτά  ταϋτα  τά  άντικειμενα δέν είνα ι παρόντα. 
Δύναναί τ ι ;  άρα είπεϊν, δτι έναργεϊ; άντιλήψει; τότε κυρίω; είναι 
■δυναταί, όπόταν ή φαντασία γ ίνετα ι κυρία τών αντικειμένων τ .  I .



όπόταν οί αληθείς διά τών αισθητηρίων ερεθισμοί συμπληρώνται ού
τως ώστε τάς μεταβαλλομένας καταστάσεις τών άντικειμένων νά δια- 
τηρώμεν, ταύτας πρός τάς ήμετέρας νά σχετίζωμεν, καί οϋτω νά μαν- 
θάνωμεν καί έννοώμεν αύτάς. Ε πειδή φυσικφ τ φ  λόγφ  ή ένέργεια- 
τής φαντασίας κ α τ ’ άρχάς είναι άνάσκητος, επιτρέπεται τότε κατά·, 
την διδασκαλίαν νά προσάγωνται μόνον άπλα  καί ούχί πολύπλοκα 
άντικείμε^α καί γεγονότα.Ω σαύτως είναι ανάγκη νά χορηγήται είς τό 
παιδίον πάντοτε αρκετός χρόνος, ϊνα δύναται νά παρατηρΐ) τά  πράγ
ματα  έν ήσυχί(>ί. Τοϋτο σημαίνει τό αξίω μα , δτι διά τής έποπτικής. 
διδασκαλίας καί ft φαντασία, δέον νά καλλιεργήται. Δ ιότι κ α τ ’ άρ/άς 
όχι μονον ή έποπτική διδασκαλία δέν άσχολεϊται μέ την φαντασίαν 
καί διά την φαντασίαν άλλά  καί άντιτ ίθετα ι πρός αύτήν. ‘ Η έπο- 
πτεία  δέον νά άνταποκρίνηται κατά  τό δυτατόν εις τό διά τών α ι 
σθήσεων παρεχόμενον αντιληπτόν γενόμενον έν χώρω καί χρόνψ. Ή  
φαντασία τουναντίον π λ ά ττε ι καί διαμορφοί καί οταν είναι προσκε- 
κολλημένη είς την άντίληψ ιν έλευθέρως- διατεέχομεν δθεν τόν κίνδυ
νον αείποτε δι’ αύτής νά ΰποπεσωμεν είς πλάνας καί κενάς δοξασίας..,

2 . Α ί εικόνες τών έξωτερικών πραγμάτων δέον νά καταστώσι μό
νιμος ’ιδιοκτησία τ ί ς  ψυχής' δέον δέ καί κατά  τήν άνάμνησιν ή είκών 
έν τ·?ί τελειότητι αυτής αύθις νά έμ φ ανίζττα ι. Ή  πείρα όμως διδά
σκει, δτι τοϋτο ευθύς άμεσως δέν συμβαίνει. Έ άν ή φαντασία έκ νέου 
δέν άναζωπυρωθίΐ έκ τής ολικής εικόνος κατά  τήν άνάμνησιν σχεδόν 
πάντοτε μόνον συντρίμματά τινα  καθίστανται συνειδητά. Ό διδά
σκαλος δθεν έν απουσί^ τοϋ όφθέντος παραγγέλλει τήν αναπαραγωγήν· 
τής εικόνος τοϋ άντικειμένου έξ δλων τών μερών αύτοϋ καί τών ιδιοτή
των αύτοϋ. Κ ατά τάς ασκήσεις αύτάς παρέρχεται μείζων χρόνος παρά 
δσος έχρειάσθη δταν τό άντικείμενον ήτο καρόν. Αί ασκήσεις α ύτα τ 
σχηματίζουσιν οίονεί τήν δευτέραν βαθμίδα τής έποπτιχής διδασκα
λ ία ς. Τό ρηθέν άφο:2 τήν διδασκαλίαν τής φυσικής ιστορίας, τής φυσι
κής, τής γεωμετρίας /αί τών όμοιων μαθημάτων δταν πρόκηται νά 
θέσωμεν πρό τών οφθαλμών τών μαθητών πραγματικά αντικείμενα 
τής φυσεως ft τής τέχνης.

3 . Ώ ς γνωστόν δέν είναι δυνατόν πάντοτε νά δεικνύιομεν τά  περ»

ών ό λόγος αντικείμενα . Έ ν τ$  πατριδογνωσία, γεωγραφία, φυσική,, 
απευθύνεται κ α τ ’ άρχάς ό διδάσκαλος είς τήν πείραν τοΰ π α ιδ ιο ύ .Ε ν 
τεύθεν λοιπόν είναι άνάγκη ό μαθητής νά είναι είς θέσιν, ώς έν τ ϊΐ 
πατριδογνωσία, τά  πρότερον έποπτευθέντα πράγματα νά παριστ#. 
κατά  τήν άνάμνησιν ώς συνολικήν.

(Έ π ε τ α ι συνέχεια)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ό  φόβος παρά το ϊς  παισί.

Τό Σχολεΐον είναι έζοχον καί ά ναπεπταμένον πεδίον ψυχολογι
κών παρατηρήσεων, κα ί οί Διδάσκαλοι, οίτινες ήθελον άσχοληθίϊ 
σπουδαίως μέ τήν έπ ιστήμην ταύτην θά ήδύναντο νά δρέψωσι πολυα
ρίθμους δάφνας.

Ταυτοχρόνως αί ψυχολογικαί μελέται έπιτρέπουσι ik γνωρίσωμεν 
κάλλιον τούς μαθητάς έσωτερικώς καί συνεπώς νά διευθύνωμεν, ώ ί 
προσήκει, τήν αγωγήν των καί τήν έκπαίδευσίν των συμφώνως πρός 
τόν χαρακτήρά των καί τήν ικανότητά των.

Καί πρωτίστως ιδού εν φαινόμενον συχνότατον παρά τοϊς πβςισί : 
*0 Φόβος, δστις αποτελεί έλά ττω μ α , δπερ άνάγκη νά καταπολεμηθη- 
ά λλ ’ είναι πρόδηλον, δτι διά νά φθάσωμεν είς εν αποτέλεσμα πρέπει 
νά γνωρίσωμεν καλώς τό πράγμα αύτό καθ’ εαυτό.

Πρός τοϋτο έξεπόνησεν άρίστην έργασίαν ό κ . A. Binet Διευ
θυντής τοϋ έργαστηρίου τής φυσιολογικής ψυχολογίας τής Σαρβώννης, 
ήν επεμψε πρός τούς Δημοδιδασκάλους, έξ ών περί τούς 110 εύηρε- 
στήθησαν νά άποκριθώσιν εις τάς έρωτήματα τοΰ κ. Binet. Ε ν 
ταύθα θά προσπαθήσωμεν έν γενικαίς γραμμαίς νά δώσωμεν μίαν- 
ιδέαν σαφή τού σπουδαιοτατου τούτου ψυχολογικού φαινομένου.



Α .’ . «·»ύα'ί το ΰ  φ ό β ο υ .

Δεν πρέπει νά συγχέωμεν τόν δεδικαιολογημένον καί εύλογον φό
βον πρός τόν φό βο ν .'Ο  εύλογος φόβος έκδηλούται επί τί) παρουσία ·ίϊ 
έπί τί) ιδέα κινδύνου πραγματικού, δυνατού ή μόνον πιθανού καί μάς 
επιτρέπει νά ένεργώμεν μετά συνέσεως. Δεν είναι όμως τοιούτος καί ο 
φ όβος ,  δστις είναι εν αίσθημα αδικαιολόγητον καί παράλογον έπί τί) 
ιδέα κινδύνου ολως φαντασιώδους, τού σκότους π . χ . τών φαντα 
σμάτω ν, ή «πί τί) ιδέα κυνδύνου πραγματικού ά λ λ ’ άπολύτως α π ίθα 
νου. Τό αίσθημα τού φόβου είναι μ ία  στενόχωρος αδημονία δυσανά
λογος πρός τόν κίνδυνον.

Ό  εύλογος φόβος άλλως τε διεγείρει την προσχήν καί αΰξάνει 
τάς φυσικάς δυνάμεις.

Έ ν φ  δ αδικαιολόγητος φόβος ταπεινο ί τό άτομον, άφαιρεί ά π ’ 
αυτού έπί τ ινα  χρόνον τήν δύναμιν τοϋ όμιλεϊν καί πράττειν , επ ιφ έ
ρει ταραχήν εν τε τ φ  πνεύματι καί τί) μνήμγι καί τό στερεί έν μι£ 
λέξει δλων τών μέσων της ΰπερασπίσεως.

Μεταξύ τών αντικειμένων τοϋ φόβου παρά τοΐς παισί δέον νά θέ- 
σωμεν έν τί) πρώτϊ) γραμμ-7) τόν φόβον τ ί ς  νυκτός $ τόν φόβον τοϋ 
σκότους δπερ ταϋτόν. Γενικώς ό φόβος τών παίδων άπευθύνετα: είς 
πράγματα κακώς νοούμενα, μυστηριώδη, καί αόριστα, καί έν γένει 
εις τό άγνωστον.

Τό σκότος έμποδίζον τους οφθαλμούς άπό τόν ακριβή έλεγχον 
τών πραγμάτω ν, διανοίγει τό πεδίον της φαντασίας είς τους παϊδας? 
οΐτινες δύνανται τότε νά φαντάζω ντα ι εν πλ ίθο? πραγμάτων τρομε
ρών. Έ ν τί) χΰτ?ι κατηγορία, είς ην καί ό φόβος τ ί ς  νυκτός, πρέπει 
νά θέσο»μεν πλ ίθος άλλων φόβων, οιτινες δέν είναι ίσοι δσον οί φόβοι 
τού άγνώστου καί τοϋ μυστηριώδους, π . χ . τόν φόβον τών προσωπί
δω ν, της μοναξιάς, τών φαντασμάτων, άραπηδων, λύκων κ .λ .π .

Δευτέρα κατηγορία φόβων είναι οί παραγόμενοι έκ τών βίαιων 
χρότων, ώς έκ τ ί ς  έκπυρσοκροτήσεως τών όπλων, πυροτε/νημάτων, 
κρότος κεραυνού, έκπωμάτισμα φιάλης λεμονάδας ή γκαζόζας κ .λ .π .
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Οί φόβοι ούτοι τυγχάνουσι συχνοί παρά τοΐς κορασίοις, άλλά  καί τά  
μικρά πα ιδ ία  δέν είναι άπηλλαγμένα  τούτων.

Είς τήν τρ ίττν κατηγορίαν δυνάμεθα νά κατατάξωμεν τούς φό
βου ς τούς προεοχομένους έκ μικρών ζώων, γαλώ ν, καμπώ ν, αραχνών, 
κοχλιών, κ .λ .π .

Είς τήν τετάρτην κατηγορίαν περιλαμβάνεται ό υπερβολικός φό
βος κινδύνου άπλώς δυνα-οϋ, ώς ό φόβος τ ίς  συναντήσεως έν τ ίϊ όδφ 
ένός μεθύσου ή έπα ίτου , ή άτόμου άμφιβόλου διαγωγής κ .λ .π .  ή ό 
φόβος δτι τήν εσπέραν π .χ . κλέπτα ι είναι κεκρυμμένοι ΰπό τήν κλίνην.

Τέλος πρέπει νά διαλαβωμεν τούς φόβους, οιτινες είναι άποτέ- 
λέσμα μιάς άναμνήσεως δυσαοεστου γεγονότος, παιδίον καθίστατα ι 
π .χ .  δειλόν συνεπείς έντομ ίς τίνος. “Έτερον δπερ κατά  λάθος εχει 
καταπλακω θί1, ύπο ποδηλάτου τρέμει διερχόμενον διά πολυσυχνά- 
στου όδοΰ. ‘Έτερον δπερ κατά λάθος έβράχη έν τ ιν ι ρυακίψ, φοβείται 
τό ϋδωρ καί προφυλάσσεται νά μή διέλθ·/) ποτέ πλησίον ρύακος. κ .λ .π .

I*’ Γ νω ρίσματα , το ΰ  φ όδου

Τά γνωρίσματα τού φόβου δύνανται νά συνοψισθώσιν είς τρεις κα 
τηγορίας.

Ιον) Είς μέσα ΰπερασπίσεως. Ή  άκράτητος φυγή (φ ευγάλα ), ή 
φυγή πρός πρόσωπον ικανόν νά ΰπερασπίζ·/) τό τέκνον, α ί χειρονομίαι 
καί αί προφυλάξεις αί ληφθήσαι διά νά άποφύγωσιν εν κτύπημα η 
μ ίαν άπειλήν.

2ον) Είς έκδηλωτικά τού φόβου σημεία. Αί κραυγαί, α ί ταρα- 
χαί τού σώματος (τρεμούλα) είναι δύο συχνότατα ένδεικνύμενα ση
μεία τού φοβου. “Ερχονται κατόπιν ή ώχρότης τ ίς  μορφής, ή ά λ - 
λοίωσις τών χαρακτηριστικών, άνοιγμα τών όφθαλμ,ών, ή συνοχή 
τ ίς  ά να π νο ίς , τό καρδιοκτύπι, καί τά δάκρυα

καί 3ον) Είς φαινόμενα τ ί ς  παραλυοίας, α ιτ ινα  είναι έκ τούτου 
συχνότατα. Τό παιδίον μένει άκίνητον, προσηλωμένον έν τ φ  έδάφει 
μή δυνάμενον οΰτε νά κ ιν ίτ α ι οΰτε νά όμιλίί.

Παρετήρησαν, δτι συνήθως οί παϊδες οί μάλλον δειλότεροι είναι



εκείνοι ών υγεία είναι επισφαλή; καί ών ή μυωνική δύναμις είναι κα 
τώτερα κατά  μέσον δρον* άλλά  τοΰτο δέν άποτελεΐ καί κανόνα από
λυτον.

*Υπό τήν εποψιν δέ τών πνευματικών χαρακτήρων τών δειλών- 
παιδιών δυνάμεθα νά εΐπωμεν :

Ιον) “Οτι δέν υπάρχει οΰδεμία σχέσις μεταξύ τϊίς άναπτύξεω ς 
τοΰ φόβου καί τϊίς π νευμ ατικ ές άναπτύξεως καί

2ον) “Οτι τά  παιδία τά  ζωηράν φαντασίαν έ'χοντα προδιατί
θενται ευκόλως είς τόν φόβον.

Γ' Μετάδοσις φόβου.
tr

Ό  φόβος είνα ι αί'σθημα^λιαν ^μεταδοτικόν ώς ό γέλως καί μ ά 
λ ισ τα , δταν ό διδάσκαλος ·/)Ji) διδάσκαλος δίδωσι τό παράδειγμα.

Δύο είδη μεταδόσεως τοΰ φόβου συμβαίνουσιν έπί τών πα ιδ ιών, 
α ')  Α ίφ ν ιδ ίω ς . Συμβαίνει δέ ή μετάδοσις αυτη  τοΰ φόβου έπί 

παρουσία τοΰ κινδύνου διά χειρονομιών, φυσιογνωμικών έκδηλώσεων, 
αιφνίδια καί δι* α π ’ ευθείας [ μιμήσεως παράγουσα τρόπον τ ινά  έπ ι- 
δγ-,μίαν φόβου καί

β ')  Β ρ α δ έω ς . *Η μετάδοσις «ΰ τη  γ ίνετα ι βραδεία καί λανθά- 
νουσα διά τών ομιλιών δλων τών ήμερών καί τών παραδειγμάτων.

Α ί ίστορικαί διηγήσεις τρομερών ή άπλώς δραματικών διατηροΰσι 
τόν φοβον καί προδιαθέτουσιν είς τοΰτο. Ίδοϋ εν παράδειγμα ίιη γ η -  
θέν ΰπό τίνος δημοδιδάσκαλου. «Μ ία μικρά κόρη 5 έτών, ήν ούδέν 
έτρόμαξεν έως τότε, κατέστη δειλή σονεπει^ διηγήσεως γενομένης έν 
τ φ  Νηπιαγωγείο), διηγήσεως έν τ ’/i όποια ο λόγος ήτο περί τεράτων 
καί συγκεκριμένως περί ανθρώπων μέ κεφαλήν 'ίππου. Έχρειάσθησαν 
μερικά ετη διά ν ’ α πα λλα γή  τής ιδέας τών τεράτων τούτων, ά τινα  
τόσφ τήν έστενοχώρου/ τήν ήμέραν, δσφ τήν έτάραττον καί τήν ν ύ 
κτα . Ιδου ακόμη έ’τερον παράδειμα. Έξηκρίβωσα φόβον είς τήν μ ι-  
κράν μου κόρην ηλικίας 7 ετών συνεπεία μιάς διηγήσεως περί συναν - 
τήσεως βρυκολάκων. Τήν ακόλουθον νύκτα τϋς δμιλίας ταύτης μ ίαν 
ώραν μετά τήν κατάκλισ ιν μέ έκάλεσε· είχε τρομώδεις σπασμούς, oL

οφθαλμοί της ήσαν άγριοι καί δέν ήθελε νά τήν έγκαταλείψω  φοβου- 
μένη τούς βρυκόλακας, οΐτινες νίρχοντο νά τήν ζητήσωσι. Ά πεκο ι- 
μήθη έκ νέου άλλά  πλειστάκις τήν νύκτα έξέβαλλεν όξυτάτας κραυ- 
γάς έξ α ίτ ια ς τοΰ δτι έβλεπε τους βρυκόλακας, οΐτινες ήρχοντο νά 
τήν λάβωσι. Τάς έπομένας ημέρας δέν έφώναζε πλέον τήν νύκτα 
ά λ λ ’ ήρνείτο νά πνγαίνν) μόνη είς γειτονικόν τ ι μέρος, δταν ήτο νύξ.

“Οσον διά τάς κακάς πραγματείας είναι πρόδηλον δτι ΰποθάλ- 
πουσι καί προάγουσι τόν φόβον.

Α'. Μέσα θεραπείας

Τώρα πρέπει νά όμιλήσωμεν καί περί τοΰ τρόπου τής θεραπείας 
το ϋ  φόβου, ζητήματος, δπερ ένδιαφέρει όχι μόνον τόν ιατρόν ά λλά  
καί τόν Δημοδιδάσκαλον καί τούς γονείς.

Ιδού οί κυριώτεροι τρόποι διά νά φθάσωμεν άν μή είς καθολικήν 
θεραπείαν τουλάχιστον είς σπουδαίον μετριασμόν.

Ιον) Νά μή μεταχειριζώμεθα τάς σωματικάς τιμωρίας, τάς ά π ε ι-  
λάς καί τούς έμπαιγμούς. Ε κείνο , δπερ όφείλομεν νά έξορίσωμεν 
κατά τρόπον άκαμπτον, είναι ή βία έναντίον τών δειλών πα ιδ ιώ ν, ή 
βία ΰπό δλας τάς μορφάς, ήθικήν καί φυσικήν. Έ άν π .χ . εν παιδίον 
άρνήται νά καθίση είς σκοτεινόν μέρος, νά μεταβίΐ είς τό υπόγειον ή 
νά κάμη εν θέλημα είς τόν κήπον μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, δέν 
πρέπει μέ κανένα τρόπον νά βιάσωμεν αύτό δι’ απειλών καί άκόμη 
όλιγώτερον νά τό κτυπήσωμεν διά τήν άπείθειάν του. Α ί κτηνώδεις 
α ΰτα ι τιμωρίαι μεταχειρίζονται ΰπό τής πλειονότητος τών γονέων, 
οΐτινες εχουσι πολλάκις τάσιν νά κτυπώσι τά  πα ιδ ία , δταν τοϊς άνθί- 
σ τα ντα ι, ή νά τά  βιάζωσι νά έκτελώσι τήν πράξιν, ήν άρνοΰται νά 
πράξωσι. Διά νά άποδείξωμεν, δτι α ί σωματικαί τιμωρίαι δέν είναι 
φάρμακον λυσιτελές έναντίον τοϋ φόβου θά άρκεσθώ νά ένθυμηθώ δτι 

-οί κακομετα^ειριζόμενοι παίδες ΰπό τών γονέων των ζώσιν έντός ένός 
Όυνεχοϋς φόβου καί έκείνοι, οΐτινες εχουσι τήν συνήθειαν νά κτυπώ ντα ι 
^ιπό τών διδασκάλων σηκώνουσι τάς χείρας πρό τής κεφαλής καί προ-



φυλάσσονται, όταν πλησιάσωσιν ολίγον άποτόμω; πρός αύτούς οί δ ι
δάσκαλοι.

Πρέπει καλώς νά προσέχωμεν έπίση; νά μή ύποδεχώμεθα τούς 
φόβους διά τοΰ γέλωτος και τών έμπαιγμώ ν. Ό  φόβος είναι όντως 
αίσθημα ταπεινω τικόν, δπερ αναπτύσσεται j/άλιστα παρά τοΐς άδυ- 
νάτο ι; καί καχεκτικοϊ; παισί καί δπερ ύπεμφαίνει μ ίαν κατάστασιν 
ΰπερδιεγέρσεως τ ίς  φαντασίας, εϊτε κατάστασιν άδυναμ ία ; τ ί ς  θελή- 
σεως καί πολλάκις καί τά  δύο έν ταύτώ  πράγματι. Ό  δειλός είναι 
παιδίον στερούμενον ένεργείας ή θ ικ ί; .  Οί αστεϊσμοί δθεν δέν ένδεί* 
κνυντα ι προφανώς έκ τ ίς  φύσεως νά έπιφέρωσι μετριασμόν του /αρα- 
κτίρος του.

2ον) Νά περιωρίζωμεν τάς περιστάσεις, α ϊτινες παράγουσι παρά. 
τοϊς παισί τό αίσθημα τοΰ φόβου.

3ον) Νά μή διεγείρωμεν τήν φαντασίαν.
4ον) Νά έμβάλλωμεν είς τούς παΐδας πεποίθησιν, καί
5ον) Νά όδτ,γώμεν τούς παΐδας βαθμηδόν καί κα τ ' ολίγον εις 

εργα θάρρου;. Καθόσον τοντο κατά τόν Μ . A . R in e t ,  είναι τό κε
φαλαιώδες μέσον τ ίς  θεραπείας.

'Ο σκοπός, δν προτιθέμεθα είναι νά έζοικειώσωμεν βαθμιαίως τό 
παιδίον μέ τό άντικείμενον, ούτινος ε/ει τόν φόβον. Κ ατά τήν σ τ ιγ 
μήν τ ί ς  κρίσεω; (κρίσιμον σ τιγμήν), δταν δηλ. ό τρόμος είναι είς το 
επακρον (κα,τακόρυφον) δέν είναι καιρός νά παρέαβωμεν. Πρέπει νά 
προσέχωμεν νά ϊ·/γ έπέλθνι ή ηρεμία καί νά ένεργώμεν πάντοτε μετ* 
έξα ιρετικ ί; γλυκύτητος. Πώς δυνάμεθα τώρα νά καταφέρωμεν τόν 
παϊδα νά έκτελέσ·/) πραξιν οΐανδήποτε, ής ’έχει τόν φόβον ; Κ ατά πρώ
τον 'άπευθυνόμενοι είς την καλήν του γνώμην τόν είσάγομεν είς τήν 
ΰπόθεσιν καί τόν άναγκάζομ.εν νά ύπολογίσρ τά  πράγματα .

Έ άν πρόκειται περί πραγματικού κινδύνου εινε ίύκολον νά έξη- 
γησωμεν είς τόν παϊδα δτι ό φόβος τοΰ παραλύει τάς δυνάμεις, τόν 
φέρει είς κατάστασιν αδυναμίας καί τόν έμποδίζει κ α τ ’ ακολουθίαν 
νά  παλαίσνι πρός τόν κίνδυνον.

Δ ιά τούς φαντατιώδεις κινδύνους τοΰ δίδομεν έςήγησιν μετά ήρε-

μίας καί βεβαιότητος καί προσπαθοΰμεν νά τόν πείσωμεν περί τ ί ς  
πλάνης του κάμνοντες αύτόν νά έγγίση διά τοΰ δακτύλου τήν α ιτ ία ν  
της άπάτης. ’Α λλά πολύ συχνά δέν άρκεΐ ν ’ άπευθυνθώμεν είς τόν 
ορθόν λόγον, άλλά  παρίστατα ι άνάγκη νά θίζωμεν δλα τά  ισχυρά 
α ισθήματα, άτινα  ύπάρχουσιν έν α ύτφ  π . χ . τήν φ ιλα υτία ν, τήν 
άμ ιλλαν παρέχοντες ώς παράδειγμα συμμαθητάς του.

Ο παιδαγωγός οφείλει νά δεικνύτ) άπόλυτον ήρεμίαν καί ψυχικήν 
γαληνην όχι μόνον διά τών λόγων του, ά λλά  πρό πάντων διά τ ί ;  
ήσυχου καί φυσικίς θέσεώς του, οφείλει νά διδάσκ·/) διά τοΰ παραδείγ
ματος. tfO,Ti πράττετα ι έντυπώνεται καλλίτερον εί; τόν παϊδα παρ" 
δ ,τ ι λέγετα ι.

Ό  πα ιδαγω γό ; όφειλει νά διευθύνγι τό παιδίον σχεδόν ώ ; πράττου- 
σιν εν τ φ  εθισμφ νέου πώλου, ον δι’ ά π ά τη ; άγουσι πρό; τά  ά ντ ικ ε ί- 
μενο, άτινα  τόν τρομάζουσι. *Εν παιδίον φοβείται τ ά ; προσωπίδας 
λ . χ . Δείξανε αύτήν πρό; αύτόν καί κάμετέ τον νά τήν έγγίσ·/) καί 
τελο; θεσατε την επί τοΰ προσώπου του καί είπετε α ύτφ  νά κατο- 
πτρισθνί.

Έ άν εύρίσκωνται μικρά ζφα άβλαβη, λεΐμαξ, άρουραΐο;, κάμπη,_ 
σαύρα κ .λ π . ,  συλλάβετέ τα  ένώπιον αύτοΰ, θέσατέ τα  όλί^ην σ τ ιγ 
μήν εί; τ ά ; χεΐρα; του έξηγοΰντε; έν τ ιν ι μαθήματι πραγματογνω 
σία ; τήν φύσιν καί τά  ήθη τών ζώων' έ'πειτα φέρετέ το ούχί άποτό- 
μω ; νά παρατηρώ έκ τοΰ σύνεγγυ; τά  ζώα ταΰτα* εί; άλλην εύκαι- 
ρίαν νά τό κάμητε νά έγγίσϊ) τό άντικείμενον καί θά τό κατορθώσει 
νά τό εγγισγι άφ ’ έαυτοΰ του διά τοΰ παραδείγματο; τοΰ Δ ιδασκά
λου, τών συμμαθητών καί τών γονέων του.

Θά καταπολεμήσητε τόν τόσψ διαδεδομένον φόβον τοΰ σκότου; 
διά π ρ α κ τ ικ ί; πείρα;. Δέν πρέπει ποσώς νά δικαιολογώμεν έκείνο ,, 
δπερ φοβείται άπό τό σκότο;, ά λλά  νά τόν όδηγώμεν τό πρώτον ε ίς  
διαμέρισμα ένθα έπικρατεί ήμ ίφω ; κρατοΰντε; τόν παϊδα διά τ ίς  y e t -  
ρός κ α ιν ά  τόν κάμωμεν νά παρατηρήσνι δτι ένεκα τ ί ς  έλα ττώσεω; 
τοΰ φωτό; δλα τά  άνακείμ ενα  μένουσιν ε ί; τήν θέσιν των καί δτι δέν· 
υπάρχει ούδεμία ούσιώδη; ά λλαγή .



“Ε πειτα μετά τινα  χρόνον κρατούντες πάντοτε άπό τή ; χειρός 
τόν παίδα τόν φέρομεν εν τ ιν ι δωματίω  πλέον σκοτεινφ τοϋ πρώτου, 
εν τ ιν ι φέρ’ ειπεϊν διαδρόμψ ft ύπογείω . Θά έζέλθωμεν εις την εζοχήν 
μετά την δύσιν τοϋ ήλιου, δπου θά μείνωμεν πολύ εν αυτνί κατα  τρό
πον, ώστε νά εύχαριστ/)θ·?ί ό πα ϊς κατά  την διάρκειαν τοϋ περιπάτου 
διά την πτώσιν τοϋ ήλιου. Θά έπιζητήσωμεν ν αφαιρήται τό π α ι
δίον και θά τφ  όμιλώμεν περί άλλων πραγμάτω ν, ώστε νά μή σκέ
π τετα ι καθόλου τόν φόβον. “Οταν δέ ίδωμεν θεραπευόμενον τόν φο- 
βον καί ολίγον κ α τ ’ ολίγον σπέρματά τινα  τή ; ε^εω; αναπτυσσόμενα, 
τότε τον στέλλομ,εν νά έκτελ'/i διάφορα θελήματα ειτε ει; τό υπό
γειον, είτε εί; τόν διάδρομον, είτε εί; τήν αποθήκην, είτε ει; τόν 
κήπον συνοδεύοντε; αύτον κατά  τό ήμισυ τοϋ δρόμου' τό υπόλοιπον 
τοϋ δρόμου θά τό κάμη ό π α ϊ; μόνο; του, άλλά  ήμεϊ; θά ομιλώμεν 
γεγονυία τή φωννί διά νά δεικνύωμεν, ότι είμεθα εκεϊ καί ότι τόν 

προσέχομεν.
Τέλο; διά τά ; εκπυρσοκροτήσει; τών όπλων πάντοτε η ιδία μέ

θοδο; ισχύει. Κάμνομεν, ώστε ν ’ άκούσν) τόν κρότον ο π α ϊ; πολλά ; 
■φορά; άπό μακρα; άποστάσεω;' είτα πλησιαζομεν ολίγα βήματα καί 
•οΰτω καθ’ έξή; μέχρι; εντελούς έξοικειώσεω;.

Μόνη ή έπανάληψι; τού κρότου μετριάζει τό έζ αυτού άποτέλεσμα.

Βραχνέϊκα-ΓΙατρέων.

Βασίλ. Γ. Παπαγεωργίο\>

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΤ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΧΑΤΑΣ*

.Περί διδασκαλίας τών φρονημ-ατεστιχών μ.αΟημ.άτων.

Π ρ ό ς  το ύ ς  λε ιτο υ ρ γ ο ύ ς  τή ς  Δ η μ ο τικ ή ς  Έ κ π α ιδ εύ σ εω ς  
τή ς  π ερ ιφ ερ ε ία ς  Ά χ α ΐα ς .

’Ε πιθυμοϋντε;, ϊνα  πάντες οί διδάσκαλοι τής καθ’ ήμάς εκπα ι
δευτικής πείίφερείας έχωσιν ύπ ’ οψει ενα καί τόν αυτόν τύπον vfic 
διδασκαλίας τών φοονηματιστικών μαθημάτων παρέχομεν αύτοΐς τάς 
κατωτέρω συντόμους έδηγίας.

Κ ατά τήν διδασκαλίαν δηλ. έ/άστου διηγήματος ό διδάσκαλος 
πρέπει πρώτον νά προκαλί) τούς μαθητας του νά λέγωσι πρός αυτόν 
ό ,τ ι έκ τής προτέρας διδασκαλίας γνωρίζουσι περί αύτοΰ. Ά λ λ ά  διά 
νά γίν/ι τούτο, οφείλει ό διδασκαλος νά δηλοϊ πρότερον είς τούς μ α 
θητάς σαφώς καί ώρισμένως ποία είνε ή νέα μεθοδική ένότης, τήν 
όποιαν θά διδα^θώσι, λέγων π . χ . ώόε «σήμερον θά μαθωμεν πώς οί 
αδελφοί τού Ιω σήφ έπώλησαν α ύ τό ν» , ή «σήμερον θά μαθωμεν πώς 
ό Όδυσσεύς Άνδρούτσος έξεδίκησε τον θανατον τού Διάκου είς τό 
χάνι τής Γραβ ιάς».— Ά φού τούτο λεχθ·7ί ύπό τού διδασκάλου προ- 
καλεϊ ούτος τούς μαθητάς του νά εϊπωσιν ό ,τ ι ενθυμούνται περί τού
του. Έ ν άνάγκη δέ προκαλεϊ ούτος τούς μαθητάς διά καταλλήλων 
έρωτήσεων νά εϊπωσιν ο ,τ ι σχετικόν πρό; τό διήγημα αύτό ; ήθελε

* Τήν παρούσαν «γχύχλιον τοΰ χ. Βοΰλγαρι, «πιδεωρητοϋ τώ ν Δημοτ. 
Σ/ολείων Ά χα ίβ ς , μ ετ ’ εό/αριβτήσεως οτ,μοσιεύομεν ένταϋίΐα ώ ς συντελού
σαν μ ίγάλως είς τόν σκοπόν-τον παρόντος περιοΒιχοϋ.



κρίνγ) απολύτως άναγκαίον πρός τον σκοπόν τούτον. Έ ν έναντία: 
περιπτώσει αυτές ό διδάσκαλος λέγει ταϋτα  είς τούς μαθητάς.

Ά φ ’ ού ταύτα  γίνωσ ι, δ ιηγείται δ διδάσκαλος τό ιστόρημα ή α ν -  
χ ω ς , σ ε μ ν ώ ς ,  μ ε τ '  εκφράαεω ς κ α ί  δ ρ ϋ ο ΰ  το ν ισμ ού  κα ί  ί ν  γΧώσοη 
anXfj.

'Ολόκληρον τό Ιστόρημα διά μ ι3 ; δέν πρέπει νά διηγήται ό δι
δάσκαλος, άλλά  κατά  τμ ήματα  μ ίγαλύτερα ή μικρότερα, ανάλογα 
πρός την μεγαλυτέραν ή μικροτέραν διανοητικήν άνάπτυξιν  τών μα
θητών. Μετά την ΰπό τού διδασκάλου διήγησιν τμήματός τίνος ©έρχε
τα ι ή ΰπό μαθητοΰ τίνος άναδιήγησι; αύτοΰ. Κα·.ά ταύτην ό μαθητής 
άφίνεται ελεύθερο; νά διηγηθ$ καί αύτός ίν ήσυ^ίι£ έκεϊνο τό όποιον 
νίκουσε, μόνον ενθα ούτος προσκόπτει επέρχεται βοηθός ό διδάσκαλος 
διά καταλλήλων ερωτήσεων, ώστε νά δυνηθί) ό μαθητής νά συνε^ίσγ); 
τήν διήγησιν του. Ά ν  καί ούτως ό εξεταζόμενος μαθητής δέν κατοο- 
θώσγι νά συνέχιση τήν διήγησιν του αποτείνεται ό διδάσκαλος εις άλλον 
ή καί άλλους μαθητάς. "Αλλη περίπτωσις καθ’ ήν επ ιτρέπεται νά 
έπεμβαίνΥ) ό διδάσκαλος είς τήν διήγησιν τού μαθητοΰ διακόπτων 
ταύτη ν, είνε δταν ό διηγούμενος μαθητή ; λέγγι εσφαλμένα, ή εινε 
φανερόν ότι ούχί σαφώς ένόησε τά  λεχθέντα ΰπό τοΰ διδασκάλου. 
Ά λ λ ’ ή διόρθωσις τών εσφαλμένων καί ή διασάφησις τών ασαφών 
δέν γ ίνετα ι εύθύς ύπό τοϋ διδάσκοντος, άλλά  τ·?) ό3ηγίοε αύτοΰ 
ΰπό τοϋ διηγουμένου ή ΰπό τών άλλων μαθητώ ν’ μόνον δ* όταν 
μηδείς έκ τών μαθητών κατορθώσγι τοϋτο, διορθώνει καί διασαφε^ 
αύτό ό διδάσκαλος. Μετά τήν πρώττ. ι  ταύττ,ν άναδιήγησιν τοΰ τμ ή 
ματος καί τήν διόρθωσιν καί διασάφησιν τών έ^όντων άνάγκην διορ- 
θωσεως καί διασαφήσεως, άναδιηγοΰνται τό αύτό καί οί άλλοι μαθη
τα ί μέχρι σταθεροί; οπωσδήποτε έντυπώσεω; αύτοΰ. Μ ιτά τοϋτο κα
λούνται οί μαθηταί νά περιλαβωσι τό κύριον περιεχόμενον τοΰ τα ή - 
μ ατο ; εί; μ ίαν πρότασιν, ήτοι ά λλω ; νά θέσωσι την  ε π ιγ ρ αφ ή ν  εις. 
α ύτό ’ ή αύτή  εργασία γ ίνετα ι καί έπί τών άλλων τμ ημ άτω ν.

Τούτου γενυμένου ή διδασκαλία προχωρεί καί ε ί; τά  άλλα  τμ ή 
μ α τα  έκάστη; μεθοδική; ένότητο ;, έκαστον τών όποιων δ ιηγείτα ι 4

διδάσκαλο; καί οί μαθηταί άναδιηγοΰνται κατά  τών ανωτέρω συν- 
τόμω ; διαγραφέντα νόμον. ^Οταν κατά  τόν τρόπον τούτον περατωθνΐ 
ή διδασλαλία όλων τών τμημάτων έκάστηί μεθοδική; ένότητο;, άνα- 
διηγοΰντάι οί μαθηταί αύτό όλον άπό τή ; άρχή; έν συνεχείς.

Καί τούτου γενομένου δέν έτελείωσεν άκομη ή όλη διδακτική 
επεξεργασία τή ; μεθοδικής ένότη,τυς, ά λ λ ’ άκολουθεϊ ή έμβάθυνσις, 
ήτοι ή βαθυτέρα έξέτασις αύτοΰ, ή - ι ;  γ ίνετα ι δι’ έρωτήσεων τοϋ δι
δασκάλου καί άποκρίσεων τών μαθητών. Κ ατά τήν διαλογικήν ταύτην 
συζήτησιν περί τοΰ άπομνημονευθέντος διηγήματος έξεταζετα ι ιδιαι 
τέρως ή ψυχολογική θέσις τών δρώντιυν προσώπων καί ή ήθική άξια 
τών πράξεων αύτών.

Θά γίνετα ι δέ ή έτεξεργασία αύτη ώς εξής. Κ ατά πρώτον θά 
καλώντα ι οί μαθηταί νά καθορίζωσι ττ,ν διαγωγήν τοΰ περί ού πρό
κειτα ι προσώπου' δεύτερον θά προκαλώνται ούτοι νά εΰρίσκωσι τά  
έλατήρια τή ; δ ιαγωγής τα ύ τη ;, καθόσον ταύτα  συνιστώσι τήν δ ιαγω
γήν ταύτη ν , νά λεγωσιν άν άρέσκγι ή άπαρέσκν) είς αύτούς, λαμβά- 
νοντες πρό παντός ΰπ ’ όψει τά ελατήρια.

Τέλος ή βαθυτέρα αυτη έπεξεργασία δέν πρέπει νά γ ίνετα ι πά ν
τοτε, άλλά  μόνον όταν οί μ,αθηταί αίσθάνωνται έσωτερικήν ά νά γ 
κην νά άποφανθώσ* περί τής διαγωγής τών προσώπων τοί· διηγήματος.

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
t o y  m m ?  m  m d d i  M o m m m

('Ως έτροποποιήθη τή 24 ’Οκτωβρίου 1910)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α

Χ χ ο π ο ς  μ.έην.

Ά ρ θ ρ ο ν  Ιο ν . Σ υνίστατα ι σωματειον έδραν !/ον τάς Α θή νας, 
ΰπό ττ,ν επωνυμίαν «Σύνδεσμο; τών 'Ελλήνων Δημοδιδάσκαλων».



"Α ρθρον 2 ο ν . Σκοπός τοΰ Συνδέσμου τούτου είναι ή βελτίωσις 
τοΰ "Έλληνος δημοδιδασκάλου ύπό τε ηθικήν καί υλικήν εποψιν, ή 
άνύψωσις τής Δημοτικής Έ κπαιδεύσεως, τών όποιων ή έπίτευξις επ ι
διώκεται συμφώνως πρός τό επόμενον αρθρον, καί ή ήθική καί ύλική 
αλληλοβοήθεια τών μελών αύτοΰ. Πρός τοΰτο δέ επιτρέπεται εις τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συνδέσμου νά συνάψ/ΐ σύμβασιν μετά 
τίνος άνεγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος πρός παροχήν προσωπι
κής είς τά  μέλή πιστώσεως ή καί πρός σχηματισμόν μετοχικού Τ α 
μείου τών μελών, τοΰ όποιου ό οργανισμός συνταχθείς ΰπό τοΰ Δ ιοι
κητικού Συμβουλίου ήθελεν έγκριθη έφ’ άπαξ ύπό τών μελών τοΰ 
Συνδέσμου έν έκτάκτω  συνεδριάσει συνερχομένων.

’ Α ρθρον 3 ο ν . *0 σκοπός ούτος έπιδιώκεται : α ) Δ ιά συζητή
σεων, α ϊτινες άφορώσιν είς τήν μεθοδολογίαν καί τήν παιδαγωγικήν 
έν γένει καί τήν κατάστασιν τοΰ δημοδιδασκάλου καί τοΰ Δημοτικού 
Σχολείου, β ')  Δ ι’ ύπομνημάτων άπευθυνομένων δπου δει. γ ' )  Δ ι’ άνα- 
γνωσμάτων καί διαλέξεων γινομένων έν έκτάκτοις έπί τούτψ  συν- 
εδρίαις. δ ') Δ ι’ έκδόσεως παιδαγωγικών συγγραφών καί κοινωφελών 
βιβλίων, ε ')  Δ ι’ έκδόσεως περιοδικού συγγράμματος, ς·’ ) Διά καταρ
τισμού βιβλιοθήκης καί αναγνωστηρίου, ζ ')  Διά συστάσεως σχολών, 
η ')  Διά γενικών καί μερικών κατά  τοπους συνελεύσεων τών δημοδι - 
δασκάλων, καί θ ')  Διά συστάσεως ταμιευτηρίου ή Τραπέζης Δ ιδα
σκαλικής πρός άμοιβαίαν ύποστηριξιν τών μελών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β

Π ε ρ ί  μ ε λ ώ ν

"Αρθρον 4ον. Ό Σύνδεσμος συγκροτείται έκ τακτικώ ν καί έπ ι- 
τ ίμω ν μελών.

"Αρθρον 5ον. Τ ακτικά μέλη γίνοντα ι "Έλληνες δημοδιδάσκαλοι 
άμφοτερων τών φύλων.

Άρθρον 6ον. Ώ ς τακτικά  μέλη γίνονται δεκτοί οί απανταχού

"Έλληνες δημοδιδάσκαλοι άμφοτέρων τών φ ύ λ ω ', τ·7ί προφορική ή έγ- 
γράφω αιτήσει πρός τό ΙΙροεδρεϊον και τ*7) αμεσω καταβολή τής συν
δρομής τής εξαμηνίας οί έν τή ’Α ττική ύπηρετοΰντες, καί έτησίας οί 
έν τα ϊς έπαρχίαις κάί τ φ  έξωτερικφ.

Ά ο θ ρ ο ν  7 ο ν . Ε π ίτ ιμ α  μέλη γίνονται οί διακρινόμενοι έπί έξόχφ 
παιδεί$ ή έπί ύπερό^ψ πολιτική ή κοινωνική θέσει, οί περί τά  πα ιδα
γω γικά  ασχολούμενοι καί οί διατελέσαντες ή διατελοΰντες έπιθειορη- 
τα ί τών δημοτικών σχολείων, ττί έγγράφω προτάσει δέκα μελών κα ί 
τ ίί έγκρίσει τού ήμίσεως πλέον ένός τών παρευρισκομένων έν τνί συν- 
εδρίΐ£, διά μυστικής ψηφοφορίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Γ'

Π ό ρο ι τοΟ Χ υνδέομου

"Α ρθρον 8 ο ν . Οϊ πόροι τού Συνδέσμου αποτελούντα ι : α ')  Έ κ  
τής έτησίας εισφοράς τών τακτικώ ν μελών όριζομένης είς δραχμ,άς τέσ- 
σαρας (4 ) μέν διά τούς έν ’Α ττική  ύπηρετοϋντιις δημοδιδασκάλους, 
είς δύο ( 2 )  δέ διά τούς έν τα ϊς άπαρχίαις ύπηρετοΰντας ή£άνευ δη
μοσίας θέσεως καί δύο καί ήμίσειαν (2 ,5 0 )  διά τούς έν τφ  έξωτερικφ 
ύπηρετοΰντας. β*) Έ κ  τών συνδρομών τού Περιοδικού και έκ πω λή- 
σεως τόμων αύτοΰ. γ ' )  Έ ξ  οίωνδήποτε άλλων συνδρομών, δωρεών ft 
προσόδων.

"Α ρθρον 9 ο ν . Γΐ3ν μέλος καθυστερούν τήν συνδρομήν του πλέον 
τοΰ έτους διαγράφεται αυτοδικαίως, καταβάλλον δέ, τουλάχιστον 
πλήρη έτησίαν συνδρομήν, θεωρείται ώς μή διαγραφέν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ

Π ερ ί Αιοεχιτ,τικοΰ 2·υμ.€ο·ολ£ο\>

'Α ρ θ ρ ο ν  ΙΟον* Ή  διοικησις τοΰ Συνδέσμου άνατίθετα ι είς έννεα-



μ^λες Διοικητικόν Συμβούλιων, έκλεγόμενον. κατά  Δεκέμβριον έκα
στου. ί*Γθυς, διά μυστικές καί διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας έκ τών 
τακτικών μελών κατά  τό έπόμενον άρθρον 11. α ')  ’Τπό τών τ α κ τ ι
κών μελών Αθηνών— Πειραιώς — Περίχωρων. 6 ’ ) *Τπό τών μελών 
τών Επαρχιακών Συλλόγων τών άποτελούντων έ’νωσιν μετά τοϋ Συν
δέσμου, άλλά  διά τοϋ Προεδρείου τοϋ Συλλόγου τω ν. γ  ) 'Τ πό τών 
ά π  ευθείας έν τα ΐς έπαρχίαις τακτικώ ν μελών τοϋ Συνδέσμου.

Μέχρι τέλους Νοεμβρίου έκάστου έτους δ ταμίας τού Συνδέσμου 
καταρτίζει κατάλογον πάντων τών τακτικώ ν μελών, δν υποβάλλει 
εις τό Προεδρείον πρός κύρωσιν. Ό  κατάλογος ούτος δέον νά ή τοι- 
χοκολλημένος έν τ·?) διά τάς αρχαιρεσίας αίθούσγι κατά  την ημέραν 
τών αρχαιρεσιών.

Εκάστη διοικητική περίοδος είναι μονοετής, άρχομένη άπό τί,ς 
1ης Ιανουαρίου έκάστου έτους καί λήγουσα τήν 31η,ν Δεκεμβρίου 
ιόιου έτους.

Άρθρον Ιΐον.  Ό  πρόεδρος τού Συνδέσμου διά προσκλήσεώς 
του δημοσιευόμενης εις δύο εφημερίδας έντός τού Α ' δεκαημέρου τού 
μηνός Δεκεμβρίου προσδιορίζει τήν ημέραν τών αρχαιρεσιών έντός τού 
τελευταίου δεκαημέρου τού Δεκεμβρίου, προσκαλεϊ δέ τά  μέλη νά 
λάβωσι μέρος είς α ύ τά ς .

Εκ τού ΰπυβληθέντος κατά  τ ’ ανωτέρω (άρθρ. 10) ΰπό τοϋ τα- 
μίου πρός τόν πρόεδρον κα .αλόγου τών τακτικώ ν μελών καταρτίζε
τα ι π ίναξ κ α τ ’ αλφαβητικήν σειράν, περιλαμβάνων τά  έν Ά θήναις 
καί Πειραιεϊ μονίμως διαμενοντα μέλη. Έ κ  τού πίνακος τούτου εκ
λέγονται δέκα πέντε (1 5 ) μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, έξ ών 
τά  εννέα (9 ) πρώτα (κατά  σειράν έπ ιτυχ ίας) είσί τακ τ ικά  τά  δέ 
λοιπά έξ (6 ) άναπληρωματικά. Μετά τό πέρας τ ί ς  ψηφοφορίας καί 
δ ια λ ο γ ί;, γ ίνετα ι ή άνακήρυξις τού , κατά  τ ’ άνωτέρω, Δ . Συμβου
λίου, γνωστοποιούμενου τοΰ άποτελέσματος καταλλήλω ς.

Έ ν ίσοψηφία μελών τινω ν ένεργείται κλήρωσις.

Τά τών αρχαιρεσιών διεξάγει τριμελής εφορευτική έπιτροπεία, 
ής πρόεδρος μέν είνε ό τού Συνδέσμου, μελη δέ δύο έκ τών τακτικών

,μελών, πλήν τών τοϋ Δ . Συμβουλίου, οριζόμενα ύπό τ ίς  Συνελεύ- 
■σεως πρό τ ί ς  ένάρξεως τ ί ς  ψηφοφορίας.

Τά καθέκαστα καί ό τρόπος τ ί ς  ψηφοφορίας, ή έξασφάλισις τ ίς  
συμμετοχίς τών έχόντων το δικαίωμα τοΰ :κλεγειν καί εκλέγεσθαι 
καί ή μυστικότης τ ί ς  ψηφοφορίας έ» τε τφ  κέντρω καί έν τα ΐς έπαρ ■ 
/ ία ις, ώς κα ί πάσα «χετική  λεπτομέρεια τών αρχαιρεσιών ρυθμίζον
τα ι διά κανονισμού καί όδηγιών έκδοθν.σομενων, δέκα ήμερας τουλά
χιστον πρό τ ί ς  ψηφοφορίας, ύπό τοΰ Δ . Συμβουλίου, γνωστοποιού
μενων τούτων καταλλήλως κα; έγκαίρως είς τά  μ ελτ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον προσκαλείται εντός τοΰ Α ’ . δεκαη
μέρου τοΰ Ίανουαρίου ύπό τοΰ λαβόντος τάς πλείονας ψήφους, κατά 
τάς αρχαιρεσίας, μέλου; αύτοΰ κα ί εκλέγει έκ τών εννέα μελών α ύ 
τοΰ διά μυστικής καί άπο λύτου πλειοψηφία; τοϋ δλου άριθμοΰ τών 
μελώ ν, καί τα ύ τη ς  μη έπιτευχθείσης, διά φανεράς ψηφοφορίας, πλειο» 
^ η φ ίκ ί δέ καί σ χ ετ ικ ίς , τόν πρόεδρον τοΰ Συνδέσμου διά τή,ν έτη- 
« ιαν περίοδον.

’Ακολούθως καί κε/ωρισμένως δι’ έκαστον, εκλέγει έκ τών ύπο- 
λοίπων μελών τόν άντιπρόεδρον, τόν γενικόν γραμματέα καί τόν 
έκτακτον το ιοΰτ ιν .

Τέλος κατά  τ ’ άνωτέρω έκλέγει τόν ταμ ίαν ή άποφαίνεται ύπέρ 
τ ί ς  παραμονίς τοΰ ύπάρχοντος, δν δύνατα ι νά άντικαταστήσγι δι’ 
έτέρας άποφάσεώς του. Ό  ταμ ία ς δέον νά είνε έκ τών τακτικών μ ε
λών τοϋ Συνδέσμου- ά λ λ ’ ούχί καί έκ τών τού Δ. Συμβουλίου.

Έ κλιπόντος ί) παραιτηθέντος τού προέδρου, άντιπροέδρου, γραμ 
ματέων, εκλέγεται έτερος, κατά  τ ’ άνωτέρω, διά τόν υπόλοιπον τ ίς  
περιόδου χρόνον, συμπληρουμΐνου εκάστοτε τοΰ αριθμού τού συμβου
λίου έκ τών αναπληρωματικών μελών.

Πάσα παραίττ,σις μέλους τινός τοΰ Δ . Συμβουλίου έγγράφως γ ι
νόμενη. υποβάλλεται είς τόν πρόεδρον ή τήν Συνέλευσιν καί θεωρείται 
οριστική, μή χρήζουσα άποδοχίς παρα τ ί ς  Συνελεύσεως.

"Α ρθρον 1 2 ο ν . Έ ν τα ΐς άρχαιρεσίαις τό δικαίωμα τοΰ έκλέ- 
γειν έ/ουσιν υί δημοδιδάσκαλοι άμφοτέρων τών φύλων οί έγγεγραμ-



μένοι ώ ; τακτικά  μέλη πρό μηνός τουλάχιστον, κατά  τόν ΰποβλη- 
θέντα τ φ  προεδρείφ κατάλογον τών τακτικών μελών. Τό δέ δικαίωμα 
τοϋ έκλέγεσθαι εχουοι μόνον οί έν ’Αθήναις καί ΓΙειραιεί μονιμω ί 
διαμένοντες δημοδιδάσκαλοι, ΰπηρετούντες η μή, καί όντες τακτικά  
μέλη τοϋ Συνδίσμου πρό μηνός τουλάχιστον, περιλαμβανόμενοι δέ εις 
rev κεκυρωμένον τών μελών π ίνακα . Τά ανωτέρω δικαιώματα τοΰ 
έκλέγαν καί έκλέγεσθαι έχουσιν, όπόταν έξεπληρωσαν τ ά ;  πρό; τόν 
Σύνδεσμον υποχρεώσει; των ώ; μέλη.

"Α ρθρον 1 3 ο ν . Ό  Πρόεδρο; εκπροσωπεί τόν Σύνδεσμον καθ 
ολα; αύτοϋ τ ά ; σχίσει; καί ένώπιον πάστ,; άρχης. Συγκαλεί αυτόν 
ε ί; συνεδρία;, κηρύσσει τήν έναρξιν τούτων καί λήξιν, διευθύνει τ ά ; 
συζη,τή,σει;, δίδωσι τόν λόγον ε ί; τοΰ; α ίτούντας, άφαιρεϊ δ’ αυτόν 
άπό τών παρεκτρεπομενων, τίθησι τά ζη τήμ ατα  εί; ψηφοφορίαν όρί- 
ζων τη,ν άπωτέρω πρότασιν, υπογράφει πά ντα  τά  έγγραφα, τά  πρα
κτικά  τών συνεδριών, μονογραφεί τά  βιβλία Ταμείου, Συνεδριών καί 
λοιπά τακτικά  το ιαΰτα . Προβαίνει μέν αύτοβούλω; ε ί; τήν έκτέλεσιν· 
τών τυπικών αΰτού καθηκόντων, μ ετά  γνωμοδότησιν ομω; τού Συα- 
βουλίου ε ί; τη,ν τών οΰσιαστικών καί φροντίζει περί τ ί ;  εφαρμογής 
τού Κ αταστατικού. Δ ύνατα ι έκάστοτε, καί ΰποχρεούται .".ατά τό 
τέλο; έκάστη; τρ ιμηνία ;, νά έξελέγχτ) τό ταμείον καί τη,ν βι βλιοθή" 
κη,ν άγγέλλων τό αποτέλεσμα εί; τόν Σύνδεσμον. Κ ατά τ ά ;  συζη* 
τήσει;, έάν θέλγ) νά άγορεύσγ), παραχωρεί τήν έδραν ε ί; τόν ’Α ντ ι
πρόεδρον καί τούτου άπόντο; εί; εν τών παρόντων τακτικώ ν μελών 
καί αναλαμβάνει αΰτή,ν εύθύ; ώ; παύσ·/) άγορεύων. Κατά μήνα Νοέμ
βριον έκάστου έτους δίδωσι λόγον τών κατά  τη,ν προεδρείαν αΰτού 
πεπραγμένων.

Άρθρον 14ον. Ό ’Αντιπρόεδρο; άναπληροί τόν Πρόεδρον 
«ποντα  ή κωλυόμενον- προεδρεύει δέ τών έν ’Α ττική  ύπηρετούντων 
μελών, οσάκις πρόκειται νά ουζητινθ·/’, ζήτημα τοπικοϋ ένδ:αφέεοντος. 
Έ ν  τοιαύτγι περιπτώεει προσλαμβάνει ώς γραμματέα τόν έκτακτον 
τοιούτον, δστις τηρεί Εδια πρακτικά καί άλλη,λογραφίαν. Καλεϊ δέ. 
τοΰς έν ΆττικΤί διδασκάλους, είς συνεδρίαν, δταν, κατά τη,ν κρίσιν

του, παραστϊ) ά νάγκη , ή δταν δέκα τοΰλάχιστον μέλη ζητήσωσν 
τούτο παρ’ αΰτού έγγράφως.

“Α ρθρον 1 5 ο ν . Ό  Γενικός Γραμματεΰς φυλάττει τά  αρχεία καί 
τή,ν σφραγίδα τού Συνδέσμου, διεξάγει καί τηρεί τη,ν αλληλογραφίαν 
αΰτού, εγγράφει έν τοϊς μητρώοι; τά  τακ τ ικά  καί τά  επ ίτιμα  μέλη , 
συντάσσει προχείρω; τά  πρακτικά τών Συνεδριών τού Συνδέσμου καί 
τών τού Διοικητικού Συμβουλίου, σφραγίζει καί συνυπογράφει μετά 
τού Προέδρου πάντα  τά  έγγραφα, κρατεί δέ πρω'όκολλον, εν ώ κατ 
αΰξοντα άριθμόν καταγράφει τά·είσερχόμενα καί έξερχόμενα έγγραφα.

"Α ρθρον 16ον. Τό Δ. Συμβούλιον δύναται νά έκλέξη καί ί>ύο 
ειδικού; γραμματεί; έκ τών τακτικών μελών, ο ϊτινε; συνεργάζονται 
μετά τού Γ. Γραμματέω; καί ΰπό τ ά ; οδηγία; του, καί οί; α να τ ί
θεται ή σύνταξι; ή άντιγραφή τών πρακτικών τών συνεδριών η τού 
Δ . Συμβουλίου. Τόν Γεν. Γραμματέα άπόντα ή κωλυόμενον ά να 
πληροί προσωρινώ; εν τών μελών τοϋ Δ . Συμβουλίου παρ’ οΰ ορίζεται.

"Α ρθρον 17ο ν. Ό  τα μ ία ; ενεργεί τήν εϊσπραξιν πα ντό ; έσόδου 
τού Συνδέσμου έκδίδων τ ά ; άναγκα ίας άποδείξεις, κρατεί δέ βιβλίον 
έσοδων καί έξόδων καί βιβλίον διπλοτύπων αποδείξεων·. Πρός τού- 
τοις ένεργεΐ π2σαν πληρωμήν έπί τ·7, βάσει ενταλμάτων υπογεγραμ
μένων ύπό τού προέδρου καί τού γεν. γραμματέως. Είναι δέ προσω- 
πικώς υπεύθυνος διά πληρωμήν παρατύπως γενομένην ή μη άναγε- 
γραμμένη,ν έν τώ  έτησίω προϋπολογισμφ τ φ  συντασσομένω έντός τού 
μη,νός Ίανουαρίου έκαστου έτους ΰπό τού Διοικ. Συμβουλίου καί 
έγκοινομένω ύπό τών τακτικών τού Συνδέσμου μ.ελών, έν τακτικ ΐ) ίΐ ι . 
έκτάκτω  συνεδριάσει προσκαλουμένων.

Ό  ταμ ίας συντάσσει καί υποβάλλει κατά το νέλος τοϋ μηνός 
Δεκεμβρίου έκάστου έτους είς τό Δ ιοικητ. Συμβούλιον ισολογισμόν 
τής διαχειρίσεώς του.

Κ α ιά  τ ινα  τών συνεδριών τού Νοεμβρίου εκλέγεται, έκ τακτικώ ν 
μελών, τριμελής έξελεγκτικη έπιτροπή, ήτις προβαίνουσα είς γεν ι
κήν έξελεγξιν τοϋ τα μ ε ίίυ , υποβάλλει είς τό πίοεδρείον, μέχρι τής 10 
Δεκεμβρίου, έκθεσιν τ ί ς  καταστάσεως έν γένει αΰτού, ην κοινοποιεί



ό πρόεδρο; εί; τά  μέλη τοϋ Συνδέσμου κατά  την έπομένην τακτ ική ν 
«υνεδρίαν, δημοσιεύει δε ταύτην και εί; τό περιοδικόν.

Πρό; άποζημίωσιν τού ταμίου καί δ ι’ εζοδα είσπράζεως χορη
γούντα ι α ύ τφ  ποσοστά 5 — 10 ο)ο έκ τού ποσού τών παρ’ αυτού 
είσπραχθέντων, αναγραφόμενα έν τ φ  προϋπολογισμφ.

"Α ρθρον 18ον. Έ άν ε ί; χεϊρα; τού Ταμίου εΰρισκηται χρηματι
κόν ποσόν η άξία ι ύπερβαίνοισα ι τ ά ; (1 0 0 j δραχμά;, κατατίθεντα1 
« ί ;  φερεγγυον πιστωτικόν ίδρυμα, ύπό τοϋ Συμβουλίου όοιζόμενον.

’ Αρθρον 19ον. Τό Διοικ. Συμβούλιον συνερχόμενον άπαζ του
λάχιστον τού μηνό; τ7\ προσκλήσει τοϋ Προέδρου συσκέπτεται περί 
πάντω ν τών άφορώντων είς τόν Σύνδεσμον.

Έ άν μέλο; τ ι τοΰ Συμβουλίου προσκληθέν άπουσιάση άδικαιολο- 
γητως έπί τρεις συνεχεϊ; συνεδρία; αυτού, θεωρείται ώ ; παραιτηθέν.

"Αρθρον 20όν. Τό Διοικ. Συμβούλιον έκτελεί τά  έν τ α ί ;  συν- 
εδρίαι; ΰπό τοϋ Συνδέσμου άποφασισθέντα καί προσυπογράφει τά  πρό; 
τάς δημοσίας άρχάς ύπομνηαατα ώς καί πάντα  τά  διά τοϋ τύπου 
δημοσιεύματα. ’Αρνουμένων δέ τών άποτελούντων την άπαοτίαν 
μελών δύναται μόνος ό Πρόεδρος μετά τού Γεν. Γραμ.ματέω;, άν 
(ίέλ»), νά ΰπογράψϊ) τα ύ τα , άλλω ; καλεί τά  μέλη τού Συνδέσμ,ου είς 
έκτακτον συνεδρίαν, ά τινα  άποφασίζουσι περί τού πρακτέου.

"Αρθρον 2 Ιον. "ΐνα καταρτισθτί συνεδρία τού Συμβουλίου δέον 
νά  ώσι παρόντα πέντε τουλάχιστον τών μελών αύτού, καλουμένων 
πάντω ν έπί άποδείζει. Ματαιωθεισης τής συνεδρίας δι’ ελλειψιν άπαρ- 
τ ία ς , συγκαλεϊτα ι τούτο έκ νέου έντός τριών ήμερών άπό τής πρώτης 
προσκλησεως, όπότε θεωρείται έν απαρτία , ώ ; πρό; τό όρισθέν διά 
την ματαιωθείσαν συνεδρίαν θέμα, καί άν τρία μέλη αύτού προσέλ- 
6ωσιν.

Έςαντλουμένου τού π ίνακο ; τών άναπληρωματικών μελών τοϋ 
Δ . Συμβουλίου, διά παραιτήσεω ; ί) άτοχής έκ τών εργασιών αύτού, 
δύνανται καί τρία μόνον μέλη α ύτο ύ , άν άπομείνωσι, νά ένεο/ώσιν 
ΐγκύρως μέ/ρι τη ; λήξεω ; τής περιόδου.

Άρθρον 22ον. Ό Σύνδεσμος δύνατα ι νά συνεργασθίί 1) Μετά

-παντός Διδασκαλικού Συλλόγου έν τ ίΐ έλευθέρα Έ λλά δ ι υφισταμένου 
καί άποδεχομένου τάς ύπό τοϋ δε τού Κ αταστατικού όριζομένας 
κοινάς διαταξεις, ύποχρεουμένου ομως είς άνάλογον εισφοράν πρός 
τόν Σύνδεσμον, όριζομένην ύπό τού Διοικ. Συμβουλίου. 2 ) Μετά τών 
έν τ·£ άλυτρώτψ Έ λλά δ ι Σ υλλόγων, όπου είσίν ιδρυμένοι τοιούτοι. 
3 ) Μετά παντός άλλου Σωματείου άναγνωρίζοντος τήν ανάγκην τής 
Λ αϊκής έκπαιδεύσεως καί έπιζητοϋντος τήν βελτίωσιν ταύτη ς. 4) 
Μετά τών όπουδήποτε καί ά π ' εύθείας μελών αύτού, τών καταβα- 
λόντων τήν εισφοράν τω ν.

Τά τής συνεργασίας μετά τών άνωτέρω,τά τής συμμετοχής αύτών 
είς τάς άρχαιρεσίας καί αποφάσεις τού Συνδέσμου, τά  τής εισφοράς 
-καί άρωγής τούτων, τά  τής μ ετ ’ αύτών έπικοινωνίας * α ί έν γένει α ί 
σχέσεις μ ετ ’ αύτώ ν, όρισθησονται διά κανονισμού συνταχθησομένου 
ύπό τοϋ Δ . Συμβουλίου καί γνωστοποιουμένου καταλλήλιος δπου δει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Ε’

Ι Ι ε ρ ί  σ υ ν ε δ ρ ιώ ν

Άρθρον 23ον. Αί συνεδρίαι τού Συνδέσμου γίνοντα ι δημοσία, 
ί ίν α ι δέ τακτ ικα ί καί έκτακτοι.

Άρθρον 24ον. Αί έκτακτοι συγκροτούνται καθ ’ ημέραν όριζο
μένην ύπό τού Προεδρειβυ, α ι δέ τακτ ικα ί τήν τελευταίαν Κυριακήν 
έκάστου μηνός, καθ’ ην αύτοδικαίως τά  μέλη συνέρχονται. Έ ν  περι* 
πτώσει δέ άπουσίας τού Προέδρου ή Αντιπροέδρου, τήν έδραν κ α τ α 
λαμβάνει τό πρεσβύτερον τών παρόντων μελών τού Συνδέσμ,ου.

Έ ν ταΐς έκτάκτοις συνεδρίαις άναγινώσκονται καί διατριβαί τών 
μελών. Τών δέ τακτικών τό άντικείμενον είναι α ί έργασίαι τού Συν- 
δ;σμου.

Άρθρον 25ον. Διά πάσας τάς έκτάκτους συνεδρίας προαπαι- 
-τεϊτα* έγγραφος πρός τά  μέλη γνωβτοποίησι; ή δημοσιευσις διά δύο



τών μείζονα κυκλοφορίαν έχουσών Εφημερίδων, την προτεραίαν τ ί ς  
συνεδρίας, όριζομένου tv τα ϊς προσκλήσεσι τοΰ προς συζήτησιν θέματος-

"Α ρθρον 2 6 θ ν . "ϊνα συγκροτηθώ συνεδρία τοΰ Συνδέσμου, πρέπει 
νά παρευρίσκωνται δέκα καί πέντε (1 5 ) τουλάχιστον τακτικά  μέλη , 
βεβαιουμένου τούτου διά τ ί ς  ΰπογραφίς τών εμφανιζόμενων tv ίδ ίφ  
β ιβλίψ  τών παρόντων μελών κατά  τάς συνεδρίας.

Ματαιωθείσης τ ί ς  συνεδρίας δ^ ελλειψιν απαρτίας, συνέρχονται 
έκ νέου τά  μέλη την 5ην μ . μ . ώραν τ ίς  επομένης ήμέρας, άνευ 
άλλης τινός προσκλήσεως, κα ί έν τ φ  α ΰτφ  τόπω , πρός συζήτησιν τοϋ 
αυτού θέματος. Μη έπιτευχθείσης δε κα ί πάλ ιν  απαρτίας αποφασίζει 
τό Δ . Συμβούλιον περί τοϋ προσδιορισθέντος θέματος.

Διά κανονισμού έκδιδομένου ΰπό τοΰ Δ . Συμβουλίου έν άρχΫί τ ί ς  
περιόδου, ορίζονται δ τρόπος καί δ τόπος τών συζητήσεων κατά  τάς 
τακτικάς καί έκτακτους συνεδρίας τοΰ Συνδέσμου, δστις κανονισμός 
γνωστοποιείται πρός τά  μέλη.

"Αρθρον 27ον. Έ ν τα ϊς τακτικα ΐς συνεδρίαις άναγινώσκονται 
τά  πρακτικά , περίληψις τ ίς  αλληλογραφίας τοΰ μηνός, γ ίγνο ντα ι 
προτάσεις περί έκ λο γ ίς  μελών κατά  τά  άρθρα 6ον καί 7ον, ανακοι
νώσεις περί παντός ζητήματος άφορώ*τος είς τόν σκοπόν τοΰ Συν
δέσμου.

'Αρθρον 2 8 θ ν .  Ιίάσα άπόφασις τοϋ Συνδέσμου εχει κύρος άμ.έ· 
σως άπό τ ίς  έπιψηφίσεως α ΰ τ ίς  ύπογραφομένη παρά τού Προέδρου- 
καί τού Γ. Γραμματέως.

WWWVWWWW*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Σ Τ '

Π ερί β ιβλ ιοθήκες

"Αρθρον 2 9 θ ν . Ό  Σύνδεσμος τηρεί βιβλιοθήκην καί ά ναγνω - 
οτήριον.

"Αρθρον 30ον. Έ ν τώ  προϋπολογισμοί ορίζεται ποσόν τ ι πρός

•αγοράν βιβλίων καί περιοδικών, ών ή έκλογή άνατίθετα ι είς τό Δ . 
.Συμβούλιον.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Ζ

ΙΙερ ΐ σχολών

"Αρθρον 3 Ιον. Ό Σύνδεσμος, δταν έπιτρέψωσιν α ϋτψ  τά  μέσα, 
-συνιστώ σχολάς πρός πρακτικήν έφαρμογήν τών έκ τών συζητήσεων 
άπορρεόντων θεωρητικών καί πρακτικών παιδαγωγικών πορισμάτων.

"Αρθρον 32ον. Τά κατά  τάς σχολάς ταύτας θέλουσιν όρισθί 
λεπτομερώς, δταν έπιστ?) ή ώρα τ ίς  συστάσεως αΰτώ ν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Η'

Π ερί περιοδικοί»

“Αρθρον 33ον. Ό Σύνδεσμος έκδίδει περιοδικόν πα ιδαγωγικόν, 
-ού ή εκδοσις δύναται νά άνατεθίΐ εις έπιτροπείαν ή πα ιδαγωγόν. Τήν 
-έποπτείαν δμως τ ίς  έκδόσεως εχει πάντως τό 11. Συμβούλιον.

Τά τ ίς  έκδόσεως τοϋ περιοδικού ρυθμίζονται δι’ ειδικού κανονι
σμού, συνταχθ ησομένου ύπό τού Δ . Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  θ '

Γ ενικο ί δ ιατάζεις

"Αρθρον 3 4 ο ν . Ό  Σύνδεσμος εχει σφραγίδα, ήτις φέρει ώς σύμ- 
•βολον τήν προτομήν τοϋ Σωκράτους, περις δέ τάς λέξεις «Σύνδεσμος 
•τών Ε λλήνω ν Δημοδιδασκάλων»..



Ά ρ θ ρ ο ν  3 5 ο ν ; Ή  έπέτειο; τή ; συστάσεω; τοΰ Σύνδεσμον 
εορτάζεται έκάστοτε, καθ’ ήν ήμέραν ήθελεν δρίσει τό Διοικητικόν· 
Συμβούλιον.

Άρθρον 36ον. Ό  Σύνδεσμος αναγράφει δωρητά; αΰτοϋ τούς 
προσφέροντα; δωρεάν χρηματικήν τουλάχιστον δραχμών εκατόν(1 0 0 )r 
εΰεργέτα; δέ τοΰ; προσφέροντα; άνω τών πεντακοσίων (5 0 0 ) δραχ
μώ ν, μεγάλου; δέ εΰεργέτα; τού; έκ δύο χιλιάδων (2 ,0 0 0 )  καί άνω. 
Έ τ ι  δέ άνακηρύσσει εΰεργέτα; η μεγάλου; εΰεργέτα ;, οΰ; ένεκα με
γάλων υπηρεσιών πρό; τίιν Δημοτικήν Έ κπαίδευσιν ήθελε κρίνει 
άξιου; τού τίτλου τούτου.

'Ά ρ θ ρ ο ν  3 7 ο ν . Άναθεώρησι; ώρισμένων διατάξεων τοϋ παρόν- 
το ; Κ αταστατικού επ ιτρέπεται μόνον δ ι’ α ίτήσεω ; ΰποβαλλομένη; 
πρό; τό Δ. Συμβούλιον, υπογεγραμμένη; ύπό τεσσαράκοντα (4 0 )  
τοΰλάχιστον μελών, έντό; τού πρώτου δεκαημέρου τοϋ μηνό; Νοεμ
βρίου.

Ό  Πρόεδρο; οφείλει νά ΰποβάλ'/) ττ,ν α ίτησή  ταύτην κατά  μ ίαν 
τών συνεδριών τού Νοεμβρίου, μετά πρόσκλησιν ειδικήν δημοσιευο- 
μένην πρό; τοϋτο πρό όκτώ (8 ) ήμερών εί; δύο έφτμερίδα;. Ή  έπ ’ 
α υτή ; συζήτητι; δέον νά ή περαιωμένη έντός τοϋ Νοεμβρίου.

Ά λ λ ’ α ί τροποποιήσει; δέν πρέπει νά άναιρώσι τόν σκοπόν τού· 
Συνδέσμου καί τήν μετά τών έπαρχιακών Συλλόγων έ’νο^σιν.

Πάσα έν τώ καταστατικψ  ασάφεια έρμηνεύεται ύπό τή ; συνελεύ- 
σεω; έν τακτική  συνεδρία, καθ’ ήν δέον νά ώσι παρόντα είκοσι (2 0 )  
τοΰλάχιστον μέλη .

Οί κανονισμοί περί ών προνοοϋσι τά  άρθρα 1 Ιον, 22ον καί 33ον 
έκδίδονται έφ’ άπαξ κά>. δέον νά έγκριθώσιν ύπό τή ; συνελεύσεω;, 
δπω ; ίσχύουσι.

Κ αταργοΰνται πάσαι α ί τροποποιήσει; α ί ψηφισθεΐσαι τ·?1 16 
’Οκτωβρίου 1908 έπί τών άρθρων 1 0 , 11 , 12 , 13 , 1 6 , 2 0 , 2 1 ,  
2 2 , 2b καί 37 τού Κ αταστατικού.

Προσωρινή δ ιά τ α ξ ις .  01 καταβαλόντε; έκ τών έκτο; τή; Α τ 
τ ικ ή ; καί έν τ φ  έξωτερικώ ΰπηρετούντων δημοδιδασκάλων μέχρι σή

μερον τήν συνδρομήν τού περιοδικού διά τό τρέχον ετο; 1910 άπολαμ- 
βάνουσι τών έν το ϊ; άρθροι; 6 καί 8 άναφερομένων δικαιωμάτων.

Τό παρόν Κ αταστατικόν ψηφισθέν, ώ ; άνωτέρω έτροποποιήθη, 
τ·7) 24 ’Οκτωβρίου 1 9 1 0 , έπεκυοώθη αΰθημερόν, ισχύει δέ άμέσω; 
καθ’ όλα; αΰτού τ ά ;  δ ια ταξει;.

• , ' I
Έ ν Ά θή να ι; τνΐ 24 ’Οκτωβρίου 1910 .

Ό  ΙΙρόεδοο; Τό Δ . Συμβούλιον

Δ . Ν ικ ο λ α ΐδ η ς  Τ ρ . Ξ υρ ό ς Αντιπρόεδρο;

Ή λ . Γ ο ν τ ζ ις  Γεν. Γραμματεΰ; 

Ί ω . Τ ζ ίβ α ς  Σύμβουλοι

II. Λιβαδας »
Σ . Κ υρ ια κ ίδ τ ις  »

Κ. Δ εδ ό π ο υλ ο ς  »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΙΣΙΣ

Παρκκαλούνται οί κ κ . ΣυνδρΟμηταί ΰ  μή πληρώσαντε; είσέτι 

τήν συνδρομήν των τού λήγοντο; έ'του; 1910 νά άποστείλωσι ταύτη ν 

ε ί; τόν ταμ ίαν τού Συνδέσμου κ. Κ. Σβάρναν, όδό; Μαραθώνο; 5 0 .

(Έ κ  τού γραφείου τού Συνδέσμου).
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συνδέσμου τών Ελλήνων Δη
μοδιδασκάλων επί τ·?5 συμπληρώσει τοΰ Δ τόμου τοΰ περιοοικοΰ 
τούτου εκφράζει τάς απείρους αύτοΰ ευχαριστίας πρός άπαντας τους 
τιμήσαντας αύτό διά τών πολυτίμων δημοσιευμάτων των καί παρα- 
καλεϊ αυτούς νά έξακολουθήσωσι καί εις τό μέλλον νά παρέχωσι τήν 
εύγενίί αύτών συνεργασίαν πρός έπίτευξιν τοϋ ύπό τοΰ Ιίεριοδικού 
τούτου έπιδιωκομένου σκοπού.

Π ερ ιο δ ικ ό ν  π α ιδαγω γ ικόν  δεκαπενθήμερον

"Οργανον τοΰ Παγκρητίου Δημοδιδασκαλικοΰ Συλλόγου.

* ϊπ ό  τών έν Κρήτη συναδέλφων έκδίδεται τό άνωτερω περιοδι
κόν , τό όποιον διά τήν ύπέροχον παιδαγωγικήν καί ποικιλην υλην 
ΐϊροώρισται λίαν ταχέως νά καταλάβη θέσιν μεταξύ τών πρώτων 
τοιούτων πεοιοδικών' δι’ δ καί ό Ήμέτερος Σύνδεσμος συνιστα θερ
μώς αύτό είς τά  μέλη αύτοϋ καί είς τού; συνδρομητάς τοϋ παρόν
τος περιοδικού, ώς περιοδικόν ώφελιμώτατον είς τούς κ . κ . δημοδι
δασκάλους.

Έτησία συνδρομή <$ρ. χρ. 6.

“Ο ΕΡ^νΝΙΣΊΓΗΣ,,
Συνιστώμεν θερμώς τοϊς κ. διδασκάλους τδ έν Σμύρνή κα ί ύπδ τής 

Διευθ-ύνσεως τοΰ Έ λληνογερμανικοΰ Λυκείου τοΰ κ. Κ. Γ ιαννίκη έκ- 
διδδμενον άξιόλογον περιοδικδν «Ό  Έ ρανιστής» διά τήν πολύτιμον 
πο ικ ιλην κα ι χρησιμωτάτη ν υλη ν του.__________________________

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Έξεδόθησαν και πώλοΰνται παρ’ άπασι τοις §χβλχοπο.>- 

λείοχς Αθηνών ν.αι παρά τώ γραφείω τοΰ Συνοέσμου ο Α , Κ 
κα\ό Γ  τόιιος τοΰ περιοδικού τοΰ Συνδέσμου «τό Δημοτ. 
σχολεΐον» άντι δραχμών 2 έκαστος.

Π ερ ιεχ ό μ ενα  Λ·' τ ό μ ο υ . 1) Ο διδακτικός διάλογος 
ύπό Δ . Λ άμψα διευθυντοϋ τού έν Ά θήναις διδασκαλείου. 2) Τό χαΐ- 
νον τραύμα 'ύπό  Ά ο . Κουρτίδου. 3 ) Τελειοποίησή της μορφώσεως τοϋ 
Δημοδιδασκάλου ύπό Ν. Έξαρχοπούλου επιθεωρητοϋ της Μέσης Εκ- 
παιδεύσεως. 4) 'Υ ποδειγμ ατικά ! διδασκαλίας ύπό Δ . Λ άμψα. 5) 
Σουηδική Γυμναστική ύπό Σ π. ’Αρβανίτου διευθυντοΰ τού ’Ακαδη
μαϊκού Γυμναστηρίου κ. ά .

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α  Β '  τ ό μ ο υ .  1) Η πορεία της διδασκαλίας τ, 
τά  ειδολογικά στάδια αυτ·7,ς ύπο Δ . Λ άμψα. 2 ) Η επιστημονική απο
στολή τού δημοδιδασκάλου ύπό Β . I. Σταματελλου έπιθεωρητού τη ; 
Δ ημοτ. Έ κπαιδεύσεως. 3 ) Συλλογισμοί έπί προβλημάτων ύπό I. 
Βαχαβιόλου έπιθεωρητοϋ τϊίς Δημοτ. Έ κπαιδεύσεως. 4) Π ίνας Σουη
δικής Γυμναστικής ύπό Σ. ’Αρβανίτου, ο) Αγόρευσις θ .  Φαρμαχο- 
πούλου έν τη  Βουλ?, κατά  τήν συζήτησιν τής περί διαβαθμίσεως τών 
σχολείων έγκυκλίου. 6 ) Ζητήματα τή ; Δημοτ. Έκπαιδεύσεως ύπο I. 
Βαχαβιόλου. 7) Τό πλί,ρες μονοτάξιον Δημοτ. σχολεΐον ύπό I. Τσό
τρα δημοδιδασκάλου. 8) Ό  Δημοδιδάσκαλος καί ή κοινωνιολόγια ύπο
Β . Σταμ.ατέλλου κ . ά .

Π ερ ιεχ όμ ενα  I ' 1 τ ό μ ο υ . 1) Η πορεία τής διδασκαλίας ή 
τά  ειδολογικά σταδια αύτής ύπό Δ. Λ άμψα. 2 ) Ή  έκπαιδευσις τών 
καθ’ ή μ « ί Ε λλήνω ν Π . Π. Οικονόμου, κατά  μετάφρασιν έκ τοϋ 1 ερ* 
μανικού ύπό Γ .Γρ . 3) Τό πρόγραμμα τοΰ ηνωμένου σχολείου ύπο II. 
Λ ιβ ά δ ι. 4) α ' .  Ό  μισθός τών δτμοδιδασκάλων έν Πρωσσια, Β αυα
ρία καί Αυστρία’ β '.  Ό  ψιττακισμός" γ ' .  Τό πρόγραμμα μεταφρά
σεις ύπό I. Βαχαβιόλου. 5) Ή  έξέλιξις τής Δημ. Έκπαιδεύσεως έν 
Έ λ λ ά δ ι άπό τής συστάσεως τοϋ Έ λ λ η ν . Κράτους μέχρι σήμερον ύπό 
Ή λ . Γοντζέ. 6 ) Τά αναλυτικά  προγράμματα ύπό X Οικονόμου. 
7 ) Ή  έν Κρήτη Δ τμ .Έ κπα ιδευσ ις κατά τό σχ. έτος 1908 — Ι9 0 9 κ .ά .



♦H έτησία συνδρομή το ΰ  «ερ ιο δ ικ ο ΰ  ώρίσΟη ί

διά τά μη ιιέλη τοϋ έσωτερικοϋ και Κρήτης είς Λρ. 2.—
» » » » » έξωτερικοϋ » » 2.50

Εις τά υέλη τοϋ Συνδέσμου άποστέλλεται δωρεάν.

Ε υρ ίβ κ ο ντα ι κα ί π ω λ ο ΰ ντα ι άντ£τυ«α τ ο ΰ  A ' .  Β ' .  
καί Γ ' .  τό μ ο υ  το ΰ  π ερ ιο δ ικ ο ΰ  π α ρ ’ απασι τοΕς β ιβ λ ιο -  
π ω λ ε ίο ις  Α θ η ν ώ ν  *<xt « α ρ ά  τώ  γραφ είω  το ΰ  Χ υνδ έ-  
σ μ ου  α ντί δ ρ α χ . S  έκαστος τ ό μ ο ς .

ΓΡΑΦΕΙΟΝ τοϋ  Σ υνδέΰμου* 6ον β χολεΐον όδός ΜαραΘώνος.


